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ABSTRAK 

 

Yuliasih, E. 2013 Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Konsep Hak dan Kewajiban 

Melalui Metode Bermain Peran Pada Kelompok B di TK Muslimat Miftahul Ulum 

Kalitorong Semester 1 Tahun Ajaran 20012/20013. Skripsi. Pembimbing I. Ali 

Formen, S.Pd, M.Ed, Pembimbing II. RinaWindiarti, S.Pd.  

 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah 

ada peningkatan hasil belajar konsep hak dan kewajiban melalui metode bermain 

peran pada kelompok B di TK Muslimat Miftahul Ulum Kalitorong Tahun Ajaran 

2012/2013. 

 

Penelitian ini dilaksanakan  di TK  Muslimat Miftahul Ulum Kalitorong pada 

kelompok B Semester I bulan Juli-Agustus  2012/2013 .Populasi dalam penelitian 

ini adalah anak didik kelompok B TK Muslimat Miftahul Ulum Kalitorong yang 

berjumlah 15 anak. Fokus dalam penelitian ini adalah peningkatan hasil belajar 

konsep hak dan kewajiban melalui metode bermain peran.  

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Penelitian Tindakan 

Kelas. Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus, tiap siklus terdiri atas tahapan 

perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. Indikator keberhasilan dalam 

penelitia ini 75%. 

 

Hasil penelitian ini menunjukan adanya perbedaan signifikan dalam ketercapaian 

belajar konsep hak dan kewajiban anak didik kelompok B TK Muslimat Miftahul 

Ulum Kalitorong, hal ini ditunjukkan oleh kenyataan bahwa sebelum 

dilaksanakan metode bermain peran 40% anak didik memperoleh ketercapaian 

belajar. Sementara setelah pelaksanaan metode bermain peran persentase naik 

hingga 85%. 

 

Kesimpulan penelitian ini adalah pembelajaran konsep hak dan kewajiban dengan 

metode bermain peran pada anak didik di kelompok B di TK Muslimat Miftahul 

Ulum kalitorong Tahun Ajaran 2012/2013 lebih efektif dibanding dengan metode 

yang lain. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bermain adalah dunia kerja anak usia prasekolah dan menjadi hak 

setiap anak untuk bermain, tanpa dibatasi usia. Malalui bermain, anak dapat 

memiliki berbagai manfaat bagi perkembangan, aspek ini saling menunjang satu 

sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Apabila salah satu aspek tidak diberikan 

kesempatan untuk berkembang, maka akan terjadi ketimpangan karena bermain 

adalah aktivitas yang menyenangkan dan merupakan kebutuhan yang sudah 

melekat dalam diri setiap anak. Dengan demikian anak dapat belajar berbagai 

keterampilan dengan senang hati tanpa merasa terpaksa atau dipaksa untuk 

mempelajarinya. 

Anak–anak merupakan pembelajaran aktif yang secara langsung 

mengambil pengetahuannya melalui lingkungan fisik dan sosial maupun budaya 

untuk membangun pemahamannya sendiri tentang lingkungan sekitarnya. 

Pengalaman yang diperoleh anak dari lingkungan fisik, sosial, dan budaya 

memberikan sumbangan yang sangat berarti bagi perkembangan anak. Untuk itu 

peran pendidikan sangat penting diperlukan dalam pengembangan potensi anak 

TK, pengembangan potensi anak TK sebagai generasi penerus bangsa dapat 

diupayakan melalui pembangunan di berbagai bidang yang didukung oleh 

atmosfer masyarakat belajar.  
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Upaya pengembangan tersebut harus dilakukan melalui kegiatan 

belajar yang membuat anak senang. Dengan metode serta strategi pembelajaran 

seperti itu anak memiliki kesempatan untuk menggali potensi dirinya. Dewasa ini 

pertumbuhan anak TK tengah mendapatkan perhatian serius terutama dari 

pemerintahan, karena disadari benar bahwa merekalah yang akan menjadi penerus 

generasi yang ada sekarang. Untuk mewujudkan generasi yang tangguh dan 

mampu berkompetisi diperlukan upaya pengembangan anak sesuai dengan masa 

pertumbuhan dan perkembangannya. Agar semua aspek dapat berkembang 

dengan baik, maka diperlukan metode pembelajaran yang khusus untuk anak TK. 

Metode pembelajaran untuk anak TK harus melibatkan adanya latihan 

atau pemberian pengalaman tertentu. Pemberian latihan yang sistematis dan 

terprogram secara baik akan sangat mempengaruhi dalam meningkatkan 

ketrampilan anak secara optimal, sebab otak seorang anak adalah ibarat botol 

kosong yang siap diisi dengan segala ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang 

diberikan gurunya. Paradigma lama dengan guru sebagai pusat kegiatan sudah 

mulai ditinggalkan, banyak hasil penelitian membuktikan bahwa para guru sudah 

harus mengubah paradigma dalam pengajarannya.  

Dalam kegiatan pembelajaran guru perlu memberikan dorongan 

kepada anak didik untuk mengungkapkan kemampuannya dalam membangun 

gagasan. Guru berperan sebagai fasilitator dan bertanggung jawab untuk 

menciptakan situasi yang dapat menumbuhkan prakarsa, motivasi dan tanggung 

jawab anak didik untuk belajar. Di samping itu guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran hendaknya mampu mengembangkan pola interaksi antara berbagai 
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pihak yang terlibat didalam pembelajaran dan harus pandai memotivasi anak didik 

untuk terbuka, kreatif, responsive, interaktif dalam kegiatan pembelajaran. 

Perkembangan anak dalam belajar pada usia TK mudah menyerap 

segala informasi yang ada disekitarnya. TK adalah tempat belajar, anak 

berkembang lewat bermain disamping itu anak diajarkan mengenal aturan, 

disiplin, tanggung jawab dan kemandirian dengan cara bermain. Proses 

pembelajaran di TK hendaknya diselenggarakan secara menyenangkan, inspiratif, 

menantang, memotivasi anak untuk berpartisipasi aktif memberi kesempatan 

untuk berkreasi dan kemandirian sesuai dengan tahap perkembangan fisik dan 

psikis anak. Oleh karena itu upaya untuk meningkatkan hasil belajar konsep hak 

dan kewajiban anak sangat penting. Pendidikan merupakan suatu proses sosial 

yang tidak dapat terjadi tanpa interaksi antar pribadi. Belajar merupakan proses 

pribadi dan juga proses sosial ketika anak berhubungan dengan anak lainnya 

dalam membangun pengertian dan pengetahuan bersama. Dalam kenyataannya 

ketika anak memasuki taman kanak-kanak kebanyakan diantara mereka mulai 

dihadapkan pada tuntutan untuk menjadi anak yang manis, penurut dan tidak 

rewel. Selain itu juga berbagai aturan aturan yang seharusnya belum perlu 

diterapkan pada anak mulai bermunculan, sehingga dapat mengurangi kebebasan 

dalam berkreasi dan mengekspresikan diri. Dalam kegiatan pembelajaran, anak 

dituntut untuk duduk, diam dan mendengarkan tanpa diberi kesempatan untuk 

menuangkan ide ataupun gagasan yang dapat mengembangkan keterampilan yang 

dimilikinya. Disini guru hanya memindahkan pengetahuan atau keterampilan dari 

guru kepada anak seolah-olah tugas guru memberi dan anak menerima. Anak 
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sebagai penerima pengetahuan dan keterampilan bersifat pasif, tanpa ada upaya 

memperbaiki diri. 

Untuk mengoptimalkan keterampilan anak Taman Kanak-kanak, 

pendidik yaitu guru dapat menggunakan metode-metode yang sesuai dengan usia 

dan tahap perkembangan anak. Guru tidak cukup hanya memberikan ceramah 

kepada anak dan memberitahukannya secara lisan mengenai sesuatu, karena daya 

konsentrasi anak usia TK masih pendek. Selain itu kegiatan pembelajaran yang 

hanya menggunakan metode ceramah tentu akan membosankan anak karena 

mereka masih sangat aktif bergerak. Sebagai upaya meningkatkan hasil belajar 

anak didik tentang konsep hak dan kewajiban anak didik, guru dapat 

menggunakan metode bermain peran. Dengan metode bermain peran diharapkan 

dapat meningkatkan hasil belajar anak tentunya dengan menggunakan strategi, 

materi dan media yang menarik sehingga mudah diikuti oleh anak, karena dengan 

bermain peran anak akan memiliki kesempatan menjadi pribadi yang lain dari 

dirinya, maupun tokoh yang diinginkan. 

Menurut Gunarti (2008: 110) bermain peran dapat digunakan untuk 

mengajarkan masalah tanggung jawab warga negara, kehidupan sosial atau 

konseling dalam kelompok kecil. Metode ini memberikan kesempatan pada anak 

untuk mempelajari tingkah laku manusia dan hak serta kewajiban manusia pada 

umumnya. Dengan bermain peran anak dapat bereksplorasi perasaan mereka, 

menghayati persepsi dan tingkah laku orang lain dan belajar terlibat dalam 

pembuat keputusan. Metode ini mengajarkan bagaimana membuat keputusan 

bersama dan juga mengajarkan anak untuk belajar melalui dramatisasi. 
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Menurut Chaterine Garvey (1977) dalam Stassen Berger, 1938 (Mayke 

1995) mengemukakan bahwa pada umumnya anak-anak menyukai bermain peran 

(dramatik) mulai dari main ibu-ibuan dengan bonekanya, main sekolah-sekolahan 

atau menjadi ayah dan ibu. Bermain dramatik semacam ini membantu anak 

mencoba berbagai peran yang diamatinya. 

Bermain peran mulai tampak sejalan dengan tumbuhnya kemampuan 

anak untuk berpikir simbiolik. Dalam bermain peran bersama teman-teman sebaya 

akan menjadi tonggak penting dalam perkembangan sosial anak. Melalui kegiatan 

bermain peran diharapkan sifat egosentrisme anak akan semakin berkurang, dan 

anak secara bertahap berkembang menjadi mahkluk sosial yang dapat bergaul dan 

menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Kegiatan bermain peran ditandai 

dengan adanya interaksi dengan orang di sekeliling anak, sehingga akhirnya anak 

mampu terlibat kerjasama dalam bermain. Seorang guru yang baik harus dapat 

menciptakan iklim belajar dan mengajar yang sehat dan menyenangkan di 

kelasnya sehingga bisa memberikan dorongan kepada para anak didik agar 

mempunyai motivasi yang tinggi dan memberikan dorongan yang positif, 

karenanya guru harus mengetahui metode pembelajaran yang tepat dalam 

perencanaan mengajarnya, supaya anak dapat memahami apa yang diberikan oleh 

gurunya secara seksama.  

Dalam kenyataannya, proses pembelajaran di TK Muslimat Miftahul 

Ulum Kalitorong Masih sering ditemui adanya kecenderungan meminimalkan 

keterlibatan anak didik dan sebatas hanya didominasi guru. Dominasi guru yang 

sangat besar dalam proses pembelajaran menyebabkan kecenderungan anak didik 
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lebih bersifat pasif, sehingga mereka lebih banyak menunggu apa yang akan 

disampaikan oleh guru daripada mencari dan menemukan sendiri pengetahuan, 

keterampilan atau sikap yang mereka butuhkan. Hal ini terlihat dari motivasi anak 

didik yang sangat rendah sehingga berpengaruh pada hasil belajar anak didik yang 

sangat minimal. 

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut, guru harus bisa 

menciptakan suasana di dalam pembelajaran yang nyaman serta menyenangkan, 

sehingga anak didik dapat aktif dalam proses belajar mengajar. Model 

pembelajaran yang digunakan harus sesuai dan bisa memudahkan guru dalam 

proses pembelajaran, diharapkan dapat meningkatkan hasil pembelajaran anak 

didik khususnya pada pembelajaran konsep hak dan kewajiban pada kelompok B 

di TK Muslimat Miftahul Ulum Kalitorong. 

Dengan latar belakang diatas, penulis mencoba mengadakan penelitian 

tindakan kelas dengan mengambil judul ”Upaya Meningkatkan Hasil Belajar 

Konsep Hak dan Kewajiban Melalui Metode Bermain Peran Pada Kelompok B di 

TK Muslimat Miftahul Ulum Kalitorong Semester I Tahun Ajaran 2012/2013.” 

 

B. Permasalahan 

Dari latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasikan masalah 

antara lain: 

1. Masih adanya guru TK Muslimat Miftahul Ulum Kalitorong yang belum 

menggunakan metode bermain peran untuk meningkatkan hasil belajar 

konsep hak dan kewajiban dalam pembelajaran di TK tersebut. 
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2. Kurang aktifnya anak didik dalam berinteraksi sosial dalam kegiatan proses 

belajar  mengajar dikelas sebagai akibat masih diterapkannya metode 

pembelajaran tradisional. 

 

C. Rumusan Masalah  

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini yang menjadi 

permasalahan adalah sebagai berikut; 

Apakah metode bermain peran dapat meningkatkan hasil belajar konsep hak dan 

kewajiban pada kelompok B semester I di TK Muslimat Miftahul Ulum 

Kalitorong Tahun Ajaran 2012/2013? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk meningkatkan hasil belajar konsep hak dan kewajiban anak melalui 

metode bermain peran. 

2. Untuk memperbaiki cara guru mengajar sehingga dapat meningkatkan hasil 

belajar anak didik tentang konsep hak dan kewajiban melalui metode 

bermain peran. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian 

ini diharapkan mempunyai manfaat atau kegunaan dalam pendidikan baik secara 

langsung maupun tidak. Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut: 
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1. Manfaat Teoritis 

a. Secara teoritis hasil penelitian ini secara umum diharapkan 

memberikan sumbangan kepada pembelajaran di taman kanak-kanak, 

terutama terhadap peningkatan hasi belajar konsep hak dan kewajiban 

anak serta secara khusus penelitian ini memberikan konstribusi pada 

metode pembelajaran bermain peran yang baik. Pergeseran dari 

pembelajaran yang hanya mementingkan hasil menuju ke 

pembelajaran yang juga mementingkan prosesnya. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan untuk 

penelitian lebih lanjut yang berhubungan dengan masalah ini. 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan masukan kepada pihak sekolah untuk berusaha 

menciptakan interaksi yang baik dalam lingkungan sekolah antara guru 

dengan guru, guru dengan anak, maupun anak dengan anak yang 

meliputi perhatian, kasih sayang, keterbukaan, suasana harmonis 

sehingga nantinya dapat dijadikan bekal bagi anak dalam membentuk 

kepribadian dan perilaku sehingga mudah dan dapat diterima dalam 

pergaulan yang luas baik di sekolah maupun lingkungan sekitar anak. 

b. Memberikan masukan kepada guru dalam menentukan metode  

pembelajaran yang tepat, yang dapat menjadi alternative lain dalam 

pembelajaran khususnya pada anak didik Taman Kanak-kanak 

Muslimat Miftahul Ulum Kalitorong kelompok B Semester I. 
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c. Memberi sumbangan informasi untuk meningkatkan mutu pendidikan 

Taman Kanak-kanak. 

d. Bahan pertimbangan, pembanding, masukan atau referensi untuk 

penelitian lebih lanjut. 

 

F.  Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan skripsi ini agar dapat dipahami dengan mudah oleh 

pembaca, maka dibuat sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB 1  :  Pendahuluan 

Dalam Bab ini diuraikan tentang, (1) latar  belakang masalah, (2)  

permasalahan (3) rumusan masalah, (4) tujuan penelitian, (5) 

manfaat penelitian, dan (6) sistematika penulisan. 

BAB II  :  Landasan Teori 

Bab ini akan menyampaikan konsep yang  berhubungan dengan 

hasil belajar, hak dan kewajiban, dan metode bermain peran. 

BAB III :  Metode Penelitian 

Pada bab ini akan menerangkan mengenai (1) lokasi penelitian, 

(2) populasi (3) fokus penelitian (4) prosedur penelitian (5) 

tehnik pengumpulan data (6) tehnik analisis data dan (7) 

indikator keberhasilan. 

BAB IV :  Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Pada bab ini akan dilaporkan hasil penelitian dan pembahasan. 

BAB V : Simpulan dan Saran 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Pustaka 

1. Hasil Belajar 

a. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-

pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan seseorang yang telah 

mengalami perubahan tingkah laku, baik aspek pengetahuannya maupun aspek 

sikapnya. Misalnya dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak mengerti menjadi 

mengerti, dari ragu-ragu menjadi yakin, dari tidak sopan menjadi sopan. Hasil 

belajar ditandai dengan terjadinya perubahan tingkah laku pada diri individu yang 

belajar. 

Menurut Suprijono (2009) hasil belajar adalah : 

1) Informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam 

bentuk bahasa, baik lisan maupun tulisan maupun tertulis. 

2) Keterampilan intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan konsep dan 

lambang.  

3) Strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas 

kognitifnya sendiri. 

4) Keterampilan motorik yaitu kemampuan melakukan gerak jasmani dalam 

urusan dan koordinasi sehingga terwujud otomatisme gerak jasmani.  

10 
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5) Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan 

penilaian terhadap objek tersebut.  

Sedangkan menurut Gagne (dalam Dr. Dimyati dan Drs. Mudjino. 

2009: 10) hasil belajar berupa kapabilitas. Setelah belajar orang memiliki 

keterampilan, pengetahuan, sikap, dan nilai. Timbulnya kapabilitas tersebut 

adalah dari stimulasi yang berasal dari lingkungan, dan proses kognitif yang 

dilakukan oleh pebelajar. 

Dari pendapat di atas dapat diikhtisarkan hasil belajar adalah 

perubahan perilaku secara keseluruhan bukan hanya salah satu aspek potensi 

kemanusiaan saja. Artinya, hasil pembelajaran yang dikategorisasi oleh para pakar 

pendidikan sebagaimana tersebut di atas tidak dilihat secara terpisah, melainkan 

komprehensif.  

