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ABSTRAK 

 

ENNY YULIANTI, NIM 1601910020, 2013 “Meningkatkan Kecerdasan 

Spiritual Melalui Metode Bermain Peran pada Anak Usia 4-5 Tahun 

Semester 1 di TK Nasima Semarang Tahun Pelajaran 2012/2013”. 

Skripsi progam studi Sarjana Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu 

Pendidikan, Universitas Negeri semarang. 

Pendidikan untuk anak usia dini (0-8 tahun) merupakan pendidikan yang 

memiliki karakteristik berbeda dengan anak usia lain, sehingga pendidikannyapun 

perlu dipandang sebagai sesuatu yang dikhususkan. Salah satu metode yang dapat 

digunakan pendidik untuk meningkatkan kecerdasan spiritual tersebut adalah 

dengan bermain peran. Kurangnya kecerdasan spiritual anak menjadi masalah 

yang dihadapi guru kelompok A1 TK Nasima Semarang. Berdasarkan kondisi 

tersebut rumusan masalah yang dipaparkan dalam penulisan ini yaitu: Bagaimana 

meningkatkan kecerdasan spiritual melalui metode bermain peran pada anak usia 

4-5 tahun di TK Nasima Semarang? Dan seberapa besar pengaruh metode 

bermain peran terhadap peningkatan kecerdasan spiritual pada anak usia 4-5 tahun 

di TK Nasima Semarang? 

Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK), yang 

dilaksanakan dalam dua siklus, dengan masing-masing siklus terdapat 

perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa 

kelompok A1 TK Nasima Semarang tahun pelajaran 2012/2013 yang berjumlah 

24 anak. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode 

wawancara, observasi dan dokumentasi. Pada siklus I menunjukkan bahwa 

ketuntasan siswa dalam belajar hanya 63% atau sebanyak 15 siswa, kemudian 

pada siklus II meningkat menjadi 83% atau sebanyak 20 siswa. Sedangkan siswa 

yang tidak tuntas dalam belajar pada siklus I adalah 37% atau sebanyak 9 siswa, 

kemudian pada siklus II menurun menjadi 17% atau sebanyak 4 siswa. Secara 

garis besar pelaksanaan pembelajaran telah sesuai yang diharapkan peneliti, 

dimana proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik dan tercipta suasana 

belajar yang kondusif. 

 

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan metode 

bermain peran dapat dikatakan berhasil dalam rangka meningkatkan kecerdasan 

spiritual anak, untuk itu disarankan pada semua guru dapat memberikan kegiatan 

bermain peran yang menarik dan menyenangkan anak, selain itu guru juga harus 

mampu menciptakan lingkungan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan 

anak. 

Kata kunci: Kecerdasan Spiritual, Metode Bermain Peran 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Anak Usia Dini adalah kelompok anak yang berada dalam proses 

pertumbuhan dan perkembangan unik. Anak memiliki pola pertumbuhan dan 

perkembangan (koordinasi motorik halus dan kasar), daya pikir, daya cipta, 

bahasa dan komunikasi, yang tercakup dalam kecerdasan intelektual (IQ), 

kecerdasan emosional (EQ), kecerdasan spiritual (SQ) atau kecerdasan agama 

atau religius (RQ), sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak 

usia dini. Pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini perlu diarahkan pada 

peletakan-peletakan dasar-dasar yang tepat bagi pertumbuhan dan 

perkembangan manusia seutuhnya. Hal itu meliputi pertumbuhan dan 

perkembangan fisik, daya pikir, daya cipta, sosial emosional, bahasa dan 

komunikasi yang seimbang sebagai dasar pembentukan pribadi yang utuh, agar 

anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal (Mansur 2011:7). 

Pendidikan untuk anak usia dini merupakan tahapan pendidikan yang 

sangat penting dalam rentang kehidupan manusia dan merupakan masa peka 

yang penting bagi anak untuk mendapatkan pendidikan. Pengalaman yang 

diperoleh anak dari lingkungan, termasuk stimulasi yang diberikan oleh orang 

dewasa, akan mempengaruhi kehidupan anak di masa yang akan datang. Oleh 

karena itu diperlukan upaya yang mampu memfasilitasi anak dalam masa 

tumbuh kembangnya berupa kegiatan pendidikan dan pembelajaran sesuai 
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dengan usia, kebutuhan dan minat anak. Dalam rentang kehidupan awal inilah 

fondasi dari kehidupan seorang manusia dibangun.  Kemampuan fisik, kognitif, 

emosional, sosial dan bahasa seorang anak berkembang sangat pesat di tahun-

tahun awal ini, sehingga masa ini sering disebut dengan istilah “Golden Age”  

atau “ Masa-masa Emas” dalam kehidupan manusia.  Anak-anak mulai sensitif 

untuk menerima berbagai upaya perkembangan seluruh potensi mereka. Masa 

peka adalah masa terjadinya pematangan fungsi-fungsi fisik dan psikis yang 

siap merespon stimulasi yang diberikan oleh lingkungan. Masa ini merupakan 

masa untuk meletakkan dasar pertama dalam mengembangkan potensi yang 

ada dalam diri anak. Oleh sebab itu dibutuhkan kondisi dan stimulasi yang 

sesuai dengan kebutuhan anak agar pertumbuhan dan perkembangan anak 

tercapai secara optimal.  Kesadaran mengenai pentingnya pengoptimalan 

perkembangan anak pada masa ini, melandasi berkembangnya pendidikan 

untuk anak usia dini.   

Berdasarkan pada Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembngkan potensi dirinya untuk mengetahui 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa 

dan negara (Depdiknas 2005:5). 

Untuk itu strategi pembelajaran bagi anak usia dini lebih berorientasi 

pada (1) tujuan yang mengarah pada tugas tugas perkembangan disetiap 
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rentang usia anak, (2) materi yang diberikan harus mengacu dan sesuai dengan 

karakteristik yang disesuaikan pada perkembangan anak (DAP= 

Developmentally Approriate practice), (3) metode yang dipilih seharusnya 

berorientasi dengan tujuan kegiatan belajar yang mampu melibatkan anak 

secara aktif dan kreatif serta menyenangkan, (4) media dan lingkungan 

bermain yang digunakan haruslah aman, nyaman dan menimbulkan 

ketertarikan bagi anak, (5) evaluasi yang terbaik dianjurkan untuk dilakukan 

adalah rangkaian sebuah asessment melalui observasi partisipatif terhadap apa 

yang dilihat, didengar dan diperbuat oleh anak (Wardani 2009:3). 

Pembelajaran pada Anak Usia Dini pada dasarnya merupakan suatu proses 

komunikasi antara guru dengan peserta didik usia dini, baik komunikasi secara 

langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan media. Proses 

pembelajaran bisa juga dilaksanakan dimana saja, kapan saja, dan dalam 

keadaan apapun. Terutama dalam kegiatan pembelajaran yang berhubungan 

aspek perkembangan kecerdasan spiritual anak usia dini. Sebagaimana 

dikemukakan oleh Stephen R. Covey (2005:2) menyatakan bahwa kecerdasan 

spiritual adalah pusat paling mendasar di antara kecerdasan yang lain, karena 

dia menjadi sumber bimbingan bagi kecerdasan lainnya.  Maka dapat 

disimpulkan bahwa upaya pengembangan manusia seutuhnya tidak dapat 

dipisahkan dengan pengembangan potensi kecerdasan spiritual. 

Sebagaimana dengan potensi kecerdasan yang lain, kecerdasan spiritual 

sudah seharusnya mulai dikembangkan sejak usia dini.  Di masa-masa emas 

perkembangan manusia ini, stimulus-stimulus dan pengkondisian tertentu yang 
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dilakukan pada anak akan membekas dan memberi dampak jangka panjang 

dalam rentang masa kehidupannya.  Pengembangan kecerdasan spiritual pada 

anak usia dini seharusnya merupakan hal yang tidak terlampau susah,  

mengingat anak-anak adalah makhluk yang masih murni dan peka.  Hubungan 

mereka dengan sang pencipta terkoreksi dengan kekurang pedulian orang 

dewasa di sekitarnya akan eksistensi hubungan ini.  Anak-anak perlahan-lahan 

tumbuh dengan kehilangan identitas sebagai makhluk spiritual yang terhubung 

dengan alam semesta dan penciptanya. 

Selain itu, tujuan dari proses pendidikan adalah tidak lain agar siswa dapat 

secara aktif mengembangkan kekuatan-kekuatan atau potensi-potensi dalam 

dirinya dalam hal spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia dan keterampilan yang dibutuhkan dirinya sendiri, 

masyarakat, bangsa dan Negara. Tujuan pendidikan di atas sedikit banyak 

terangkum dalam istilah kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual 

didefenisikan secara berbeda oleh para pakar. Meskipun demikian, terdapat 

kesamaan pandangan bahwa kecerdasan spiritual sangatlah penting dalam 

kelangsungan hidup umat manusia. 

Proses pengembangan kecerdasan spiritual di Taman Kanak-kanak 

memerlukan metode yang tepat dan efektif, keberhasilan pembelajaran di 

Taman Kanak-kanak sangat dipengaruhi oleh kemampuan seorang guru dalam 

menyajikan proses kegiatan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan 

bagi anak, dengan metode bermain peran adalah merupakan suatu metode yang 
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sangat tepat jika digunakan sebagai untuk meningkatkan kecerdasan spiritual 

anak usia 4-5 tahun Kelompok A1 di TK Nasima Semarang. 

Keberhasilan dapat diukur melalui kegiatan penilaian kegiatan 

pembelajaran yang diperoleh anak didik di setiap satuan pendidikan sesuai 

dengan kurikulum satuan pendidikan. Sedangkan keberhasilan anak dalam 

menguasai materi pembelajaran dapat dilihat dari nilai yang diperoleh pada 

setiap kegiatan pembelajaran yang dievaluasi oleh guru dengan tujuan 

memperbaiki proses pembelajaran yang merupakan suatu proses meningkatkan 

mutu dan kualitas pendidikan. 

Permasalahan yang terjadi tidak terlepas dari kurangnya wawasan guru 

dalam memilih dan menerapkan metode pembelajaran yang tepat dalam 

mengembangkan kecerdasan spiritual pada anak. Kondisi seperti ini tidak dapat 

didiamkan begitu saja karena jika penerapan awal proses pembelajaranya 

sudah salah, dapat dipastikan proses pembelajaran selanjutnya juga akan 

mengalami kegagalan, dengan demikian perbaikan sangatlah perlu diadakanya 

proses perbaikan pembelajaran di lembaga Taman Kanak-kanak. 

Seperti gambaran di atas tersebut TK Nasima Semarang merupakan 

lembaga pendidikan yang berbasiskan agama Islam, kegiatan pembelajaran 

yang dilaksanakan mempunyai tujuan untuk menciptakan generasi muslim 

yang merupakan perwujudan insan yang berilmu dan berakhlak al karimah 

(berakhlak mulia). Namun berdasarkan hasil penilaian dan pengamatan 

lapangan tengah semester 1 siswa Kelompok A1 TK Nasima Semarang ada 

67% anak usia 4-5 tahun di Kelompok A1 TK Nasima Semarang yang 
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menunjukkan nilai kecerdasan spiritualnya kurang memuaskan. Anak TK A 

merupakan masa transisi awal dimana mereka awalnya mendapatkan 

pendidikan kecerdasan spiritual dari rumah, sekarang ditambah dengan 

kegiatan pembelajaran yang dilakukan di sekolah. Hal tersebut merupakan 

masa adaptasi awal anak dengan kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah. 

Berdasarkan hasil penilaian dan pengamatan lapangan tengah semester 1 siswa 

Kelompok A1 TK Nasima Semarang ada 67% anak usia 4-5 tahun yang 

menunjukkan nilai kecerdasan spiritualnya kurang memuaskan. Hal ini dapat 

diketahui dengan masih banyaknya siswa yang  belum (1) mengagumi ciptaan 

Allah SWT, seperti kegiatan pembelajaran mengucapkan “Subhanallah” jika 

melihat sesuatu yang indah serta dapat menyebutkan benda-benda ciptaan 

Allah SWT, (2) mempelajari Kitab Suci Al Qur‟an dengan kegiatan 

pembelajaran mengenal Huruf Hijaiyyah, (3) melakukan ibadah keagamaan 

dengan kegiatan pembelajaran melakukan gerakan sholat serta berdo‟a sebelum 

dan sesudah kegiatan, (4) memiliki kontrol interpersonal dan intrapersonal 

yang baik dengan kegiatan pembelajaran mengucapkan dan menjawab salam, 

mendengarkan dan memperhatikan ketika teman atau guru berbicara, 

berbahasa sopan dan mengucapkan terimakasih, sabar menunggu giliran atau 

antri, serta mau meminta dan memberi maaf, (5) berperilaku baik dengan 

kegiatan pembelajaran membuang sampah pada tempatnya serta merapikan 

peralatan setelah digunakan (KTSP TK Nasima Tahun Pelajaran 2012/2013:5). 

Dalam meningkatkan kecerdasan spiritual guru biasanya menggunakan aspek 

pembiasaan dengan belajar di kelas inti secara klasikal, guru hanya berpusat 
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pada penilaian menyeluruh terhadap anak-anak dengan menggunakan 

kurikulum yang sudah ada sehingga dalam proses pembelajarannyapun masih 

terasa monoton serta belum mampu menciptakan tehnik baru pada 

pembelajaran, kurangnya keprofesionalan dan kekreatifan sangat 

mempengaruhi hasil belajar anak didik serta kurangnya lembaga ataupun guru 

mempersiapkan ide-ide untuk melakukan pembelajaran yang berlangsung 

dikarenakan waktu belajar yang sudah ditentukan, sehingga menyebabkan 

keterbatasan melakukan kegiatan yang lebih kreatif daripada sekedar media 

pembelajaran klasikal ataupun menggunakan lembar kegiatan siswa, sehingga 

sangat perlu diselenggarakan perbaikan untuk meningkatkan hasil 

pembelajaran.  

Rajiih (2008:15) menulis bahwa anak-anak saat ini adalah orang yang 

masih butuh bimbingan. Tetapi kelak dia akan menjadi orang tua dan 

pemimpin (paling tidak menjadi pemimpin rumah tangga). Ini sudah 

merupakan hukum alam yang telah ditetapkan oleh Allah. Maka setiap satu 

generasi pasti akan memberikan tanggung jawab kepada anak-anaknya, dan ini 

dalam waktu yang relatif singkat, tidak lebih dari seratus tahun, yaitu pada saat 

generasi sebelumnya telah punah dan disusul generasi sebelumnya. Dengan 

demikian merupakan keharusan untuk memberikan perhatian intensif kepada 

mereka sejak mereka lahir ke dunia. 

Rajiih (2008:59)  menulis tentang bagaimana mengembangkan kecerdasan 

spiritual menyarankan untuk memanfaatkan berbagai kesempatan ketika 

berkumpul bersama anak, baik di darat, di pinggir pantai, tempat-tempat 
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wisata, ataupun di tempat-tempat terbuka (padang pasir), siang atau malam. 

Pada saat itu, anak mulai diarahkan untuk memperhatikan dan melihat ke atas, 

ke arah kemegahan langit serta bintang-bintang bertebaran, termasuk juga yang 

ada di bumi, baik manusia, gunung-gunung, bukit serta ciptaan Allah lainnya. 

Hal ini penting dilakukan agar didalam diri anak muncul perasaan kagum 

terhadap kemegahan tata kosmos serta hal-hal lain yang kasat mata. Dan lebih 

penting lagi, bahwa itu semua merupakan ciptaan Allah serta berada dalam 

genggaman dan kekuasaanNya. Atau kita bisa mencoba bertanya kepada 

mereka: “Anakku. Siapa yang telah menciptakan ini semua?” 

Berkaitan dengan konsep sesuai dengan ruang dan waktu dalam dunia 

pendidikan, mengutip dari perkataan Ali bin Abi Thalib R.A. salah satu dari 

pemimpin muslim terbesar, sahabat Nabi Muhammad SAW, yang menyatakan 

“Ajarilah anak-anakmu dengan masalah yang belum kalian pelajari, 

sesungguhnya zaman yang akan mereka hadapi tidak sama dengan zaman 

dimana mereka hidup sekarang”. Pernyataan  ini menyiratkan pandangan 

beliau yang luas bahwa jaman akan terus berubah dan kebutuhan pendidikan 

pun berubah sesuai dengan jaman itu sendiri. Salah satu isu besar yang 

berkembang dalam dunia pendidikan saat ini adalah pendidikan dan kaitannya 

dengan keberlangsungan lingkungan hidup. 

Untuk mengembangkan kecerdasan spiritual, pendidik biasanya mengajak 

anak untuk berinteraksi langsung dengan alam, menikmati keindahan alam, 

berpetualang, mengidentifikasi jenis-jenis tanaman dan hewan yang ada di 

lingkungan sekitar dan sebagainya, serta menerangkan ciptaan-ciptan Tuhan 
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yang indah, sehingga sebagai manusia kita wajib menjaga dan 

melestarikannya. Menurut peneliti, selain metode di atas, kecerdasan spiritual 

dapat pula dikembangkan melalui metode yang lain yaitu metode bermain 

peran.  Bermain peran merupakan strategi pembelajaran yang berpijak pada 

dimensi pribadi dan dimensi sosial.  Dari dimensi pribadi, metode ini berusaha 

membantu pada peserta didik (anak usia dini) menemukan makna dari 

kehiduan sosial lingkungan ciptaan Tuhan yang bermanfaat bagi dirinya.  

Bermain peran dapat membantu anak memahami perannya sendiri dan peran 

yang dimainkan orang lain. Metode bermain peran akan mempermudah anak 

dalam mempelajari sesuatu, baik itu konsep keimanan, bahasa maupun 

pengetahuan lainnya. Anak akan merasa senang dengan apa yang 

dilakukannya. Apabila hal ini menjadi kegiatan inti dalam pembelajaran 

mereka akan semakin teratur mengontrol permainan, merasa nyaman dalam 

bermain peran.  Semua ini membutuhkan wadah yang dapat mengerahkan 

kegiatan bermain anak sehingga lebih bermanfaat kepada pengembangan bakat 

minat dan keterampilannya. 

Peningkatan kecerdasan spiritual tersebut di atas merupakan  skenario 

penelitian pembelajaran yang akan dilakukan di kelompok A TK Nasima 

Semarang. Berdasarkan refleksi awal dengan tim kolaborasi penelitian yang 

akan dilakukan dengan observasi penelitian pada tanggal 22 November sampai 

dengan 22 Desember 2012 bahwa pembelajaran di Kelompok A TK Nasima 

Semarang pada aspek kecerdasan spiritual yang masih belum optimal. Hal ini 

dikarenakan guru kurang menggunakan pembelajaran kontekstual yang 
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inovatif, sehingga siswa kurang aktif dan merasa bosan, guru juga dirasa 

kurang optimal dalam penggunaan media pembelajaran. 

Berdasarkan hasil diskusi perencanaan penelitian untuk memecahkan 

masalah tersebut maka peneliti menetapkan alternatif tindakan untuk 

meningkatkan kecerdasan spiritual yang dapat mendorong motivasi 

keterlibatan siswa dan ketrampilan guru. Maka peneliti menggunakan metode 

bermain peran. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan 

kecerdasan spiritual siswa sehingga lebih mudah memahami dan menikmati 

kegiatan pembelajaran, serta tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan 

optimal. 

Dapat disimpulkan bahwa akar dari permasalahan yang terjadi adalah 

cara atau metode yang kurang tepat dilakukan dalam melakukan proses 

pembelajaran selama ini untuk meningkatkan kecerdasan spiritual sekaligus 

memenuhi kebutuhan belajar anak sebagai bekal untuk kehidupannya kelak. 

Dari latar belakang tersebut di atas, maka peneliti akan mengkaji sebuah 

penelitian melalui Penelitian Tindakan Kelas dengan judul Meningkatkan 

Kecerdasan Spiritual melalui Metode Bermain Peran pada Anak Usia 4-5 

Tahun Semester 1 di TK Nasima Semarang Tahun Pelajaran 2012/2013 yang 

akan diiukuti oleh siswa dalam satu kelas Kelompok A sejumlah 24 anak, 

dengan metode bermain peran ini diupayakan mampu meningkatkan 

kecerdasan spiritual pada anak. 

 

 



 
 

 

11 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan dalam penelitian 

ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Metode seperti apakah yang dapat meningkatkan kecerdasan kecerdasan 

spiritual pada anak usia 4-5 tahun? 

2. Apakah metode bermain peran dapat meningkatkan kecerdasan spiritual 

anak usia 4-5 tahun? 

C. Pembatasan Masalah  

Berdasarkan berbagai masalah yang telah dikemukakan. Peneliti tertarik 

untuk mengadakan penelitian terhadap peningkatan kecerdasan spiritual 

anakusia 4-5 tahun. Peneliti melakukan batasan masalah agar pembahasan 

masalah tidak terlalu luas untuk diteliti. 

Batasan masalah dalam skripsi ini dibatasi pada penelitian ini membatasi 

fokusnya pada pembuktian hipotesis bahwa kecerdasan spiritual dapat 

ditingkatkan dengan metode bermain peran anak usia 4-5 tahun Semester 1 di 

TK Nasima Semarang Tahun Pelajaran 2012/2013. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan dalam latar belakang, 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta mendeskripsikan : 

1. Bagaimana peningkatan kecerdasan spiritual anak usia 4-5 tahun Semester 

1 di Kelompok A1 TK Nasima Semarang Tahun Pelajaran 2012/2013 

setelah menggunakan metode bermain peran? 
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2. Bagaimana proses pelaksanaan metode bermain peran dalam meningkatkan 

kecerdasan spiritual anak usia 4-5 tahun Semester 1 di Kelompok A1 TK 

Nasima Semarang Tahun Pelajaran 2012/2013. 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan permasalahan yang dikemukakan, penelitian ini 

bertujuan: 

1. Untuk mengetahui seberapa besar peningkatan kecerdasan spiritual anak 

usia 4-5 tahun Semester 1 di Kelompok A1 TK Nasima Semarang Tahun 

Pelajaran 2012/2013 setelah menggunakan metode bermain peran. 