Menurut Djamarah dan Aswan (2009) tingkatan keberhasilan dalam 

belajar dibagi atas beberapa tingkatan. Tingkatan keberhasilan tersebut adalah 

sebagai berikut: 

a) Istimewa/maksimal : apabila seluruh bahan pelajaran yang diajarkan itu 

dikuasai oleh anak didik. 

b) Baik sekali/optimal : apabila sebagian besar (76% sampai dengan 99%) 

bahan pelajaran yang diajarkan dapat dikuasai oleh anak didik. 

c) Baik/minimal: apabila bahan pelajaran yang diajarkan hanya 60% sampai 

dengan 75% saja dikuasai oleh anak didik.  

d) Kurang : apabila bahan pelajaran yang diajarkan kurang dari 60% dikuasai 

oleh anak didik.  



 

 
 

12 

Dengan melihat data yang terdapat dalam format daya serap anak didik 

dalam pelajaran dan persentase keberhasilan siswa dalam mencapai TIK tersebut, 

dapatlah diketahui keberhasilan proses belajar mengajar yang telah dilakukan 

siswa dan guru.  

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Menurut Sudjana (2006: 78). Belajar merupakan proses perubahan 

tingkah laku anak didik. Proses tersebut disengaja untuk memperoleh suatu hasil. 

Usaha yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh hasil tersebut setiap siswa 

berbeda-beda. Ada anak didik yang mempelajari mata pelajaran dengan mudah, 

ada yang merasa sulit dan lama dalam mempelajari apa yang dimaksud. Dalam 

belajar ada istilah cepat atau lambat, mudah atau sukar dan bisa atau tidak bisa. 

Dikatakan belajar apabila orang yang bersangkutan berubah memiliki 

pengetahuan dari yang tidak tahu menjadi tahu. Di samping itu sikap dan 

ketrampilannya menjadi meningkat. Sampai di mana perubahan sebagai hasil 

belajar dapat tercapai atau dengan kata lain berhasil atau tidaknya belajar itu 

tergantung dari bermacam-macam faktor. Menurut Sudjana (2009) Faktor-faktor 

itu antara lain:  

1) Faktor dalam 

Yaitu  yang dapat mempengaruhi keberhasilan belajar yang bersal dari 

dalam diri siswa itu sendiri. Faktor dalam meliputi hal-hal berikut: 

 

 

 



 

 
 

13 

a) Kondisi fisiologi 

Kondisi fisiologis pada umumnya sangat berpengaruh terhadap 

belajarnya seseorang, orang yang dalam keadaan segar jasmaninya akan 

berbeda belajarnya dari orang yang dalam keadaan lelah. 

b) Kondisi psikologis 

Beberapa faktor psikologis yang utama antara lain sebagai berikut: 

(1) Kecerdasan 

Kecerdasan seseorang besar pengaruhnya dalam keberhasilan 

siswa untuk mempelajari sesuatu atau mempelajari suatu program 

pendidikan 

(2) Bakat 

Disamping kecerdasan, bakat merupakan faktor yang besar 

pengaruhnya terhadap proses dan hasil belajar anak didik. 

(3) Minat 

Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada 

suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Kalau anak didik 

mempelajari sesuatu dengan penuh minat, maka dapat diharapkan 

bahwa hasilnya akan lebih baik. 

(4) Motivasi 

Motivasi adalah kondisi psikologis yang mendorong akan atau 

seseorang untuk melakukan sesuatu, jadi motivasi belajar adalah 

kondisi psikologis yang mendorong seseorang untuk belajar. 
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c) Emosi 

Emosi yang seperti mudah marah, tersinggung, merasa tertekan 

dapat mempengaruhi keberhasilan siswa dalam belajar. Perasaan aman, 

gembira, dan bebas merupakan aspek yang mendukung dalam kegiatan 

belajar. 

d) Kemampuan kognitif 

Kemampuan kognitif atau kemampuan penalaran yang tinggi akan 

membantu anak didik dapat belajar lebih baik daripada anak didik yang 

memiliki kemampuan kognitif sedang.  

2) Faktor luar 

Yaitu faktor yang berasal dari luar diri anak didik yang dapat 

mempengaruhi hasil belajar anak didik. Faktor-faktor itu adalah sebagai berikut: 

a) Faktor lingkungan 

Lingkungan alami, yaitu kondisi alam yang dapat berpengaruh 

terhadap proses dan hsil belajar, misalnya suhu udara, musim dan lain-

lain. 

Linkungan sosial, baik yang berwujud manusia maupun wujud lain 

yang langsung berpengaruh terhadap proses dan hasil belajar. 

b) Faktor instrumental 

Adalah faktor yang adanya dan penggunaanya dirancang sesuai 

dengan hasil belajar yang diharapkan. Faktor-faktor itu meliputi hal-hal 

sebagai berikut: 
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(1) Kurikulum 

Kurikulum yang belum mantap dan sering adanya perubahan 

dapat mengganggu proses belajar. Hal inilah yang menyebabkan 

hasil belajar siswa tidak optimal dikarenakan siswa harus beradaptasi 

lagi dengan perubahan kurikulum yang baru. Muatan kurikulum akan 

mempengaruhi intensitas dan frekuensi belajar anak didik. Seorang 

guru terpaksa akan menjejalkan sejumlah bahan pelajaran kepada 

anak didik dalam waktu yang relatif masih sedikit tersisa, karena 

ingin mencapai target kurikulum, akan memaksa anak didik belajar 

dengan keras tanpa mengenal lelah, akibatnya penguasaan anak didik 

kurang maksimal. 

(2) Program 

Program yang jelas tujuannya, sasarannya, waktunya dapat 

dilaksanaan dengan mudah, akan membantu proses belajar. 

Termasuk di sini adalah program pengajaran, artinya program 

pembelajaran yang jelas dapat memudahkan siswa dan guru dalam 

pencapaian hasil belajar yang baik. 

(3) Sarana dan Fasilitas 

Keadaan gedung dan tempat belajar siswa termasuk di 

dalamnya penerangan, ventilasi, tempat duduk, dapat mempengaruhi 

kebersihan belajar. Sarana yang memadai akan membuat iklim yang 

kondusif untuk belajar. Dimana siswa dapat belajar dengan nyaman 

tanpa kurangnya fasilitas dan sarana dalam peruses belajar mengajar. 
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(4) Guru atau Tenaga Pengajar 

Kelengkapan jumlah guru, cara mengajar, kemampuan 

kedisiplinan yang dimiliki oleh setiap guru akan mempengaruhi 

proses dan hasil belajar anak. Keahlian guru yang profesional 

mengembangkan kemampuan melalui pendekatan-pendekatan yang 

mampu menciptakan suasana aktif sehingga pencapaian tujuan yang 

dirancang dapat tercapai. 

 

2. Bermain dan Bermain Peran 

a. Pengertian Bermain 

Bermain merupakan kegiatan yang utama yang mulai tampak sejak 

bayi berusia 3 atau 4 bulan, penting bagi perkembangan kognitif, sosial dan 

kepribadian anak pada umumnya. 

Menurut Piaget, (dalam Mayke S. Tedjasaputra,  2001: 8) bermain 

adalah keadaan tidak seimbang dimana asimilasi lebih dominan daripada 

akomodasi. Imitasi juga mencerminkan keadaan tidak seimbang karena 

akomodasi mendominasi asimilasi. Situasi yang tidak seimbang dengan 

sendirinya tidak menunjang proses belajar, atau secara intelektual tidak adaptif. 

Sedangkan menurut Vygotsky (Mayke S. Tedjasaputra. 2001:9) yang 

meyakini bahwa bermain merupakan keterlibatan anak dalam belajar mempunyai 

peran langsung dalam perkembangan kognisi, sosial dan emosional  seorang anak. 

Karena anak kecil tidak mampu berpikir abstrak, bagi mereka, meaning (makna) 
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dan objek berbaur menjadi satu. Akibatnya anak tidak dapat berpikir tentang 

makna yang disampaikan oleh guru tanpa adanya objek yang mewakilinya. 

Jadi bermain melibatkan anak dalam belajar yang mempunyai peran 

langsung dalam perkembangan kognitif, sosial dan emosional  seorang anak. Hal 

ini menunjukan bahwa dari hasil belajar yang melibatkan anak didik dalam 

kegiatan belajar mengajar lebih baik dibandingkan dengan yang tidak melibatkan 

anak didik. 

Menurut Hildebrand, (Nina, 2009:10) bermain berarti berlatih, 

mengeksploitasi, merekayasa, mengulang latihan apapun yang dapat dilakukan 

untuk mentransformasi secara imajinatif hal-hal yang sama dengan dunia orang 

dewasa. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1984: 279) 

permainan adalah berbuat sesuatu untuk menyenangkan hati dengan 

menggunakan alat tertentu atau tidak.  

Dengan demikian bermain merupakan kegiatan yang menyenangkan 

yang dilakukan oleh setiap anak untuk mencari kesenangan tanpa ada rasa 

paksaan dan mempertimbangkan hasil belajar.  

1) Fungsi bermain 

Selain merupakan kegiatan yang menyenangkan bagi anak, 

Bermain juga memiliki fungsi yaitu; 

a) Mempertahankan keseimbangan. 

b) Membantu anak dalam menyalurkan kelebihan tenaga. 

c) Menghargai berbagai pengalaman yang diperoleh dari kehidupan 

sehari-hari. 
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d) Didasarkan pada penghayatan terhadap peristiwa-peristiwa yang 

dialaminya dalam kehidupan sehari-hari.  

e) Mengantisipasi peran yang akan dijalani dimasa yang akan datang. 

f) Untuk mempersiapkan anak melaksanakan peran tersebut kelak. 

g) Menyempurnakan keterampilan-keterampilan yang dipelajari. 

h) Memantapkan interaksi sosial dan meniggkatkan keterampilan 

kognitif. 

2) Unsur-unsur Bermain 

Berikut ini merupakan unsur-unsur bermain yaitu : 

a) Perkembangan sensorimotor 

Aktifitas sensori adalah komponen utama pada semua usia 

dan merupakan bentuk dominan permainan pada masa bayi. Permainan 

aktif penting untuk perkembangan otot dan bermanfat untuk melepas 

kelebihan energi. 

b) Perkembangan intlektual 

Melalui eksplorasi dan manipulasi, anak-anak belajar 

mengenali warna, bentuk, ukuran, tekstur dan fungsi objek mereka 

belajar tentang angka-angka dan bagaimana cara menggunakanya  

c) Sosial 

Hubungan sosial pertama bayi adalah dengan ibu. Dengan 

bermain dengan anak lain mereka belajar membentuk hubungan sosial 

dan menyelesaiakan masalah terkait dengan hubungan ini.  
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d) Kreatifitas 

Bermain memberikan kesempatan kepada anak untuk 

berkreasi mereka bereksperimen dan mencoba ide mereka pada setiap 

media yang mereka punya.  

e) Kesadaran Diri 

Eksplorasi tubuh anak dan kesadaran terpisah dari ibunya, 

proses identifikasi diri difasilitasi melalui kegiatan bermain. Anak-

anak mulai mengenali siapa diri mereka dan dimana posisi mereka.  

f) Manfaat terapeutik 

Bermain memberikan sarana untuk melepaskan diri dari 

ketegangan dan setres yang dihadapi dilingkunganya. Melalui bermain 

anak dapat mengkomunikasikan kebutuhan, rasa takut, dan keinginan 

mereka kepada pengamat yang tidak dapat diekspresikan karena 

keterbatasan bahasa mereka. 

g) Nilai moral 

Anak belajar tentang benar dan salah dirumah dan sekolah. 

Selain itu interaksi mereka dengan teman sebaya selama bermain 

memiliki peran yang penting dalam pembentukan moral mereka.  

3) Tahap Perkembangan Bermain 

Menurut Mild Parten (dalam Mayke S. Tedjasaputra, 2001: 21-

22) tahapan perkembangan bermain yang mencerminkan tingkat 

perkembangan sosial anak adalah sebagai berikut: 
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a) Unoccupied Play 

Pada unoccupied play sebenarnya anak tidak benar-benar 

terlibat dalam kegitan bermain, melainkan hanya mengamati kejadian 

disekitarnya yang menarik perhatian anak. Bila tidak ada hal yang 

menarik anak akan menyibukan diri dengan melakukan berbagai hal 

seperti mainkan anggota tubuhnya. Mengikuti orang lain, berkeliling 

atau naik turun kursi tanpa tujuan yang jelas. 

b) Solitary Play ( Bermain Sendiri ) 

Solitary play (bermain sendiri) biasanya tampak pada anak 

yang berusia amat muda. Anak sibuk bermain sendiri, dan tampaknya 

tidak memperhatikan kehadiran anak-anak lain disekitarnya. 

Sedangkan Menurut Jean piaget (1962) (dalam Mayke S. 

Tedjasaputra, 2001: 24-25) tahapan perkembangan bermain sebagai berikut: 

1) Sensory motor play (± ¾ bulan – ½ tahun) 

Bermain dimulai pada periode perkembangan kognitif 

sensory motor, sebelum usia 3-4 bulan, gerakan atau kegiatan anak 

belum dapat dikategorikan sebagai bermain. Kegiatan anak semata-

mata merupakan kelanjutan kenikmatan yang diperolehnya. 

Baru pada usia 18 bulan tampak adanya percobaan-

percobaan aktif pada kegiatan bermain anak. Anak sudah semakin 

mampu mewariskan tindakanya terhadap berbagi alat permainan. Hal 

ini merupakan awal dari penjelajahan sistematik terhadap 

lingkunganya. 
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2) Symbolic atau Make Believe Play (± 2-7 tahun) 

Symbolic atau Make Believe Play merupakan ciri periode 

pra operasional yang terjadi antara usia 2-7 tahun yang ditandai dengan 

bermain khayal dan pura-pura. Pada masa ini anak juga lebih banyak 

bertanya dan menjawab pertanyaan, mencoba berbagai hal berkaitan 

dengan konsep angka, ruang, kuantitas dan sebaginya. 

Lain halnya dengan pendapat Hurlock, menurut Hurlock (dalam 

Mayke S. Tedjasaputra, 2001: 27-28) tahapan bermain terjadi melalui 

beberapa tahapan, yaitu : 

a) Tahap Penjelajahan (Exploartory Stage) 

Ciri khasnya adalah berupa kegiatan mengenai obyek atau 

orang lain, mencoba menjangkau atau meraih benda dikelilingnya, lalu 

mengamatinya. Penjelajahan semakin luas, saat anak sudah dapat 

merangkak dan berjalan, sehingga anak akan mengamati benda yang 

dapat diraihnya. 

b) Tahap Mainan (Toy Stage) 

Tahap ini mencapai puncaknya pada usia 5-6 tahun. Antara 

usia 2-3 tahun anak biasanya hanya mengamati alat permainanya. 

Mereka pikir benda mainanya dapat dimakan, berbicara, merasa sakit, 

dan sebagainya. Biasanya hal ini terjadi pada usia pra- sekolah, Selain 

itu pada masa ini anak sangat suka minta dibelikan mainan, kadang-

kadang mereka hanya sekedar meminta saja tanpa memperdulikan 

kegunaannya. 
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c) Tahap Bermain (Play Stage) 

Pada masa ini jenis permainan anak semakin bertambah 

banyak, karena itu tahap ini dinamakan tahap bermain. Anak bermain 

dengan alat permainan yang lama kelaman berkembang menjadi 

games, olah raga, dan bentuk permainan lain yang juga dilakukan oleh 

orang dewasa. 

b. Pengertian Bermain Peran 

Metode bermain peran adalah berperan atau memainkan peranan 

dalam dramatisasi masalah sosial atau psikologis. Bermain peran adalah salah satu 

bentuk permainan pendidikan yang di gunakan unutk menjelaskan perasaan, 

sikap, tingkah laku dan nilai, dengan tujuan untuk menghayati perasaan, sudut 

pandangan dan cara berfikir orang lain (Depdikbud, 1964:171 dalam 

http://ainamulyana.blogspot.com/2011/11/metode-pemnbelajaran-bermain-

peran.html). 

Menurut Hamdani (2011: 87) metode bermain peran adalah cara 

penguasaan melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan siswa. 

Pengembangan imajinasi dan penghayatan dilakukan siswa dengan 

memerankannya sebagai tokoh hidup atau benda mati. Permainan ini pada 

umumnya lebih dari satu orang, bergantung pada apa yang diperankan. 

Sedangkan menurut Romlah (dalam Nasih dan Kholidah 2009: 77) 

metode bermain peran adalah merupakan tehnik untuk mengembangkan imajinasi 

yang ada dan penghayatan anak didik dalam memerankan tokoh hidup atau benda 

mati. 

http://ainamulyana.blogspot.com/2011/11/metode-pemnbelajaran-bermain-peran.html
http://ainamulyana.blogspot.com/2011/11/metode-pemnbelajaran-bermain-peran.html
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Dengan demikian Metode bermain peran, yaitu permainan yang 

memerankan tokoh-tokoh atau benda-benda sekitar anak sehingga dapat 

mengembangkan daya khayal (imajinasi) dan penghayatan terhadap bahan 

kegiatan yang dilaksanakan. 

Melalui metode bermain peran anak didik diajak untuk belajar 

memecahkan masalah pribadi dan memahami penjelasan dari guru dengan 

bantuan kelompok sosial yang anggotanya teman-temannya sendiri. Dengan kata 

lain metode ini berupaya membantu anak didik dalam proses belajar untuk 

memahami pesan/informasi atau penjelasan dari guru yang disampaikan kepada 

anak didik serta meningkatkan pemahaman perilaku dan nilai-nilai sosial melalui 

proses kelompok sosial. http://khoirulanwari.wordpress.com/about/model-

bermain-peran-dalam-pembelajaran-partisipatif/ 

Proses belajar dengan menggunakan metode bermain peran diharapkan 

siswa mampu menghayati tokoh yang dikehendaki, keberhasilan siswa dalam 

menghayati peran itu akan menetukan apakah proses  pemahaman, penghargaan 

dan identifikasi diri terhadap nilai berkembang. (Hasan, 1996 dalam 

http://ainamulyana.blogspot.com/2011/11/metode-pemnbelajaran-bermain-

peran.html). 