2. Untuk mengetahui proses pelaksanaan metode bermain peran dalam 

meningkatkan kecerdasan spiritual anak usia 4-5 tahun Semester 1 di 

Kelompok A1 TK Nasima Semarang Tahun Pelajaran 2012/2013. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Siswa 

a. Memperkaya perbendaharaan kosa kata anak yang berhubungan dengan 

kecerdasan spiritual. 

b. Dapat meningkatkan kecerdasan spiritual anak, meliputi: anak dapat 

lebih mengagumi ciptaan Allah, mempelajari Kitab Suci Al Qur‟an, 

melaksanakan ibadah keagamaan, memiliki kontrol interpersonal dan 

intrapersonal yang baik, serta berperilaku baik dalam lingkungan 

sekolah. 

c. Anak akan lebih termotivasi dalam kegiatan pembelajaran. 
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2. Bagi Guru 

a.   Dapat memperluas wawasan guru dalam meningkatkan kecerdasan 

spiritual dengan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan bagi 

anak didik. 

b.   Kinerja guru sebagai pendidik akan lebih baik dikarenakan mampu 

menstimulus pembelajaran yang dapat menyebabkan meningkatnya 

kecerdasan spiritual dan aktivitas belajar anak didik. Kinerja 

(Performansi) guru meningkat karena menciptakan pembelajaran yang 

lebih berkualitas dengan strategi baru. 

3. Bagi Orang Tua 

  Dengan adanya penelitian ini, orangtua dapat mengetahui tentang 

bagaimana besarnya pengaruh metode bermain peran untuk meningkatkan 

kecerdasan spiritual anak usia4-5 tahun serta cara bagaimana mendidik anak 

dengan meningkatkan kecerdasan spiritual secara maksimal.  

4. Bagi Mahasiswa 

  Sebagai bahan masukan berupa informasi kepada mahasiswa agar 

dapat menambah perbendaharaan kepustakaan tentang pelaksanaan kegiatan 

bermain peran untuk meningkatkan kecerdasan spiritual anak usia 4-5 

tahun, supaya diterapkan ketika mengajar nantinya dan mengaplikasikannya 

pada kehidupannya kelak ketika berkeluarga agar dapat mendidik anaknya 

sesuai dengan kebutuhan dan peningkatan terhadap kecerdasan spiritual 

anak agar berperilaku baik, beriman, dan sayang terhadap sesama makhluk 

ciptaan Tuhan YME. 
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5. Bagi Lembaga 

  Dengan meningkatnya kualitas pembelajaran anak didik di TK 

Nasima Semarang maka secara tidak langsung kualitas pendidikan di 

sekolah juga akan ikut meningkat, dengan kata lain lembaga akan 

memperoleh kualitas pembelajaran yang lebih optimal. 

6. Bagi Perguruan Tinggi 

 Untuk menambah perbendaharaan isi perpustakaan yang nantinya 

dapat dimanfaatkan bagi pembaca pada umumnya. 

G. Sistematika Penulisan 

            Adapun penulisan sistematika skripsi ini antara lain: 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Identifikasi Masalah 

C. Pembatasan Masalah 

D. Rumusan Masalah 

E. Tujuan Penelitian 

F. Manfaat Penelitian 

G. Sistematika Penulisan 

BAB II KAJIAN TEORI 

A. Kajian Teori 

1. Hakikat Kecerdasan Spiritual 

a. Pengertian Kecerdasan Spiritual 

b. Karakter Anak Yang Memiliki Kecerdasan Spiritual 
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c. Fase-Fase Kecerdasan Spiritual 

2. Hakikat Metode Bermain Peran 

a. Pengertian Metode Bermain Peran 

b. Jenis-Jenis Bermain Peran 

c. Tujuan Bermain Peran 

d. Tahap-Tahap Bermain Peran 

3. Hakikat Anak Usia 4-5 Tahun 

a. Pengertian Anak Usia 4-5 Tahun 

b. Karakteristi Anak Usia 4-5 Tahun  

c. Prinsip Perkembangan Anak Usia 4-5 Tahun 

B. Kerangka Berpikir 

C. Hipotesis Tindakan 

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

B. Rancangan Penelitian 

C. Tempat dan Waktu 

D. Subyek Penelitian 

E. Instrumen 

F. Teknik Pengumpulan Data 

G. Teknik Analisis Data 

H. Indikator Keberhasilan 

I. Pengecekan Keabsahan Data 
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BAB IV PEMBAHASAN 

D. Pelaksanaan Penelitian 

E. Hasil Penelitian 

5. Deskripsi Daerah Penelitian 

6. Hasil Penelitian Sebelum Diberi Tindakan 

7. Hasil Penelitian Siklus I 

e. Perencanaan 

f. Pelaksanaan Tindakan 

g. Observasi 

h. Refleksi 

8. Hasil Penelitian Siklus II 

e. Perencanaan 

f. Pelaksanaan Tindakan 

g. Observasi 

h. Refleksi 

F. Pembahasan 

BAB V PENUTUP 

A. Simpulan  

B. Saran 

C. Keterbatasan Penelitian 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN  



BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Hakikat Kecerdasan Spiritual 

a. Pengertian Kecerdasan Spiritual 

Bagi masyarakat muslim, muara dari semua kecerdasan adalah 

kecerdasan spiritual. Sebab, tanpa spititualitas semua kecerdasan tidak 

akan memberi makna pada kehidupan seseorang. Hal ini sesuai dengan 

ajaran islam yang menganjurkan semua jenis aktivitas yang dilakukan 

umatnya hanya untuk beribadah kepada Allah SWT ( Suyadi 2010:183).  

Howard Gardner mendefenisikan kecerdasan spiritual sebagai 

sebuah perhatian terhadap wacana kehidupan yang sejati. Dia juga 

mendefinisikan kemampuan utama dari kecerdasan ini dengan 

kemampuan untuk menempatkan diri dengan rasa hormat kepada 

kekuasaan terbesar di jagat raya yang tak terbatas dan tak terhingga dan  

berhubungan dengan kemampuan untuk menempatkan  diri dengan rasa 

hormat kepada bentuk-bentuk eksistensial dari kondisi manusia sebagai 

hal yang signifikan dalam kehidupan, arti dari kematian, takdir asal dari 

dunia phisik maupun psikhis dan hal-hal seperti pengalaman-pengalaman 

luar biasa besar seperti mencintai seseorang atau pencelupan total dalam 

sebuah kerja seni (Gardner, 1999). 
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Dari penjelasan Gardner di atas mengenai konsep kecerdasan 

eksistensial atau dapat juga dikatakan sebagai kecerdasan spiritual, 

gardner sama sekali tidak menyangkutkan kecerdasan ini dengan 

kebenaran subjektif agama apapun. 

Suyadi (2010:182) menuliskan bahwa kecerdasan spiritual adalah 

kemampuan untuk merasakan keberagamaan seseorang. Perlu ditegaskan 

bahwa merasa beragama tidak sekedar tahu agama. Oleh karena itu, 

orang yang mendalami ilmu dan pengetahuan agamanya belum tentu 

mempunyai kecerdasan spiritual. Sebab kecerdasan spiritual hanya 

diperoleh dengan merasakan keberagamaan, bukan sekedar mengetahui 

suatu agama. Kecerdasan spiritual juga diartikan sebagai klemampuan 

untuk merasakan kehadiran Allah di sisinya, atau merasa bahwa dirinya 

selalu dilihat oleh Allah SWT.  

Dalam pandangan islam kecerdasan spiritual (SQ) dalah kelanjutan 

dari kecerdasan intelektual (IQ) dan kecerdasan emosional (EQ). 

Kecerdasan spiritual (SQ) juga banyak disikapi pleh sebagian orang 

sebagai penyempurna atas dua kecerdasan sebelumnya, yaitu kecerdasan 

intelektual dan kecerdasan emosional ( Suyadi 2010:182). 

Agustian (2003:24) kecerdasan spiritual adalah kemampuan untuk 

memberi makna ibadah terhadap setiap perilaku dan kegiatan, melalui 

langkah-langkah dan pemikiran yang bersifat fitrah, menuju manusia 

yang seutuhnya (hanif) dan memiliki pola pemikiran tauhidi 

(integralistik) serta berprinsip hanya kepada Allah. 
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Sebagaimana yang dikonsepkan oleh Johnson dan Boyatzis 

(2005) cognitive cultural model. Spiritualitas adalah bagian yang tak 

terpisahkan dari perkembangan yang normal dari kognitif manusia, baik 

mekanisme maupun prosesnya, yang tergantung oleh kebudayaan dengan 

hubungan yang intrinsik antara kognisi, emosi dan nilai. 

Adanya keeratan antara perkembangan spiritual dengan 

perkembangan kognisi, emosi dan nilai yang dialami anak di lingkungan 

kebudayaannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa spiritualitas seorang 

anak dibangun oleh kognisi, emosi dan nilai-nilai dari masyarakat 

(Johnson dan Boyatzis 2005). 

Levin (2005:2) mengemukakan kecerdasan spiritual adalah 

gabungan hakikat dengan kekuatan daya mental. Kecerdasan spiritual 

mempunyai peran yang sangat menentukan dalam memahami dan 

menilai dunia sekitar, keadaan diri sendiri, dan perubahan pada 

umumnya. Karena perubahan-perubahan yang dihadapi berlangsung 

sangat penting dan begitu cepat. 

Wilcox (2013:331) mengemukakan kecerdasan spiritual adalah 

kepercayaan terhadap kekuatan yang bersifat ketuhanan, ekspresi dari 

kepercayaan ini, sistem kepercayaan yang khusus (baik yang bersifat suci 

maupun profan), jalan hidup dalam merasakan rasa cinta dan 

kepercayaan terhadap Tuhan, dan masih banyak lagi. 

Kecerdasan spiritual anak usia 4-5 tahun dalam penelitian ini 

dikonsepkan sebagai kemampuan untuk menyadari dan merasakan 
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keterhubungan antara diri sendiri dan kekuatan yang maha besar yang 

melahirkan kemampuan untuk bertindak sesuai dengan kebenaran yang 

telah diketahuinya yang sesuai dengan ajaran agamanya pada anak usia 

4-5 tahun. 

b.  Karakter Anak Yang Memiliki Kecerdasan Spiritual 

Wilcox (2012:331) menuliskan bahwa James merangkum apa yang dia 

nyatakan sebagai karakteristik dalam kecerdasan spiritual yang meliputi 

keyakinan-keyakinan di bawah ini: 

1) Bahwa dunia yang terlihat ini merupakan bagian dari semesta yang lebih 

spiritual yang memiliki signifikansi utama. 

2) Bahwa kesatuan tau hubungan harmonis dengan semesta yang lebih 

tingi itu adalah tujuan akhir kita yang sesungguhnya. 

3) Bahwa doa atau komunikasi internal dengan kekuatan spiritual bisa 

berupa Tuhan atau hukum, merupakan proses di  mana suatu pekerjaan 

benar-benar dilakukan, energi spiritual mengalir di dalamnya, dan 

menghasilkan efek psikologis atau material dalam dunia fenomenal. 

Dlam agama, tercakup juga karakteristik-karakteristik psikologi tertentu. 

4) Adanya semangat baru yang selalu bertambah seperti hadiah bagi 

kehidupan, yang mengambil bentuk sebagai kata-kata pujian yang 

mempesona ataupun seruan terhadap kesungguhan dan heroisme. 

5) Adanya kepastian terhadap keamanan dan kedamaian, serta perasaan 

cinta yang besar dalam hubungan dengan orang lain. 
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 Agustian (2003:331) menuliskan 33 spiritual capital yang 

diikhtisarkan dari Asmaul Husna, sifat-sifat sang pencipta jiwa manusia, 

antara lain: 

1) Pengasih  

Yaitu dorongan untuk menyayangi sesama, ihsan, dan zikir kepada Ar-

Rahman. 

2) Mampu menguasai diri 

Yaitu kemampuan untuk meredam hawa nafsu adalah wujud ihsan dan 

zikir kepada Al-Malik. 

3) Berhati jernih 

Yaitu bebas dari iri, dengki, dan paradigma negatif adalah wujud ihsan 

dan zikir kepada Al-Quddus. 

4) Cinta damai 

Yaitu tidak suka kekerasan dan selalu ingin kedamaian, adalah wujud 

ihsan dan zikir kepada As-Salam. 

5) Dipercaya 

Yaitu memiliki sifat amanah atau accountabe, adalah wujud ihsan dan 

zikir kepada Al-Mukmin. 

6) Kreatif 

Yaitu senantiasa produktif dengan ide-ide baru adalah wujud ihsan dan 

zikir kepada Al-Khaaliq. 
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7) Pemaaf 

Yaitu mudah menerima maaf adalah wujud ihsan dan zikir kepada Al-

Gaffar. 

8) Murah hati 

Yaitu suka memberi dengan ikhlas adalah wujud ihsan dan zikir kepada 

Al-Wahhaab. 

9) Terbuka 

Yaitu mau menerima kritik dan saran adalah wujud ihsan dan zikir 

kepada Al-Fattah. 

10) Disiplin  

Yaitu mengerjakan tugas dengan disiplin dan tanggung jawab adalah 

wujud ihsan dan zikir kepada Al-Matiin. 

11) Empati/peduli 

Yaitu mampu merasakan suara hati orang lain adalah wujud ihsan dan 

zikir kepada As-Saami‟. 

12) Objektif 

Yaitu tidak dipengaruhi pandangan dan kepentingan pribadi adalah 

wujud ihsan dan zikir kepada Al-Haqq. 

13) Adil 

Yaitu meletakkan segala sesuai dengan porsinya adalah wujud ihsan 

dan zikir kepada Al-Adl‟. 

14) Mensyukuri 
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Yaitu menerima segala hal dengan ikhlas adalah wujud ihsan dan zikir 

kepada Asy-Syakuur. 

15) Berpikiran maju 

Yaitu memiliki visi ke depan adalah wujud ihsan dan zikir kepada Al-

Aakhir. 

16) Luas Hati 

Yaitu dapat menerima kenyataan dengan berlapang dada, sabar adalah 

wujud ihsan dan zikir kepada Al-Waasi‟. 

17) Bertanggung jawab 

Yaitu mampu menyelesaikan semua tugas secara tuntas adalah wujud 

ihsan dan zikir kepada Al-Wakiil. 

18) Komitmen tinngi 

Yaitu bisa memegang janji adalah wujud ihsan dan zikir kepada Al-

Muqiit. 

19) Kukuh 

Yaitu teguh dalam berusaha adalah adalah wujud ihsan dan zikir 

kepada Al-Qiawiyy. 

20) Mandiri 

Yaitu dapat diandalkan adalah wujud ihsan dan zikir kepada Al-

Qayyuum. 

21) Kompeten 

Yaitu ahli dibidangnya adalah wujud ihsan dan zikir kepada Al-Qadir. 
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22) Cerdas 

Yaitu senantiasa memiliki keinginan untuk belajar adalah wujud ihsan 

dan zikir kepada Al-Rasyiid. 

23) Berani 

Yaitu berani mengambil keputusan adalah wujud ihsan dan zikir kepada 

Al-Hakam. 

24) Energik 

Yaitu senantiasa bersemangat adalah wujud ihsan dan zikir kepada Al-

„Aziz. 

25) Suka mendukung 

Yaitu adalah wujud ihsan dan zikir kepada Ar-Raafi‟. 

26) Kooperatif  

Yaitu suka bekerja sama adalah wujud ihsan dan zikir kepada Al-

Jaami‟. 

27) Dermawan 

Yaitu adalah wujud ihsan dan zikir kepada Al-Barr. 

28) Pemberi manfaat  

Yaitu di manapun berada, ia selalu berguna adalah wujud ihsan dan 

zikir kepada Al-Naafi‟. 

29) Inspirator 

Yaitu adalah wujud ihsan dan zikir kepada Al-Baa‟its. 

30) Estetis 

Yaitu rapi dan bersih, adalah wujud ihsan dan zikir kepada Al-Badii. 
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31) Pendelegasi 

Yaitu senantiasa memiliki kemauan untuk mengajari bawahan adalah 

wujud ihsan dan zikir kepada Al-Waarits. 

32) Menguasai ilmu 

Yaitu berhati-hati dalam setiap langkah adalah wujud ihsan dan zikir 

kepada Al-Khaabir. 

33) Sabar 

Yaitu adalah wujud ihsan dan zikir kepada Ash-Shabuur. 

Suyadi (2010:185) menuliskan ciri-ciri anak usia dini yang 

mempunyai kecerdasan spiritual tinggi usia 4-5 tahun adalah sebagai 

berikut: 

1) Berdoa sebelum dan sesudah makan, tidur, dan aktivitas lainnya. 

2) Mampu membedakan ciptaan Tuhan dan benda mainan buatan manusia. 

3) Membantu pekerjaan ringan orang tuanya. 

4) Mengenal sifat-sifat Allah SWT dan mencintai Rasul SAW. 

Kecerdasan spiritual merupakan kemampuan yang berkaitan dengan 

kesadaran apek-aspek spiritual seperti kecerdasan beragama dan 

melaksanakan ajaran agama. Sesuai dengan pendapat Gardner, Amstrong, 

Jamaris (1999) mengemukakan anak yang menonjol kecerdasan spiritualnya 

dapat dilihat dari: 

1) Mengagumi ciptaan Allah, bulan, bintang, makhluk hidup dan lain-lain. 

2) Cepat dalam mempelajari kitab suci. 

3) Tekun melaksanakan ibadah keagamaan. 
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4) Memilki control interpersonal dan intrapersonal yang baik. 

5) Berperilaku baik. 

Dari beberapa uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa karakter 

anak yang memiliki kecerdasan spiritual yang baik dan sesuai dengan 

kurikulum di TK Nasima Semarang adalah sebagai berikut: 

1) Mampu mengagumi ciptaan Allah SWT, seperti kegiatan pembelajaran 

mengucapkan “Subhanallah” jika melihat sesuatu yang indah serta dapat 

menyebutkan benda-benda ciptaan Allah SWT. 

2)  Cepat dalam mempelajari Kitab Suci Al Qur‟an dengan kegiatan 

pembelajaran mengenal Huruf Hijaiyyah. 

3) Tekun melakukan ibadah keagamaan dengan kegiatan pembelajaran 

melakukan gerakan sholat serta berdo‟a sebelum dan sesudah kegiatan. 

4) Memiliki kontrol interpersonal dan intrapersonal yang baik dengan 

kegiatan pembelajaran mengucapkan dan menjawab salam, 

mendengarkan dan memperhatikan ketika teman atau guru berbicara, 

berbahasa sopan dan mengucapkan terimakasih, sabar menunggu giliran 

atau antri, serta mau meminta dan memberi maaf. 

5) Berperilaku baik dengan kegiatan pembelajaran membuang sampah 

pada tempatnya serta merapikan peralatan setelah digunakan. 

c. Fase-Fase Kecerdasan Spiritual 

Anak bukan orang dewasa yang kecil, akan tetapi anak anak adalah 

manusia unik dan orisinil yang baru saja lahir ke dunia. Dalam konteks 

keagamaan, tentu makna agama yang dipahami anak-anak tidak sama 
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dengan makna agama yang dipahami oleh orang dewasa, terlebih lagi 

perbedaan rasa beragama di antara keduanya. Dalam rentan kehidupan 

manusia akan mengalami fase-fase kecerdasan spiritual yang akan terus 

berkembang searah dengan bertambahnya usia seseorang. 

Fowler (1999) melihat perkembangan spiritual manusia melalui 6 

fase, yaitu: 

1) Intuitive projective faith (4-5 tahun) 

Fase ini terjadi minimal setelah berusia 4 tahun. Pada fase ini 

manusia hanya fokus pada kualitas permukaan saja. Tuhan 

direfleksikan sebagai sesuatu yang gaib. 

2) Mythical-literal faith (5-6 tahun) 

Pembuktian kebenaran bukan berasal dari pengalaman actual yang 

dialami sendiri melainkan dari sesuatu  yang dianggap lebih ahli atau 

kompeten seperti guru, orang tua, buku dan tradisi. Kepercayaan pada 

fase ini tergantung mengarah pada sesuatu yang konkrit dan tergantung 

pada kredibilitas orang yang bercerita. 

3) Poetic-conventional faith (13-14 tahun) 

Kepercayaan tergantung pada consensus dan opini orang lain yang 

dianggap lebih ahli. Mereka juga mulai mempercayai penilaian sendiri. 

4) Individuating-reflectif faith (18-19 tahun) 

Remaja tidak menemukan area pengalaman baru karena 

tergantung pada orang lain di kelompoknya yang belum tentu dapat 

menyelesaikan masalah. Mengambil tanggung jawab atas kepercayaan, 
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perilaku, komitmen dan gaya hidupnya. Individu pada tahap ini tetap 

membutuhkan figure yang bisa diteladani. 

5) Paradoxical-consolidation faith (min. 30 tahun) 

6) Universalizing faith (min. 40 tahun) 

Suyadi (2010:133) menuliskan bahwa Harms menyimpulkan 

bahwa ada tiga tahapan tentang pemikiran atau perkembangan agama pada 

anak. Tiga tahapan tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Tahap firetale (usia 3 - 6 tahun) 

Pada tahap ini anak merepresentasikan keadaan Tuhan yang 

menyerupai raksasa, hantu, malaikat bersayap, dan lain sebagainya. 

2) Tahap realistis (usia 7 - 12 tahun) 

Pada tahap ini, anak cenderung mengongkritkan beragama. Tuhan 

dan malaikat dipersepsikan sebagai penampakan yang nyata. Mereka 

bagaikan “manusia” yang luar biasa dan berpengaruh bagi kehidupan di 

bumi. 

3) Tahap individualistis ( usia 13 – 18 tahun) 

Tahap ini ditandai dengan adanya tiga kategori, yaitu ide beragama 

kolot, mistis, dan simbol. Pada tahap ini anak sudah mulai menentukan 

pilihan terhadap model agama tertentu. 

Suyadi (2010:133) menuliskan bahwa Elkind menyatakan bahwa 

terdapat empat fase kecerdasan spiritual, antara lain: 
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1) Pencarian untuk konservasi 

Bahwa anak-anak memiliki ketetapan untuk konservasi. Bahwa 

anak-anak memiliki ketetapan sebagai objek yang mempunyai 

kekurangan. Pada tahap ini anak menganggap hidup adalah abadi. 

2) Tahap pencarian representasi 

Pada tahap ini dimolai pada saat usia prasekolah, dua hal yang 

terpenting dalam gambaran ini adalah gambaran mental dan 

perkembangan bahasa. 

3) Tahap pencarian relasi  

Tahap ini dimulai pada masa pertengahan Kanak-kanak. Pada 

tahap ini anak sudah mulai mengalami kematangan mental, sehingga 

mereka dapat merasakan hubungan dengan Tuhan. 

4) Tahap pencarian tentang pemahaman 

Selama anak-anak tumbuh dewasa, mereka semata-mata menyerap 

jalinan persahabatan dan perkembangan kemampuan untuk berteori. 

Dari beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan oleh penulis bahwa fase 

kecerdasan spiritual anak usia 4-5 tahun merupakan fase atau tahapan dimana  

Tuhan direfleksikan sebagai sesuatu yang gaib. Pada tahap ini anak 

merepresentasikan keadaan Tuhan yang menyerupai raksasa, hantu, malaikat 

bersayap, dan lain sebagainya. Pada usia 4-5 tahun anak sudah mulai 

mengalami kematangan mental, sehingga mereka dapat merasakan hubungan 

dengan Tuhan. 
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2. Hakikat Metode Bermain Peran 

a. Pengertian Metode Bermain Peran 

Dunia anak adalah dunia bermain, permainan merupakan prasyarat 

untuk keahlian anak selanjutnya, suatu praktek untuk kemudian hari. 

Permainan penting sekali untuk perkembangan kemampuan kecerdasan. 

Dalam permainan, anak-anak dapat beresperimen tanpa gangguan, 

sehingga dengan demikian akan mampu membangun kemampuan yang 

kompleks. 

Bermain merupakan jantung program yang baik bagi anak usia 

dini. Penelitian mengenai bermain membuktikan bahwa bermain 

merupakan bagian penting bagi kehidupan anak-anak usia dini (Johnson, 

Christie, Yawkey, 1987). Bermain dan perkembangan sangat terkait, 

sehingga lingkungan anak-anak memungkinkan adanya kesempatan untuk 

bermain bebas. Bermain bisa dalam berbagai bentuk bermain individu 

dengan benda, bermain yang tidak terstruktur dan assosiatif dengan anak 

lain, bermain peran yang lengkap dan interaktif dengan bantuan alat-alat 

dan bersama anak-anak yang lain, dan bermain yang lebih terstruktur 

dalam permainan kelompok jika anak-anak sudah mulai besar. 

Anak-anak harus bermain untuk mengembangkan kemampuan 

kognitif dan motoriknya dan belajar mengenai dunia sosial dan tempat 

mereka di dalamnya. Anak-anak mengembangkan kemampuan sosialnya 

melalui interaksi dengan teman sebayanya. Mereka belajar mengenai 

peraturan-peraturan, bagaiman aturan dibuat dan artinya keadilan. Mereka 
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belajar kerjasama dan berbagi. Mereka membangun percaya diri dengan 

menantang diri mereka sendiri, dengan berinteraksi dengan anak-anak lain 

dan dengan menguasai tantangan-tantangan pribadi, fisik, intelektual, dan 

sosial (Frost dan Jacobs, 1995:47). 

Hurlock (1942:329) Peran atau „role” dalam konsep, dapat 

didefinisikan sebagai suatu rangkaian perasaan, ucapan dan tindakan. 

Peran merupakan suatu pola hubungan yang ditunjukkan seorang individu 

kepada individu yang lain, sehingga merupakan suatu pola hubungan yang 

ditunjukkan seorang individu kepada individu yang lain, sehingga dalam 

peran akan nampak dia berperan akrab, bersahabat, jujur, cakap, marah 

peran yang dimainkan oleh individu dipengaruhi oleh persepsi individu 

terhadap dirinya. Oleh karena itu perlu pemahaman terhadap peran itu 

sebaik-baiknya, sehingga perlu didiukung oleh perasaaan, penghayatan, 

persepsi dan sikap. Maka bermain peran berarti membantu individu 

memahami peranya sendiri dan peran yang dimainkan orang lain. Kegiatan 

bermain peran yang sering pula disebut dengan “bermain pura-pura” 

adalah bentuk permainan aktif di mana anak-anak, melalui perilaku dan 

bahasa yang jelas, berhubungan dengan materi atau situasi seolah-olah hal 

itu mempunyai atribut yang lain ketimbang yang sebenarnya. Jenis 

permainan ini dapat bersifat reproduktif  atau produktif yang bentuknya 

sering disebut “kreatif”. Dalam permainan drama reproduktif, anak-anak 

berusaha memproduksi situasi yang telah diamatinya dalam kehidupan 

sebenarnya atau media masa dalam permainannya. Sebaliknya dalam 
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permainan drama produktif, anak-anak menggunakan situasi, tindakan, 

dan bicara dari situasi kehidupan nyata ke dalam bentuk yang baru dan 

berbeda. Permainan drama reproduktif biasanya mendahului permainan 

drama produktif. Dalam permainan drama reproduktif dan produktif, anak 

sendiri yang memainkan peran penting, meniru karakter yang 

dikaguminya dalam kehidupan nyata atau dalam media massa, atau ingin 

menyerupainya. Semula aktor lain adalah mainannya, misalnya boneka, 

binatang buatan, tentara plastik, dan lain sebagainya. Semua suasananya 

merupakan produksi suasana yang sebenarnya.  

Pada awalnya bermain peran merupakan permainan soliter 

(sendirian). Selanjutnya dengan meningkatnya minat anak untuk bermain 

dengan teman sebayanya, permainan itu menjadi sosial dengan adanya 

kerja sama antar anak dengan berbagai peran yang dimainkan dalam 

dramatisasai. Apakah sendiri atau sosial permainan drama membutuhkan 

peralatan (Hurlock 1942:329). 

Pembelajaran dengan metode bermain peran adalah pembelajaran 

dengan cara seolah-olah berada dalam situasi untuk memperoleh suatu 

pemahaman tentang suatu konsep. Dalam metode ini siswa berkesempatan 

terlibat secara aktif sehingga akan lebih memahami konsep, lebih lama 

mengingat namun memerlukan waktu yang lama. 

Menurut Syaiful Bahri Djamarah (2005) metode bermain peran 

sebagai suatu model pembelajaran bertujuan untuk membantu siswa 

menemukan makna diri (jati diri) di dunia sosial dan memecahkan dilema 
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dengan bantuan kelompok. Artinya, melalui bermain peran siswa belajar 

menggunakan konsep peran, menyadari adanya peran-peran yang berbeda 

dan memikirkan perilaku dirinya dan perilaku orang lain. 

Kemampuan ini adalah kunci bagi setiap individu untuk dapat 

memahami dirinya dan orang lain yang pada akhirnya dapat berhubungan 

dengan orang lain (masyarakat). Hal ini akan bermanfaat bagi siswa pada 

saat terjun ke masyarakat kelak karena ia akan mendapatkan diri dalam 

suatu situasi di mana begitu banyak peran terjadi, seperti dalam 

lingkungan keluarga, bertetangga, lingkungan kerja, dan lain-lain. 

Dalam kehidupan anak TK bermain peran atau bermain pura-pura 

mempunyai beberapa fungsi, antara lain untuk : menghindari keterbatasan 

kemampuan yang ada. Mengatasi larangan-larangan, dan menjadi 

pengganti berbagai hal yang tidak terpenuhi, menghindarkan diri dari hal-

hal yang menyakitkan hati, menyalurkan perasaan negatif yang tidak 

mungkin dapat ditampilkan. 

Dramatic Play (bermain peran atau khayal) mulai tampak sejalan 

dengan mulai tumbuhnya kemampuan anak untuk berpikir simbolik. 

Dalam bermain peran atau khayal ini, misalnya anak tampak sedang 

berdramatisasi menjadi imam dan makmum, menyuapi boneka, mengajak 

bicara dan bermain, mengajari boneka binatangnya berpakaian dan 

sebagainya. Sekelompok anak dapat bekerja sama menciptakan jalan cerita 

sendiri dalam kegiatan bermain ini. Catherine Garvey (1977, dalam 

Stassen Berger, 1983) menemukan bahwa pada umumnya anak-anak 
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menyukai bermain peran (dramatik), mulai main ibu-ibuan dengan 

bonekanya, main sekolah-sekolahan, atau menjadi ayah dan ibu. 

Permainan simulasi sosial dapat merangsang berbagai bentuk belajar, 

seperti belajar tentang persaingan (kompetisi), kerja sama, empati, sistem 

sosial, konsep, keterampilan, kemampuan berpikir kritis, pengambilan 

keputusan dan lain-lain. Simulator memiliki beberapa kelebihan, 

diantaranya ialah siswa dapat memelajari sesuatu yang dalam situasi nyata 

tidak dapat dilakukan karena kerumitannya atau karena faktor lain seperti 

resiko kecelakaan, bahaya, dan lain-lain. Memungkinkan siswa belajar dari 

umpan balik yang datang dari dirinya sendiri (Hamzah 2007). 

Menurut Hartati (2002) pembelajaran anak usia dini merupakan 

proses interaksi antar anak, orang tua atau orang dewasa dalam suatu 

lingkungan untuk mencapai tugas perkembangan. Interaksi yang dibangun 

merupakan faktor yang mempengaruhi tercapainya tujuan pembelajaran. 

Hal ini disebabkan interaksi tersebut mencerminkan suatu hubungan 

diantara anak untuk memperoleh pengalaman yang bermakna sehingga 

proses belajar dapat berlangsung dengan lancar. Pada hakikatnya anak 

belajar melalui bermain. Oleh karena itu pembelajaran pada anak usia dini 

pada dasarnya adalah berwujud dalam bermain. Dalam kegiatan 

pembelajaran anak sebagai subjek dan sebagai objek dalam kegiatan 

pembalajaran. Berikut ini strategi yang biasa digunakan dalam proses 

pembelajaran anak usia dini, antara lain: 
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a. Waktu berkelompok 

Bruner berkata sebuah pengalaman yang besar di dalam 

kelompok, dimana pada hari itu seorang anak dapat bermain sehingga 

memperkuat dalam hal komunikasi dengan kedua mulut dan 

menulis.Partisipasi secara oral dan mengerti perkembangan lagu dan 

nyanyian, dimulai dari permaian jari, bernyanyi serta puisi dengan 

gabungan ritmik. Permainan bahasa dapat membantu fonologi degan 

menggunakan kata-kata dan ide baru yang membuat percaya diri, data 

berbicara dalam kelompok dan lingkungan. Guru mulai 

memperkenalkan buku dan keterampilan mendengarkan membantu 

anak sehingga mereka dapat menikmati dan memperoleh pengalaman.  

Waktu berkelompok berkisar antara 7 sampai 20 menit dan bisa lebih 

lama tergantung pengalaman anak. Mereka dapat membuat 

perencanaan dengan teliti dan seimbang sehingga anak dapat 

berpartisipasi aktif dan mendengarkan lebih tenang. 

b. Pertunjukkan atau Bercerita 

Perkembangan bicara atau keterampilan mendengarkan di 

dalam kelas untuk siswa awal dimulai degan pembahasan berupa 

pertunjukkkan dan bercerita. Iklan di televisi seringkali menunjukkan 

pengaruh bagaimana komentar dari pertunjukkan tersebut dan 

biasanya menghilangkan ulangan lagu. Selama menunggu giliran. 

Perhatian dan kemampuan untuk mendengarkan orang lain sudah 

mulai menurun sehingga keadaan menjadi memburuk dan 
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memerlukan motivasi, serhingkali guru harus meminta mereka diam 

saat teman lain sedang berbicara. Sturktur ini penting bagi anak agar 

dapat berbicadara dan mendengarkan orang lain dalam waktu lama 

dengan metode yang bisa diubah. 

Strategi pembelajaran yang dipilih guru dapat disesuaikan 

dengan materi kondisi kelas, dan kesukaan siswa saat itu. Melalui 

penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi diharapkan proses 

pembelajaran dapat berjalan secara optimal. 

Dari uraian di atas, pemilihan metode bermain peran untuk anak usia 

dini dapat dilakukan karena telah mengandung unsur waktu berkelompok 

dan unsur pertunjukkan atau bercerita. Maka strategi bermain peran yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah suatu rangkaian kegiatan yang 

dilakukan dalam pembelajaran di kelas anak usia 4-5 tahun untuk 

mengembangkan dimensi (potensi) kecerdasan yang dimiliki oleh anak, 

yaitu berkaitan dengan aspek kecerdasan spiritual. 

b. Jenis-Jenis Bermain Peran 

Manusia membangun kemampuan untuk menghadapi pengalaman 

dengan membuat suatu keadaan yang semestinya dan menguasai 

kenyataan melalui ujicoba dan perencanaan di dalamnya. Menurut Erikson 

(1963), anak menyusun hal ini melalui kegiatan bermain. Dalam keadaan 

yang ia buat sendiri, anak memperbaiki kesalahannya dan memperkuat 

harapan-harapannya. Anak mengantisipasi keadaan-keadaan masa depan 

melalui ujicoba-ujicoba ini.  
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Erikson menjelaskan dua jenis bermain peran kepada kita, pertama 

bermain peran mikro dan kedua bermain peran makro. Selama tahap awal 

main peran anak melakukan percobaan dengan bahan dan peran. Sebagai 

contoh, mereka memakai baju dan melepaskannya, mendorong kereta 

barang dan menarik gerobak, membawa boneka bayi mengelilingi ruangan 

dengan sepatu hak tinggi, membuka dan menutup lemari dapur rumah 

mainan dan mengosongkan/mengisi rak mainan. Saat anak berkembang 

melalui pengalaman main peran, mereka juga “memeriksa egonya”, 

belajar menghadapi pertentangan emosi, memperkuat dirinya sendiri untuk 

masa depan, menciptakan kembali masa lalu dan mengembangkan 

ketrampilan khayalan. Tujuan akhir dari main peran adalah belajar 

bermain dan bekerja dengan orang lain. Hal ini merupakan latihan untuk 

pengalaman-pengalaman di dunia nyata (Erikson 1963). 

1) Main Peran Mikro 

 Main peran mikro adalah  bermain peran dengan menggunakan 

bahan main berukuran kecil. Contoh: Rumah boneka dengan perabot 

orang-orangan, rangkaian kereta dengan jalan dan kereta mobil, 

lapangan udara dengan pesawat dan mobil-mobil truk, kebun binatang 

dengan binatang-binatang liar, serta jalan kota dengan orang-orang dan 

mobil-mobilan. 

2) Main Peran Makro 

 Main peran makro adalah bermain peran dengan alat-alat 

berukuran sesungguhnya dan anak-anak dapat menggunakannya untuk 
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menciptakan dan memainkan peran-peran. Contoh: dokter, perawat, 

polisi dan pemadam kebakaran, pembawa surat (tukang pos), sekretaris, 

penjual barang kelontong, serta penjual bunga. 

Menurut Rowntree (1994) terdapat empat macam role-play, antara lain: 

1)   Role-play yang berbasisi keterampilan (skill-based approach), dalam 

jenis ini anak diminta untuk: (a) memperoleh suatu keterampilan, 

kemampuan atau sikap melalui perilaku model dengan seperangkat 

criteria, (b) melatih sifat-sifat ini sampai benar-benar terinternalisasi 

dengan mengikuti criteria yang ada, (c) mendemonstrasikan sifat 

tersebut kepada orang lain biasanya dengan tujuan penilaian / evaluasi, 

misalnya menjadi model peran seorang pejuang, peran anak soleh. 

2) Role play berbasis isu (issuesbased apporach) yakni anak diminta 

untuk: (a) meneliti sikap, kepercayaan dan nilai-nilai yang mengelilingi 

isu, (b) meneliti sikap, kepercayaan dan nilai-nilai yang dianut oleh 

sekelompok orang tertentu, (c) mengambil pendirian khusus terhadap 

suatu isu, (d) masuk pada satu scenario dimana pendirian ini 

diungkapkan, diartikulasikan, mungkin dipertahankan dan dievaluasi; 

relasi terhadap posisi yang sama atau yang berbeda direpresentasikan 

oleh pemain role-play yang lain,  (e) mungkin mengambil pendirian 

yang bertentangan dengan suatu isu. 

3) Role-play berbasis problem (Problem-based Approach), yakni anak (a) 

menggunakan pengetahuannya sendiri secara tepat, (b) menerapkan 
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pengetahuan ini dalam serangkaian tantangan, (c) mencapai solusi yang 

telah dipertimbangkan dengan berdasar pada alasan yang dibenarkan. 

4)   Role-play berbasis spekulasi, yakni anak dilibatkan dalam membuat 

spekulasi terhadap pengetahuan masa lalu, peristiwa lampau atau yang 

akan datang dalam cara yang interaktif. Dalam jenis ini, anak diminta 

untuk: (a) membangkitkan pengetahuan untuk mengisi “gap” antara 

informasi yang diketahui, dengan yang tidak diketahui, (b) menggunakan 

„bukti” untuk membuat penilaian yang mendasar, (c) merekontruksi 

kemudian merepresentasikan interaksi kemanusiaan tertentu yang 

dirancang untuk menganalisis peristiwa. 

Sedangkan waktu pelaksanakan role play bisa berlangsung antara lima 

menit untuk yang sederhana sampai satu hari atau lebih, dengan demikian 

jumlah waktu yang digunakan untuk persiapan pelaksanaan role play 

berbeda-beda.  

Dari beberapa uraian di atas dapat penulis simpulkan dalam penelitian 

ini menggunakan bermain peran mikro pada siklus I dan bermain peran 

makro pada siklus II yang semuanya menggunakan alat (dramatic play) , dan 

dalam satu kali pertemuan anak-anak belajar selama 60 menit dengan pijakan 

awal yang sebelumnya telah dijelaskan oleh guru tersebut. 

c. Tujuan Bermain Peran 

  Untuk mempersiapkan anak-anak menjadi pembelajar yang 

bermotivasi, program kelas yang berpusat apada anak khususnya dengan 

metode bermain peran dapat membangun suatu landasan bagi sikap, 
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pengetahuan, dan ketrampilan, yang penting untuk menghadapi tantangan 

baik di masa kini maupun di masa yang akan datang. Dengan metode bermain 

peran dapat memahami, menghargai dan mendukung pengembangan ciri-ciri 

kemampuan yang diperlukan sejalan dengan untuk yang berlalu dengan cepat. 

Ciri-ciri tersebut adalah kemampuan untuk: 

1) Menghadapi dan menghasilkan tantangan. 

2) Menjadi pemikir yang kritis, mampu memilih. 

3) Menjadi pendeteksi masalah dan pemecahan masalah. 

4) Menjadi kreatif, imajinatif, dan penuh terobosan. 

5) Memperhatikan masyarakat, negara dan lingkungan. 

(Children‟s Resources International, Inc. 2000:5). 

Proses bermain peran sebagai suatu model pembelajaran bertujuan 

untuk membantu siswa menemukan makna diri (jati diri) di dunia sosial dan 

memecahkan dilemma dengan bantuan kelompok, artinya melalui bermain 

peran sisiwa belajar menggunakan konsep peran , menyadari adanya peran 

yang bebeda dan memikirkan perilaku dirinya dan perilaku orang lain. Proses 

bermain peran dapat memberikan contoh kehidupan perilaku manusia yang 

berguna sebagai sarana bagi siswa untuk: 

1) Menggali perasaannya. 

2) Memperoleh informasi dan pemahaman yang berpengaruh terhadap sikap, 

nilai dan persepsinya. 

3) Mengembangkan keterampilan dansikap dalam memecahkan masalah. 

4) Mendalami mata pelajaran dengan berbagai macam cara. 
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Menurut Shaftel (2000) strategi pembelajaran dengan menggunakan 

bermain peran (role playing) merupakan suatu pendekatan baru yang 

digunakan dalam rangka pemecahan suatau masalah. 

Menurut pendapat Joice dan Weil (2000), bermain peran merupakan 

peragaan tidakan (action) untuk pemecahan masalah yang bertujuan untuk: 

1) Mengeksplorasikan perasaan-perasaan. 

2) Memperoleh pemahaman tentang sikap-sikap, nilai-nilai dan presepsinya. 

3) Mengembangkan keterampilan dan sikap untuk pemecahan masalah. 

4) Menelaah pokok masalah, peran, cara pemecahan masalah.  

Pandangan lain yang dikemukakan oleh Shaftel (2000), tentang 

asumsi bahwa bermain peran digunakan dalam pembelajaran dilandasi 

beberapa hal yakni: (a) mendukung situasi pembelajaran berdasarkan 

pengalaman, strategi ini memungkinkan anak dapat menciptakan analogi 

otentik mengenai situasi kehidupan nayata, (b) memberi kesempatan pada 

anak, untuk mengungkapkan perasaan-perasaan dengan bercermin pada orang 

lain, atau untuk mengurangi beban emosional atau psikologis, (c) merupakan 

aktivitas, sebagai bukti keterlibatan mental anak, (d) emosi dan ide-ide dapat 

diangkat ketaraf kesadaran untuk ditingkatkan melalui proses kelompok, (e) 

pemecahan masalah tidak selamanya datang dari guru, melainkan dapat 

muncul dari reaksi anak-anak yang lain, (f) proses psikologis yang 

tersembunyi berupa sikap, nilai dan perasaan dapat diangkat ke taraf 

kesadaran serta analisis spontan. 
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Smilansky dalam Brewer (2003) mengemukakan bahwa bermain 

peran merupakan kegiatan yang sangat penting untuk mengembangkan 

kreativitas, perkembangan intelektual, kecakapan sosial. 