Sedangkan menurut Mayke S. Tedjasaputra (2001 : 58) bahwa dengan 

metode bermain peran anak didik dapat memerankan tokoh-tokoh tertentu, anak 

didik belajar tentang aturan-aturan atau perilaku apa yang bisa diterima oleh orang 

lain, baik dalam berperan sebagai ratu, putri, ayah, ibu dan seterusnya. Anak juga 

belajar untuk memandang suatu masalah dari kaca mata tokoh-tokoh yang anak 

http://khoirulanwari.wordpress.com/about/model-bermain-peran-dalam-pembelajaran-partisipatif/
http://khoirulanwari.wordpress.com/about/model-bermain-peran-dalam-pembelajaran-partisipatif/
http://ainamulyana.blogspot.com/2011/11/metode-pemnbelajaran-bermain-peran.html
http://ainamulyana.blogspot.com/2011/11/metode-pemnbelajaran-bermain-peran.html
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didik perankan sehinga diharapkan dapat membantu pemahaman nilai-nilai sosial 

pada diri anak. 

Jadi melalui bermain peran inilah para siswa mencoba mengeksploitasi 

masalah-masalah hubungan antar manusia dengan cara memperagakannya, dan 

hasilnya didiskusikan dalam kelas.  

1) Tujuan dan Manfaat Penggunaan Metode Bermain Peran 

Tujuan dari penggunaan metode bermain peran yaitu mengajarkan 

siswa dalam mendramatisasikan tingkah laku atau ungkapan gerak-gerik wajah 

seseorang dalam hubungan sosial antar manusia.  Adapun manfaatnya adalah : 

anak didik lebih tertarik perhatiannya pada pada pelajaran, anak didik lebih 

mudah memahami masalah-masalah sosial, anak didik dapat menempatkan diri 

seperti watak orang lain dan dapat menumbuhkan rasa empati sehingga dapat 

terjalin sikap saling pengertian (Hamdani, 2011 : 268). 

2) Langkah-langkah Metode Bermain Peran 

Agar proses pelaksanaan pembelajaran menggunakan metode bermain 

peran tidak mengalami kaku, maka perlu adanya langkah-langkah yang harus kita 

pahami terlebih dahulu. Yaitu: 

a) Identifikasi masalah dengan cara memotivasi para peserta didik. 

b)  Memilih tema. 

c) Menyusun sekenario pembelajaran. 

d) Pemeranan. 

e) Melakukan pemeranaan ulang, melakukan diskusi dan evaluasi. 

f) Membagi pengalaman dan menarik generalisasi.  
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(Dahlan,1984 dalam   http://ainamulyana.blogspot.com/2011/11/metode-

pemnbelajaran-bermain-peran.html). 

3) Kelebihan dan Kekurangan Metode Bermain Peran 

Adapun kelebihan dan kekurangan penggunaan metode bermain peran 

yang dikemukakan oleh Roestiyah, N.K. (2001:92) adalah sebagai berikut; 

Kelebihan metode  bermain peran yaitu: 

a) dengan metode bermain peran, anak didik lebih tertarik perhatianya 

pada pelajaran, karena masalah-masalah sosial sangat berguna bagi 

mereka. Karena meraka bermain peranan sendiri maka mereka mudah 

memahami masalah-masalah sosial itu. 

b) bagi anak didik dengan bermain peran seperti orang lain, maka anak 

didik dapat menempatkan diri seperti watak orang lain itu, anak didik 

dapat merasakan perasan orang lain, sehingga menumbuhkan sikap 

saling pengertian, tengagang rasa, toleransi dan cinta kasih terhadap 

sesama makhluk akhirnya anak didik dapat berperan dan menimbulkan 

diskusi yang hidup, karena merasa menghayati sediri 

permasalahannya.  

Kekurangan penggunaan metode bermain peran yaitu: 

a) kalau guru tidak menguasai tujuan instruksional penggunaan metode 

bermain peran untuk suatu unit pelajaran, maka bermain perannya juga 

tidak akan berhasil. Dengan bermain peran jangan menjadi kesempatan 

untuk menumbuhkan sifat prasangka yang buruk, ras diskriminasi, 

http://ainamulyana.blogspot.com/2011/11/metode-pemnbelajaran-bermain-peran.html
http://ainamulyana.blogspot.com/2011/11/metode-pemnbelajaran-bermain-peran.html
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balas dendam dan sebagainya, sehingga menyimpang dari tujuan 

semula. 

b) dalam hubungan antar manusia selalu memperhatikan norma-norma, 

kaidah sosial, adat istiadat, kebiasaan dan keyakinan seseorang jangan 

sampai ditinggalkan sehingga tidak menyinggung perasaan seseorang. 

c) bila guru tidak memahami langkah-langkah pelaksanan metode ini, 

sehingga akan mengacaukan berlangsungnya metode bermain peran, 

karena yang memegang peranan menjadi tidak tahu arah. 

 

3. Hak dan Kewajiban 

a. Pengertian Hak 

Hak merupakan hak dasar seluruh umat manusia tanpa ada perbedaan. 

Mengingat hak dasar merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak 

adalah kekuasaan seseorang untuk melakukan sesuatu yang telah ditentukan oleh 

undang-undang. Misalnya, hak mendapat pendidikan dasar, hak mendapat rasa 

aman. Dengan hak yang dimilikinya, seseorang dapat mewujudkan apa yang 

menjadi keinginan dan kepentingannya. (dalam 

http://daniiskandarmanajemen.blogspot.com/2011/03/pngertian-hak-dan-

kewajiban.html) 

 

 

 

http://daniiskandarmanajemen.blogspot.com/2011/03/pngertian-hak-dan-kewajiban.html
http://daniiskandarmanajemen.blogspot.com/2011/03/pngertian-hak-dan-kewajiban.html
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 Menurut Soegito, dkk (2007: 161) pemahaman hak adalah sebagai 

berikut:  

1) Hak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada diri 

manusia, bersifat kodrati, universal dan abadi, berkaitan dengan harkat dan 

martabat manusia.  

2) Setiap manusia diakui dan dihormati mempunyai hak yang sama tanpa 

membedakan jenis kelamin, warna kulit, kebangsaan, agama, usia, status 

sosial dan bahasa serta status lain. Pengabaian atau perampasannya, 

mengakibatkan hilangnya harkat dan martabat sebagai manusia, sehingga 

kurang dapat mengembangkan diri dan peranannya secara utuh. 

3) Hak manusia bersifat historis dan dinamis yang pelaksanaanya berkembang 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Setiap anak memiliki hak yang sama dan harus diperhatikan oleh 

seluruh masyarakat. Hak Setiap Anak tersebut adalah,  

a) Untuk dilahirkan dan untuk memiliki nama dan kewarganegaraan. 

b) Untuk memilik keluarga yang menyayangi dan mengasihinya.  

c) Untuk hidup dalam komunitas yang aman, damai dan lingkungan yang 

sehat.  

d) Untuk mendapatkan makanan yang cukup dan tubuh yang sehat dan aktif.   

e) Untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan mengembangkan potensinya.  

f) Untuk diberikan kesempatan bermain waktu santai. 

g) Untuk dilindungi dari penyiksaan, eksploitasi, kekerasan dan dari mara 

bahaya. 
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h) Untuk dipertahankan dan diberikan bantuan oleh pemerintah. 

i) Agar bisa mengekspresikan pendapat sendiri. 

(dalam http://rinny-agustina.blogspot.com/2011/02/pengertian-hak-dan-

kewajiban.html) 

Suatu contoh hak anak dalam kegiatan bermain peran di sekolah yaitu 

Hak untuk mendapatkan peran yang sesuai dengan keinginan anak dan hak untuk 

memperoleh alat peraga dalam bermain. 

Jadi sesuai dengan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Hak 

adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung 

kepada kita sendiri. 

b. Pengertian Kewajiban 

kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Misalnya, wajib 

mematuhi rambu-rambu lalulintas dan wajib membayar pajak dan wajib mentaati 

peraturansekolah. (dalam  http://rinny-agustina.blogspot.com/2011/02/pengertian-

hak-dan-kewajiban.html).  

Kewajiban merupakan hal yang harus dikerjakan atau dilaksanankan. 

Jika tidak dilaksanankan dapat mendatangkan sanksi bagi yang melanggarnya.  

Antara hak dan kewajiban harus berjalan seimbang. Artinya, kita tidak boleh terus 

menuntut hak tanpa memenuhi kewajiban. Berikut ini merupakan Contoh 

Kewajiban sebagai Warga Negara Indonesia. 

1) Setiap warga wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan 

oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda). 

http://rinny-agustina.blogspot.com/2011/02/pengertian-hak-dan-kewajiban.html
http://rinny-agustina.blogspot.com/2011/02/pengertian-hak-dan-kewajiban.html
http://rinny-agustina.blogspot.com/2011/02/pengertian-hak-dan-kewajiban.html
http://rinny-agustina.blogspot.com/2011/02/pengertian-hak-dan-kewajiban.html


 

 
 

29 

2) Setiap warga wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar dan 

pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. 

3) Setiap warga berkewajiban taat, tunduk dan patuh terhadap segala yang 

berlaku di wilayah Indonesia. 

4) Setiap warga wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun 

bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju yang lebih baik. 

(dalam http://daniiskandarmanajemen.blogspot.com/2011/03/pngertian-hak-dan-

kewajiban.html) 

Dengan demikian kewajiban juga merupakan hal yang harus 

dikerjakan atau dilaksanankan. Jika tidak dilaksanankan dapat mendatangkan 

sanksi bagi yang melanggarnya. Misalnya dalam kegiatan bermain peran anak 

wajib untuk mentaati peraturan permainan.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di TK Muslimat Miftahul Ulum 

Kalitorong kelompok B Semester I Tahun Ajaran 2012/2013. yang beralamat di 

Jalan Abdul Ghoni Kalitorong, Kec. Randudongkal, Kab. Pemalang. Penelitian ini 

dilaksanakan dikelompok B yang berjumlah 15 anak.  

 

B. Populasi Penelitian 

Menurut Sutrisno Hadi (1994) mengatakan bahwa populasi adalah 

seluruh penduduk yang dimaksudkan untuk diteliti. Batasan yang sama juga 

dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto (2006: 102) bahwa populasi adalah 

keseluruhan subjek penelitian.  

Dari kedua batasan tersebut diatas populasi adalah keseluruhan obyek 

peneliti. Populasi yang diambil dari penelitian ini adalah seluruh anak didik 

kelompok B TK Muslimat Miftahul Ulum Kalitorong. Adapun jumlah anak didik 

dimaksud adalah 15 anak didik, terdiri dari 7 anak didik laki-laki dan sebanyak 8 

anak didik perempuan.  
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C. Fokus Penelitian 

Menurut Spradley (dalam Sugiyono 2007: 208-209) menyatakan 

bahwa: “A focused refer to a single cultural domain or a few related domains” 

maksudnya adalah bahwa, fokus itu merupakan domain tunggal atau beberapa 

domain yang terkait dari situasi sosial.  

Berdasarkan konsep tersebut yang menjadi fokus penelitian ini adalah  

meningkatan hasil belajar konsep hak dan kewajiban melalui metode bermain 

peran kelompok B TK Muslimat Miftahul Ulum Kalitorong. 

 

D. Prosedur Penelitian 

Arikunto (2006: 96) berpendapat bahwa “Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) adalah penelitian yang dilakukan oleh guru ke kelas atau di sekolah tempat 

ia mengajar dengan menekankan pada penyempurnaan atau peningkatan proses 

dan praktis pembelajaran”. Pada dasarnya penelitian tindakan kelas (PTK) 

memiliki beberapa karakteristik yaitu: (1) bersifat situasional, artinya 

mendiagnosis masalah dalam konteks tertentu, dan berupaya menyelesaikannya 

dalam konteks itu; (2) adanya kolaborasi-partisipatoris; (3) self-evaluative, yaitu 

modifikasi-modifikasi yang dilakukan secara kontinyu-dievaluasi dalam situasi 

yang terus berjalan secara siklus, dengan tujuan adanya peningkatan dalam 

praktek nyatanya. 

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) model Kurt Lewin (dalam Wijaya Kusuma dan 

Dedi Dwitagama, 2010: 45). Konsep pokok PTK menurut Kurt Lewin terdiri dari 
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empat komponen, yaitu: perencanaan (Planning), tindakan (Acting), pengamatan 

(observating) dan refleksi (reflecting). Hubungan ke empat komponen itu 

dipandang sebagai satu siklus. Peneliti ini menggunakan PTK dengan harapan 

guru TK dapat memperbaiki kinerja guru sebagai pendidik yang profesional dan 

menciptakan pembelajaran yang bermutu. Untuk lebih lanjut siklus dengan desain 

PTK model Kurt Lewin dalam bentuk dua siklus adalah sebagai berikut: 

 

  

 

Siklus I 

  

 

 

 

 

 

 

Siklus II 
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Dalam penelitian ini dilakukan dua siklus setiap siklus meliputi:  

1. Tahapan perencanaan atau planning meliputi pembuatan perangkat 

pembelajaran, persiapan sarana dan prasarana penelitian serta menentukan 

indikator kinerja. 

2. Tahapan pelaksanaan tindakan atau acting meliputi segala tindakan yang 

tertuang dalam rencana pelaksanaan pembelajaran RKM dan RKH dengan 

materi meningkatkan hasil belajar konsep hak dan kewajiban melalui 

metode bermain peran. 

3. Tahapan pengamatan atau observing meliputi pembuatan instrumen 

penelitian, pengumpulan data berupa nilai evaluasi anak didik setelah 

mendapatkan tindakan, menganalisis data dan menyusun langkah-langkah 

perbaikan. 

4. Tahapan refleksi dilakukan melalui diskusi teman sejawat dan masukan dari 

para ahli penelitian tindakan kelas. 

 

E. Deskripsi Persiklus 

Penelitian tindakan kelas ini direncanakan Dua siklus, masing-masing 

siklus terdiri dari 4 tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan 

refleksi. 
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1. Prosedur Penelitian Siklus I 

a. Tahap perencanaan 

Tahap ini berupa rencana kegiatan menentukan langkah-langkah yang  

dilakukan oleh peneliti untuk memecahkan masalah. Rencana kegiatan yang 

dilakukan pada tahap ini adalah: 

1) Memilih tema 

2) Membuat RKM dan RKH 

3) Menyiapkan cerita dan menyusun sekenario pembelajaran. 

4) Menyiapkan pemeranan 

5) Menyiapkan media / alat peraga yang akan digunakan dalam proses 

pembelajaran. 

6) Menganalisis hasil 

7) Lembar pengamatan 

b. Tindakan/pelaksanaan 

Pelaksanaan tindakan yaitu implementasi atau penerapan isi rancangan 

di dalam kancah, yaitu mengenakan tindakan di kelas (Suharsimi Arikunto, 2006: 

99). Dalam hal ini tindakan yang dilakukan dalam penelitian pada siklus I adalah 

guru/peneliti membuka kegiatan belajar awal melalui appersepsi yang digunakan 

untuk menyiapkan anak didik pada kegiatan belajar selanjutnya. Pada kegiatan 

inti guru menjelaskan kegiatan pembelajaran mengenai konsep hak dan kewajiban 

melalui metode bermain peran. Kegiatan akhir, guru menutup kegiatan belajar 

dengan menyimpulkan kegiatan yang telah disampaikan pada kegiatan inti 

melalui metode bermain peran. 
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c. Observasi/pengamatan 

Observasi adalah pengamatan proses belajar mengajar, yang akan 

memperoleh hasil dari tindakan-tindakan yang dilakukan di dalam kelas, 

pengamatan yang meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap sesuatu objek 

dengan menggunakan seluruh alat indra (Suharsimi Arikunto, 2006: 156).  

Observasi yang dilakukan meliputi observasi kinerja guru dan aktifitas 

anak didik. Observasi kinerja guru digunakan untuk mengetahui kinerja guru 

selama melakukan proses pembelajaran, sedangkan observasi aktivitas anak didik 

digunakan untuk mengetahui keaktifan anak didik dalam kegiatan bermain peran 

untuk meningkatkan hasil belajar konsep hak dan kewajiban serta memberikan 

umpan balik terhadap respon yang diberikan oleh guru.  

d. Refleksi 

Suharsimi Arikunto (2006: 99) mengemukakan bahwa kegiatan untuk 

mengemukakan kembali apa yang sudah terjadi. Berdasarkan hasil refleksi ini, 

dapat dilakukan revisi terhadap rencana kegiatan siklus II. Pada tahap refleksi, 

dilakukan analisis hasil observasi pada siklus I. Jika hasil observasi belum 

memenuhi indikator keberhasilan yang telah ditentukan, maka akan dilakukan 

tindakan siklus II dengan kegiatan melalui metode bermain peran yang lebih 

menarik dan masalah-masalah yang timbul pada siklus I akan dicarikan alternatif 

pemecahannya pada siklus II. 
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2. Prosedur Penelitian Siklus II 

a. Perencanaan 

Adapun rencana yang dilakukan pada siklus II adalah membuat 

perencanaan yang dikembangkan dari hasil siklus I dengan menambahkan media-

media yang lebih menarik dan menyenangkan sehingga dapat memotivasi anak 

didik untuk berperan aktif dalam kegiatan tersebut. 

b. Tindakan / pelaksanaan 

Tindakan yang dilakukan pada siklus II adalah memberikan stimulus 

berupa alat peraga yang menarik untuk proses pembelajaran, dan tokoh-tokoh 

yang disukai anak didik untuk meningkatkan hasil belajar pada siklus I. 

c. Observasi / pengamatan 

Observasi yang dilakukan pada siklus II sama dengan observasi yang 

dilakukan pada observasi siklus I. Kemajuan dan kelemahan yang terjadi pada 

siklus I menjadi pusat sasaran dalam observasi pada siklus II.  

d. Refleksi 

Tahap ini dilakukan  untuk mengumpulkan data yang terkumpul 

(siklus I dan II) dan menganalisisnya untuk diambil kesimpulan yaitu ada 

peningkatan hasil belajar konsep hak dan kewajiban. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data atau metode pengumpulan data mempunyai 

kedudukan yang sangat penting, dalam penelitian ilmiah karena melalui 

pengumpulan data yang tepat akan diperoleh data yang tepat pula. Begitu pula 
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data yang diperoleh dalam suatu penelitian ilmiah harus dapat di pertanggung 

jawabkan kebenarannya. Untuk itu diperlukan metode pengumpulan data yang 

tepat pula.  

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Metode Observasi 

Suharsimi Arikunto (2006: 149) mengemukakan bahwa observasi 

dapat dilakukan dengan dua cara yaitu observasi non sistematis, yang dilakukan 

oleh pengamat dengan tidak menggunakan instrumen pengamatan; dan observasi 

sistematis, yang dilakukan oleh pengamat denga meggunakan pedoman sebagai 

insterumen pengamatan. 

Berdasarkan devinisi diatas dapat disimpulkan bahwa metode 

observasi digunakan untuk memperoleh data awal tentang kondisi kelas dan  

sekolah yang  dijadikan subjek dalam penelitian, observasi yang di lakukan yaitu 

Observasi Terhadap anak didik, dimana Peneliti mengamati para anak didik yang 

aktif dalam proses bermain peran. 

2. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang 

tertulis. Didalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-

benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen 

rapat, catatan harian dan sebagainya (Suharsimi Arikunto, 2006: 152). Kedua 

metode diatas digunakan peneliti sebagai metode bantu, sedangkan metode yang 
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digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode lembar observasi siswa, 

sebagai metode pokok. 

 

G. Teknik Analisis Data 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini merupakan upaya untuk mengkaji 

apa yang terjadi dan telah dihasilkan atau belum tuntas pada langkah upaya 

sebelumnya. Hasil refleksi digunakan untuk mengambil langkah lebih lanjut 

dalam upaya mencapai tujuan penelitian. Dengan kata lain refleksi merupakan 

pengkajian terhadap keberhasilan atau kegagalan terhadap pencapaian tujuan 

tindakan pembelajaran. Pada dasarnya Penelitian Tindakan Kelas (PTK ) memiliki 

karakteristik yaitu: (1) bersifat situasional, artinya mendiagnosis masalah dalam 

konteks tertentu, dan berupaya menyelesaikannya dalam konteks itu; (2) adanya 

kolaborasi-partisipatoris; (3) self-evaluative, yaitu modifikasi-modifikasi yang 

dilakukan secara kontinyu-dievaluasi dalam situasi yang terus berjalan secara 

siklus, dengan tujuan adanya peningkatan dalam praktek nyatanya. 

Setelah hasil dokumentasi dengan menggunakan lembar observasi dan 

LKA hasil dari kesimpulan dimasukan kedalam tabel PTK. Dari analisis data ini 

yang dimulai dari perencanaan, tindakan, pengamatan dan refleksi, peneliti akan 

mengetahui prosedur apakah dengan adanya pembelajaran konsep hak dan 

kewajiban melalui metode bermain peran pada kelompok B TK Muslimat 

Miftahul Ulum Kalitorong lebih bisa memahami tentang konsep hak dan 

kewajiban. Peneliti mengetahui berapa persentase anak didik dapat memahami 

pembelajaran konsep hak dan kewajiban selama dilakukan penelitian. 



 

 
 

39 

Dari dianalisis data ini yang dimulai dari perencanaan, tindakan, 

pengamatan, refleksi, peneliti akan mengetahui prosedur apakah dengan adanya 

pembelajaran tersebut anak TK Muslimat Miftahul Ulum Kalitorong lebih bisa 

meningkatkan hasil belajar konsep hak dan kewajiban melalui metode bermain 

peran apakah yang dilakulan peneliti sudah berhasil apa belum. 

Rumus yang digunakan untuk mengolah data hasil belajar : 

Untuk menentukan presentase keberhasilan kegiatan pembelajaran 

` P = 
anakjumlah

berhasilyanganak jumlah
x 100% 

 

H. Indikator Keberhasilan 

Sebagai tolok ukur keberhasilan penelitian tindakan kelas ini adalah: 

1. Sekurang-kurangnya 75% aktivitas anak didik untuk memahami tentang 

konsep belajar hak dan kewajiban menjadi meningkat. 

2. Sekurang-kurangnya 75% dari keseluruhan siswa yang ada di kelas tersebut 

mencapai indikator keberhasilan. 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. TK Muslimat Miftahul Ulum Kalitorong 

Penelitian ini dilakukan pada sebuah lembaga Pendidikan Anak Usia 

Dini yaitu TK Muslimat Miftahul Ulum Kalitorong. TK ini berlokasi di Jln. Abdul 

Ghoni Rt 04/02 Desa Kalitorong Kec. Randudongkal Kab. Pemalang. Fasilitas 

yang disediakan adalah ruangan kelas, dapur, kamar MCK, ruang tamu, alat 

permainan edukatif, dan buku-buku cerita anak. Proses kegiatan Belajar Mengajar 

dilakukan dari hari Senin-Sabtu (Pukul 07.30-10.00 WIB). TK ini berdiri sejak 

tahun 1990, diprakasai oleh Bapak Noor Chariri Spd. Beliau mendirikan TK 

Muslimat Miftahul Ulum ini karena menganggap bahwa setiap Pendidikan untuk 

anak usia dini sangat penting bagi setiap keluarga demi menciptakan generasi 

penerus keluarga yang baik dan berhasil. Anak dapat dipandang sebagai individu 

yang baru mengenal dunia. Ia belum mengetahui tata karma, sopan santun, aturan, 

norma, etika, dan berbagai hal tentang dunia. Ia juga sedang belajar 

berkomunikasi dengan orang lain dan belajar memahami orang lain. Anak perlu 

dibimbing agar mampu memahami berbagai hal tentang dunia dan isinya. Ia juga 

perlu dibimbing agar memahami berbagai fenomena alam dan dapat melakukan 

keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan untuk hidup di masyarakat. Interaksi 

anak dengan benda dan orang lain diperlukan agar anak mampu mengembangkan 

kepribadian, watak, dan ahlak yang mulia, usia dini merupakan saat yang sangat 
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berharga untuk menanamkan nilai-nilai nasionalisme, agama, etika, moral, dan 

sosial yang berguna untuk kehidupan anak selanjutnya.  

Pendidikan Anak Usia Dini (TK Muslimat Miftahul Ulum Kalitorong) 

ini dikemas dalam program yang dibuat secara menyenangkan. Bermain sambil 

belajar merupakan esensi bermain yang menjiwai setiap kegiatan pembelajaran 

bagi anak usia dini. Sampai saat ini jumlah peserta didik di TK Muslimat Miftahul 

Ulum Kalitorong ada 30 siswa yang terbagi menjadi dua kelompok. 

TK Muslimat Miftahul Ulum Kalitorong sebuah TK yang memiliki 

kredibilitas yang bagus dikalangan masyarakat Kalitorong, yang memiliki visi dan 

misi sebagai tujuan dari TK Muslimat Miftahul Ulum Kalitorong ini. Berikut 

adalah visi dan misi dari TK Muslimat Miftahul Ulum Kalitorong. Visinya adalah  

Membentuk generasai yang Bertakwa Kepada Tuhan  Yang Maha Esa, Sehat 

Jasmani dan Rohani serta Kreatif. Sedangkan misi sebagai penjabaran untuk 

mencapai visinya adalah sebagai berikut. 

a. Taat Menjalankan Perintah Agama dan Menjauhi Larangan-Nya 

b. Berbudi Pekerti Luhur 

c. Mampu Menerapkan Pola Hidup Sehat 

d. Maju dan Giat Bekerja 

Visi dan misi yang sudah menjadi tujuan dari TK Muslimat Miftahul 

Ulum Kalitorong ini tercermin dari proses kegiatan belajar mengajar, bentuk 

layanan pendidikan yang diberikan dan metode-metodenya. Sebagai wujud 

keseriusan TK Muslimat Miftahul Ulum Kalitorong, TK ini dibantu oleh tenaga 

professional yang sudah pengalaman dan terlatih. TK Muslimat Miftahul Ulum 
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Kalitorong memiliki 6 tenaga kepegawaian dan dipimpin oleh Bapak Noor 

Chariri. S.Pd.  Data tentang jumlah tenaga kepegawaian seperti tabel di bawah ini: 

Tabel 1.1 

Data Tenaga Kepegawaian 

Di TK Muslimat Miftahul Ulum Kalitorong 
 

NO NAMA JABATAN 

1. Nor Chariri. S.Pd. Ketua Yayasan 

2. Farkhatun. A.Ma. Kepala TK Muslimat Miftahul Ulum Kalitorong 

3. Mafruroh. A. Ma. Guru  

4. Khalimatus Sa’diyah Guru 

5. Sri Indayani Guru 

6. Khoridah Guru 

   Sumber: Data TK Muslimat Miftahul Ulum Kalitorong 

Jumlah anak didik di TK Muslimat Miftahul Ulum Kalitorong 30 

siswa yang terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B. 

masing-masing kelompok terdiri dari 15 siswa dengan rentang usia yang berbeda, 

untuk kelompok A (4-5 tahun) dan kelompok B (5-6 tahun).  

 

2. Sarana dan Prasarana  TK Muslimat Miftahul Ulum 

a. Gedung dan Halaman 

Secara umum keadaan gedung dan halaman TK Muslimat Miftahul 

Ulum Kalitorong sudah baik, kondisi cukup bersih dan aman, halaman bermain 

cukup luas. Ruang tempat belajar terdiri dari dua ruangan yaitu kelompok A dan 

B,  juga terdapat kantor, dapur, dan kamar mandi / WC. Di dalam masing-masing 

ruang belajar tersebut terdapat loker sebagai tempat untuk menaruh buku dan alat 

tulis anak. 
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b. Alat Permainan Luar 

Alat permainan luar di TK Muslimat Miftahul Ulum Kalitorong 

berupa: 1) ayunan : 1 buah 2) perosotan : 1 buah  3) bola dunia : 1 buah    3) 

jungkitan : 1 buah. 

 

B. Hasil Penelitian Sebelum Diberikan Tindakan 

Hasil penelitian pembelajaran konsep hak dan kewajiban diperoleh 

dengan prosedur penelitian tindakan kelas melalui metode bermain peran pada 

kelompok B di TK Muslimat Miftahul Ulum Kalitorong dapat di deskripsikan 

sebagai berikut, observasi awal dilakukan pada saat kegiatan belajar mengajar 

pembelajaran konsep hak dan kewajiban. Guru berharap anak dapat memahami 

konsep hak dan kewajiban. Sehingga guru dapat dengan mudah memberikan 

pembelajaran konsep hak dan kewajiban kepada anak didik. 

Observasi berikut dilakukan pada program perencanaan RKH atau 

rencana kegiatan harian. Fokus observasi terhadap program perencanaan yang 

bertujuan untuk membantu perkembangan anak dalam memahami konsep hak dan 

kewajiban. Hasil observasi berikutnya adalah evaluasi pembelajaran konsep hak 

dan kewajiban yang telah dicapai oleh kelas / kelompok B dari 15 anak didik di 

TK Muslimat Miftahul Ulum kalitorong yang memperoleh nilai bulat penuh 

sebanyak 2 anak dan yang memperoleh nilai centang 4 anak serta yang mendapat 

bulat kosong  9 anak jika dalam pernyataan persen maka keberhasilan ketercapain 

belajar konsep hak dan kewajiban baru sebesar 40%. Dengan tabel observasi 
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dapat kita lihat pada pembelajaran konsep hak dan kewajiban tanpa menggunakan 

metode bermain peran sebagai berkut : 

 Tabel 2.1 

Hasil pengamatan tanpa menggunakan metode bermain peran dalam 

pembelajaran konsep hak dan kewajiban bagi anak didik di TK Muslimat 

Miftahul Ulum Kalitorong. 

 

Indikator  Sub Indikator 

Hasil 

Pengamatan 
Jumlah 

yang 

tuntas 

% 
1 2 3 4 

Kerjasama 1. Bermain dengan 

memerankan 

berbagai tokoh 

dengan teman 

4 5 4 2 6 40% 

Memahami 

perintah guru 

dan 

berkomunikasi 

secara lancar. 

1. Memahami cerita 

guru. 

2. Memahami perintah 

guru. 

3. Melakukan perintah 

sesuai dengan 

peranannya. 

4. Berbicara lancar 

dengan teman secara 

lisan dengan lafal 

yang benar. 

 

5 4 3 3 6 40% 

Memahami 

dan melakukan 

perbuatan 

yang benar. 

 

1. Menyebutkan 

tentang hal-hal yang 

boleh dilakukan dan 

yang tidak boleh 

untuk dilakukan 

dalam bermain. 

6 3 4 2 6 40% 
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2. Melakukan 

perananya sesuai 

dengan aturan-

aturan yang telah di 

sepakati bersama. 

Memahami 

hak dan 

kewajiban 

sebagai 

manusia. (hak 

dan kewajiban 

diri sendiri dan 

orang lain) 

 

1. Meminta tolong 

kepada teman yang 

lain. 

2. Menolong teman 

yang kesusahan. 

(dalam kegiatan 

bermain peran) 

3. Menghargai teman 

atau orang lain 

6 4 3 2 5 33% 

 

Keterangan nilai : 

1 =  kurang  3  =  baik 

2 =  cukup  4  =  baik sekali 

Kondisi ini sangat memprihatikan. Jika anak-anak dibiarkan dalam 

keadaan ini maka hal ini akan sangat mempengaruhi perkembangan aspek lainya 

untuk selanjutnya. Salah satu bentuk tindakan yang bisa diberikan oleh 

guru/peneliti yaitu dengan menggunakan metode bermain peran dalam 

pembelajaran konsep hak dan kewajiban di TK Muslimat Miftahul Ulum 

Kalitorong. Penggunaan metode bermain peran dimaksudkan agar anak dapat 

memahami tentang konsep hak dan kewajiban dengan mudah. 
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C. Hasil Penelitian Setelah Diberikan Tindakan 

1. Deskriptif Data Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

Siklus I dilaksanakan pada hari senin tanggal 6 Agustus 2012 dengan 

tema lingkunganku. 

a. Perencanaan  

Didalam perencanaan guru/peneliti melakukan beberapa tahap, 

diantaranya : 

1) Tempat kegiatan didalam kelas TK B. 

2) Tema kegiatan lingkunganku. 

3) Kegiatan yang dilakukan dengan metode bermain peran. 

4) Guru mempersiapkan cerita yang akan digunakan dalam kegiatan 

bermain peran. 

5) Media yang digunakan berupa gambar (gambar pita, sepatu, topi, tas, 

dan kalung) tidak berwarna dan benda-benda yang dicari (pita, topi, 

tas, sepatu, kalung). Sebelum dimulai guru menjelaskan aturan 

kegiatan yang akan dilakukan. 

6) Guru membuat lembar observasi 

7) Selama kegiatan guru selalu mengobservasi. 

b. Tindakan/pelaksanaan 

1) Guru memperlihatkan alat peraga / media yang akan digunakan yaitu 

beberapa gambar dari benda yang akan dicari dan benda yang dicari 

(pita, topi, tas sepatu dan kalung). 
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2) Guru menjelaskan aturan permainan / kegiatan,  guru juga 

membacakan cerita dengan judul ”Benda Kesayangan Putri” sebagai 

pengantar permainan. Isi cerita : 

“Ada seorang putri yang sedang bersedih karena kehilangan benda-

benda kesayangannya. Melihat kesedihan sang putri, bunda ratu 

meminta tolong pada teman-temannya untuk membantu mencari 

benda-benda kesayangannya tersebut.” Kemudian Guru memberi 

perintah untuk membantu mencari benda-benda kesayangan putri yang 

hilang di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. 

3) Guru membagi anak didiknya kedalam 5 kelompok, setiap kelompok 

terdiri dari 3 anak didik, masing-masing kelompok diberi petunjuk 

berupa gambar sebagai petunjuk untuk mencari benda yang hilang.  

4) Guru dan anak didik melakukan percakapan sebagai bunda ratu (guru) 

dan sebagai teman putri (anak didik) Sebagai pengantar permainan 

atau saat permainan akan dimulai. Berikut percakapan antara bunda 

ratu dengan teman-teman putri : 

 Ratu : Anak-anak, temanmu putri sedang bersedih, karena  5 

macam benda kesayangannya hilang, siapa yang mau 

menolong putri? 

Anak-anak     : Saya……saya……..saya (semua anak menawarkan 

dirinya) 

Ratu : Baiklah sayang, ini petunjuk yang bisa membantu 

kalian, (Bunda Ratu memberikan petunjuk kepada 
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setiap kelompok) kelompok 1 (Imel, Azami, riska) 

petunjukmu adalah gambar pita, tugas kalian adalah 

temukan benda tersebut dan mengembalikan kepada 

pemiliknya (putri) Kelompok 2 (Ais, Rina, Aufa) 

petunjukmu adalah gambar sepatu, tugas kalian 

adalah temukan benda tersebut dan mengembalikan 

kepada pemiliknya. Dan untuk Kelompok 3 (Hani, 

Nadine, Juan) petunjukmu adalah gambar topi,  

tugas kalian adalah temukan benda tersebut dan 

mengembalikan kepada pemiliknya. Kelompok 4  

(Nanda, Arul, Fazli) petunjukmu adalah gambar tas, 

tugas kalian adalah temukan benda tersebut dan 

mengembalikan kepada pemiliknya. Serta untuk 

Kelompok 5 (Andan, Dhini, Khafi) petunjukmu 

adalah gambar Kalung, tugas kalian adalah temukan 

benda tersebut dan mengembalikan kepada 

pemiliknya. Setelah menemukan benda yang hilang 

tersebut, anak-anak mengembalikanya kepada putri. 