Merujuk pendapat di atas, penulis memilih menggunakan metode 

bermain peran untuk meningkatkan kecerdasan spiritual anak yang 

dikembangkan dalam pembelajaran di kelas. 

a. Tahap- Tahap Bermain Peran 

Menurut Shaftel & Shaftel dalam Joyse & Weil (2000) 

mengemukakan bahwa tahap-tahap model bermain peran merupakan 

langkah yang berorientasi pada pemberian pengalaman belajar kepada 

anak. Terdapat sembilan tahap bermain peran yakni: (1) merangsang 

semangat kelompok, (2) memilih pemeran, (3) mempersiapkan pengamat, 

(4) mempersiapkan tahap-tahap peran, (5) pelaksanaan bermain peran,    

(6) mendiskusikan peran dan isi peran (pertama), (7) peranan ulang,       (8) 

mendiskusikan dan mengevaluasi peran dan isi peran (ke-dua),                 

(9) mengkaji kemanfaatan dalam kehidupan nyata, saling tukar-menukar 

pengalaman dan menarik genaralisasi. Lebih jelasnya perhatikan tahap-

tahap pada bagan berikut: 

Tabel 1: Tahap-tahap bermain peran. 

Tahap pertama Tahap ke dua 

Memotivasi kelompok 

(1) Mengidentifikasi masalah 

(2) Menjelaskan masalah 

(3) Menginterpretasikan cerita 

(4)  Mengeksplorasikan isu 

(5) Menjelaskan peran 

Memilih peran 

(1) Menganalisis peran-peran 

(2) Memilihdan menetapkan pemeran 
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Tahap ke tiga Tahap ke empat 

Menyiapkan pengamat 

(1) Memutuskan apa yang akan 

dan perlu diamati 

(2) Menjelaskan tugas-tugas 

pengamat 

(3) Memasuki situasi pengamat 

Menyiapkan tahap-tahap peran 

(1) Merinci urutan peran 

(2) Menjelaskan kembali peran-peran 

yang akan dimainkan 

Tahap ke lima Tahap ke enam 

Pemeranan 

(1) Memulai bermain peran 

(2) Meneruskan pemeranan 

(3) Menghentikan pemeranan  

Diskusi dan evaluasi (1) 

(1) Mengkaji ketepatan pemeranan 

(2) Mendiskusikan focus utama 

(3) Mengembangkan pemeranan 

ulang 

Tahap ke tujuh Tahap ke delapan 

Pemeranan ulang 

(1) Memainkan peran dengan 

perbaikan 

(2) Mengemukakan alternative 

perilaku selanjutnya 

Diskusi dan evaluasi (2) 

(1) Ketetapan peran ulang 

(2) Mendiskusikan isi masalah 

Tahap ke Sembilan 

Membagi pengalaman dan menarik genaralisasi 

(1) Mengembangkan situasi masalah dengan pengalaman nyata dan 

masalah-masalah yang tengah berlangsung 

Mengeksplorasi prinsip-prinsip umum tentang perilaku. 

 

(diadaptasi dari: Joyce dan weil. Model of Teaching, Role Playing for 

Social Values, 2000). 

3. Hakikat Anak Usia 4-5 Tahun 

a. Pengertian Anak Usia 4-5 Tahun 

 Anak usia dini merupakan wilayah pembahasan yang sangat luas dan 

semakin menarik. Karena usia dini merupakan awal dari pertumbuhan dan 

perkembangan anak. Hal itu akan membawa dampak bagi sepanjang 

kehidupan anak selanjutnya. Penelitian dan pengkajian tentang pendidikan 

anak juga kian meningkat. Diharapkan dengan perhatian dan kesadaran 

terhadap pendidikan anak usia dini yang semakin baik membawa dampak 

positif bagi perkembangan anak selanjutnya (Hibana S. Rahman, 2002: 1). 
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 Bredekamp (1987) memiliki pemahaman lain tentang anak, yaitu 

anak merupakan manusia kecil yang memiliki potensi yang masih harus 

dikembangkan. Ia memiliki karakteristik tertentu yang khas dan tidak sama 

dengan orang dewasa serta akan berkembang menjadi manusia  dewasa 

seutuhnya. Dalam hal ini anak merupakan seorang manusia atau individu 

yang memiliki pola perkembangan dan kebutuhan tertentu yang berbeda 

dengan orang dewasa. Anak memiliki berbagai macam potensi yang harus 

dikembangkan. Meskipun pada umumnya anak memiliki pola 

perkembangan yang sama, tetapi ritme perkembangannya akan berbeda 

satu sama lainnya karena pada dasarnya anak bersifat individual. 

 Anak usia dini adalah anak yang sedang membutuhkan upaya-upaya 

pendidikan untuk mencapai optimalisasi semua aspek perkembangan baik 

perkembangan fisik, kognitif, bahasa, sosio emosional, konsep diri, 

disiplin, seni, moral, dan nilai-nilai agama (Handayani 2004:27). 

Erikson (2004) mengemukakan bahwa anak usia 4-5 tahun 

merupakan tahap Initiative vs Guilt, pada tahap ini anak mulai melakukan 

kegiatan mandiri yang biasanya mulai lepas dari ketergantungan orang tua. 

Jika anak berhasil melakukan kegiatan mandirinya, maka anak akan 

mencoba melakukan kegiatannya sendiri tanpa tergantung pada orang 

tuanya lagi. Namun, jika gagal maka anak akan merasa bersalah tidak 

berani lagi jauh dari orang tuanya. 

Anak adalah sosok individu yang sedang menjalani suatu proses 

perkembangan sangat pesat dan sangat fundamental bagi kehidupan 
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selanjutnya. Ia memiliki dunia dan karakteristik orang dewasa. Ia sangat 

aktif, dinamis, antusias, dan hampir selalu ingin tahu terhadap apa yang 

dilihat dan didengarnya, serta seolah-olah tak pernah berhenti belajar 

(Brooks 1993:20). 

Pemahaman yang komprehensif terhadap anak usia dini diperlukan 

untuk mencapai tujuan penelitian yang akan dilakukan.  Pengertian anak 

usia dini menurut UNESCO 

Early childhood is defined as the period from birth to 8 years old. A time 

of remarkable brain development, these years lay the foundation for 

subsequent learning. 

Dari defenisi di atas, anak usia dini menurut UNESCO adalah 

periode dari lahir sampai delapan tahun. rentang waktu yang sangat 

penting dalam perkembangan otak, di tahun-tahun inilah fondasi 

pembelajaran selanjutnya dibangun.  

Adapun Pendidikan Anak Usia Dini menurut The National 

Association fot the Education of Young Children (NAECY) adalah sebagai 

layanan pendidikan yang diberikan kepada anak sejak lahir sampai usia 8 

tahun, baik kegiatan setengah hari maupun penuh, yang diselenggarakan di 

sekolah, atau fasilitas lain. 

Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan nasional memberi perhatian 

yang besar kepada perkembangan pendidikan bagi anak usia dini, terbukti 

dengan didirikannya Taman Indria (Kindergarten).  Beliau mengemukakan 
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bahwa pendidikan anak penting dilakukan sejak dini. Pembentukan pribadi 

anak dilakukan berdasarkan bakat (dasar) dan lingkungan (ajar). 

Penelitian akan berfokus pada pengembangan kecerdasan spiritual 

melalui metode bermain pada anak usia diniyang mempunyai rentang 

umur antara 4-5 tahun. 

Dari standar UNESCO diatas anak yang mempunyai rentang umur 

antara 4-5 tahun termasuk ke dalam golongan anak usia dini. 

Agar dapat melakukan perlakuan yang tepat dan penilaian yang 

akurat, perlu dikaji terlebih dahulu mengenai karakteristik anak usia dini 

yang berusia 4-5 tahun. Pada perkembangan kognitif anak dihadapkan 

kepada persoalan yang menuntut adanya pemecahan. Menyelesaikan suatu 

persoalan merupakan langkah yang lebih kompleks pada diri anak. 

Sebelum anak mampu menyelesaikan persoalan, anak perlu memiliki 

kemampuan untuk mencari cara penyelesaiannya. Faktor kognitif 

mempunyai peranan penting bagi keberhasilan anak dalam belajar, karena 

sebahagian besar aktivitas dalam belajar selalu berhubungan dengan 

masalah mengingat dan berfikir. Anak Usia 3-4 tahun berada dalam tahap 

pra-operasional. Masa ini kemampuan menerima rangsangan yang 

terbatas. Anak mulai berkembang kemampuan bahasanya, walaupun 

pemikirannya masih statis dan belum dapat berpikir abstrak, persepsi 

waktu dan tempat masih terbatas. 

 Jadi dari beberapa definisi mengenai pengertian anak usia dini di atas 

dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya para ahli memberikan batasan 
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yang sama, bahwa anak usia dini merupakan sekelompok individu yang 

berada pada rentang usia antara 0 –8 tahun. Menurut definisi ini, anak usia 

4-5 tahun merupakan kelompok manusia yang berada dalam proses 

pertumbuhan dan perkembangan. Hal ini mengisyaratkan bahwa anak usia 

4-5 tahun adalah individu yang unik dimana ia memiliki pola pertumbuhan 

dan perkembangan dalam aspek fisik, kognitif, sosio-emosional, 

kreativitas, bahasa dan komunikasi yang khusus sesuai dengan tahapan 

yang sedang dilalui  oleh anak tersebut, dan pada usia ini anak mulai 

melakukan kegiatan mandiri yang biasanya mulai lepas dari 

ketergantungan orang tua maupun orang si sekelilingnya dan memiliki 

kemampuan menerima rangsangan yang terbatas.Anak mulai berkembang 

kemampuan bahasanya, walaupun pemikirannya masih statis dan belum 

dapat berpikir abstrak, persepsi waktu dan tempat masih terbatas. 

b. Karakteristik Anak Usia 4-5 Tahun 

 Menurut pandangan psikologis anak usia dini memiliki karakteristik 

yang khas dan berbeda dengan anak lain yang berada di atas usia 8 tahun. 

Karakteristik anak usia dini yang khas tersebut seperti yang dikemukakan 

oleh Kellough (1996) adalah sebagai berikut : 

1) Anak itu bersifat egosentris 

 Pada umumnya anak masih bersifat egosentris. Ia 

cenderung melihat dan memahami sesuatu dari sudut pandang dan 

kepentingan sendiri. Hal ini dapat dilihat dari perilakunya seperti 

masih berebut alat-alat mainan, menangis bila menghendaki sesuatu 
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yang tidak dipenuhi oleh orang tuanya, atau memaksakan sesuatu 

terhadap orang lain. Karakteristik seperti ini terkait dengan 

perkembangan kognitifnya yang menurut Piaget disebutkan bahwa 

anak usia dini sedang berada pada fase transisi dari fase 

praoperasional (2-7 tahun) ke fase operasional konkret (7-11 tahun). 

Pada fase praoperasional pola berpikir anak bersifat egosentrik dan 

simbolik, sementara pada fase operasional konkret anak sudah mulai 

menerapkan logika untuk memahami persepsi-persepsi. Menurut Berk 

(1988) anak yang berada pada masa transisi ini masih berpikir 

menurut kedua pola tersebut di atas secara bergantian atau kadang-

kadang secara simultan. Misalnya ia mengetahui jawaban yang benar 

untuk sesuatu, tetapi tidak memahami makna logika dibalik jawaban 

itu. Dalam memahami sebuah fenomena, anak sering memahami 

sesuatu dari sudut pandangnya sendiri sehingga seringkali ia merasa 

asing dalam lingkungannya. Oleh karena tugas guru adalah membantu 

anak dalam memahami dan menyesuaikan diri dengan dunianya 

dengan cara positif. Keterampilan yang sangat diperlukan dalam 

mengurangi egosentris diantara adalah dengan mengajarkan anak 

untuk mendengarkan orang lain, serta dengan cara memahami dan 

berempati pada anak.  

2) Anak memiliki rasa ingin tahu yang besar 

 Menurut persepsi anak, dunia ini dipenuhi dengan hal-hal yang 

menarik dan menakjubkan. Hal ini menimbulkan rasa keingintahuan 
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anak yang tinggi. Rasa keingintahuan sangatlah bervariasi, tergantung 

dengan apa yang menarik perhatiannya. Sebagai contoh, anak lebih 

tertarik dengan benda yang menimbulkan akibat dari pada benda yang 

terjadi dengan sendirinya. Dalam Brooks and Brooks (1993:29) 

dikemukakan bahwa keuntungan yang dapat diambil dari rasa 

keingintahuannya adalah dengan menggunakan fenomena atau kejadian 

yang tidak biasa. Kejadian yang tidak biasa tersebut dapat 

menimbulkan ketidakcocokan kognitif, sehingga dapat memancing 

keinginan anak untuk tekun untuk memecahkan permasalahan atau 

ketidakcocokan tersebut. Meskipun terkadang sulit dikenali hubungan 

diantara ketidaksesuaian tersebut, namun hal ini dapat membantu 

mengembangkan motivasi anak untuk belajar. Untuk membantu 

mengembangkan kemampuan anak dalam mengelompokkan dan 

memahami dunianya sendiri, guru perlu untuk membantu untuk 

menemukan masalahnya. 

3)  Anak adalah makhluk sosial 

  Anak senang diterima dan berada dengan teman sebayanya. 

Mereka senang bekerja sama dalam membuat rencana dan 

menyelesaikan pekerjaannya. Mereka secara bersama saling memberikan 

semangat dengan sesama temannya. Anak membangun konsep diri 

melalui interaksi sosial di sekolah. Ia akan membangun kepuasan 

melalui penghargaan diri ketika diberikan kesempatan untuk bekerja 

sama dengan temannya. Untuk itu pembelajaran dilakukan untuk 
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membantu anak dalam perkembangan penghargaan diri. Hal ini dapat 

dilaksanakan dengan cara menyatukan strategi pembelajaran sosial 

seperti : bekerja sama, simulasi guru dari teman sebaya, dan 

pembelajaran silang usia. 

4) Anak bersifat unik 

 Anak merupakan individu yang unik dimana masing-masing 

memiliki bawaan, minat, kapabilitas, dan latar belakang kehidupan yang 

berbeda satu sama lain. Disamping memiliki kesamaan, menurut 

Bredekamp (1987), anak juga memiliki keunikan tersendiri seperti dalam 

gaya belajar, minat, dan latar belakang keluarga. Meskipun terdapat pola 

urutan umum dalam perkembangan anak yang dapat diprediksi, namun 

pola perkembangan dan belajarnya tetap memiliki perbedaan satu sama 

lain. 

5) Anak umumnya kaya dengan fantasi 

 Anak senang dengan hal-hal yang bersifat imajinatif, sehingga 

pada umumnya ia kaya dengan fantasi. Anak dapat bercerita melebihi 

pengalaman-pengalaman aktualnya atau kadang bertanya tentang hal-hal 

gaib sekalipun. Hal ini disebabkan imajinasi anak berkembang melebihi 

apa yang dilihatnya. Sebagai contoh, ketika anak melihat gambar sebuah 

robot, maka imajinasinya berkembang bagaimana robot itu berjalan dan 

bertempur dan seterusnya. Jika dibimbing dengan beberapa pertanyaan, 

maka ia dapat menceritakan melebihi apa yang mereka dengar dan lihat 

sesuai dengan imajinasi yang sedang berkembang pada pikirannya. 
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Cerita atau dongeng merupakan kegiatan yang banyak digemari oleh 

anak sekaligus dapat melatih mengembangkan imajinasi dan 

kemampuan bahasa  anak. 

6) Anak memiliki daya konsentrasi yang pendek 

 Pada umumnya anak sulit untuk berkonsentrasi pada suatu kegiatan 

dalam jangka waktu yang lama. Ia selalu cepat mengalihkan perhatian 

pada kegiatan lain, kecuali memang kegiatan tersebut selain 

menyenangkan juga bervariasi dan tidak membosankan. Menurut Berg 

(1988) disebutkan bahwa sepuluh menit adalah waktu yang wajar bagi 

anak usia sekitar 5 tahun untuk dapat duduk dan memperhatikan sesuatu 

secara nyaman. Daya perhatian yang pendek membuat ia masih sangat 

sulit untuk duduk dan memperhatikan sesuatu untuk jangka waktu yang 

lama, kecuali terhadap hal-hal yang menyenangkan. Pembelajaran dapat 

dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang bervariasi dan 

menyenangkan, sehingga tidak membuat anak terpaku di tempat dan 

menyimak dalam jangka waktu lama. 

7) Anak merupakan masa belajar yang paling potensial 

 Masa anak usia dini disebut sebagai masa golden age atau magic 

years. NAEYC (1992) mengemukakan bahwa masa-masa awal 

kehidupan tersebut sebagai masa-masanya belajar dengan slogannya 

sebagai berikut :”Early Years are learning Years”. Hal ini disebabkan 

bahwa selama rentang waktu usia dini, anak mengalami berbagai 

pertumbuhan dan perkembangan yang snagat cepat dan pesat pada 
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berbagai aspek. Pada periode ini hampir seluruh potensi anak mengalami 

masa peka untuk tumbuh dan berkembang secara cepat dan hebat. Oleh 

karena itu, pada masa ini anak sangat membutuhkan stimulasi dan 

rangsangan dari lingkungannya. Pembelajaran pada periode ini 

merupakan wahana yang memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan 

anak guna mencapai tahapan sesuai dengan tugas perkembangannya. 

c. Prinsip-prinsip Perkembangan Anak Usia 4-5 Tahun 

Untuk mencapai pembelajaran yang efektif, maka pada 

pelaksanaannya harus memperhatikan beberapa prinsip-prinsip 

perkembangan seperti yang dikemukakan oleh Bredekamp, S. & Copple, 

C. (1997) yaitu : 

1) Aspek-aspek perkembangan anak seperti fisik, sosial, emosional, dan 

kognitif satu sama lain saling terkait secara erat. Perkembangan dalam 

satu ranah berpengaruh dan dipengaruhi oleh perkembangan dalam 

ranah-ranah yang lain. Perkembangan dalam satu rahan dapat 

membatasi atau mendukung perkembangan yang lain. Sebagai missal, 

keterampilan intelektual akan mempengaruhi keterampilan bahasa anak, 

begitu juga keterampilan bahasa dapat mempengaruhi perkembangan 

intelektual anak. 

2) Perkembangan terjadi dalam suatu urutan. Kemampuan, keterampilan, 

dan pengetahuan dibangun berdasarkan pada apa yang telah diperoleh 

terdahulu. Urutan pertumbuhan dan perkembangan yang relatif stabil 

terjadi pada anak selama masa usia dini. Meskipun perubahan yang 
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terjadi cukup bervariasi dalam konteks kultur yang berbeda, namun 

pada saat usia dini perubahan terjadi pada seluruh aspek perkembangan, 

yaitu fisik, emosi, sosial, bahasa, dan kognitif. 

3) Perkembangan berlangsung dengan rentang yang bervariasi antar anak 

dan juga antar bidang perkembangan dari masing-masing fungsi. 

Variasi individual sekurang-kurangnya memiliki dua dimensi, yakni 

variasi dari rata-rata perkembangan dan keunikan masing-masing anak 

sebagai individu. Masing-masing anak merupakan pribadi yang unik 

dengan pola dan waktu pertumbuhan individualnya. 

4) Pengalaman awal memiliki pengaruh kumulatif dan tertunda terhadap 

perkembangan anak. Pengalaman-pengalaman awal anak bersifat 

kumulatif dalam arti bahwa jika suatu pengalaman jarang terjadi, maka 

pengalaman itu bisa memiliki sedikit pengaruh. Sebaliknya, jika 

pengalaman tersebut sering terjadi maka pengaruhnya bisa kuat, kekal, 

dan bahkan semakin bertambah. 

5) Perkembangan berlangsung ke arah kompleksitas, organisasi dan 

internalisasi yang lebih meningkat. Belajar selama usia dini 

berlangsung dari pengetahuan nyata ke pengetahuan simbolik. 

Misalnya, anak sudah belajar mengelilingi rumah dan setting keluarga 

lainnya jauh sebelum mereka memahami konsep kata kiri dan kanan 

atau membaca peta rumah. 

6) Perkembangan dan belajar terjadi dalam dan dipengaruhi oleh konteks 

sosial dan kultural yang majemuk. Menurut model ekologis, 
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perkembangan anak sangat baik dipahami dalam konteks sosiokultural 

keluarga, setting pendidikan, dan masyarakat yang lebih luas. Konteks 

yang bervariasi tersebut saling beriteralasi dan semuanya memiliki 

pengaruh terhadap perkembangan anak. 

7) Anak adalah pembelajar aktif, mengambil pengalaman fisik dan social 

serta juga pengetahuan yang ditransmisikan secara kultur untuk 

membangun pemahaman mereka sendiri tentang lingkungan sekitar 

mereka. Anak berkontribusi terhadap perkembangan dan belajarnya 

sendiri disaat mereka berupaya memahami pengalaman sehari-harinya 

di rumah, sekolah, dan di masyarakat. 

8) Perkembangan dan belajar merupakan hasil dari interaksi kematangan 

biologis dan lingkungan, yang mencakup baik lingkungan fisik maupun 

sosial tempat anak tinggal. Manusia merupakan produk dari keturunan 

dan lingkungan, dan kekuatan-kekuatan ini saling berinteraksi. 