5) Guru mengamati anak yang sedang melakukan kegiatan. 

6) Guru mengulas kembali kegiatan dan bercerita tentang makna dari 

kegiatan tersebut. 
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c. Hasil Observasi 

Guru selalu mengamati jalannya pelaksanaan tindakan kelas dengan 

kegiatan yang menggunakan metode bermain peran dengan lembar observasi yang 

telah disiapkan. 

Pada saat guru menyampaikan tentang kegiatan yang akan dilakukan 

anak-anak terlihat antusias dan ingin segera melakukan kegiatan tersebut serta 

anak ingin segera melihat alat peraga apa yang dibawa oleh guru. Pada siklus 1 

peneliti membawa media gambar  dari benda yang akan dicari dan benda-benda 

yang akan dicari (tas, sepatu, topi, pita, kalung). Pada saat anak-anak 

diperlihatkan media oleh guru anak-anak mulai mengamati gambar dan benda 

yang akan dicarinya. 

d. Refleksi  

Deskripsi data penggunaan metode bermain peran dalam pembelajaran 

konsep hak dan kewajiban pada siklus I adalah.  

Berdasarkan pelaksanaan siklus I dari 15 anak didik ada yang sudah 

mencapai kemampuan maksimal walaupun hanya beberapa anak saja, masih ada 

beberapa anak yang belum bisa memahami tentang konsep hak dan kewajiban. 

Prosentase ketercapaian anak dalam pembelajaran konsep hak dan kewajiban 

sebanyak 61% ini adalah perkembangan yang baik dari sebelum dilakukan 

tindakan walaupun sudah menunjukan perubahan yang meningkat namun masih 

dibutuhkan tindakan lagi pada siklus II supaya mencapai indikator keberhasilan. 

Beberapa hal yang harus diperhatikan guru dalam perbaikan pada 

siklus I yaitu penguasaan materi oleh guru karena hal itu sangat mempengaruhi 
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dalam pembelajaran konsep hak dan kewajiban. Pemahaman anak mengenai hak 

dan kewajiban harus lebih diarahkan oleh guru agar pada siklus II akan menjadi 

lebih baik, penggunaan alat peraga yang lebih menarik yaitu penggunaan alat 

peraga yang besar dan berwarna-warni, tingkat kesulitan dalam pembelajaran 

konsep hak dan kewajiban harus lebih diperhatikan. 

Di bawah ini adalah tabel dari hasil pembelajaran konsep hak dan 

kewajiban melalui metode bermain peran dalam membantu mencari benda-benda 

yang hilang. 

Tabel 2.2 

Data hasil kegiatan I penggunaan metode bermain peran dalam 

pembelajaran konsep hak dan kewajiban dalam kegiatan mematuhi perintah 

guru (ratu) bagi anak didik di TK Muslimat Miftahul Ulum Kalitorong. 

 

Indikator  Sub Indikator 

Hasil 

Pengamatan 
Jumlah 

yang 

tuntas 

% 
1 2 3 4 

Kerjasama 1. Bermain dengan 

memerankan 

berbagai tokoh 

dengan teman 

2 1 5 7 12 80% 

Memahami 

perintah guru 

dan 

berkomunikasi 

secara lancar 

1. Memahami cerita 

guru. 

2. Memahami perintah 

guru. 

3. Melakukan perintah 

sesuai dengan 

peranannya. 

4. Berbicara lancar 

dengan teman secara 

lisan dengan lafal 

3 3 5 4 9 60% 
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yang benar. 

 

Memahami 

dan melakukan 

perbuatan 

yang benar. 

 

1. Menyebutkan 

tentang hal-hal yang 

boleh dilakukan dan 

yang tidak boleh 

untuk dilakukan 

dalam bermain. 

2. Melakukan 

perananya sesuai 

dengan aturan-

aturan yang telah di 

sepakati bersama. 

3 6 4 2 6 40% 

Memahami 

hak dan 

kewajiban 

sebagai 

manusia. (hak 

dan kewajiban 

diri sendiri dan 

orang lain) 

 

1. Meminta tolong 

kepada teman yang 

lain. 

2. Menolong teman 

yang kesusahan. 

(dalam kegiatan 

bermain peran) 

3. Menghargai teman 

atau orang lain 

2 5 4 4 8 53% 

Keterangan nilai : 

1 =  kurang  3  =  baik 

2 =  cukup  4  =  baik sekali 

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa anak didik yang 

bekerjasama sebesar 80%, Anak  yang mampu mehami perintah guru serta 

berkomunikasi secara lancar sebesar 60%, anak yang memahami dan melakukan 
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perbuatan yang benar sebesar 40% dan anak yang memahami hak dan kewajiban 

sebagai manusia. (hak dan kewajiban diri sendiri dan orang lain) sebesar 53%. 

Tabel 2.3 

Data hasil kegiatan II penggunaan metode bermain peran dalam 

pembelajaran konsep hak dan kewajiban dalam kegiatan membantu 

mencari benda-benda yang hilang bagi anak didik di TK Muslimat Miftahul 

Ulum Kalitorong. 

 

Indikator  Sub Indikator 

Hasil 

Pengamatan 
Jumlah 

yang 

tuntas 

% 
1 2 3 4 

Kerjasama 1. Bermain dengan 

memerankan 

berbagai tokoh 

dengan teman 

2 1 5 7 

12 

 

80% 

Memahami 

perintah guru 

dan 

berkomunikasi 

secara lancar 

1. Memahami cerita 

guru. 

2. Memahami perintah 

guru. 

3. Melakukan perintah 

sesuai dengan 

peranannya. 

4. Berbicara lancar 

dengan teman secara 

lisan dengan lafal 

yang benar. 

 

3 3 4 5 9 60% 

Memahami 

dan melakukan 

perbuatan 

yang benar. 

 

1. Menyebutkan 

tentang hal-hal yang 

boleh dilakukan dan 

yang tidak boleh 

untuk dilakukan 

dalam bermain. 

3 4 5 3 8 53% 
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2. Melakukan 

perananya sesuai 

dengan aturan-

aturan yang telah di 

sepakati bersama. 

Memahami 

hak dan 

kewajiban 

sebagai 

manusia. (hak 

dan kewajiban 

diri sendiri dan 

orang lain) 

 

1. Meminta tolong 

kepada teman yang 

lain. 

2. Menolong teman 

yang kesusahan. 

(dalam kegiatan 

bermain peran) 

3. Menghargai teman 

atau orang lain 

2 5 4 4 8 53% 

 

Keterangan nilai : 

1 =  kurang  3  =  baik 

2 =  cukup  4  =  baik sekali 

Berdasarkan kegiatan kedua dapat dilihat ada 80% Anak didik yang 

mampu bekerja sama, 60% anak didik  yang mampu memahami perintah guru 

serta berkomunikasi secara lancar, 53% anak didik  yang memahami dan 

melakukan perbuatan yang benar,  dan 53% anak didik yang memahami hak dan 

kewajiban sebagai manusia (hak dan kewajiban diri sendiri dan orang lain). 

Pada table 2.2 dan 2.3 dapat diketahui hasil siklus I menyebutkan 

bahwa dengan dua kegiatan yang ada yang telah dilakukan menggunakan metode 

bermain peran anak didik yang dapat memahami konsep hak dan kewajiban 

adalah : Anak didik yang bisa bekerja sama ada 80%, anak didik yang mampu  

memahami perintah guru serta berkomunikasi secara lancar sebesar 60%, anak 
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didik memahami dan melakukan perbuatan yang benar sebesar 46% dan anak 

didik yang memahami hak dan kewajiban sebagai manusia (hak diri sendiri dan 

orang lain) sebesar 53%. 

. 

2. Deskriptif Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

Pelaksanaan siklus II dilakukan pada tanggal 13 agustus 2012 dengan 

tema lingkunganku. 

a. Perencanaan 

Perencanaan pada siklus II yaitu : 

1) Tempat kegiatan didalam kelas TK B. 

2) Tema kegiatan lingkunganku. 

3) Kegiatan yang dilakukan dengan metode bermain peran yaitu dalam 

kegiatan menjahit baju buat Ibu. 

4) Guru mempersiapkan cerita yang akan digunakan dalam kegiatan 

bermain peran sebagai pengantar permainan pada siklus II 

5) Media yang digunakan berupa pola baju yang berwarna. 

6) Guru membuat lembar observasi 

7) Selama kegiatan guru selalu mengobservasi. 

b. Tindakan/Pelaksanaan  

1) Guru menyuruh anak berkelompok seperti pada siklus I dan masing-

masing kelompok diberi alat peraga sesuai dengan banyaknya anak 

didik dalam kelompok tersebut. 
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2) Guru menjelaskan aturan permainan/kegiatan dengan membacakan 

judul cerita “Anak yang Rajin”,  guru juga melakukan percakapan 

dengan anak didik (sebagai seorang ibu dan anak) sebagai pengantar 

permainan. Berikut isi percakapan : 

Ibu (guru) : Anak-anakku, sebentar lagi lebaran dan jahitan ibu 

belum selesai, siapa yang mau membantu ibu 

menjahit baju? 

 Anak-anak     : Saya……saya……..saya (semua anak menawarkan 

dirinya) 

Ibu  : Baiklah sayang, dan ini baju-baju yang harus kalian 

jahit. (Ibu memberikan media kepada anak didik 

sesuai dengan tugas masing-masing kelompok). 

Kelompok 1 (Imel, Azami, Riska) tugas kalian 

menjahit kemeja. Kelompok 2 (Ais, Rina, Aufa) 

tugas kalian menjahit rok bagian bawah. Dan untuk 

Kelompok 3 (Hani, Nadine, Juan) menjahit kebaya. 

Kelompok 4  (Nanda, Arul, Fazli) tugas kalian 

menjahit celana. Serta untuk Kelompok 5 (Andan, 

Dhini, Khafi) tugas kalian menjahit kebaya. Dan 

setelah semuanya selesai dijahit berikan kepada Ibu, 

ada hadiah dari ibu bagi yang menyelesaikanya 

dengan baik. Hadiahnya 1 buah permen coklat. 
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3) Guru selalu memotivasi anak. guru memberikan penyegaran suasana 

dengan “tepuk semangat”. 

4) Guru selalu mengamati kegiatan anak didik. 

5) Guru memberikan arahan saat anak mulai menjahit baju. 

6) Guru mengulas kembali kegiatan dan bercerita tentang makna dari 

kegiatan tersebut secara klasikal dan lebih rinci. 

7) Guru harus lebih mengutamakan dan memperhatikan anak dalam 

melaksanakan kegiatan. 

c. Observasi  

pada siklus II peneliti mengamati bagaimana penggunaan metode 

bermain peran dalam pembelajaran konsep hak dan kewajiban pada saat kegiatan 

membantu ibu menjahit baju, guru memperlihatkan kelima belas alat 

peraga/media yang telah disiapkan oleh guru, dan anak-anak terlihat penuh 

semangat untuk membantu ibu. Seperti halnya dengan Riska yang dengan lantang 

berkata ”ibu, saya akan membantu ibu menjahit baju itu dengan baik !” begitu 

juga dengan Nanda, Fazli, Ais, Azami dan Arul, meskipun masih ada beberapa 

anak yang terlihat diam. Pada siklus kedua ini guru menekankan pada kebiasaan 

anak untuk memahami tentang hak dan kewajiban dalam kaitanya dikehidupan 

sehari-hari baik itu dalam lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. 

Pada pelaksanaan siklus II peneliti / guru sudah mulai terampil dalam 

menggunakan berbagai media dan penyampaian materi ke anak didik pun sudah 

lebih bisa dipahami oleh anak didik meskipun masih ada satu atau dua orang yang 

belum bisa memahami pembelajaran konsep hak dan kewajiban. Berdasarkan 
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pengamatan pada siklus II ini perkembangan pembelajaran konsep hak dan 

kewajiban melalui metode bermain peran sudah mulai meningkat. Sikap anak 

yang sudah mulai tampak lebih mengerti tentang hak dan kewajiban bagi sesorang 

dari pada sebelumnya.  

d. Refleksi  

Hasil pelaksanaan tindakan kelas pada siklus II sudah lebih baik dari 

siklus I. Artinya ada peningkatan penguasaan pembelajaran konsep hak dan 

kewajiban bagi kelompok B di TK Muslimat Miftahul Ulum Kalitorong, 85% 

sudah tercapai dari indikator keberhasilan. 

Hasil pengamatan penggunaan metode bermain peran dalam 

pembelajaran konsep hak dan kewajiban dinyatakan dalam persentase. Perhatikan 

tabel berikut ini. 

Tabel 2.4 

Data hasil kegiatan I penggunaan metode bermain peran dalam 

pembelajaran konsep hak dan kewajiban dalam kegiatan membantu Ibu 

menjahit baju bagi anak didik di TK Muslimat Miftahul Ulum Kalitorong. 

 

Indikator  Sub Indikator 

Hasil 

Pengamatan 
Jumlah 

yang 

tuntas 

% 
1 2 3 4 

Kerjasama 1. Bermain dengan 

memerankan 

berbagai tokoh 

dengan teman 

- 1 7 7 

 

 

14 93% 

Memahami 

perintah guru 

dan 

berkomunikasi 

secara lancar 

1. Memahami cerita 

guru. 

2. Memahami perintah 

guru. 

3. Melakukan perintah 

- 3 6 6 12 80% 
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sesuai dengan 

peranannya. 

4. Berbicara lancar 

dengan teman 

secara lisan dengan 

lafal yang benar. 

 

Memahami 

dan melakukan 

perbuatan 

yang benar. 

 

1. Menyebutkan 

tentang hal-hal yang 

boleh dilakukan dan 

yang tidak boleh 

untuk dilakukan 

dalam bermain. 

2. Melakukan 

perananya sesuai 

dengan aturan-

aturan yang telah di 

sepakati bersama. 

1 1 6 7 13 86% 

Memahami 

hak dan 

kewajiban 

sebagai 

manusia. (hak 

dan kewajiban 

diri sendiri dan 

orang lain) 

 

1. Meminta tolong 

kepada teman yang 

lain. 

2. Menolong teman 

yang kesusahan. 

(dalam kegiatan 

bermain peran) 

3. Menghargai teman 

atau orang lain 

- 3 6 6 12 80% 

 

Keterangan nilai : 

1 =  kurang  3  =  baik 

2 =  cukup   4  =  baik sekali 
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Pada proses pembelajaran pada siklus II dengan kegiatan membantu 

ibu menjahit baju dan dengan menggunakan metode bermain peran adalah, anak 

yang bisa bekerjasama dalam kelompok ada 93%, Anak  yang mampu mehami 

perintah guru serta berkomunikasi secara lancar dalam kegiatan tersebut sebesar 

80%, anak yang memahami dan melakukan perbuatan yang benar dalam 

membantu ibu menjahit baju sebesar 86% dan anak yang memahami hak dan 

kewajiban sebagai manusia. (hak dan kewajiban diri sendiri dan orang lain) 

sebesar 80%. 

Tabel 2.5 

Data hasil kegiatan II penggunaan metode bermain peran dalam 

pembelajaran konsep hak dan kewajiban dalam kegiatan berterimakasih 

ketika diberi hadiah ataupun dibantu oleh orang lain bagi anak didik di TK 

Muslimat Miftahul Ulum Kalitorong. 

 

Indikator  Sub Indikator 

Hasil 

Pengamatan 
Jumlah 

yang 

tuntas 

% 
1 2 3 4 

Kerjasama 1. Bermain dengan 

memerankan 

berbagai tokoh 

dengan teman 

- 1 7 7 

 

 

14 93% 

Memahami 

perintah guru 

dan 

berkomunikasi 

secara lancar 

1. Memahami cerita 

guru. 

2. Memahami perintah 

guru. 

3. Melakukan perintah 

sesuai dengan 

peranannya. 

4. Berbicara lancar 

dengan teman 

- 2 7 6 13 86% 
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secara lisan dengan 

lafal yang benar. 

 

Memahami 

dan melakukan 

perbuatan 

yang benar. 

 

1. Menyebutkan 

tentang hal-hal yang 

boleh dilakukan dan 

yang tidak boleh 

untuk dilakukan 

dalam bermain. 

2. Melakukan 

perananya sesuai 

dengan aturan-

aturan yang telah di 

sepakati bersama. 

- 2 6 7 13 86% 

Memahami 

hak dan 

kewajiban 

sebagai 

manusia. (hak 

dan kewajiban 

diri sendiri dan 

orang lain) 

 

1. Meminta tolong 

kepada teman yang 

lain. 

2. Menolong teman 

yang kesusahan. 

(dalam kegiatan 

bermain peran) 

3. Menghargai teman 

atau orang lain 

1 2 6 6 12 80% 

 

Keterangan nilai : 

  1 = kurang  3 = baik 

2 = cukup  4 = baik sekali 

Berdasarkan kegiatan kedua di siklus II pada kegiatan berterimakasih 

ketika diberi hadiah dan dibantu oleh orang lain  yaitu;  93% Anak didik yang 

mampu bekerja sama dengan yang lainya, 86% anak didik  yang mampu 
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memahami perintah guru serta berkomunikasi secara lancar dengan guru atau 

dengan temanya didalam kegiatan tersebut, 86%, anak didik  yang memahami dan 

melakukan perbuatan yang benar,  dan 80% anak didik yang memahami hak dan 

kewajiban sebagai manusia (hak dan kewajiban diri sendiri dan orang lain) dalam 

lingkungan sekolah, keluarga ataupun dalam lingkungan masyarakat. 