9) Bermain merupakan suatu sarana penting bagi perkembangan sosial, 

emosional, dan kognitif anak, dan juga merefleksikan perkembangan 

anak. Aktivitas bermain anak merupakan konteks yang sangat 

mendukung proses perkembangan. Bermain memberi kesempatan 

kepada anak untuk memahami lingkungan, berinteraksi dengan yang 

lain dalam cara-cara sosial, mengekspresikan dan mengontrol emosi, 

serta mengembangkan kemampuan simbolik mereka. 

10) Perkembangan mengalami percepatan bila anak memiliki kesempatan 

untuk mempraktekkan keterampilan-keterampilan yang baru diperoleh 
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dan juga ketika mereka mengalami tantangan di atas level 

penguasaannya saat ini. Anak akan cenderung malas dan tidak 

termotivasi bila dihadapkan pada kegiatan yang terlalu sulit dan 

membuat anak selalu gagal akan mendorongnya mengalami frustasi. 

11) Anak mendemonstrasikan mode-mode untuk mengetahui dan belajar 

yang berbeda serta cara yang berbeda pula dalam merepresentasikan 

apa yang mereka tahu. Para ahli teori belajar dan para ahli psikologi 

perkembangan telah mengakui bahwa manusia memahami lingkungan 

dengan banyak cara dan bahwa individu cenderung memiliki cara 

belajar yang lebih disukai atau lebih kuat. 

  Dari beberapa uraian di atas dapat di simpulkan bahwa anak 

berkembang dan belajar terbaik dalam suatu konteks komunitas yang merasa 

aman dan menghargai, memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisiknya, dan rasa 

aman secara psikologis. Kondisi seperti ini akan mendorong anak untuk 

berekspresi dan beraktualisasi secara optimal. Anak memiliki kebebasan untuk 

bergerak, berperilaku, dan menyatakan pendapat tanpa terbebani dengan 

tekanan-tekanan psikologis. 

B. Kerangka Berpikir 

Penerapan metode bermain peran merupakan salah satu alternatif yang 

digunakan untuk meningkatkan kecerdasan spiritual anak usia 4-5 tahun, hal 

ini didasarkan pada kenyataan bahwa pembelajaran kecerdasan spiritual pada 

siswa kelompok A1 TK Nasima Semarang, tingkat kecerdasan spiritualnya 

belum sesuai dengan apa yang diinginkan dan diharapkan. 
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Dengan adanya metode bermain peran dapatkah kiranya mampu 

meningkatkan kecerdasan spiritual pada anak, sehingga dalam penelitian ini 

penulis menggunakan langkah-langkah penelitian sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1: Kerangka Berfikir  

Sumber: Buku PTK, Karya IGAK Wardani, 2006. 
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C. Hipotesis Tindakan 

Hipotesis merupakan jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian sampai terbukti melakukan data-data yang terkumpul. 

Adapun hipotesis tindakan yang penulis ajukan dalam rancangan penelitian ini 

adalah: Melalui metode bermain peran  yang diduga dapat meningkatkan 

kecerdasan spiritual pada anak usia 4-5 tahun semester 1 di TK Nasima 

Semarang Tahun Pelajaran 2012/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Pendekatan  Penelitian 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Dengan 

demikian, penelitian ini sifatnya berbasis kelas, yakni penelitian yang 

dilakukan dengan melibatkan komponen yang ada di dalam kelas, meliputi 

siswa, materi pembelajaran, dan strategi pembelajaran yang terangkum 

dalam proses belajar mengajar di kelas.  

 Wardani, dkk (2003:1.4) mengungkapkan bahwa PTK merupakan 

penelitian dalam bidang social yang menggunakan refleksi diri sebagai 

metode utama, dilakukan oleh orang yang terlibat didalamnya, serta 

bertujuan untuk melakukan perbaikan, dalam berbagai aspek. 

B. Rancangan  Penelitian 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 

dilakukan untuk meningkatkan kecerdasan spiritual melalui metode 

bermain peran pada anak usia 4-5 tahun semester 1 di TK Nasima  

Semarang tahun pelajaran 2012/2013. Proses PTK ini mengacu pada 

model yang dikembangkan oleh Hopkins (Arikunto, 2006, Aqib 2007) 

yang terdiri atas berbagai kegiatan yakni perencanaan (planning), tindakan 

(acting), observasi (observing), refleksi (reflecting). Selengkapnya dapat 

dilihat dalam gambar berikut. 
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Gambar 2 : Spiral Penelitian Tindakan Kelas 

(adaptasi dari Hopkins 1993:48) 

 

1. Proses Tindakan Siklus I 

Prosedur penelitian tindakan kelas pada siklus I terdiri atas empat 

tahap, yaitu (a) perencanaan, (b) tindakan, (c) pengamatan, (d) refleksi. Namun 

sebelum mengadakan perencanaan pada siklus I ini, peneliti mengadakan 

refleksi awal sebagai studi pendahuluan untuk menyusun perencanaan. 

Penelitian Tindakan Kelas Siklus I di laksanakan pada tanggal 26 November 

2012 sampai dengan 8 Desember 2012. Yaitu sepuluh kali pertemuan dalam 

rentan waktu 2 minggu.  
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Tabel 2 : Proses Tindakan Siklus I 

No. Hari/Tanggal Jenis Kegiatan Bermain Peran 

Mikro 

1 Senin, 26 November 2012 Bermain peran mikro 

menggunakan gambar orang yang 

diberi penyangga, ada bermacam-

macam ekspresi wajah, misalnya: 

sedih, senang, marah, menangis, 

dan lain-lain. 

2 Selasa, 27 November 2012 Bermain peran mikro 

menggunakan maket binatang 

(mengenal binatang ciptaan Allah 

SWT). 

3 Rabu, 28 November 2012 Bermain peran mikro 

menggunakan miniatur masjid 

dan orang-orangan dari kertas 

(mengajarkan cara masuk masjid 

yaitu menggunakan kaki kanan 

terlebih dahulu). 

4 Kamis, 29 November 2012 Bermain peran mikro 

menggunakan panggung boneka 

dan boneka tangan orang-orangan. 

5 Jumat, 30 November 2012 Bermain peran mikro 

menggunakan panggung boneka 

dan boneka tangan binatang-

binatangan. 

6 Senin, 3 Desember 2012 Bermain peran mikro 

menggunakan bermacam-macam 

boneka binatang dan buah-

buahan. 

7 Selasa, 4 Desember 2012 Bermain peran mikro dengan 

menggunakan boneka jari. 

8 Rabu, 5 Desember 2012 Bermain peran mikro dengan 

menggunakan miniatur rumah 

barbie dan asesorisnya. 

9 Kamis, 6 Desember 2012 Bermain peran mikro dengan alat 

peraga hutan dan air terjun buatan 

guru, serta aneka maket binatang. 

10 Jumat, 7 Desember 2012 Bermain peran mikro dengan 

menggunakan miniatur kandang 

sapi dan aneka jenis miniatur sapi. 
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a.  Perencanaan 

  Tahap awal perencanaan yaitu melakukan persiapan pengajaran 

dengan menyusun Rencana Kegiatan Harian (RKH) terlebih dahulu sesuai 

dengan indikator tindakan yang akan dilakukan. Rencana pembelajaran ini 

digunakan sebagai program kerja atau pedoman penelitian dalam 

melaksanakan proses belajar mengajar agar tujuan tercapai. Dalam rencana 

pembelajaran ini, peneliti menyiapkan  skenario pembelajaran, alat-alat dan 

bahan yang digunakan dan berhubungan dengan aktivitas bermain peran. 

    Setelah menyusun rencana pembelajaran, kemudian menyiapkan 

instrument penelitian yang berupa lembar pengamatan anak dan lembar 

penilaian untuk anak usia 4-5 tahun di TK Nasima Semarang.. 

b. Tindakan 

            Tindakan dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran. Penerapan 

tindakan mengaju pada pembelajaran yang tertulis dalam RKH. Serta 

melakukan kegiatan awal seperti (1) doa sebelum kegiatan, (2) guru 

menjelaskan tentang aturan permainan, (3) guru memberikan pijakan awal 

sebelum bermain peran, (4) guru mengadakan percakapan tentang 

keagamaan, (4) guru mendemonstrasikan pada anak cara bermain peran 

mikro secara klasikal, (5) anak praktek bermain peran mikro secara 

individual, (6) guru memberi reward pada anak dengan acungan jempol dan 

hadiah bintang bagi anak yang bermain peran dengan hebat, (7) guru 

mengadakan refleksi, (8) guru menanyakan pada anak bagaimana perasaan 

ketika bermain peran, (9) diakhiri dengan doa.  
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  Pada siklus I peneliti menggunakan metode bermain peran mikro, 

sedangkan pada siklus II peneliti menggunakan metode bermain peran 

makro. Menurut Heroman (Creative curriculum For Preschool, 2009:274) 

bermain peram mikro yang digunakan di sini adalah anak-anak memakai 

alat perga untuk bermain, sehingga termasuk bermain mikro dramatic play, 

dan untuk siklus II  menggunakan bermain peran makro yang memakai alat 

pula untuk bermain sehingga termasuk pula makro dramatic play. Namun 

ada perbedaan antara siklus I dan siklus II, yakni di siklus ke II (bermain 

peran makro) anak-anak kadang tidak memakai alat untuk bermain, dia 

hanya berimajinasi dengan mainannya, sehingga bisa termasuk ke dalam 

permainan kooperatif atau kerja sama, dan termasuk ke dalam jenis 

permainan makro sosiodramatic play. Dan tingkatan Sosiodramatic play 

berada di atas dramatic play. Selain itu juga bermain kooperatif tahapannya 

berada di atas bermain bersama tanpa kerjasama atau bermain sendiri-

sendiri (soliter), sehingga tahapan bermain peran mikro berada di bawah 

tahapan bermain peran makro.  

Secara Lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 3. Rencana Tindakan Siklus 1 

No. Hari/Tanggal Jenis Kegiatan Bermain Peran 

Mikro 

1 Senin, 26 November 2012 Bermain peran mikro 

menggunakan gambar orang yang 

diberi penyangga, ada bermacam-

macam ekspresi wajah, misalnya: 

sedih, senang, marah, menangis, 

dan lain-lain. 

2 Selasa, 27 November 2012 Bermain peran mikro 

menggunakan maket binatang 
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(mengenal binatang ciptaan Allah 

SWT). 

3 Rabu, 28 November 2012 Bermain peran mikro 

menggunakan miniatur masjid 

dan orang-orangan dari kertas 

(mengajarkan cara masuk masjid 

yaitu menggunakan kaki kanan 

terlebih dahulu). 

4 Kamis, 29 November 2012 Bermain peran mikro 

menggunakan panggung boneka 

dan boneka tangan orang-orangan. 

5 Jumat, 30 November 2012 Bermain peran mikro 

menggunakan panggung boneka 

dan boneka tangan binatang-

binatangan. 

6 Senin, 3 Desember 2012 Bermain peran mikro 

menggunakan bermacam-macam 

boneka binatang dan buah-

buahan. 

7 Selasa, 4 Desember 2012 Bermain peran mikro dengan 

menggunakan boneka jari. 

8 Rabu, 5 Desember 2012 Bermain peran mikro dengan 

menggunakan miniatur rumah 

barbie dan asesorisnya. 

9 Kamis, 6 Desember 2012 Bermain peran mikro dengan alat 

peraga hutan dan air terjun buatan 

guru, serta aneka maket binatang. 

10 Jumat, 7 Desember 2012 Bermain peran mikro 

menggunakan miniatur kandang 

sapi dan aneka jenis miniatur sapi. 

 

c. Pengamatan (observasi) 

            Setelah tahap pelaksanaan tindakan, tahap berikutnya adalah tahap 

pengamatan. Pada tahap ini dilakukan observasi secara langsung dengan 

menggunakan format observasi yang disusun dan melakukan penilaian 

terhadap hasil tindakan dengan mengguanakan format penilaian yang telah 

ada. 
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                               Pada saat proses pembelajaran berlangsung, peneliti yang bertindak 

sebagai observer melakukan pengamatan dan mencatat perkembangan- 

perkembangan dan kegiatan yang terjadi pada peserta didik dalam 

mengikuti pembelajaran. Guru dalam menyampaikan materi di kelas diamati 

oleh guru lain. 

                              Pengamatan dilakukan sesuai pada format yang tersedia. Pengamatan 

dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan yang dicapai oleh 

guru dalam pembelajaran. Penguasaan guru dalam menyampaikan aktivitas 

bermain peran kepada siswa. 

d. Refleksi 

            Setelah proses tindakan siklus I berakhir, penulis melakukan analisis 

dan mengolah nilai yang terdapat pada lembar pengamatan yang ada. 

2. Proses Tindakan Siklus II 

Prosedur penelitian tindakan kelas pada siklus II terdiri atas empat 

tahap, yaitu (a) perencanaan, (b) tindakan, (c) pengamatan, (d) refleksi. 

Namun, sebelum mengadakan perencanaan pada siklus I ini, peneliti 

mengadakan refleksi awal sebagai studi pendahuluan untuk menyusun 

perencanaan. Penelitian Tindakan Kelas Siklus I di laksanakan pada tanggal 

10 – 22 Desember 2012. Yaitu sepuluh kali pertemuan dalam rentan waktu 2 

minggu. 
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Tabel 4: Proses Tindakan Siklus 2 

No. Hari/Tanggal Jenis Kegiatan Bermain 

Peran Mikro 

1 Senin, 10 Desember 2012 Bermain peran makro di sentra 

bermain peran dengan setting 

rumahku. 

2 Selasa, 11 Desember 2012 Bermain peran makro di sentra 

bermain peran dengan setting 

rumahku. 

3 Rabu, 12 Desember 2012 Bermain peran makro di sentra 

bermain peran dengan setting 

rumahku. 

4 Kamis, 13 Desember 2012 Bermain peran makro di sentra 

bermain peran dengan setting 

rumahku. 

5 Jumat, 14 Desember 2012 Bermain peran makro di sentra 

bermain peran dengan setting 

rumahku. 

6 Senin, 17 Desember 2012 Bermain peran makro di sentra 

bermain peran dengan setting 

rumahku. 

7 Selasa, 18 Desember 2012 Bermain peran makro di sentra 

bermain peran dengan setting 

rumahku. 

8 Rabu, 19 Desember 2012 Bermain peran makro di sentra 

bermain peran dengan setting 

rumahku. 

9 Kamis, 20 Desember 2012 Bermain peran makro di sentra 

bermain peran dengan setting 

rumahku. 

10 Jumat, 21 Desember 2012 Bermain peran makro di sentra 

bermain peran dengan setting 

rumahku. 

 

a. Perencanaan 

 Tahap  perencanaan yang telah diperbaiki yaitu melakukan 

persiapan pengajaran dengan menyusun Rencana Kegiatan Harian (RKH) 

terlebih dahulu sesuai dengan indikator tindakan yang akan dilakukan. 

Rencana pembelajaran ini digunakan sebagai program kerja atau pedoman 
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penelitian dalam melaksanakan proses belajar mengajar agar tujuan tercapai. 

Dalam rencana pembelajaran ini, peneliti menyiapkan  skenario 

pembelajaran, alat-alat dan bahan yang digunakan dan berhubungan dengan 

aktivitas bermain peran. 

b. Tindakan 

            Tindakan dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran. Penerapan 

tindakan mengaju pada pembelajaran yang tertulis dalam RKH. Serta 

melakukan kegiatan awal seperti (1) doa sebelum kegiatan, (2) guru 

menjelaskan tentang aturan permainan, (3) guru memberikan pijakan awal 

sebelum bermain peran, (4) guru mengadakan percakapan tentang 

keagamaan, (4) guru mendemonstrasikan pada anak cara bermain peran 

makro secara klasikal, (5) anak praktek bermain peran makro secara 

individual, (6) guru memberi reward pada anak dengan acungan jempol dan 

hadiah bintang bagi anak yang bermain peran dengan hebat, (7) guru 

mengadakan refleksi, (8) guru menanyakan pada anak bagaimana perasaan 

ketika bermain peran, (9) diakhiri dengan doa. Secara lebih jelas dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 5: Rencana Tindakan Siklus II 

No. Hari/Tanggal Jenis Kegiatan Bermain 

Peran Mikro 

1 Senin, 10 Desember 2012 Bermain peran makro di sentra 

bermain peran dengan setting 

rumahku. 

2 Selasa, 11 Desember 2012 Bermain peran makro di sentra 

bermain peran dengan setting 

rumahku. 

3 Rabu, 12 Desember 2012 Bermain peran makro di sentra 

bermain peran dengan setting 
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rumahku. 

4 Kamis, 13 Desember 2012 Bermain peran makro di sentra 

bermain peran dengan setting 

rumahku. 

5 Jumat, 14 Desember 2012 Bermain peran makro di sentra 

bermain peran dengan setting 

rumahku. 

6 Senin, 17 Desember 2012 Bermain peran makro di sentra 

bermain peran dengan setting 

rumahku. 

7 Selasa, 18 Desember 2012 Bermain peran makro di sentra 

bermain peran dengan setting 

rumahku. 

8 Rabu, 19 Desember 2012 Bermain peran makro di sentra 

bermain peran dengan setting 

rumahku. 

9 Kamis, 20 Desember 2012 Bermain peran makro di sentra 

bermain peran dengan setting 

rumahku. 

10 Jumat, 21 Desember 2012 Bermain peran makro di sentra 

bermain peran dengan setting 

rumahku. 

 

c. Pengamatan (observasi) 

             Setelah tahap pelaksanaan tindakan, tahap berikutnya adalah tahap 

pengamatan. Pada tahap ini dilakukan observasi secara langsung dengan 

menggunakan format observasi yang disusun dan melakukan penilaian 

terhadap hasil tindakan dengan mengguanakan format penilaian yang telah 

ada. 

             Pada saat proses pembelajaran berlangsung, peneliti yang bertindak 

sebagai observer melakukan pengamatan dan mencatat perkembangan- 

perkembangan dan kegiatan yang terjadi pada peserta didik dalam 

mengikuti pembelajaran. Guru dalam  menyampaikan  materi di kelas 

diamati oleh guru lain. 
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 Pengamatan dilakukan sesuai pada format yang tersedia. Pengamatan 

dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan yang dicapai oleh 

guru dalam pembelajaran. Penguasaan guru dalam menyampaikan aktivitas 

bermain peran. 

d. Refleksi 

        Setelah proses tindakan siklus II berakhir, penulis melakukan 

analisis dan mengolah nilai yang terdapat pada lembar pengamatan 

yang ada.  

C. Tempat Dan Waktu  Penelitian 

1. Tempat penelitian   

      Penelitian tindakan kelas ini dilakukan di TK nasima 

Semarang, jalan Puspanjolo Tengah No. 69  Kelurahan Bojong 

Salaman, Kecamatan Semarang Barat, Kota Sematrang, Propinsi Jawa 

Tengan, khususnya pada anak usia 4-5 tahun Kelompok A1 TK Nasima 

Semarang Tahun Pelajaran 2012/2013. Penelitian ini dilakukan di 

dalam ruangan kelas sentra bermain peran didampingi guru dan teman 

sejawat  diketahui oleh pimpinan TK Nasima.   

2. Waktu Penelitian 

              Penelitian ini dilaksanakan pada bulan  22 November sampai 

dengan  22 Desember 2012  dan dilaksanakan di dalam ruangan kelas 

Kelompok A1 TK Nasima Semarang Tahun Pelajaran 2012/2013. 
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D. Subyek Penelitian 

             Subyek penelitian ini adalah seluruh anak usia 4-5 tahun di 

Kelompok A1 TK Nasima di jalan Puspanjolo Tengah No. 69  Kelurahan  

Bojong  Salaman, Kecamatan Semarang  dengan jumlah anak 24 yang 

terdiri dari 12 anak laki-laki dan 12 anak perempuan. 

             Kolaborasi adalah kerja sama antara peneliti dengan teman 

sejawat dalam kegiatan  praktek penelitian di lapangan, yaitu: 

Nama     : Sri Haryanti, S.Pd 

Tempat, Tanggal Lahir : Bantul, 20 Januari 2013 

Usia      : 44 tahun 

Jabatan      : Guru Kelas Kelompok A1 

Teman sejawat  memiliki  tugas  sebagai berikut : 

a. Mengamati kegiatan yang dilakukan peneliti selama proses kegiatan 

belajar mengajar. 

b. Membantu pelaksanaan  peneliti saat proses belajar megajar dalam 

persiapan  kegiatan belajar, kegiatan inti dan kegiatan penutup. 

E. Instrumen 

Instrument Penelitian dibuat dan digunakan untuk membantu 

mempermudah peneliti dalam melakukan rangkaian observasi, 

instrument ini terdiri dari : 

1. Rencana Kegiatan Mingguan (RKM) 

Rencana Kegiatan Mingguan (RKM) Merupakan seperangkat 

rencana dan pengaturan tentang penyusunan kerangka kegiatan 
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pembelajaran dan penggelolaan kelas yang dibuat khusus oleh guru 

untuk digunakan sebagai landasan dalam penyusunan kegiatan 

pembelajaran setiap harinya. Rencana Kegiatan Mingguan (RKM) 

ini dibuat kemudian nantinya dimasukan sebagai acuan pembuatan 

dalam Rencana Kegiatan Harian (RKH). 

2. Rencana Kegiatan Harian (RKH) 

RKH adalah perencanaan kegiatan pembelajaran yang 

digunakan sebagai pedoman guru dalam mengajar dan disusun setiap 

hari. Dalam RKH, memuat kompetensi dasar, indikator pencapaian 

hasil belajar, tujuan pembelajaran, skenario pembelajaran, alat 

peraga, penilaian, dan kegiatan belajar mengajar. 

3. Lembar Observasi Siswa/Lembar Kerja 

Lembar observasi ini digunakan untuk memantau setiap 

perkembangan siswa mengenai kecerdasan spiritual yang menjadi 

patokan dalam metode bermain peran. 

4. Lembar Observasi Guru 

Lembar observasi guru ini digunakan untuk memantau 

perkembangan dari proses pembelajaran yang telah dibuat dan 

dilakukan oleh guru serta penguasaan terhadap metode yang dipakai 

sehingga penguasaan khas dalam menerapkan metode dapat dinilai 

secara keseluruhan dan secara maksimal. Lembar observasi ini 

disusun keseluruhan untuk penilaian kompetensi dan performansi 

kinerja guru. 
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F. Teknik Pengumpulan Data 

   Tehnik dan alat pengumpulan  data  dalam penelitian ini adalah 

dengan observasi , diskusi dan dokumentasi. 

1. Observasi  : digunakan untuk mengumpulkan data tentang  partisipasi 

anak   dalam kegiatan pembelajaran. 

2. Diskusi :  diskusi ini dilaksanakan antar guru, teman sejawat untuk  

refleksi hasil siklus penelitian tindakan kelas. 

3. Dokumentasi: merupakan bukti fisik berupa foto / gambar anakyang 

sedang melakukan kegiatan.       

   Analisis dalam penelitian ini menggunakan  data hasil observasi 

pembelajaran yang dianalisis dengan teman sejawat, kemudian ditafsirkan 

berdasasrkan tokoh atau kajian pustaka serta pengalaman  guru. Data – 

data yang memuat temuan – temuan penelitian yang perlu diperbaiki 

dalam proses pembelajaran siklus berikutnya disimpulkan sementara. 

Dengan adanya analisis data dapat diperoleh gambaran tentang adanya 

peningkatan kecerdasan spiritual anak. 

G. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan usaha untuk memilih, memilah, 

menggolongkan, serta menyusun ke dalam kategorisasi, 

mengklasifikasikan data untuk menjawab pertanyaan pokok: (1) tema apa 

yang ditemukan pada data, (2) seberapa jauh data yang dapat mendukung 

tema/arah/tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh 

dari hasil pengamatan dianalisis secara deskriptif kuantitaif artinya 
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gambaran proses belajar mengajar diungkapkan dalam kata maupun 

prosentase. 

H. Indikator Keberhasilan 

Inikator keberhasilan penelitian tindakan kelas ini adalah :  

1. Guru sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan 

kecerdasan spiritual pada anak dalam kategori baik 

2. 80% siswa di TK Nasima Semarang mengalami ketuntasan belajar 

dalam pembelajaran yang ditandai dengan perolehan tanda BSB 

(Berkembang Sangat Baik). 

Berdasarkan teori kecerdasan spiritual Gardner, Amstrong, Jamaris 

(1999) pada anak usia dini, maka instrumen untuk mengukur kemampuan 

kecerdasan spiritual anak dijabarkan sebagai berikut : 

Tabel 6: Kisi-Kisi Penilaian Kecerdasan Spiritual Anak Usia 4-5 Tahun 

No Aspek-

aspek 

Kegiatan Anak Penilaian 

1 Mengagu

mi ciptaan 

Tuhan 

1.  Mengucapkan 

“Subhanallah” jika 

melihat sesuatu yang 

indah 

1 =  Belum mau mengucapkan 

(diam saja) 

2 =  Mengucapkan dengan 

bimbingan guru dan kalimat 

belum jelas 

3 =  Mengucapkan dengan 

bimbingan guru dan kalimat 

sudah jelas 

4 =  Mengucapkan tanpa 

bimbingan guru dan kalimat 

sudah jelas 

2.  Menyebutkan benda-

benda ciptaan Allah 

1 =  Belum mau menyebutkan 

(diam saja) 

2 =  Menyebutkan benda 

kurang dari 3 benda dan 
masih dibimbing guru 

3 =  Menyebutkan 3 benda 
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tanpa bimbingan guru 

4 =  Menyebutkan lebih dari 3 

benda tanpa bimbingan dari 

guru 

2 Mempelaj

ari Kitab 

Suci (Al 

Qur‟an) 

1. MembacaHuruf   

Hijaiyyah (mengaji) 

1 =  Belum mau membaca 

(diam saja) 

2 =  Bisa membaca sendiri 

kurang dari 10 Huruf 

Hijaiyyah 

3 =  Bisa membaca sendiri 10 - 

20 Huruf Hijaiyyah 

4 =  Bisa membaca sendiri 

lebih dari 20 Huruf 

Hijaiyyah 

3 Melaksan

akan 

ibadah 

keagamaa

n 

1. Melakukan gerakan 

sholat 

1 =  Belum mau bergerak 

(diam saja) 

2 =  Melakukan gerakan sholat 

masih ada yang salah 

dengan bimbingan guru 

3 =  Melakukan gerakan sholat 

dengan benar dengan 

bimbingan guru 

4 =  Melakukan gerakan sholat 

dengan benar tanpa 

bimbingan guru 

2. Berdo‟a sebelum dan 

sesudah kegiatan 

1 =  Belum mau mengucapkan 

(diam saja) 

2 =  Mengucapkan doa dengan 

bimbingan guru dan kalimat 

belum jelas 

3 =  Mengucapkan doa dengan 

bimbingan guru dan kalimat 

sudah jelas 

4 =  Mengucapkan doa tanpa 

bimbingan guru dan kalimat 

sudah jelas 

4 Memiliki 

kontrol 

interperso

nal dan 

intraperso

nal yang 

baik 

1. Mengucapkan dan 

menjawab salam 

1 =  Belum mau mengucapkan 

(diam saja) 

2 =  Mengucapkan dengan 

bimbingan guru dan kalimat 

belum jelas 

3 =  Mengucapkan dengan 

bimbingan guru dan kalimat 

sudah jelas 

4 =  Mengucapkan tanpa 
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bimbingan guru dan kalimat 

sudah jelas 

2. Mendengarkan dan 

memperhatikan ketika 

teman/guru berbicara 

1 =  Belum mau 

mendengarkan dan   

memperhatikan ketika 

teman/guru berbicara 

2 =  Mendengarkan dan 

memperhatikan ketika 

teman/guru berbicara, 

namun sesekali masih 

belum tertib 

3 =  Menunjukkan sikap tertib 

ketika mendengarkan dan 

memperhatikan teman/guru 

berbicara dengan 

bimbingan dari guru  

4 =  Menunjukkan sikap tertib 

ketika mendengarkan dan 

memperhatikan teman/guru 

berbicara tanpa bimbingan 

dari guru 

3. Berbahasa sopan dan 

mengucapkan 

terimakasih 

1 =  Belum mau mengucapkan 

terimakasih dan belum bisa 

menjaga suaranya di dalam 

kelas 

2 =  Mengucapkan terimakasih 

dengan suara pelan dan 

berbahasa sopan dengan 

bimbingan guru  

3 =  Mengucapkan terimakasih 

dengan suara jelas dan 

berbahasa sopan dengan 

bimbingan guru 

4 =  Mengucapkan terimakasih 

dengan suara jelas dan 

berbahasa sopan tanpa 

bimbingan guru 

4. Sabar menunggu 

giliran/antri 

1 =  Belum bisa sabar 

menunggu giliran 

2 =  Sabar menunggu giliran 

dengan bimbingan dari guru 

dan sikap masih belum 

tertib (ramai sendiri) 

3 =  Sabar menunggu giliran 

dengan bimbingan dari guru 

dan sikapnya tertib 
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4 =  Sabar menunggu giliran 

dengan tanpa bimbingan 

dari guru dan sikapnya 

tertib 

5. Mau meminta dan 

memberi maaf 

1 =  Belum mau mengucapkan 

(diam saja) 

2 =  Mengucapkan dengan 

bimbingan guru dan kalimat 

belum jelas 

3 =  Mengucapkan dengan 

bimbingan guru dan kalimat 

sudah jelas 

4 =  Mengucapkan tanpa 

bimbingan guru dan kalimat 

sudah jelas 

5 Berperilak

u baik 

1. Membuang 

sampah pada 

tempatnya 

1 =  Belum mau membuang 

sampah pada tempatnya 

2 =  Membuang sampah pada 

tempatnya dengan 

bimbingan guru 

3 =  Membuang sampah pada 

tempatnya tanpa bimbingan 

guru 

4 =  Membuang sampah pada 

tempatnya tanpa bimbingan 

guru, dan menasehati teman 

agar membuang sampah 

pada tempatnya (ikut 

membantu temannya) 

2.  Merapikan peralatan 

setelah digunakan 

1 =  Belum mau merapikan 

peralatan setelah digunakan 

2 =  Merapikan peralatan 

dengan bimbingan guru 

tidak sampai bersih dan rapi 

3 =  Merapikan peralatan 

dengan bimbingan guru 

sampai bersih dan rapi 

4 =  Merapikan peralatan tanpa 

bimbingan guru sampai 

bersih dan rapi, serta 

mengajak teman yang lain 

untuk merapikan peralatan 

setelah digunakan 



 
 

 

76 

I. Pengecekan Keabsahan Data 

1. Validitas/keabsahan data 

Diperlukan untuk memperoleh data hasil penelitian yang akurat. 

Karena dalam penelitian ini menggunakan hasil belajar anak (meningkatnya 

kecerdasan spiritual anak) sehingga diharapkan akan memperoleh suatu 

gambaran jelas dalam penelitian ini. Keabsahan data didapat dari beberapa 

komponen diantaranya adalah : 

a. Wawancara terhadap Kepala Sekolah. 

b. Tanya jawab dengan rekan sejawat. 

c. Observasi terhadap anak. 

d. Dokumen-dokumen pembelajaran sebelumnya. 

e. Pengamatan terhadap motivasi belajar siswa. 

f.  Pengamatan terhadap kinerja performansi guru. 

2. Indikator Kerja 

Indikator kerja dalam  peningkatan kecerdasan spiritual ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Tingkat pemahaman dan perkembangan siswa yang masih relatif rendah 

pada kecerdasan spiritual di Kelompok A1 Semester 1 TK Nasima 

Semarang Tahun Pelajaran 2012/2013 menjadikan alasan bagi peneliti 

memberikan target pencapaian mengikuti keadaan hasil belajar anak 

dalam satu kelas tersebut yaitu pembelajaran menggunakan metode 

bermain peran yang hasilnya harus mampu memenuhi kriteria yang 

sudah ditetapkan yaitu peningkatan prestasi belajar atau nilai dalam 
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kecerdasan spiritual dari target rata-rata 80%, sehingga dapat dikatakan 

efektif untuk meningkatkan kecerdasan spiritual, apabila : 

1) Meningkatnya kecerdasan spiritual anak lebih dari 80%. 

2) Meningkatnya hasil belajar anak lebih dari 80%. 

3) Meningkatnya motivasi belajar anak lebih dari 80%. 

4) Meningkatkan kecerdasan spiritual anak dari perolehan awal yang 

masih rendah. 

b. Seberapa sukses guru dalam menyelenggarakan kegiatan belajar 

mengajar dan proses pembelajaran dengan membuat ide-ide serta 

perencanaan pembelajaran kemudian mengaplikasikan konsep 

pembelajaran tersebut kepada anak-anak yang diukur dari penilaian 

kinerja performansi guru atau evaluasi kinerja guru dalam penilaian 

kinerja performansi guru dibuat dengan kriteria pelaksanaan sebagai 

berikut : 

1) Cara guru dalam mempersiapkan kegiatan pembelajaran. 

2) Cara guru dalam penggunaan media/alat belajar. 

3) Cara guru dalam menentukan konsep belajar. 

4) Efisiensi waktu belajar. 

5) Pengelolaan/setting ruang pembelajaran. 

6) Perencanaan guru dalam membuat tahapan penelitian. Perencanaan 

tersebut seperti yang digambarkan dalam tabel perencanaan tiap siklus 

di bawah ini : 
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Gambar 3 : Rencana Siklus Awal, Siklus I, dan Siklus II  
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Siklus II dinyatakan berhasil karena memenuhi target pencapaian dari 12 indikator 

penilaian kecerdasan spiritual yang telah ditentukan.

Siklus awal 
untuk 

identifikasi 
masalah. 

Siklus I 

Merencanakan kegiatan bermain 
peran mikro. 

Pengamatan terhadap anak saat 
melakukan kegiatan bermain 

peran mikro. 

Anak belum memahami 
kegiatan bermain peran mikro 

perlu bimbingan guru. 

Belum 
memenuhi 
prosentase

. 

Belum 

Tanpa bermain peran 
makro anak belum 

paham sehingga 
diperlukan siklus 

berikutnya. 

Siklus II 

Merencanakan kegiatan 
bermain peran makro. 

Memotivasi anak dalam 
memahami kegiatan. 

Anak mampu memahami 
kegiatan bermain peran makro. 

Berhasil 
memenuhi 
prosenta 

se 
83 %. 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Daerah Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan di TK Nasima Semarang, yang beralamat 

di Jalan puspanjolo Tengah Raya No. 69 Kecamatan Semarang Barat, 

Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. 

Yayasan Pendidikan Islam Nasima didirikan pada tanggal 7 

Januari 1994 yang sebelumnya telah dikonsep oleh badan pendiri sejak 

tahun 1976. Dengan tekad mewujudkan pendidikan yang berkwalitas 

yang diharapkan mampu untuk menghantarkan anak didik menyongsong 

zamannya, menghantar putra-putri pertiwi dengan jatidiri dan 

keinginannya bersaing dan bersanding dengan anak manca negara. 

 TK Kelompok A Nasima Semarang ini memiliki 2 kelas, yaitu 

A1 dan A2, Subyek penelitian adalah kelas A1 yang  jumlah siswanya 

masing-masing kelas 24 siswa yang terdiri dari 12 siswa laki-laki dan 12 

siswa perempuan. Berikut data siswa TK Nasima Semarang kelompok A1 

yang disajikan dalam bentuk tabel. 

Tabel 7: Data Murid Kelompok A1 TK Nasima 

No. Nama Lengkap Nama  

Panggilan 

Jenis Kelamin 

L P 

1 Adrian Rafa Rizki Kurniawan Rafa L  

2 Ahmad Sa‟ad Al Hanif Hanif  L  

3 Alia Zahra Alia  P 

4 Anara Keisha Sembiring Keisha  P 

5 Amyra Neysha Hemaputri Sasha  P 
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6 Archeryl Marcela Putri Ariawan Cheryl  P 

7 Arina Fauziah Mawaddah Arina  P 

8 Arya Gebyar Bima Kusuma Bima L  

9 Ataya Cahyani Witadea Ataya  P 

10 Daiva Neo Edrea Budoyo Neo L  

11 Damaira Lovarista Mahaputri 

Yudianto 

Offa  P 

12 Evan Abhinaya Achmad Evan L  

13 Ferdian Alfarrel FR Farrel L  

14 Ikhlash Tyastama Bahy Ikhlas L  

15 Jazmeen Izaah El Dinar Jazmeen  P 

16 Muhammad Hafidz Inzaghi Hafidz L  

17 Muhammad Haidar Arrya Haidar L  

18 Muhammad Raditya Bayu 

Raihanda 

Bayu L  

19 Nasywah Salsabila Andira Nasywah  P 

20 Nisriina Malfa Elvaretta Elva  P 

21 Rafa Maritza Alifia Fadhillah Alifia  P 

22 Salsabila Hanifa Sintya Sari Caca  P 

23 Syarif Agil Agil L  

24 Valentino Afinza Gusti Valen L  

JUMLAH : 12 12 
 

Tabel 8 : Data Usia Murid TK A1 

No. Nama Lengkap Nama  

Panggilan 

Usia Anak 

1 Adrian Rafa Rizki Kurniawan Rafa 3,6 tahun 

2 Ahmad Sa‟ad Al Hanif Hanif  3,4 tahun 

3 Alia Zahra Alia 3,8 tahun 

4 Anara Keisha Sembiring Keisha 3,7 tahun 

5 Amyra Neysha Hemaputri Sasha 3,6 tahun 

6 Archeryl Marcela Putri Ariawan Cheryl 3,9 tahun 

7 Arina Fauziah Mawaddah Arina 3,9 tahun 

8 Arya Gebyar Bima Kusuma Bima 3,6 tahun 

9 Ataya Cahyani Witadea Ataya 3,7 tahun 

10 Daiva Neo Edrea Budoyo Neo 3,8 tahun 

11 Damaira Lovarista Mahaputri 

Yudianto 

Offa 3,7 tahun 

12 Evan Abhinaya Achmad Evan 3,8 tahun 

13 Ferdian Alfarrel FR Farrel 3,9 tahun 

14 Ikhlash Tyastama Bahy Ikhlas 3,5 tahun 

15 Jazmeen Izaah El Dinar Jazmeen 3,6 tahun 
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16 Muhammad Hafidz Inzaghi Hafidz 3,7 tahun 

17 Muhammad Haidar Arrya Haidar 3,8 tahun 

18 Muhammad Raditya Bayu 

Raihanda 

Bayu 3,3 tahun 

19 Nasywah Salsabila Andira Nasywah 3,5 tahun 

20 Nisriina Malfa Elvaretta Elva 3,6 tahun 

21 Rafa Maritza Alifia Fadhillah Alifia 3,6 tahun 

22 Salsabila Hanifa Sintya Sari Caca 3,5 tahun 

23 Syarif Agil Agil 3,8 tahun 

24 Valentino Afinza Gusti Valen 3,7 tahun 

 

Peneliti memilih judul Meningkatkan Kecerdasan Spriritual 

Melalui Metode Bermain Peran, karena peneliti melihat selama observasi 

bahwa kemampuan kecerdasan spiritual pada anak masih rendah karena 

kegiatan pembelajaran spiritual kepada anak tidak diformat dalam bentuk 

bermain. 

2. Hasil Penelitian Sebelum diberikan Tindakan 

Hasil yang diperoleh dari data awal melalui lembar observasi 

mengenai kemampuan kecerdasan spiritual pada anak usia 4-5 tahun 

semester 1 di TK Nasima Tahun Pelajaran 2012/2013, menunjukan bahwa 

67% kemampuan kecerdasan spiritual pada anak usia 4-5 tahun kurang 

memuaskan, hal ini dapat diketahui dengan masih banyaknya siswa yang 

belum bisa mengagumi ciptaan Allah, mempelajari Kitab Suci                         

(Al Qur‟an), melaksanakan ibadah keagamaan, memiliki kontrol 

interpersonal dan intrapersonal yang baik, serta berperilaku terpuji.  

Untuk selengkapnya dapat disajikan dalam tabel berikut : 

 

 



 

 

 
 

82 

Tabel 9: Kondisi Awal Sebelum Penelitian 

 

Nilai 

Kemampuan 

Kecerdasan 

Spiritual 

Jumlah 

Anak 
Persentasi Keterangan 

 

1 

 

2 

 

8% 

 

Belum Muncul (BM) 

2 5 21% Mulai Berkembang (MB) 

3 

4 

 

8 

9 

33% 

38% 

Berkembang Sesuai Harapan (BSH) 

Berkembang Sangat Baik (BSB) 

 

Jumlah 24 100%  

 

Dari tabel 9 di atas dapat dilihat bahwa kondisi awal sebelum 

penelitian siswa yang mendapatkan nilai 1 berjumlah 2 siswa dengan rata-

rata persentasi 8% yang termasuk katagori belum muncul (BM), siswa yang 

mendapatkan nilai 2 berjumlah 5 siswa dengan rata-rata persentasi 21% 

yang termasuk katagori mulai berkembang (MB), siswa yang mendapatkan 

nilai 3 berjumlah 8 siswa dengan rerata persentasi 33% yang termasuk 

katagori berkembang sesuai harapan (BSH),  siswa yang mendapatkan nilai 

4 berjumlah 9 siswa dengan rerata persentasi 38% yang termasuk katagori 

berkembang sangat baik (BSB). Lampiran 14 

         Selengkapnya dapat dilihat dalam grafik berikut: 
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Grafik 1: Kondisi Awal Sebelum Penelitian 

 

3. Hasil Penelitian Siklus I 

Pelaksanaan tindakan kelas siklus I dilaksanakan pada tanggal 26 

November sampai dengan 7 Desember 2012, tahapan pada siklus I dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

1. Perencanaan  

Rangkaian kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaan adalah sebagai 

berikut: 

a.  Menyusun Rencana Kegiatan Harian (RKH) 

Sehari sebelum melakukan pembelajaran terlebih dahulu membuat 

Rencana Kegiatan Harian (RKH) dengan model pembelajaran sentra. Model 

pembelajaran sentra umumnya menggunakan langkah-langkah yang relatif 

sama dengan model pembelajaran lainnya yaitu: 
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1) Kegiatan pembukaan  

Kegiatan pendahuluan awal dilaksanakan secara klasikal yang 

dilakukan oleh seluruh anak dalam satu kelas, kegiatan yang 

dilaksanakan dengan duduk di karpet adalah melatih pembiasaan, ikrar, 

menyanyi, memberi salam dan berdo‟a.  

2) Kegiatan inti 

Setelah kegiatan awal selesai dilajutkan dengan kegiatan inti. Guru 

bersama siswa membicarakan tugas-tugas di sentra yang akan 

diprogramkan khususnya kegiatan di sentra bermain peran yang akan 

menjadi fokus kegiatan. 

3) Istirahat/makan 

Setelah semua siswa selesai mengerjakan tugasnya di sentra, siswa 

secara bergantian cuci tangan, ambil bekal, do‟a mau makan lalu makan 

bekal setelah itu bermain diluar kelas. 

4) Kegiatan akhir/penutup 

Kegiatan yang dilaksanakan pada kegiatan akhir ini atau penutup 

bersifat menenangkan anak dan diberikan secara klasikal, misalnya 

dengan bercerita, bernyanyi, gotong royong membersihkan kelas, tanya 

jawab dan  diskusi tentang kegiatan sehari yang telah dilakukan. 
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2. Pelaksanaan Tindakan 

a.  Mengkondisikan anak sebelum pembelajaran dimulai 

Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai guru menjelaskan kepada 

siswa terlebih dahulu agar kegiatan berjalan dengan lancar dan mendapatkan 

hasil yang maksimal. Guru mengkondisikan siswa antara lain: 

1) Siswa dikondisikan duduk melingkar di karpet menghadap ke arah guru. 