Pada tabel 2.4 dan 2.5 dapat diketahui hasil siklus II menyebutkan 

bahwa dengan dua kegiatan yang ada yang telah dilakukan dengan menggunakan 

metode bermain peran dalam pembelajaran konsep hak dan kewajiban 

memperoleh hasil sebagai berikut, anak didik yang mampu bekerja sama dengan 

yang lainya sebesar 93%, anak didik yang mampu memahami perintah guru serta 

dapat berkomunikasi secara lancar sebesar 83%, dan anak didik yang memahami 

dan melakukan perbuatan yang benar sebesar 86%, serta anak didik yang 

memahami hak dan kewajiban sebagai manusia (hak dan kewajiban bagi diri 

sendiri dan orang lain) sebesar 80%. 

Dan berdasarkan pelaksanaan dua kegiatan yang dilaksanakan pada 

siklus II ini didapatkan bahwa kemampuan anak dalam empat aspek penilaian 

sudah meningkat sesuai dengan yang diharapkan. Diperoleh kelebihan-kelebihan 

sebagai berikut :  

1) Aktivitas anak cukup baik dibuktikan dengan kerjasama anak didik dalam 

mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru.  

2) Motivasi belajar anak didik ada peningkatan sangat baik. 

Pada waktu evaluasi pembelajaran ada peningkatan, hasil belajar sudah 

mencapai ketuntasan belajar. 
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D. Hasil Penelitian 

Pada bagian ini akan dipaparkan sejumlah hasil penelitian yang 

meneliti tentang : 

1. Kerjasama  

Menurut Standar Kompetensi Kurikulum TK/RA (2004) pendekatan 

pembelajaran di TK harus memperhatikan prinsip sebagai berikut: 

a. Pembelajaran berorientasi pada prinsip perkembangan anak, yaitu sebagai 

berikut : 

1) Anak belajar dengan baik apabila fisik dan psikisnya aman dan 

tentram. 

2) Siklus belajar berulang. 

3) Anak belajar melalui interaksi sosial. 

4) Minat dan kegiatan anak akan memotivasi belajar. 

5) Memperhatikan perbedaan individu. 

b. Pembelajaran berorientasi pada kebutuhan anak 

Anak usia dini adalah anak yang sedang membutuhkan upaya-upaya 

pendidikan untuk mencapai optimalisasi semua aspek. 

c. Bermain sambil belajar, belajar seraya bermain 

Bermain merupakan faktor penting dalam kegiatan pembelajaran dan 

esensi bermain harus menjadi jiwa dari setiap pembelajaran anak usia dini. 

 Dari ketiga hal tersebut diatas maka dalam kegiatan belajar guru harus 

bisa membuat anak merasa senang dan nyaman dengan lingkungan sekitar tempat 

anak-anak belajar dan tidak merasa terbebani dengan apa yang diajarkan oleh 
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guru, maka dari itulah guru menggunakan metode bermain peran dalam 

pembelajaran konsep hak dan kewajiban karena dengan bermain peran anak 

merasa senang dan merekapun aktif dan yang terpenting mereka paham dengan 

apa yang diberikan oleh guru.  

Hal ini pun didukung dengan hasil dari siklus I, ada 80% atau 12 anak 

masuk dalam kategori yang baik dalam melakukan kerjasama. Pada siklus II ada 

93% atau 14 anak kategori baik sekali. Seperti terlihat pada grafik berikut ini. 
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Grafik 1.1 Aspek kerjasama 

 

2. Memahami Perintah Guru dan Berkomunikasi Secara Lancar 

Kemampuan memahami perintah guru dan berkomunikasi secara 

lancar yang dimiliki anak didik kelompok B pada TK Muslimat Miftahul Ulum 

Kalitorong sebelum dilakukan tindakan tidak ada satu anak pun yang bisa 

memahami perintah guru mengenai pembelajaran konsep hak dan kewajiban, 
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setelah digunakan metode bermain peran tampak adanya peningkatan dari siklus I 

dan siklus II. 

Siklus I mencapai hasil 60% atau sekitar 9 anak yang bisa memahami 

perintah guru dan berkomunikasi secara lancar, pada siklus II mengalami 

peningkatan dari jumlah 15 anak didik, anak yang dapat memahami perintah guru 

dan berkomunikasi secara lancar dalam pembelajaran konsep hak dan kewajiban 

ada 13 anak atau sekitar 86%. Keberhasilan ini karena guru menggunakan metode 

bermain peran dalam melakukan pembelajaran sehingga anak menjadi senang, 

tertarik dan aktif dalam proses pembelajaran. 
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Grafik 1.2 Aspek Memahami perintah guru dan berkomunikasi secara lancar. 

 

3. Memahami dan melakukan perbuatan yang benar. 

Hakikat anak sebagai manusia yang belum mengenal tentang hal-hal 

yang positif ataupun negatif, yang benar atau yang salah, yang baik atau yang 

buruk karena didalam diri anak pada umumnya memiliki 3 tenaga dalam, yaitu id, 
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Ego, dan Super Ego yang akan memberikan pengaruh positif ataupun negatif. 

Sebagai guru TK kita harus mencermatinya agar dapat memberikan motivasi 

untuk mengarahkan pada kegiatan positif sehingga anak dapat memahami dan 

melakukan perbuatan yang benar. Melalui metode bermain peran anak didik TK 

Muslimat Miftahul Ulum Kalitorong khususnya kelompok B banyak yang 

memahami tentang perbuatan yang benar, anak pun dapat mengaplikasikanya 

dalam perbuatan sehari-hari di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Hal ini 

terlihat pada kondisi awal yang hanya 6 anak dari 15 anak yang dapat memahami 

perbuatan yang benar.  

Penggunaan metode bermain peran dalam pembelajaran konsep hak 

dan kewajiban kemampuan anak untuk aspek memahami perbuatan yang benar 

semakin meningkat seperti yang terlihat pada grafik 1.3 dibawah. Pada siklus I 

terdapat 7 anak didik dari 15 anak didik atau 46% telah mampu memahami 

perbuatan yang benar dan siklus II mencapai 86%  atau 13 anak didik dari 15 anak 

didik yang mengikuti pembelajaran telah mampu memahami perbuatan yang 

benar serta mengaplikasikanya dildalam kegiatan sehari-hari. 
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Grafik 1.3 Aspek memahami perbuatan yang benar 

 

4. Memahami hak dan kewajiban sebagai manusia. (hak dan kewajiban 

diri sendiri dan orang lain) 

Anak didik yang dapat memahami tentang hak dan kewajiban sebagai 

manusia umumnya ditandai dengan perilaku anak didik dalam kegiatan 

pembelajaran atau dalam bermain dengan teman sebaya biasanya mereka akan 

saling menghargai dan saling tolong menolong antara yang satu dengan yang 

lainya. Sebelum digunakan metode bermain peran dalam pembelajaran konsep 

hak dan kewajiban di kelompok B TK Muslimat Miftahul Ulum Kalitorong hanya 

sekitar 5 anak didik dari 15 anak didik yang memiliki kemampuan memahami hak 

dan kewajiban sebagai manusia (hak dan kewajiban diri sendiri dan orang lain). 

Setelah digunakan metode bermain peran dalam pembelajaran konsep hak dan 

kewajiban pada kelompok B, didapatkan hasil bahwa pada siklus I sebanyak 53% 

anak didik, yaitu sekitar 8 anak didik dari 15 anak didik yang mengikuti 

pembelajaran mampu memahami hak dan kewajiban, pada siklus II mengalami 
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peningkatan 80% dari anak didik yang hadir atau 12 anak didik dari 15 anak didik 

dinyatakan telah mampu memahami hak dan kewajiban sebagai manusia (hak dan 

kewajiban diri sendiri dan orang lain). Hal ini dapat kita lihat pada grafik di 

bawah ini : 
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Grafik 1.4 Aspek memahami hak dan kewajiban sebagai manusia (hak diri sendiri 

& orang lain) 

 

Hasil observasi selama kegiatan pembelajaran dibandingkan dengan 

siklus I dan siklus II terjadi perubahan-perubahan sebagai berikut: 

a. Kesiapan anak mengikuti proses pembelajaran 

b. Kekondusifan suasana pembelajaran yang terasa hidup dan dinamis 

c. Antusiasme anak dalam melaksanakan tugas lebih terlihat, hal ini dapat 

dilihat dari terselesaikanya tugas-tugas yang diberikan guru kepada anak 

didik. 

d. Kerjasama anak didik sudah baik 

e. Respon umum terhadap pembelajaran secara umum baik. 
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E. Pembahasan  

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa hasil pembelajaran konsep hak 

dan kewajiban melalui metode bermain peran pada kelompok B semester I TK 

Muslimat Miftahul Ulum Kalitorong Tahun Ajaran 2012/2013 sebelum 

menggunakan metode bermain peran dan setelah menggunakan metode bermain 

peran terdapat perbedaan yang signifikan. Hal ini terlihat jelas dari peningkatan 

prosentase anak didik kelompok B pada pembelajaran konsep hak dan kewajiban 

melalui metode bermain peran. 

Penelitian ini hanya sampai pada siklus II dikarenakan pada siklus II 

indikator keberhasilan sudah tercapai dengan persentase sebanyak 85% hal itu 

dirasa sudah cukup walaupun belum mencapai 95% tingkat keberhasilana anak 

didik. Peneliti tidak melanjutkan pada siklus III dikarenakan adanya kendala 

waktu serta dana untuk melakukan penelitian pada siklus III. 

Berdasarkan tabel 2.2 dan 2.3 diketahui tampak menyebutkan bahwa 

dengan dua kegiatan yang telah dilakukan dengan menggunakan metode bermain 

peran, anak didik yang dapat memahami konsep hak dan kewajiban yaitu 

persentase anak didik yang dapat bekerja sama sebesar 80%; anak didik yang 

mampu  memahami perintah guru serta berkomunikasi secara lancar sebesar 60%; 

anak didik memahami dan melakukan perbuatan yang benar sebesar 46%; dan 

anak didik yang memahami hak dan kewajiban sebagai manusia (hak diri sendiri 

dan orang lain) sebesar 53%. 

Sedangkan pada siklus II berdasarkan tabel 2.4 dan 2.5 dengan dua 

kegiatan  yang telah dilakukan dengan menggunakan metode bermain peran pada 
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pembelajaran konsep hak dan kewajiban di peroleh hasil yang lebih baik. 

Diantaranya; anak didik yang mampu bekerja sama dengan yang lainya sebesar 

93%; anak didik yang mampu memahami perintah guru serta dapat berkomunikasi 

secara lancar sebesar 83%; dan anak didik yang memahami dan melakukan 

perbuatan yang benar sebesar 86%; serta anak didik yang memahami hak dan 

kewajiban sebagai manusia (hak dan kewajiban bagi diri sendiri dan orang lain) 

sebesar 80%. Hal ini menunjukan bahwa pembelajaran konsep hak dan kewajiban 

dengan menggunakan metode bermain peran kelompok B di TK Muslimat 

Miftahul Ulum Kalitorong  pada siklus I berdasarkan tabel 2.2 dan 2.3 dari semua 

indikator sebesar  61%; sedangkan pada siklus II berdasarkan tabel 2.4 dan 2.5 

dari semua indikator meningkat menjadi 85% 

Dari hasil persentase yang ada pada siklus I dan II terdapat  perbedaan 

hasil yang signifikan, hal ini dikrenakan pada siklus I sekenario / cerita yang telah 

ditulis oleh peneliti tentang “Benda Kesayangan Putri” kurang menarik dan 

kurang melibatkan anak didik dibandingkan pada siklus II. Dimana pada siklus I 

anak didik jarang berinteraksi antara yang satu dengan yang lainnya, karena pada 

siklus I anak didik lebih terfokuskan untuk mencari benda yang hilang saja, 

sehingga anak didik kurang begitu memahami pembelajaran hak dan kewajiban. 

Sedangkan pada siklus II sekenario/cerita yang ditulis oleh peneliti lebih menarik. 

Karena, sekenario/cerita yang ditulis peneliti berkaitan langsung dalam kehidupan 

yang sebenarnya,  yaitu peran sebagai ibu (orang tua) serta sebagai seorang anak 

dan cerita tentang “Anak yang Rajin” lebih banyak disukai anak didik, dan media 

yang digunakan pada siklus II sesuai dengan banyaknya anak didik dalam 
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kelompok B, sehingga pembelajaran hak dan kewajiban pada siklus II mengalami 

peningkatan sesuai dengan indikator keberhasilan. 

Meningkatnya hasil belajar anak didik kelompok B pada siklus II ini 

diketahui bahwa kermampuan anak didik dalam empat aspek penilaian sudah 

meningkat sesuai yang diharapkan, dikarenakan pada siklus II ini aktivitas anak 

didik cukup baik hal ini dibuktikan dengan kerjasama anak didik dalam  kegiatan 

pembelajaran. Sehingga pembelajaran konsep hak dan kewajiban dengan 

menggunakan metode bermain peran menjadi efektitf. Hal ini karena adanya 

keterlibatan anak didik secara langsung, sehingga anak didik menjadi lebih aktif 

dalam pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Dengan dilibatkannya anak 

didik secara langsung dalam kegiatan pembelajaran maka pengetahuan baru yang 

telah diperoleh oleh anak didik akan melekat dan membekas lebih lama 

dibandingkan jika pengetahuan diperoleh dengan cara mendengarkan saja.  

Hasil penelitian di atas sesuai dengan teori Vygotsky (Mayke S. 

Tedjasaputra. 2001:9) yang meyakini bahwa bermain/keterlibatan anak dalam 

belajar mempunyai peran langsung dalam perkembangan kognisi, sosial dan 

emosional  seorang anak. karena anak kecil tidak mampu berpikir abstrak, bagi 

mereka, meaning (makna) dan objek berbaur menjadi satu. Akibatnya anak tidak 

dapat berpikir tentang makna yang disampaikan oleh guru tanpa adanya objek 

yang mewakilinya. 

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Vygotsky tersebut,  

bermain/keterlibatan anak dalam belajar mempunyai peran langsung dalam 

perkembangan kognisi, sosial dan emosional  seorang anak. hal ini menunjukan 
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bahwa dari hasil belajar yang melibatkan anak didik dalam kegiatan belajar 

mengajar lebih baik dibandingkan dengan yang tidak melibatkan anak didik.  

Oleh karena itu keterlibatan langsung anak didik dalam proses edukatif 

menjadi pengalaman terarah yang diharapkan mengakar pada diri anak didik. 

Karena pengalaman memberikan arah positif pada seleksi dan organisasi terhadap 

berbagai materi dan metode pendidikan yang cocok, inilah upaya untuk 

memberikan arah baru bagi tugas sekolah. Dengan demikian belajar merupakan 

proses yang tidak bertujuan mengembangkan secara spontan segala potensi 

bawaan, melainkan bertujuan merangsang proses perkembangan yang 

berlangsung melalui suatu urutan tahap yang tetap, dengan cara menyajikan 

berbagai masalah dan konflik riil yang dapat diatasi atau diselesaikan oleh anak 

secara aktif “by doing it”. 

Penggunaan metode bermain peran dalam proses belajar mengajar 

sangat membantu anak didik untuk lebih tertarik perhatiannya pada pelajaran, 

anak didik lebih mudah memahami masalah-masalah sosial, anak didik dapat 

menempatkan diri seperti watak orang lain dan dapat menumbuhkan rasa empati 

sehingga dapat terjalin sikap saling pengertian (Hamdani, 2011 : 268).  

Oleh karena itu metode bermain peran adalah salah satu bentuk 

permainan pendidikan yang di gunakan unutk menjelaskan perasaan, sikap, 

tingkah laku dan nilai, dengan tujuan untuk menghayati perasaan, sudut 

pandangan dan cara berfikir orang lain (Depdikbud, 1964:171 dalam 

http://ainamulyana.blogspot.com/2011/11/metode-pemnbelajaran-bermain-

peran.html). 

http://ainamulyana.blogspot.com/2011/11/metode-pemnbelajaran-bermain-peran.html
http://ainamulyana.blogspot.com/2011/11/metode-pemnbelajaran-bermain-peran.html
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Hasil penelitian ini didukung  oleh Romlah (dalam Nasih dan Kholidah 

2009: 77) bahwa metode bermain peran adalah merupakan tehnik untuk 

mengembangkan imajinasi yang ada dan penghayatan anak didik dalam 

memerankan tokoh hidup atau benda mati. Hasil penelitian ini juga didukung oleh 

pendapat Mayke S. Tedjasaputra (2001: 58) bahwa dengan metode bermain peran 

anak didik dapat memerankan tokoh-tokoh tertentu, anak didik belajar tentang 

aturan-aturan atau perilaku apa yang bisa diterima oleh orang lain, baik dalam 

berperan sebagai ratu, putri, ayah, ibu dan seterusnya. Anak juga belajar untuk 

memandang suatu masalah dari kaca mata tokoh-tokoh yang anak didik perankan 

sehinga diharapkan dapat membantu pemahaman nilai-nilai sosial pada diri anak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan 

bahwa metode bermain peran dapat meningkatkan hasil belajar konsep hak dan 

kewajiban pada kelompok B di TK Muslimat Miftahul Ulum Kalitorong Tahun 

Ajaran 2012/2013. Hal ini terlihat jelas adanya hasil peningkatan persentase dari 

yang semula (pra siklus) hanya 40% yang memahami pembelajaran konsep hak 

dan kewajiban, setelah penerapan metode bermain peran dalam pembelajaran 

konsep hak dan kewajiban meningkat menjadi 61% pada siklus I dan 85% pada 

siklus II. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini saran yang dapat diberikan adalah: 

1. Guru sebaiknya dapat mempertimbangkan penggunaan metode bermain 

peran dalam pembelajaran konsep hak dan kewajiban. Kenyataannya hasil 

pembelajaran dengan metode bermain peran lebih baik dibandingkan tanpa 

menggunakan metode bermain peran. 

2. Bagi ikatan guru Taman Kanak-kanak/asosiasi guru agar melakukan 

pelatihan bagi para guru dalam penggunaan metode bermain peran. 