2) Guru membacakan aturan yang ada di kelas, diikuti oleh anak-anak. 

b. Guru memberikan arahan atau apersepsi tentang perilaku terpuji secara 

klasikal menyanyikan lagu “Siapakah Tuhanmu? ” dan membacakan buku 

cerita yang berkaitan dengan tema “My House”. 

Pada kegiatan apersepsi anak dibagi untuk memilih peran yang akan dia 

mainkan, yaitu dengan : 

1) Memilih salah satu peran yang diinginkan, misalnya bermain peran 

mikro dengan ekspresi wajah,  bermain peran mikro degan menggunakan 

maket binatang, bermain peran mikro dengan menggunakan miniatur 

masjid dan orang-orangan dari kertas, bermain peran mikro dengan 

menggunakan panggung boneka dan boneka tangan binatang, bermain 

main peran mikro menggunakan bermacam-macam boneka binatang dan 

buah-buahan, bermain peran mikro dengan menggunakan boneka jari, 

bermain peran mikro dengan menggunakan miniatur rumah barbie 

beserta asesorisnya, bermain peran mikro menggunakan alat peraga hutan 

dan air terjun beserta maket binatang, serta bermain peran mikro 

menggunakan kandang sapi dan aneka sapi. 
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2)  Kegiatan kedua dengan indikator sabar menunggu giliran, yaitu setelah 

anak-anak memilih peran, anak akan memerankan permainan mikro 

sesuai yang ia pilih. 

3) Kegiatan ketiga dengan berbahasa sopan dan mengucapkan terimakasih 

pada saat bermain peran.  

c. Guru memberikan contoh cara berbahasa sopan, berterima kasih, berdoa 

sebelum dan sesudah kegiaatan, mengucapkan dan menjawab salam, mau 

meminta dan memberi maaf. 

d. Memberikan dorongan atau motivasi 

Guru selalu memberikan dorongan atau motivasi pada siswa agar tetap 

bersemangat dalam bermain peran mikro. 

3. Observasi 

  Selama pembelajaran berlangsung pada siklus I siswa diamati 

perkembangannya. Observasi dilakukan dengan lembar observasi yang 

dilakukan oleh guru dibantu rekan sejawat. Berdasarkan lembar observasi 

diperoleh data nilai kemampuan kecerdasan spiritual siswa pada siklus I 

mencapai 62% (lampiran 22). Selengkapnya dapat disajikan dalam tabel 

berikut: 

Tabel 10: Kondisi pada siklus I 

NilaiKemampuan 

Kecerdasan 

Spiritual 

Jumlah 

Anak 
Persentasi Keterangan 

 

1 

 

1 

 

4% 

 

Belum Muncul (BM) 

2 2 8% Mulai Berkembang (MB) 

3 

4 

6 

15 

25% 

63% 

Berkembang Sesuai Harapan (BSH) 

Berkembang Sangat Baik (BSB) 
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Jumlah 24 100%  

 

Dari tabel 10 di atas dapat dilihat siswa yang mendapatkan nilai 1 

berjumlah 1 siswa dengan rata-rata prosentase 4% yang termasuk katagori belum 

muncul (BM), siswa yang mendapatkan nilai 2 berjumlah 2 siswa dengan rata-rata 

prosentase 8% yang termasuk katagori mulai berkembang (MB), siswa yang 

mendapatkan nilai 3 berjumlah 6 siswa dengan rata-rata prosentase 25% yang 

termasuk katagori berkembang sesuai harapan (BSH),  siswa yang mendapatkan 

nilai 4 berjumlah 15 siswa dengan rata-rata prosentase 63% yang termasuk 

katagori berkembang sangat baik (BSB). Lampiran 15 

Selengkapnya dapat dilihat dalam grafik berikut : 
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Grafik 2: Kondisi Pada Siklus I 
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4. Refleksi  

Berdasarkan observasi dan hasil nilai kecerdasan spiritual, kemampuan 

siswa diketahui 58% siswa mendapat nilai baik yang ditandai dengan perolehan 

tanda BSB, sehingga belum mencapai indikator. (Lampiran 14) 

 

4. Hasil Penelitian Siklus II 

Pelaksanaan tindakan kelas siklus II dilaksanakan pada tangga 10 sampai 

dengan 21 Desember 2012, tahapan pada siklus II dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Perencanaan 

Rangkaian kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaan adalah 

sebagai berikut : 

a.  Menyusun Rencana Kegiatan Harian (RKH) 

Sehari sebelum melakukan pembelajaran terlebih dahulu membuat 

Rencana Kegiatan Harian (RKH) dengan model pembelajaran sentra. Model 

pembelajaran sentra umumnya menggunakan langkah-langkah yang relatif 

sama dengan model pembelajaran lainnya yaitu : 

1) Kegiatan Pembukaan  

Kegiatan pendahuluan awal dilaksanakan secara klasikal yang 

dilakukan oleh seluruh anak dalam satu kelas. 

2) Kegiatan inti 

Setelah kegiatan awal selesai dilajutkan dengan kegiatan inti. Guru 

bersama siswa membicarakan tugas-tugas di sentra yang akan 

diprogramkan khususnya kegiatan di sentra bermain peran makro yang 

akan menjadi fokus kegiatan.  
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3) Istirahat/makan 

Setelah semua siswa selesaimengerjakan tugasnya di sentra, siswa 

secara bergantian cuci tangan, ambil bekal, do‟a mau makan lalu makan 

bekal setelah itu bermain diluar kelas. 

4) Kegiatan akhir / penutup 

Kegiatan yang dilaksanakan pada kegiatan akhir atau penutup 

bersifat menenangkan anak dan diberikan secara klasikal, misalnya 

dengan bercerita, bernyanyi, gotong royong membersihkan kelas, tanya 

jawab, diskusi kegiatan sehari yang telah dilakukan, dengan membuat 

peraturan bersama anak untuk mendengarkan guru atau teman yang 

sedang berbicara dan boleh berbicara jika dipersilahkan untuk cerita. 

Untuk menerapkan perilaku mau mendengar tersebut, guru memberi 

hadiah stiker bagi anak-anak yang mengikuti peraturan dengan baik.  

b. Memilih metode bermain peran makro sebagai metode dalam proses 

kegiatan pembelajaran pada siklus II. 

            Metode bermain peran makro digunakan oleh guru dalam siklus II 

ini diharapkan agar siswa mudah menyerap dan menerima kegiatan 

pembelajaran dari guru. 

c. Menata ruang kelas sesuai area kegiatan dan menyiapkan peralatan yang 

akan digunakan, guru menata ruang kelas sesuai kegiatan, khususnya diarea 

bermain peran guru menyiapkan berbagai macam peralatan yang akan 

digunakan untuk bermain.  
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d.  Memberikan kebebasan anak untuk memilih kegiatan 

            Sebelum melaksanakan kegiatan inti guru bersama siswa 

membicarakan tugas-tugas disetiap sentra, setelah itu peserta didik 

dibebaskan memiliharea yang disukai sesuai dengan minatnya   

2. Pelaksanaan Tindakan 

a.  Mengkondisikan anak sebelum pembelajaran dimulai 

          Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai guru menjelaskan kepada 

siswa terlebih dahulu agar kegiatan berjalan dengan lancar dan mendapatkan 

hasil yang maksimal, guru mengkondisikan siswa antara lain: 

1) Siswa duduk di karpet. 

2) Guru membacakan aturan yang ada di kelas, diikuti oleh anak-anak.  

b. Guru memberikan arahan atau apersepsi  

           Pada kegiatan apersepsi dibagi menjadi tiga kegiatan yang akan 

dilaksanakan oleh siswa dan kegiatan ini diletakkan di kegiatan awal antara 

lain: 

1) Masuk kegiatan pertama dengan indikator mengenal huruh hijaiyyah. 

2) Kegiatan kedua dengan indikator berbahasa sopan dan mengucapkan 

terimakasih. 

3) Kegiatan ketiga dengan indikator melakukan gerakan sholat. 

c. Guru memberikan pijakan awal sebelum melakukan kegiatan dengan  

bercerita tentang binatang ciptaan Allah SWT. 
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d. Memberikan dorongan atau motivasi pada anak. 

Guru selalu memberikan motivasi pada anak agar tetap semangat bahwa 

“aku pasti bisa” dalam menyelesaikan tugas dan memberikan reward 

bintang pada anak yang hebat. 

3. Observasi 

Pada tahap ini dilaksanakan observasi/pengamatan terhadap proses belajar 

mengajar dengan menggunakan lembar observasi aktifitas anak siklus II 

beserta indikatornya. 

    Selengkapnya dapat disajikan dalam tabel berikut : 

    Tabel 11: Kondisi Pada Siklus II 

Nilai 

Kemampuan 

Kecerdasan 

Spiritual 

Jumlah 

Anak 
Persentasi Keterangan 

 

1 

 

0 

 

0% 

 

Belum Muncul (BM) 

2 1 4% Mulai Berkembang (MB) 

3 

4 

3 

20 

13% 

83% 

Berkembang Sesuai Harapan (BSH) 

Berkembang Sangat Baik (BSB) 

 

Jumlah 24 100%  

 

Dari tabel 11 di atas dapat dilihat siswa yang mendapatkan nilai 1 

berjumlah 0 siswa dengan rata-rata persentasi 0% yang termasuk katagori belum 

muncul (BM), siswa yang mendapatkan nilai 2 berjumlah 1 siswa dengan rata-rata 

prosentasei 4% yang termasuk katagori mulai berkembang (MB), siswa yang 

mendapatkan nilai 3 berjumlah 3 siswa dengan rata-rata prosentase 13% yang 

termasuk katagori berkembang sesuai harapan (BSH),  siswa yang mendapatkan 
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nilai 4 berjumlah 20 siswa dengan rata-rata prosentase 83% yang termasuk 

katagori berkembang sangat baik (BSB). Lampiran 16 

Selengkapnya dapat dilihat dalam grafik berikut: 

 

Grafik 3: Kondisi Pada Siklus II 

4. Refleksi  

Setelah pelaksanaan pembelajaran pada siklus II selesai dilakukan 

refleksi.  Melalui aspek kecerdasan spiritual diketahui 83% sudah mendapat 

nilai berkembang sangat baik (BSB) sehingga sudah mencapai indikator  

kinerja. Dengan demikian hipotesis tindakan yang berbunyi melalui 

pendekatan bermain peran dapat meningkatkan kecerdasan spiritual anak usia 

4-5 tahun semester 1 di TK Nasima Semarang Tahun Pelajaran 2012/2013, 

dapat diterima kebenarannya sehingga tidak perlu dilaksanakan siklus 

selanjutnya. 
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d. Pembahasan 

Dari pemaparan diatas serta berdasarkan hasil nilai kecerdasan 

spiritual dan observasi pada kondisi awal, siklus I dan siklus II dapat 

diketahui bahwa melalui melalui pendekatan bermain peran dapat 

meningkatkan kecerdasan spiritual anak usia 4-5 tahun semester 1 di TK 

Nasima Semarang Tahun Pelajaran 2012/2013, selengkapnya dapat disajikan 

dalam tabel berikut ini: 

Tabel 12: Perkembangan kemampuan aspek kecerdasan spiritual. 

 

No. Siklus Ketuntasan Keterangan 

 

1 

 

Kondisi awal 

 

38% 

 

- 

2 Siklus I 63% Belum berhasil 

3 

 

Siklus II 83% Sudah berhasil 

 

Berdasarkan tabel 12 di atas diketahui ada peningkatan kecerdasan 

spiritual pada siswa dilihat dari kondisi awal: 38%, siklus I: 63%, dan                   

siklus II: 83%. Sehingga prosentase kenaikan dari prasiklus (kondisi awal) ke 

siklus I adalah 15% dan prosentase kenaikan dari siklus I ke siklus II adalah 

20%. 

Selengkapnya dapat dilihat dalam grafik berikut: 
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Grafik 4: Perkembangan Kecerdasan Spiritual 

 

Dalam pengamatan Peneliti terjadi perubahan pada anak, antara lain: (1) 

anak lebih mengagumi ciptaan Allah SWT, seperti mengucapkan 

“Subhanallah” jika melihat sesuatu yang indah serta dapat menyebutkan 

benda-benda ciptaan Allah SWT dengan lancar, (2) anak lebih mudah dalam 

mempelajari Kitab Suci Al Qur‟an dengan kegiatan pembelajaran mengenal 

Huruf Hijaiyyah, (3) anak lebih senang dan lebih khusyuk dalam melakukan 

ibadah keagamaan dengan kegiatan pembelajaran melakukan gerakan sholat 

serta berdo‟a sebelum dan sesudah kegiatan, (4) anak memiliki kontrol 

interpersonal dan intrapersonal yang baik dengan kegiatan pembelajaran 

dengan mengucapkan dan menjawab salam, mendengarkan dan memperhatikan 

ketika teman atau guru berbicara, berbahasa sopan dan mengucapkan 

terimakasih, sabar menunggu giliran atau antri, serta mau meminta dan 

memberi maaf, (5) anak berperilaku lebih baik dengan mau dan kesadaran 
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sendiri untuk membuang sampah pada tempatnya serta merapikan peralatan 

setelah digunakan. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang pernah 

dilakukan oleh Nina Kurniah dalam Tesis UNJ dengan judul Penerapan 

Bermain  Peran Untuk Meningkatkan Kecerdasan Jamak pada Anak Usia Dini. 

Selain itu hasil penelitian ini juga sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh 

Rajiih (2008:59)  yang menulis tentang bagaimana mengembangkan 

kecerdasan spiritual menyarankan untuk memanfaatkan berbagai kesempatan 

ketika berkumpul bersama anak, baik di darat, di pinggir pantai, tempat-tempat 

wisata, ataupun di tempat-tempat terbuka (padang pasir), siang atau malam. 

Pada saat itu, anak mulai diarahkan untuk memperhatikan dan melihat ke atas, 

ke arah kemegahan langit serta bintang-bintang bertebaran, termasuk juga yang 

ada di bumi, baik manusia, gunung-gunung, bukit serta ciptaan Allah lainnya. 

Hal ini penting dilakukan agar didalam diri anak muncul perasaan kagum 

terhadap kemegahan tata kosmos serta hal-hal lain yang kasat mata. Dan lebih 

penting lagi, bahwa itu semua merupakan ciptaan Allah serta berada dalam 

genggaman dan kekuasaanNya. Atau kita bisa mencoba bertanya kepada 

mereka: “Anakku. Siapa yang telah menciptakan ini semua?”. Dan semua 

kegiatan tersebut dapat diaplikasikan melalui kegiatan bermain peran. 

Perubahan-perubahan tersebut menghasilkan peningkatan dalam 

kecerdasan spiritual pada anak hingga mencapai 83%. Dengan demikian 

persentase tersebut telah mencapai target yang diharapkan peneliti. Dalam 

grafik hasil kecerdasan spiritual dan hasil observasi di atas dapat diketahui 

bahwa dengan pendekatan bermain peran dapat meningkatkan kecerdasan 
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spiritual anak usia 4-5 tahun semester 1 di TK Nasima Semarang Tahun 

Pelajaran 2012/2013 mengalami peningkatan kemampuan kecerdasan spiritual 

yang berkembang sangat baik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa melalui metode bermain peran dapat 

meningkatkan kecerdasan spiritual anak usia 4-5 tahun semester 1 di TK 

Nasima Semarang Tahun Pelajaran 2012/2013. Hal tersebut ditandai dari 

ketercapaian indikator keberhasilan penelitian tindakan kelas dan adanya 

peningkatan kecerdasan spiritual pada kondisi awal sebesar 38%, siklus I 

sebesar 63% dan pada siklus II sebesar 83%. Sehingga prosentase 

kenaikan dari prasiklus (kondisi awal) ke siklus I adalah 15% dan 

prosentase kenaikan dari siklus I ke siklus II adalah 20%. 

Terbuktinya hipotesis tindakan menunjukkan bahwa apabila guru TK 

menggunakan metode bermain peran dalam proses pembelajaran maka 

kecerdasan spiritual pada anak usia 4-5 tahun akan meningkat. Hal 

tersebut selaras dengan pendapat Gardner, Amstrong, Jamaris yang 

mengemukakan bahwa kecerdasan spiritual merupakan kemampuan yang 

berkaitan dengan kesadaran apek-aspek spiritual seperti kecerdasan 

beragama dan melaksanakan ajaran agama. Anak yang menonjol 

kecerdasan spiritualnya dapat dilihat dari cici-ciri: mengagumi ciptaan 

Allah, cepat dalam mempelajari kitab suci, tekun melaksanakan ibadah 

keagamaan, memilki kontrol interpersonal dan intrapersonal yang baik dan 

berperilaku baik. 
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Persiapan ruangan dalam bentuk pengaturan sedemikian rupa perlu 

dilakukan guru, agar menciptakan lingkungan belajar yang menarik dan 

menyenangkan bagi anak untuk dapat meningkatkan kecerdasan spiritual. 

Media juga perlu disiapkan dengan baik agar menumbuhkan minat anak 

untuk melaksanakan kegiatan. Dalam pelaksanaan pembelajaran guru 

harus memberikan kesempatan bagi anak untuk berekspresi 

mengemukakan gagasan dan perasaanya baik secara lisan maupun tertulis 

dalam karya- karya anak. Guru juga harus menjadi model pada proses 

pembelajaran karena anak belajar dari model yang ditampilkan oleh guru.  

B. Saran 

Berdasarkan pengalaman peneliti selama melaksanakan Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) di kelompok A1 TK Nasima Semarang, peneliti 

memberikan saran sebagai berikut : 

1. Bagi siswa 

Dengan menggunakan metode bermain peran dapat 

meningkatkan kecerdasan spiritual, caranya siswa diberi berbagai 

macam metode bermain peran serta siswa diberikan semangat dan 

dorongan. 

2. Bagi guru 

Diharapkan metode bermain peran diterapkan pada proses 

pembelajaran di TK dengan cara guru lebih bisa berkreasi 

mengembangkan metode pembelajaran khususnya pembelajaran 

kecerdasan spiritual agar anak dapat belajar dengan menyenangkan. 



 

 

 
 

99 

3. Bagi sekolah 

Perlunya menyediakan media belajar sebagai penyampaian 

pesan-pesan pendidikan untuk anak usia dini, caranya dengan 

menyediakan media belajar untuk anak dan sarana prasarana yang 

sesuai untuk anak usia dini, sehingga anak-anak mudah untuk 

menerima kegiatan pembelajaran. 

C. Keterbatasan Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis memiliki beberapa 

keterbatasan yaitu: 

1.  Pada pertemuan pertama siklus I, ada beberapa siswa yang tidak hadir. 

Hal ini menyebabkan siswa yang tidak hadir tidak mengikuti tes 

observasi anak pada kondisi awal, sehingga harus diadakan penilaian 

susulan. 

2. Tidak semua aspek penilaian kecerdasan spiritual dapat diterapkan 

dengan metode bermain peran, sehingga pertemuan hanya dilaksanakan 

dalam 2 siklus atau 20 kali pertemuan. 

3. Proses penenangan ketika ada anak yang bertengkar saat kegiatan 

pembelajaran menyebabkan banyak waktu yang digunakan menjadi 

tidak efisien. 

4. Dalam melakukan wawancara terkadang proses wawancara terganggu 

dengan kondisi sekitar, misalnya ada tamu dari luar ataupun wali murid 

yang akan melakukan konsultasi terhadap perkembangan anak. 
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5. Kesungguhan dan kesiapan anak dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran saat penelitian dilakukan merupakan hal-hal yang berada 

di luar jangkauan peneliti untuk mengontrolnya. Misalnya ada anak 

yang kurang enak badan atau kondisi emosionalnya kurang baik dari 

rumah (kondisi anak sebelum berangkat ke sekolah). 

6. Kesungguhan observer dalam mengamati proses belajar siswa saat 

penelitian dilakukan berada di luar jangkauan peneliti untuk 

mengontrolnya. 
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RENCANA KEGIATAN HARIAN 

 

KELOMPOK :  TK A 

TEMA / SUB. TEMA :  MY HOUSE / BAGIAN-BAGIAN RUMAH 

SEMESTER / MINGGU :  I / 4 BULAN NOVEMBER 

HARI / TANGGAL :  SENIN, 26 NOVEMBER 2012 

 

 

Indikator 

 

Kegiatan 

Pendidikan Nasionalisme, 

Karakter Bangsa & 

Kewirausahaan 

 

Alat Peraga/ Sumber 

/ Bahan 

Penilaian Perkembangan  

Alat Hasil 

 Berdoa sebelum  & 
sesudah melakukan 

kegiatan 

 

 Mengembalikan alat 

permainan pada & 

tempatnya ( sosem 19) 

 

 

 Memberi dan 
menjawab salam 

I. Kegiatan awal (30 Menit) 

 Berbaris,berdoa,salam, ikrar 
hafalan surat dan hadis 

 

 Cerita pagi 

 

 BCC. Merapikan alat 
permainan yang telah 

digunakan 

 

 PT. Cara mengucapkan 
salam dan menjawab salam 

 

 

 Religius  
 

 Komunikatif 

 

 Tanggung jawab 
 

 Kerja keras 
 

 Rasa ingin tahu 

 

 

 

 Anak langsung 
 

 Anak langsung 

 

 Anak langsung 
 

 

 

 

 Observasi 
 

 Percakapan 

 

 Percakapan 
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 Menyayikan beberapa 

lagu anak ( BHS 11 

 Bertepuk pola ( FM 
15) 

 Mengembalikan alat 
permainan pada & 

tempatnya ( sosem 19) 

II. Kegiatan Inti (60 Menit) 

 

Sentra Bermain Peran Mikro 

 Menyanyi  lagu “apakah 

agamamu?” 