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian hingga 

keberhasilan anak didik mencapai 95%. 
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Tabel 1.1 

Data Peserta Didik Kelompok A di TK Muslimat Miftahul Ulum Kalitorong 

 

NO NAMA L/P TEMPAT TANGGAL LAHIR 

1 Tsaqila Ainun Zakia P Pemalang, 22/01/2008 

2 Reva Septiana Anjani P Pemalang, 02/09/2007 

3 Mahfudz Adlan Ath-Tholibi L Pemalang, 11/07/2008 

4 M. Ugi Ivansyah L Pemalang, 30/11/2007 

5 Zen Zaenab Aska P Pemalang, 27/12/2008 

6 Nabila Ushtuvia P Majalengka, 07/11/2007 

7 Della Alysa Salsabila P Pemalang, 20/10/2008 

8 Sinta Atikasari P Pemalang, 22/11/2007 

9 Asssa Robbi Ayyahdiani P Pemalang, 24/10/2007 

10 Ismatul Maula P Pemalang, 03/03/2008 

11 M. Amar L Pemalang, 12/04/2008 

12 Lulu Risqiana P Pemalang, 02/01/2008 

13 Prasco Sandy Wibowo L Jakarta, 30/12/2007 

14 M. Zidni L Pemalang, 04/03/2007 

15 Riski Syabani L Pemalang, 14/12/2007 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

77 

Tabel 1.2 

Data Peserta Didik Kelompok B di TK Muslimat Miftahul Ulum Kalitorong 

 

NO NAMA L/P TEMPAT TANGGAL LAHIR 

1 Amelia Mayra P Pemalang, 21/05/2007 

2 Riska Yuliana P Pemalang, 03/07/2007 

3 Aisyatun Ma’arum P Pemalang, 22/03/2007 

4 Rina Rahmawati P Pemalang, 05/04/2007 

5 Hani Rosida P Pemalang, 26/06/2007 

6 Nadine Puji Astuti P Pemalang, 09/07/2007 

7 Jaza Al Aufa L Pemalang, 05/03/2007 

8 Najwan Zidane Anas Wijaya L Pemalang, 09/08/2007 

9 Almananda Qurrota A’yun P Pemalang, 10/11/2006 

10 M. Arul Ghufrona Ma’aruf L Pemalang, 05/09/2006 

11 Andan Priyatin L Pemalang, 18/07/2007 

12 M. Fazli Mawlana Insani L Pemalang, 12/10/2006 

13 Maulana Yazid Azami L Pemalang, 23/02/2007 

14 Dhini Salwa Ramadhani P Pemalang, 29/09/2006 

15 M. Khafi Riski L Depok, 27/09/2006 
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RENCANA KEGIATAN HARIAN 

PERTEMUAN/KEGIATAN I SIKLUS I 

KELOMPOK : B   TEMA   : LINGKUNGANKU 

SEMESTER : I   HARI/TANGGAL : SENIN, 6 AGUSTUS 2012 

INDIKATOR 
KEGIATAN PEMBELAJARAN 

ALAT / 

SUMBER 

PENILAIAN 

PERKEM. ANAK 

PEND. NASIONALISME 

KARAKTER BANGASA 

& KEWIRAUSAHAAN 
ALAT HASIL 

 

- Berdoa sebelum dan sesudah 

melaksanakan kegiatan secara berurutan 

(Nam 5) 

- Menceritakan pengalaman / kejadian 

secara sederhana dengan runtut (bhs 23) 

- Melakukan percakapan dengan teman 

sebaya (bhs 11) 

 

 

- Memahami dan melakukan perbuatan 

yang benar (Nam 28) 

 

I. Kegiatan Awal ± 30 menit 

- Berbaris, salam, berdoa 

 

 

- Berbagi pengalaman dengan bercerita 

 

- BCC. Benda-benda kesayangan yang ada 

di rumah 

- DM+PL. merangkak pada garis zig-zag 

II. Kegiatan Inti ± 60 menit 

- Bermain peran “membantu mencari benda-

benda kesayangan putri yang hilang” 

 

 

- Langsung 

 

 

- Pengalaman anak 

 

- Gambar benda-benda yang 

ada di rumah 

- Langsung 

 

- Gambar tas, sepatu, 

kalung, topi, pita dan 

benda-benda dari gambar 

 

- Observasi 

 

 

- Unjuk kerja 

 

- Percakapan 

 

- Unjuk kerja 

 

- Observasi 

 

  

- Disiplin, religius 

 

 

- Komunikatif 

 

- Komunikatif 

 

- Kerja keras 

 

- Saling tolong menolong, 

kepedulian, tanggung 

jawab 
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- Melakukan 4-5 perintah (bhs 7) 

 

 

 

 

- Menerima kritik dan saran (sosmos 9) 

 

- Berdoa sebelum dan sesudah 

melaksanakan kegiatan (Nam 5) 

 

- Mematuhi perintah sang ratu 

III. Istirahat ± 30 menit 

- Cuci tangan, makan, bermain 

 

IV. Kegiatan Akhir ± 30 menit 

- Ulasan kegiatan yang telah dilakukan 

- Pesan dan kesan 

 

- Doa, salam, pulang 

 

tersebut 

- Langsung 

 

- Ember, serbet, air, gayung, 

bekal dan mainan 

 

- Langsung 

- Langsung 

 

- Langsung  

 

 

- Unjuk kerja  

 

- Observasi 

 

 

- Percakapan 

- Percakapan 

 

- Observasi  

 

- Disiplin, tanggung jawab 

 

- Disiplin, kemandirian 

 

 

- Komunikatif 

- Tanggung jawab, 

kemandirian 

- Religius  

 

 

 

   Mengetahui             Kalitorong, 5 Agustus 2012 

Kepala TK Muslimat Miftahul Ulum               Peneliti Kelompok B 

 

      Mafruroh                              Endang Yuliasih 

      NIP.         `           NIM. 1601910009 
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RENCANA KEGIATAN HARIAN  

PERTEMUAN/KEGIATAN II SIKLUS I 

KELOMPOK : B   TEMA   : LINGKUNGANKU 

SEMESTER : I   HARI/TANGGAL : RABU, 8 AGUSTUS 2012 

INDIKATOR KEGIATAN PEMBELAJARAN 

ALAT / 

SUMBER 

PENILAIAN 

PERKEM. ANAK 

PEND. NASIONALISME 

KARAKTER BANGASA 

& KEWIRAUSAHAAN 
ALAT HASIL 

 

- Berdoa sebelum dan sesudah 

melaksanakan kegiatan secara berurutan 

(Nam 5) 

- Menceritakan pengalaman / kejadian 

secara sederhana dengan runtut (bhs 23) 

- Melakukan percakapan dengan teman 

sebaya (bhs 11) 

 

 

- Memahami dan melakukan perbuatan 

yang benar (Nam 28) 

 

I. Kegiatan Awal ± 30 menit 

- Berbaris, salam, berdoa 

 

 

- Berbagi pengalaman dengan bercerita 

 

- BCC. Benda-benda kesayangan yang ada 

di rumah 

- DM+PL. merangkak pada garis zig-zag 

II. Kegiatan Inti ± 60 menit 

- Bermain peran “membantu mencari benda-

benda kesayangan putri yang hilang” 

 

 

- Langsung 

 

 

- Pengalaman anak 

 

- Gambar benda-benda yang 

ada di rumah 

- Langsung 

 

- Gambar tas, sepatu, 

kalung, topi, pita dan 

benda-benda dari gambar 

 

- Observasi 

 

 

- Unjuk kerja 

 

- Percakapan 

 

- Unjuk kerja 

 

- Observasi 

 

  

- Disiplin, religius 

 

 

- Komunikatif 

 

- Komunikatif 

 

- Kerja keras 

 

- Saling tolong menolong, 

kepedulian, tanggung 

jawab 
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- Melakukan 4-5 perintah (bhs 7) 

 

 

 

 

- Menerima kritik dan saran (sosmos 9) 

 

- Berdoa sebelum dan sesudah 

melaksanakan kegiatan (Nam 5) 

 

- Mematuhi perintah sang ratu 

III. Istirahat ± 30 menit 

- Cuci tangan, makan, bermain 

 

IV. Kegiatan Akhir ± 30 menit 

- Ulasan kegiatan yang telah dilakukan 

- Pesan dan kesan 

 

- Doa, salam, pulang 

 

tersebut 

- Langsung 

 

- Ember, serbet, air, gayung, 

bekal dan mainan 

 

- Langsung 

- Langsung 

 

- Langsung  

 

 

- Unjuk kerja  

 

- Observasi 

 

 

- Percakapan 

- Percakapan 

 

- Observasi  

 

 

- Disiplin, tanggung jawab 

 

- Disiplin, kemandirian 

 

 

- Komunikatif 

- Tanggung jawab, 

kemandirian 

- Religius  

 

 

 

   Mengetahui             Kalitorong, 7 Agustus 2012 

Kepala TK Muslimat Miftahul Ulum               Peneliti Kelompok B 

 

      Mafruroh                              Endang Yuliasih 

      NIP.         `           NIM. 1601910009 
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RENCANA KEGIATAN HARIAN  

PERTEMUAN/KEGIATAN I SIKLUS II 

KELOMPOK : B   TEMA   : LINGKUNGANKU 

SEMESTER  : I   HARI/TANGGA : SENIN, 13 AGUSTUS 2012 

INDIKATOR KEGIATAN PEMBELAJARAN 

ALAT / 

SUMBER 

PENILAIAN 

PERKEM. ANAK 

PEND. NASIONALISME 

KARAKTER BANGASA 

& KEWIRAUSAHAAN ALAT HASIL 

 

- Berdoa sebelum dan sesudah 

melaksanakan kegiatan secara berurutan 

(Nam 5) 

- Menceritakan pengalaman / kejadian 

secara sederhana dengan runtut (bhs 23) 

- Melakukan percakapan dengan teman 

sebaya (bhs 11) 

 

 

- Memahami dan melakukan perbuatan 

yang benar (Nam 28) 

 

I. Kegiatan Awal ± 30 menit 

- Berbaris, salam, berdoa 

 

 

- Berbagi pengalaman dengan bercerita 

 

- BCC. Hal-hal yang dilakukan saat di 

rumah 

- DM+PL. berjalan jongkok pada garis lurus 

II. Kegiatan Inti ± 60 menit 

- Bermain peran “membantu ibu menjahit 

baju” 

 

 

- Langsung 

 

 

- Pengalaman anak 

 

- Gambar benda-benda yang 

ada di rumah 

- Langsung 

 

- Pola baju, benang wol 

 

 

 

- Observasi 

 

 

- Unjuk kerja 

 

- Percakapan 

 

- Unjuk kerja 

 

- Observasi 

 

 

  

- Disiplin, religius 

 

 

- Komunikatif 

 

- Komunikatif 

 

- Kerja keras 

 

- Saling tolong menolong, 

kepedulian, tanggung 

jawab 
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- Berterimakasih ketika diberi hadiah 

 

 

 

 

 

- Menerima kritik dan saran (sosmos 9) 

 

- Berdoa sebelum dan sesudah 

melaksanakan kegiatan (Nam 5) 

- Bermain peran “ menerima dan memberi 

hadiah”  

III. Istirahat ± 30 menit 

- Cuci tangan, makan, bermain 

 

IV. Kegiatan Akhir ± 30 menit 

- Ulasan kegiatan yang telah dilakukan 

- Pesan dan kesan 

 

- Doa, salam, pulang 

 

- Langsung 

 

 

- Ember, serbet, air, gayung, 

bekal dan mainan 

 

- Langsung 

- Langsung 

 

- Langsung  

 

- Unjuk kerja  

 

 

- Observasi 

 

 

- Percakapan 

- Percakapan 

 

- Observasi  

 

- Disiplin, tanggung jawab 

 

 

- Disiplin, kemandirian 

 

 

- Komunikatif 

- Tanggung jawab, 

kemandirian 

- Religius  

 

 

 

 

  Mengetahui             Kalitorong,11 Agustus 2012 

Kepala TK Muslimat Miftahul Ulum                Peneliti Kelompok B 

 

      Mafruroh                              Endang Yuliasih 

      NIP.         `           NIM. 1601910009 
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RENCANA KEGIATAN HARIAN  

PERTEMUAN/KEGIATAN II SIKLUS II 

KELOMPOK : B   TEMA   : LINGKUNGANKU 

SEMESTER  : I   HARI/TANGGAL : RABU, 15 AGUSTUS 2012 

INDIKATOR KEGIATAN PEMBELAJARAN 

ALAT / 

SUMBER 

PENILAIAN 

PERKEM. ANAK 

PEND. NASIONALISME 

KARAKTER BANGASA 

& KEWIRAUSAHAAN ALAT HASIL 

 

- Berdoa sebelum dan sesudah 

melaksanakan kegiatan secara berurutan 

(Nam 5) 

- Menceritakan pengalaman / kejadian 

secara sederhana dengan runtut (bhs 23) 

- Melakukan percakapan dengan teman 

sebaya (bhs 11) 

 

 

- Memahami dan melakukan perbuatan 

yang benar (Nam 28) 

 

I. Kegiatan Awal ± 30 menit 

- Berbaris, salam, berdoa 

 

 

- Berbagi pengalaman dengan bercerita 

 

- BCC. Hal-hal yang dilakukan saat di 

rumah 

- DM+PL. berjalan jongkok pada garis lurus 

II. Kegiatan Inti ± 60 menit 

- Bermain peran “membantu ibu menjahit 

baju” 

 

 

- Langsung 

 

 

- Pengalaman anak 

 

- Gambar benda-benda yang 

ada di rumah 

- Langsung 

 

- Pola baju, benang wol 

 

 

 

- Observasi 

 

 

- Unjuk kerja 

 

- Percakapan 

 

- Unjuk kerja 

 

- Observasi 

 

 

  

- Disiplin, religius 

 

 

- Komunikatif 

 

- Komunikatif 

 

- Kerja keras 

 

- Saling tolong menolong, 

kepedulian, tanggung 

jawab 
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- Berterimakasih ketika diberi hadiah 

 

 

 

 

 

- Menerima kritik dan saran (sosmos 9) 

 

- Berdoa sebelum dan sesudah 

melaksanakan kegiatan (Nam 5) 

- Bermain peran “ menerima dan memberi 

hadiah”  

III. Istirahat ± 30 menit 

- Cuci tangan, makan, bermain 

 

IV. Kegiatan Akhir ± 30 menit 

- Ulasan kegiatan yang telah dilakukan 

- Pesan dan kesan 

 

- Doa, salam, pulang 

 

- Langsung 

 

 

- Ember, serbet, air, gayung, 

bekal dan mainan 

 

- Langsung 

- Langsung 

 

- Langsung  

 

- Unjuk kerja  

 

 

- Observasi 

 

 

- Percakapan 

- Percakapan 

 

- Observasi  

 

- Disiplin, tanggung jawab 

 

 

- Disiplin, kemandirian 

 

 

- Komunikatif 

- Tanggung jawab, 

kemandirian 

- Religius  

 

 

 

 

  Mengetahui             Kalitorong,14 Agustus 2012 

Kepala TK Muslimat Miftahul Ulum                Peneliti Kelompok B 

 

      Mafruroh                              Endang Yuliasih 

      NIP.         `           NIM. 160191009 
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Lembar obervasi kegiatan I siklus I penggunaan metode bermain peran dalam pembelajaran konsep hak dan kewajiban dalam 

kegiatan mematuhi perintah guru (ratu) bagi anak didik di TK Muslimat Miftahul Ulum Kalitorong 

 

Indikator  Sub Indikator 

Nama / Nilai Jumlah 

yang 

Tuntas 

% 

A
m

el
ia

 

R
is

k
a 

A
is

y
at

u
 

R
in

a 

H
an

i 
 

N
ad

in
e 

 

A
u
fa

  

N
aj

w
an

  

N
an

d
a 

 

A
ru

l 
 

an
d
an

 

F
az

li
  

az
am

i 

S
al

w
a 

 

K
h
af

i 
 

Kerjasama 1. Bermain dengan memerankan berbagai tokoh 

dengan teman 

1 3 3 2 4 4 3 4 3 4 1 4 4 3 4 12 80 

Memahami perintah 

guru dan 

berkomunikasi 

secara lancar 

1. Memahami cerita guru. 2 4 2 1 1 3 4 3 1 4 2 3 3 4 3 9 60 

2. Memahami perintah guru. 3 3 4 3 2 2 3 2 4 2 3 3 2 4 3 10  66 

3. Melakukan perintah sesuai dengan peranannya. 2 3 2 3 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 8 53 

4. Berbicara lancar dengan teman secara lisan dengan 

lafal yang benar. 

2 4 3 4 1 3 4 2 3 2 4 2 3 2 3 9 60 
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Memahami dan 

melakukan 

perbuatan yang 

benar. 

1. Menyebutkan tentang hal-hal yang boleh 

dilakukan dan yang tidak boleh untuk dilakukan 

dalam bermain. 

1 3 2 4 2 1 3 4 2 1 3 2 3 2 2 6 40 

2. Melakukan perananya sesuai dengan aturan-aturan 

yang telah di sepakati bersama. 

2 4 1 3 1 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 6 40 

Memahami hak dan 

kewajiban sebagai 

manusia. (hak dan 

kewajiban diri 

sendiri dan orang 

lain) 

1. Meminta tolong kepada teman yang lain. 2 2 2 3 3 2 3 2 4 2 3 3 3 3 3 9 60 

2. Menolong teman yang kesusahan. (dalam kegiatan 

bermain peran) 

3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 8 53 

3. Menghargai teman atau orang lain 1 2 3 3 4 2 3 2 3 4 4 4 4 3 2 10 66 
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Lembar obervasi kegiatan II siklus I penggunaan metode bermain peran dalam pembelajaran konsep hak dan kewajiban dalam 

kegiatan membantu ibu mencari benda-benda yang hilang bagi anak didik di TK Muslimat Miftahul Ulum Kalitorong 

 

Indikator  Sub Indikator 

Nama / Nilai Jumlah 

yang 

Tuntas 

% 

A
m

el
ia

 

R
is

k
a 

A
is

y
at

u
 

R
in

a 

H
an

i 
 

N
ad

in
e 

 

A
u
fa

  

N
aj

w
an

  

N
an

d
a 

 

A
ru

l 
 

A
n
d
an

 

F
az

li
  

az
am

i 

S
al

w
a 

 

K
h
af

i 
 

Kerjasama 1. Bermain dengan memerankan berbagai tokoh 

dengan teman. 

2 3 1 4 3 4 4 3 1 4 4 3 4 3 4 12 80 

Memahami perintah 

guru dan 

berkomunikasi 

secara lancar 

1. Memahami cerita guru. 1 2 3 2 3 4 1 3 4 2 1 4 3 4 4 9 60 

2. Memahami perintah guru. 4 1 4 1 3 2 3 3 4 3 4 2 3 4 2 10 66 

3. Melakukan perintah sesuai dengan peranannya. 2 3 2 3 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 2 8 53 

4. Berbicara lancar dengan teman secara lisan dengan 

lafal yang benar. 

2 4 3 4 1 3 4 2 3 2 4 2 3 2 3 9 60 
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Memahami dan 

melakukan 

perbuatan yang 

benar. 

1. Menyebutkan tentang hal-hal yang boleh 

dilakukan dan yang tidak boleh untuk dilakukan 

dalam bermain. 

2 1 2 1 3 3 4 1 3 4 2 3 4 2 3 8 53 

2. Melakukan perananya sesuai dengan aturan-aturan 

yang telah di sepakati bersama. 

3 4 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 4 8 53 

Memahami hak dan 

kewajiban sebagai 

manusia. (hak dan 

kewajiban diri 

sendiri dan orang 

lain) 

1. Meminta tolong kepada teman yang lain. 1 2 3 1 4 2 3 2 3 4 2 4 4 3 2 8 53 

2. Menolong teman yang kesusahan. (dalam kegiatan 

bermain peran) 

3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 7 46 

3. Menghargai teman atau orang lain 2 2 2 3 3 2 3 2 4 2 3 3 3 3 3 9 60 
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Lembar obervasi kegiatan I siklus II penggunaan metode bermain peran dalam pembelajaran konsep hak dan kewajiban dalam 

kegiatan menjahit baju anak didik di TK Muslimat Miftahul Ulum Kalitorong 

 

Indikator  Sub Indikator 

Nama / Nilai Jumlah 

yang 

Tuntas 

% 

A
m

el
ia

 

R
is

k
a 

A
is

y
at

u
 

R
in

a 

H
an

i 
 

N
ad

in
e 

 

A
u
fa

  

N
aj

w
an

  

N
an

d
a 

 

A
ru

l 
 

an
d
an

 

F
az

li
  

A
za

m
i 

S
al

w
a 

 

K
h
af

i 
 

Kerjasama 1. Bermain dengan memerankan berbagai tokoh 

dengan teman. 

3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 2 14 93 

Memahami perintah 

guru dan 

berkomunikasi 

secara lancar 

1. Memahami cerita guru. 4 3 2 4 3 2 3 3 3 4 4 2 3 4 4 12 80 

2. Memahami perintah guru. 3 3 2 3 3 2 4 3 4 4 3 4 3 3 2 11 74 

3. Melakukan perintah sesuai dengan peranannya. 4 2 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 2 3 3 13 86 

4. Berbicara lancar dengan teman secara lisan dengan 

lafal yang benar. 

3 3 2 4 2 3 4 3 4 3 4 4 4 4 2 12 80 
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Memahami dan 

melakukan 

perbuatan yang 

benar. 

1. Menyebutkan tentang hal-hal yang boleh 

dilakukan dan yang tidak boleh untuk dilakukan 

dalam bermain. 

3 4 2 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 1 13 86 

2. Melakukan perananya sesuai dengan aturan-aturan 

yang telah di sepakati bersama. 

4 3 3 2 4 3 2 4 3 4 4 4 4 4 3 13 86 

Memahami hak dan 

kewajiban sebagai 

manusia. (hak dan 

kewajiban diri 

sendiri dan orang 

lain) 

1. Meminta tolong kepada teman yang lain. 2 4 3 3 4 2 3 4 3 2 3 3 4 4 4 12 80 

2. Menolong teman yang kesusahan. (dalam kegiatan 

bermain peran) 

3 3 2 3 4 4 3 3 4 4 3 2 4 3 3 13 86 

3. Menghargai teman atau orang lain 3 4 2 2 3 3 2 4 4 3 4 3 4 2 3 11 74 
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Lembar obervasi kegiatan II siklus II penggunaan metode bermain peran dalam pembelajaran konsep hak dan kewajiban dalam 

kegiatan berterimakasih ketika diberi hadiah bagi anak didik di TK Muslimat Miftahul Ulum Kalitorong 

 

Indikator  Sub Indikator 

Nama / Nilai Jumlah 

yang 

Tuntas 

% 

A
m

el
ia

 

R
is

k
a 

A
is

y
at

u
 

R
in

a 

H
an

i 
 

N
ad

in
e 

 

A
u
fa

  

N
aj

w
an

  

N
an

d
a 

 

A
ru

l 
 

an
d
an

 

F
az

li
  

az
am

i 

S
al

w
a 

 

K
h
af

i 
 

Kerjasama 1. Bermain dengan memerankan berbagai tokoh 

dengan teman. 

4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 2 3 3 4 2 14 93 

Memahami perintah 

guru dan 

berkomunikasi 

secara lancar 

1. Memahami cerita guru. 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 2 3 2 4 13 86 

2. Memahami perintah guru. 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 2 2 3 13 86 

3. Melakukan perintah sesuai dengan peranannya. 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 2 3 2 13 86 

4. Berbicara lancar dengan teman secara lisan dengan 

lafal yang benar. 

3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 2 2 4 2 2 13 86 
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Memahami dan 

melakukan 

perbuatan yang 

benar. 

1. Menyebutkan tentang hal-hal yang boleh 

dilakukan dan yang tidak boleh untuk dilakukan 

dalam bermain. 

4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 2 2 3 4 3 13 86 

2. Melakukan perananya sesuai dengan aturan-aturan 

yang telah di sepakati bersama. 

4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 2 3 2 3 4 13 86 

Memahami hak dan 

kewajiban sebagai 

manusia. (hak dan 

kewajiban diri 

sendiri dan orang 

lain) 

1. Meminta tolong kepada teman yang lain. 3 3 4 3 4 4 3 3 4 2 4 4 1 3 2 12 80 

2. Menolong teman yang kesusahan. (dalam kegiatan 

bermain peran) 

3 4 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 2 3 13 86 

3. Menghargai teman atau orang lain 4 3 3 4 3 4 3 3 3 2 2 3 2 4 2 11 74 
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FORMAT OBSERVASI PENILAIAN 

TINDAKAN PADA SIKLUS I KEGIATAN I 

 

Indikator  Sub Indikator 

Hasil 

Pengamatan 

1 2 3 4 

Kerjasama 1. Bermain dengan memerankan 

berbagai tokoh dengan teman 
2 1 5 7 

Memahami perintah 

guru dan 

berkomunikasi secara 

lancar 

1. Memahami cerita guru. 

2. Memahami perintah guru. 

3. Melakukan perintah sesuai dengan 

peranannya. 

4. Berbicara lancar dengan teman 

secara lisan dengan lafal yang 

benar. 

3 3 5 4 

Memahami dan 

melakukan perbuatan 

yang benar. 

 

1. Menyebutkan tentang hal-hal yang 

boleh dilakukan dan yang tidak 

boleh untuk dilakukan dalam 

bermain. 

2. Melakukan perananya sesuai 

dengan aturan-aturan yang telah di 

sepakati bersama. 

3 6 4 2 

Memahami hak dan 

kewajiban sebagai 

manusia. (hak dan 

kewajiban diri sendiri 

dan orang lain) 

1. Meminta tolong kepada teman yang 

lain. 

2. Menolong teman yang kesusahan. 

(dalam kegiatan bermain peran) 

3. Menghargai teman atau orang lain 

2 5 4 4 

Keterangan nilai : 

1 =  kurang  3  =  baik 

2 =  cukup  4  =  baik sekali 
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FORMAT OBSERVASI PENILAIAN 

TINDAKAN PADA SIKLUS I KEGIATAN II 

 

Indikator  Sub Indikator 

Hasil 

Pengamatan 

1 2 3 4 

Kerjasama 1. Bermain dengan memerankan 

berbagai tokoh dengan teman 
2 1 5 7 

Memahami perintah 

guru dan 

berkomunikasi secara 

lancar 

1. Memahami cerita guru. 

2. Memahami perintah guru. 

3. Melakukan perintah sesuai dengan 

peranannya. 

4. Berbicara lancar dengan teman 

secara lisan dengan lafal yang 

benar. 

3 3 4 5 

Memahami dan 

melakukan perbuatan 

yang benar. 

 

1. Menyebutkan tentang hal-hal yang 

boleh dilakukan dan yang tidak 

boleh untuk dilakukan dalam 

bermain. 

2. Melakukan perananya sesuai 

dengan aturan-aturan yang telah di 

sepakati bersama. 

3 4 5 3 

Memahami hak dan 

kewajiban sebagai 

manusia. (hak dan 

kewajiban diri sendiri 

dan orang lain) 

1. Meminta tolong kepada teman yang 

lain. 

2. Menolong teman yang kesusahan. 

(dalam kegiatan bermain peran) 

3. Menghargai teman atau orang lain 

2 5 4 4 

 

Keterangan nilai : 

1 =  kurang  3  =  baik 

2 =  cukup  4  =  baik sekali 
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FORMAT OBSERVASI PENILAIAN 

TINDAKAN PADA SIKLUS II  KEGIATAN I 

 

Indikator  Sub Indikator 

Hasil 

Pengamatan 

1 2 3 4 

Kerjasama 1. Bermain dengan memerankan 

berbagai tokoh dengan teman 
- 1 7 7 

Memahami perintah 

guru dan 

berkomunikasi secara 

lancar 

1. Memahami cerita guru. 

2. Memahami perintah guru. 

3. Melakukan perintah sesuai dengan 

peranannya. 

4. Berbicara lancar dengan teman 

secara lisan dengan lafal yang 

benar. 

- 3 6 6 

Memahami dan 

melakukan perbuatan 

yang benar. 

 

1. Menyebutkan tentang hal-hal yang 

boleh dilakukan dan yang tidak 

boleh untuk dilakukan dalam 

bermain. 

2. Melakukan perananya sesuai 

dengan aturan-aturan yang telah di 

sepakati bersama. 

1 1 6 7 

Memahami hak dan 

kewajiban sebagai 

manusia. (hak dan 

kewajiban diri sendiri 

dan orang lain) 

1. Meminta tolong kepada teman yang 

lain. 

2. Menolong teman yang kesusahan. 

(dalam kegiatan bermain peran) 

3. Menghargai teman atau orang lain 

- 3 6 6 

 

Keterangan nilai : 

1 =  kurang  3  =  baik 

2 =  cukup   4  =  baik sekali 
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FORMAT OBSERVASI PENILAIAN 

TINDAKAN PADA SIKLUS II  KEGIATAN II 

 

Indikator  Sub Indikator 

Hasil 

Pengamatan 

1 2 3 4 

Kerjasama 1. Bermain dengan memerankan 

berbagai tokoh dengan teman 
- 1 7 7 

Memahami perintah 

guru dan berkomunikasi 

secara lancar 

1. Memahami cerita guru. 

2. Memahami perintah guru. 

3. Melakukan perintah sesuai 

dengan peranannya. 

4. Berbicara lancar dengan teman 

secara lisan dengan lafal yang 

benar. 

- 2 7 6 

Memahami dan 

melakukan perbuatan 

yang benar. 

 

1. Menyebutkan tentang hal-hal 

yang boleh dilakukan dan yang 

tidak boleh untuk dilakukan 

dalam bermain. 

2. Melakukan perananya sesuai 

dengan aturan-aturan yang telah di 

sepakati bersama. 

- 2 6 7 

Memahami hak dan 

kewajiban sebagai 

manusia. (hak dan 

kewajiban diri sendiri 

dan orang lain) 

1. Meminta tolong kepada teman 

yang lain. 

2. Menolong teman yang kesusahan. 

(dalam kegiatan bermain peran) 

3. Menghargai teman atau orang lain 

1 2 6 6 

 

Keterangan nilai : 

  1 = kurang  3 = baik 

2 = cukup  4 = baik sekali 
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RANGKUMAN HASIL OBSERVASI 

Kelompok : B2 

Semester : I  

Kegiatan : mematuhi perintah guru (ratu) (siklus I) dan membantu Ibu 

menjahit baju (siklus II) 

Indikator  Sub Indikator 

Siklus I 

Jml % 

Siklus II 

Jml  % 
1 2 3 4 1 2 3 4 

Kerjasama 1. Bermain dengan 

memerankan 

berbagai tokoh 

dengan teman 

2 1 5 7 12 80% - 1 7 7 14 93% 

Memahami 

perintah guru 

dan 

berkomunikas

i secara lancar 

1. Memahami cerita 

guru. 

2. Memahami 

perintah guru. 

3. Melakukan 

perintah sesuai 

dengan 

peranannya. 

4. Berbicara lancar 

dengan teman 

secara lisan 

dengan lafal yang 

benar. 

3 3 5 4 9 60% - 3 6 6 12 80% 

Memahami 

dan 

melakukan 

perbuatan 

1. Menyebutkan 

tentang hal-hal 

yang boleh 

dilakukan dan 

3 6 4 2 6 40% 1 1 6 7 13 86% 
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yang benar. 

 

yang tidak boleh 

untuk dilakukan 

dalam bermain. 

2. Melakukan 

perananya sesuai 

dengan aturan-

aturan yang telah 

di sepakati 

bersama. 

Memahami 

hak dan 

kewajiban 

sebagai 

manusia. (hak 

dan kewajiban 

diri sendiri 

dan orang 

lain) 

 

1. Meminta tolong 

kepada teman 

yang lain. 

2. Menolong teman 

yang kesusahan. 

(dalam kegiatan 

bermain peran) 

3. Menghargai 

teman atau orang 

lain 

2 5 4 4 8 53% - 3 6 6 12 80% 

 

Keterangan nilai : 

1 =  kurang  3  =  baik 

2 =  cukup   4  =  baik sekali 

 

 

Observer 

 

 Endang Yuliasih 

Nim 1601910009 
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RANGKUMAN HASIL OBSERVASI 

 

Kelompok : B2 

Semester : I 

Kegiatan : mencari benda-benda putri yang hilang (siklus I) dan 

berterimakasih ketika di bantu oleh orang lain (siklus II) 

Indikator  Sub Indikator 

Siklus I 

Jml % 

Siklus II 

Jml  % 
1 2 3 4 1 2 3 4 

Kerjasama 1. Bermain dengan 

memerankan 

berbagai tokoh 

dengan teman 

2 1 5 7 12 80% - 1 7 7 14 93% 

Memahami 

perintah guru 

dan 

berkomunikas

i secara lancar 

1. Memahami cerita 

guru. 

2. Memahami 

perintah guru. 

3. Melakukan 

perintah sesuai 

dengan 

peranannya. 

4. Berbicara lancar 

dengan teman 

secara lisan 

dengan lafal yang 

benar. 

3 3 4 5 9 60% - 2 7 6 13 86% 

Memahami 

dan 

melakukan 

1. Menyebutkan 

tentang hal-hal 

yang boleh 

3 4 5 3 8 53% - 2 6 7 13 86% 
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perbuatan 

yang benar. 

 

dilakukan dan 

yang tidak boleh 

untuk dilakukan 

dalam bermain. 

2. Melakukan 

perananya sesuai 

dengan aturan-

aturan yang telah 

di sepakati 

bersama. 

Memahami 

hak dan 

kewajiban 

sebagai 

manusia. (hak 

dan kewajiban 

diri sendiri 

dan orang 

lain) 

 

1. Meminta tolong 

kepada teman 

yang lain. 

2. Menolong teman 

yang kesusahan. 

(dalam kegiatan 

bermain peran) 

3. Menghargai 

teman atau orang 

lain 

2 5 4 4 8 53% 1 2 6 6 12 80% 

 

Keterangan nilai : 

1 =  kurang  3  =  baik 

2 =  cukup   4  =  baik sekal 

Observer 

 

 Endang Yuliasih 

Nim 1601910009 
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Gambar observasi 

(penjelasan pembelajaran konsep hak dan kewajiban tanpa metode bermain peran) 
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Gambar saat penjelasan tentang kegiatan yang akan dilaksanakan melalui metode 

bermain peran (siklus I) 

 

 

 

Anak terlihat antusias untuk melakukan kegiatan mengenai pembelajaran konsep 

hak dan kewajiban melalui metode bermain peran. 
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Gambar Sepatu  

(yang digunakan sebagai petujuk untuk mencari benda tersebut) 

 

 

Gambar Tas 

(yang digunakan sebagai petujuk untuk mencari benda tersebut) 
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Gambar Topi 

(yang digunakan sebagai petujuk untuk mencari benda tersebut) 

 

 

Gambar Pita 

(yang digunakan sebagai petujuk untuk mencari benda tersebut) 
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Gambar Kalung 

(yang digunakan sebagai petujuk untuk mencari benda tersebut) 
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Gambar kegiatan anak didik kelompok B “mencari benda-benda yang hilang” 
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Gambar anak didik saat mencari benda-benda yang hilang 
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Gambar pola baju (untuk kegiatan “membantu Ibu menjahit baju” pada siklus II) 

 

 

 

Gambar kegiatan anak didik kelompok B “membantu Ibu menjahit baju” 
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Gambar kegiatan anak didik kelompok B “membantu Ibu menjahit baju” 

 

 

 

 

 

 

 