 Bertepuk “Aku Cinta Allah    
SWT” 

 Bermain peran menggunakan 
wajah ekspresi wajah buatan 

guru 

 

 

 Kreativitas 

 

 

 Anak langsung,  

 Anak langsung,  
 

 

 

 Unjuk kerja 

 

 Unjuk kerja 
 

 Unjuk kerja 
 

 Unjuk kerja 

 

 Unjuk kerja 

 

 Mampu makan sendiri  

            ( Sosem 5 ) 

 Menyayikan beberapa 
lagu anak ( BHS 11 ) 

III. Istirahat ( 30 Menit ) 

 Bermain, cuci tangan 

 Berdoa, Makan bekal 

 

 Rasa ingin tahu 

 Tanggung jawab 
 

 

 Alat permainan 

 Bekal anak 

 

 Observasi 

 

Menyayikan 

beberapa lagu anak 

 ( BHS 11) 

IV. Kegiatan Akhir (30 Menit) 

 Mengulas kegiatan 

sehari-hari 

 . Doa, Pulang, Salam 

 Keberanian  Anak langsung 

 

 

 Observasi 

 

 

 

Mengetahui, 

Kepala TK Nasima 

 

 

Elly Fajarwati, S.PSi 

 

Semarang, 23 November 2012 

Guru Kelas 

 

 

Enny Yulianti 
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RENCANA KEGIATAN HARIAN 

 

KELOMPOK :  TK A 

TEMA / SUB. TEMA :  MY HOUSE / BAGIAN-BAGIAN RUMAH 

SEMESTER / MINGGU :  I / 4 BULAN NOVEMBER 

HARI / TANGGAL :  SELASA, 27 NOVEMBER 2012 

 

 

Indikator 

 

Kegiatan 

Pendidikan Nasionalisme, 

Karakter Bangsa & 

Kewirausahaan 

 

Alat Peraga/ Sumber 

/ Bahan 

Penilaian Perkembangan  

Alat Hasil 

 Berdoa sebelum  & 
sesudah melakukan 

kegiatan 

 

 Mengembalikan alat 

permainan pada & 

tempatnya ( sosem 19) 

 

 

 Bergerak bebas sesuai 
irama musik 

I. Kegiatan awal (30 

Menit) 

 Berbaris,berdoa,salam, ikrar 
hafalan surat dan hadis 

 

 Cerita pagi 

 

 BCC. Merapikan alat 
permainan yang telah 

digunakan 

 

 Menari gerakan boneka 
poki-poki 

 

 

 Religius  
 

 Komunikatif 

 

 Tanggung jawab 
 

 Kerja keras 
 

 Keberanian 

 

 

 

 Anak langsung 
 

 Anak langsung 

 

 Anak langsung 
 

 

 

 

 Observasi 
 

 Percakapan 

 

 Percakapan 
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 Menyayikan beberapa 

lagu anak ( BHS 11 

 Bertepuk pola ( FM 
15) 

 

 Dapat membedakan 2 
hal, benda ciptaan 

Allah dan buatan 

manusia 

II. Kegiatan Inti (60 Menit) 

 

Sentra Bermain Peran Mikro 

 Menyanyi  lagu “apakah 

agamamu?” 

 Bertepuk “Aku Cinta Allah    
SWT” 

 Bermain mikro menggunakan 
miniatur binatang ciptaan 

Allah SWT 

 

 

 Kreativitas 

 

 

 Anak langsung,  

 Anak langsung,  
 

 

 

 Unjuk kerja 

 

 Unjuk kerja 
 

 Unjuk kerja 
 

 Unjuk kerja 

 

 Unjuk kerja 

 

 Mampu makan sendiri  

            ( Sosem 5 ) 

 Menyayikan beberapa 
lagu anak ( BHS 11 ) 

III. Istirahat ( 30 Menit ) 

 Bermain, cuci tangan 

 Berdoa, Makan bekal 

 

 Rasa ingin tahu 

 Tanggung jawab 
 

 

 Alat permainan 

 Bekal anak 

 

 Observasi 

 

Menyayikan 

beberapa lagu anak 

 ( BHS 11) 

IV. Kegiatan Akhir (30 Menit) 

 Mengulas kegiatan 

sehari-hari 

 . Doa, Pulang, Salam 

 Keberanian  Anak langsung 

 

 

 Observasi 

 

 

 

Mengetahui, 

Kepala TK Nasima 

 

 

Elly Fajarwati, S.PSi 

 

Semarang, 23 November 2012 

Guru Kelas 

 

 

Enny Yulianti 
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RENCANA KEGIATAN HARIAN 

 

KELOMPOK :  TK A 

TEMA / SUB. TEMA :  MY HOUSE / BAGIAN-BAGIAN RUMAH 

SEMESTER / MINGGU :  I / 4 BULAN NOVEMBER 

HARI / TANGGAL :  RABU, 28 NOVEMBER 2012 

 

 

Indikator 

 

Kegiatan 

Pendidikan Nasionalisme, 

Karakter Bangsa & 

Kewirausahaan 

 

Alat Peraga/ Sumber 

/ Bahan 

Penilaian Perkembangan  

Alat Hasil 

 Berdoa sebelum  & 
sesudah melakukan 

kegiatan 

 

 

 Mengembalikan alat 

permainan pada & 

tempatnya ( sosem 19) 

 

 

 

 Bmengikuti 3-4 perintah 

I. Kegiatan awal (30 

Menit) 

 Berbaris,berdoa,salam, ikrar 
hafalan surat dan hadis 

 

 Cerita pagi 

 

 BCC. Merapikan alat 
permainan yang telah 

digunakan 

 

 Mengikuti gerakan syair 
Masjid 

 

 

 Religius  
 

 Komunikatif 

 

 Tanggung jawab 
 

 Kerja keras 
 

 Keberanian 

 

 

 

 Anak langsung 
 

 Anak langsung 

 

 Anak langsung 
 

 

 

 

 Observasi 
 

 Percakapan 

 

 Percakapan 
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 Menyayikan beberapa 

lagu anak ( BHS 11 

 Bertepuk pola ( FM 
15) 

 

 Mengenal Adab 
bertemu dengan Allah 

II. Kegiatan Inti (60 Menit) 

 

Sentra Bermain Peran Mikro 

 Menyanyi  lagu “apakah 

agamamu?” 

 Bertepuk “Aku Anak 
Sholeh” 

 Bermain mikro menggunakan 
miniatur Masjid 

 

 

 Kreativitas 

 

 

 Anak langsung,  

 Anak langsung,  
 

 

 

 Unjuk kerja 

 

 Unjuk kerja 
 

 Unjuk kerja 
 

 Unjuk kerja 

 

 Unjuk kerja 

 

 Mampu makan sendiri  

            ( Sosem 5 ) 

 Menyayikan beberapa 
lagu anak ( BHS 11 ) 

III. Istirahat ( 30 Menit ) 

 Bermain, cuci tangan 

 Berdoa, Makan bekal 

 

 Rasa ingin tahu 

 Tanggung jawab 
 

 

 Alat permainan 

 Bekal anak 

 

 Observasi 

 

Menyayikan 

beberapa lagu anak 

 ( BHS 11) 

IV. Kegiatan Akhir (30 Menit) 

 Mengulas kegiatan 

sehari-hari 

 . Doa, Pulang, Salam 

 Keberanian  Anak langsung 

 

 

 Observasi 

 

 

 

Mengetahui, 

Kepala TK Nasima 

 

 

Elly Fajarwati, S.PSi 

 

Semarang, 23 November 2012 

Guru Kelas 

 

 

Enny Yulianti 

 

 



 

 

 
 

118 

 

RENCANA KEGIATAN HARIAN 

 

KELOMPOK :  TK A 

TEMA / SUB. TEMA :  MY HOUSE / BAGIAN-BAGIAN RUMAH 

SEMESTER / MINGGU :  I / 4 BULAN NOVEMBER 

HARI / TANGGAL :  KAMIS, 28 NOVEMBER 2012 

 

 

Indikator 

 

Kegiatan 

Pendidikan Nasionalisme, 

Karakter Bangsa & 

Kewirausahaan 

 

Alat Peraga/ Sumber 

/ Bahan 

Penilaian Perkembangan  

Alat Hasil 

 Berdoa sebelum  & 
sesudah melakukan 

kegiatan 

 

 

 Mengembalikan alat 

permainan pada & 

tempatnya ( sosem 19) 

 

 

 

 Mengikuti 3-4 perintah 

I. Kegiatan awal (30 Menit) 

 Berbaris,berdoa,salam, ikrar 
hafalan surat dan hadis 

 

 Cerita pagi 

 

 BCC. Merapikan alat 
permainan yang telah 

digunakan 

 

 Mengikuti gerakan syair 
Masjid 

 

 

 Religius  
 

 Komunikatif 

 

 Tanggung jawab 
 

 Kerja keras 
 

 Keberanian 

 

 

 

 Anak langsung 
 

 Anak langsung 

 

 Anak langsung 
 

 

 

 

 Observasi 
 

 Percakapan 

 

 Percakapan 
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 Menyayikan beberapa 

lagu anak ( BHS 11 

 Bertepuk pola ( FM 
15) 

 

 Berani mengemukakan 
pendapat di depan 

kelas 

II. Kegiatan Inti (60 Menit) 

 

Sentra Bermain Peran Mikro 

 Menyanyi  lagu “apakah 

agamamu?” 

 Bertepuk “Aku Anak 
Sholeh” 

 Bermain mikro menggunakan 
panggung boneka dan boneka 

tangan 

 

 

 Kreativitas 

 

 

 Anak langsung,  

 Anak langsung,  
 

 

 

 Unjuk kerja 

 

 Unjuk kerja 
 

 Unjuk kerja 
 

 Unjuk kerja 

 

 Unjuk kerja 

 

 Mampu makan sendiri  

            ( Sosem 5 ) 

 Menyayikan beberapa 
lagu anak ( BHS 11 ) 

III. Istirahat ( 30 Menit ) 

 Bermain, cuci tangan 

 Berdoa, Makan bekal 

 

 Rasa ingin tahu 

 Tanggung jawab 
 

 

 Alat permainan 

 Bekal anak 

 

 Observasi 

 

Menyayikan 

beberapa lagu anak 

 ( BHS 11) 

IV. Kegiatan Akhir (30 Menit) 

 Mengulas kegiatan 

sehari-hari 

 . Doa, Pulang, Salam 

 Keberanian  Anak langsung 

 

 

 Observasi 

 

 

 

Mengetahui, 

Kepala TK Nasima 

 

 

Elly Fajarwati, S.PSi 

 

Semarang, 23 November 2012 

Guru Kelas 

 

 

Enny Yulianti 
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 RENCANA KEGIATAN HARIAN 

 

KELOMPOK :  TK A 

TEMA / SUB. TEMA :  MY HOUSE / BAGIAN-BAGIAN RUMAH 

SEMESTER / MINGGU :  I / 4 BULAN NOVEMBER 

HARI / TANGGAL :  JUMAT, 30 NOVEMBER 2012 

 

 

Indikator 

 

Kegiatan 

Pendidikan Nasionalisme, 

Karakter Bangsa & 

Kewirausahaan 

 

Alat Peraga/ Sumber 

/ Bahan 

Penilaian Perkembangan  

Alat Hasil 

 Berdoa sebelum  & 
sesudah melakukan 

kegiatan 

 

 

 Mengembalikan alat 

permainan pada & 

tempatnya ( sosem 19) 

 

 

 mengikuti 3-4 perintah 

I. Kegiatan awal (30 Menit) 

 Berbaris,berdoa,salam, ikrar 
hafalan surat dan hadis 

 

 Cerita pagi 

 

 BCC. Merapikan alat 
permainan yang telah 

digunakan 

 

 Mengikuti gerakan syair 
Masjid 

 

 

 Religius  
 

 Komunikatif 

 

 Tanggung jawab 
 

 Kerja keras 
 

 Keberanian 

 

 

 

 Anak langsung 
 

 Anak langsung 

 

 Anak langsung 
 

 

 

 

 Observasi 
 

 Percakapan 

 

 Percakapan 
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 Menyayikan beberapa 

lagu anak ( BHS 11 

 Bertepuk pola ( FM 
15) 

 

 Mampu 
mengekspresikan rasa 

senang, sedih, dll 

II. Kegiatan Inti (60 Menit) 

 

Sentra Bermain Peran Mikro 

 Menyanyi  lagu “apakah 

agamamu?” 

 Bertepuk “Aku Anak 
Sholeh” 

 Bermain mikro menggunakan 
mipanggung boneka dan 

boneka kertas “ekspresi 

wajah” 

 

 

 Kreativitas 

 

 

 Anak langsung,  

 Anak langsung,  
 

 

 

 Unjuk kerja 

 

 Unjuk kerja 
 

 Unjuk kerja 
 

 Unjuk kerja 

 

 Unjuk kerja 

 

 Mampu makan sendiri  

            ( Sosem 5 ) 

 Menyayikan beberapa 
lagu anak ( BHS 11 ) 

III. Istirahat ( 30 Menit ) 

 Bermain, cuci tangan 

 Berdoa, Makan bekal 

 

 Rasa ingin tahu 

 Tanggung jawab 
 

 

 Alat permainan 

 Bekal anak 

 

 Observasi 

 

Menyayikan 

beberapa lagu anak 

 ( BHS 11) 

IV. Kegiatan Akhir (30 Menit) 

 Mengulas kegiatan 

sehari-hari 

 . Doa, Pulang, Salam 

 Keberanian  Anak langsung 

 

 

 Observasi 

 

 

 

Mengetahui, 

Kepala TK Nasima 

 

 

Elly Fajarwati, S.PSi 

 

Semarang, 23 November 2012 

Guru Kelas 

 

 

Enny Yulianti 
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RENCANA KEGIATAN HARIAN 

 

KELOMPOK :  TK A 

TEMA / SUB. TEMA :  MY HOUSE / BAGIAN-BAGIAN RUMAH 

SEMESTER / MINGGU :  I / 1 BULANDESEMBER 

HARI / TANGGAL : SENIN, 3 DESEMBER 2012 

 

 

Indikator 

 

Kegiatan 

Pendidikan Nasionalisme, 

Karakter Bangsa & 

Kewirausahaan 

 

Alat Peraga/ Sumber 

/ Bahan 

Penilaian Perkembangan  

Alat Hasil 

 Berdoa sebelum  & 
sesudah melakukan 

kegiatan 

 

 

 Mengembalikan alat 

permainan pada & 

tempatnya ( sosem 19) 

 

 

 Bertepuk tangan sesuai 
pola 

I. Kegiatan awal (30 Menit) 

 Berbaris,berdoa,salam, ikrar 
hafalan surat dan hadis 

 

 Cerita pagi 

 

 BCC. Merapikan alat 
permainan yang telah 

digunakan 

 

 Tepuk mengaji 

 

 

 Religius  
 

 Komunikatif 

 

 Tanggung jawab 
 

 Kerja keras 
 

 Keberanian 

 

 

 

 Anak langsung 
 

 Anak langsung 

 

 Anak langsung 
 

 

 

 

 Observasi 
 

 Percakapan 

 

 Percakapan 
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 Menyayikan beberapa 

lagu anak ( BHS 11 

 Bertepuk pola ( FM 
15) 

 

 Bisa bermain dengan 
teman 

II. Kegiatan Inti (60 Menit) 

 

Sentra Bermain Peran Mikro 

 Menyanyi  lagu “ABATA?” 

 Bertepuk “ABATA” 

 Bermain mikro menggunakan 
miniatur tikus dan kucing 

 

 

 Kreativitas 

 

 

 Anak langsung,  

 Anak langsung,  
 

 

 

 Unjuk kerja 

 

 Unjuk kerja 
 

 Unjuk kerja 
 

 Unjuk kerja 

 

 Unjuk kerja 

 

 Mampu makan sendiri  

            ( Sosem 5 ) 

 Menyayikan beberapa 
lagu anak ( BHS 11 ) 

III. Istirahat ( 30 Menit ) 

 Bermain, cuci tangan 

 Berdoa, Makan bekal 

 

 Rasa ingin tahu 

 Tanggung jawab 
 

 

 Alat permainan 

 Bekal anak 

 

 Observasi 

 

Menyayikan 

beberapa lagu anak 

 ( BHS 11) 

IV. Kegiatan Akhir (30 Menit) 

 Mengulas kegiatan 

sehari-hari 

 . Doa, Pulang, Salam 

 Keberanian  Anak langsung 

 

 

 Observasi 

 

 

 

Mengetahui, 

Kepala TK Nasima 

 

 

Elly Fajarwati, S.PSi 

 

Semarang, 23 November 2012 

Guru Kelas 

 

 

Enny Yulianti 
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RENCANA KEGIATAN HARIAN 

 

KELOMPOK :  TK A 

TEMA / SUB. TEMA :  MY HOUSE / BAGIAN-BAGIAN RUMAH 

SEMESTER / MINGGU :  I / 1 BULAN DESEMBER 

HARI / TANGGAL : SELASA, 4 DESEMBER 2012 

 

 

Indikator 

 

Kegiatan 

Pendidikan Nasionalisme, 

Karakter Bangsa & 

Kewirausahaan 

 

Alat Peraga/ Sumber 

/ Bahan 

Penilaian Perkembangan  

Alat Hasil 

 Berdoa sebelum  & 
sesudah melakukan 

kegiatan 

 

 

 Mengembalikan alat 

permainan pada & 

tempatnya ( sosem 19) 

 

 

 Bertepuk tangan sesuai 
pola 

I. Kegiatan awal (30 Menit) 

 Berbaris,berdoa,salam, ikrar 
hafalan surat dan hadis 

 

 Cerita pagi 

 

 BCC. Merapikan alat 
permainan yang telah 

digunakan 

 

 Tepuk mengaji 

 

 

 Religius  
 

 Komunikatif 

 

 Tanggung jawab 
 

 Kerja keras 
 

 Keberanian 

 

 

 

 Anak langsung 
 

 Anak langsung 

 

 Anak langsung 
 

 

 

 

 Observasi 
 

 Percakapan 

 

 Percakapan 
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 Menyayikan beberapa 

lagu anak ( BHS 11 

 Bertepuk pola ( FM 
15) 

 

 Bisa bermain dengan 
teman 

II. Kegiatan Inti (60 Menit) 

 

Sentra Bermain Peran Mikro 

 Menyanyi  lagu “ABATA?” 

 Bertepuk “ABATA” 

 Bermain mikro menggunakan 
boneka jari 

(anak-anak membuat sendiri) 

 

 

 Kreativitas 

 

 

 Anak langsung,  

 Anak langsung,  
 

 

 

 Unjuk kerja 

 

 Unjuk kerja 
 

 Unjuk kerja 
 

 Unjuk kerja 

 

 Unjuk kerja 

 

 Mampu makan sendiri  

            ( Sosem 5 ) 

 Menyayikan beberapa 
lagu anak ( BHS 11 ) 

III. Istirahat ( 30 Menit ) 

 Bermain, cuci tangan 

 Berdoa, Makan bekal 

 

 Rasa ingin tahu 

 Tanggung jawab 
 

 

 Alat permainan 

 Bekal anak 

 

 Observasi 

 

Menyayikan 

beberapa lagu anak 

 ( BHS 11) 

IV. Kegiatan Akhir (30 Menit) 

 Mengulas kegiatan 

sehari-hari 

 . Doa, Pulang, Salam 

 Keberanian  Anak langsung 

 

 

 Observasi 

 

 

 

Mengetahui, 

Kepala TK Nasima 

 

 

Elly Fajarwati, S.PSi 

 

Semarang, 23 November 2012 

Guru Kelas 

 

 

Enny Yulianti 
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RENCANA KEGIATAN HARIAN 

 

KELOMPOK :  TK A 

TEMA / SUB. TEMA :  MY HOUSE / BAGIAN-BAGIAN RUMAH 

SEMESTER / MINGGU :  I / 1 BULAN DESEMBER 

HARI / TANGGAL : RABU, 5 DESEMBER 2012 

 

 

Indikator 

 

Kegiatan 

Pendidikan Nasionalisme, 

Karakter Bangsa & 

Kewirausahaan 

 

Alat Peraga/ Sumber 

/ Bahan 

Penilaian Perkembangan  

Alat Hasil 

 Berdoa sebelum  & 
sesudah melakukan 

kegiatan 

 

 

 Mengembalikan alat 

permainan pada & 

tempatnya ( sosem 19) 

 

 

 Bertepuk tangan sesuai 
pola 

I. Kegiatan awal (30 Menit) 

 Berbaris,berdoa,salam, ikrar 
hafalan surat dan hadis 

 

 Cerita pagi 

 

 BCC. Merapikan alat 
permainan yang telah 

digunakan 

 

 Tepuk mengaji 

 

 

 Religius  
 

 Komunikatif 

 

 Tanggung jawab 
 

 Kerja keras 
 

 Keberanian 

 

 

 

 Anak langsung 
 

 Anak langsung 

 

 Anak langsung 
 

 

 

 

 Observasi 
 

 Percakapan 

 

 Percakapan 
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 Menyayikan beberapa 

lagu anak ( BHS 11 

 Bertepuk pola ( FM 
15) 

 

 Bisa bermain dengan 
teman 

II. Kegiatan Inti (60 Menit) 

 

Sentra Bermain Peran Mikro 

 Menyanyi  lagu “ABATA?” 

 Bertepuk “ABATA” 

 Bermain mikro menggunakan 
rumah barbie 

 

 

 Kreativitas 

 

 

 Anak langsung,  

 Anak langsung,  
 

 

 

 Unjuk kerja 

 

 Unjuk kerja 
 

 Unjuk kerja 
 

 Unjuk kerja 

 

 Unjuk kerja 

 

 Mampu makan sendiri  

            ( Sosem 5 ) 

 Menyayikan beberapa 
lagu anak ( BHS 11 ) 

III. Istirahat ( 30 Menit ) 

 Bermain, cuci tangan 

 Berdoa, Makan bekal 

 

 Rasa ingin tahu 

 Tanggung jawab 
 

 

 Alat permainan 

 Bekal anak 

 

 Observasi 

 

Menyayikan 

beberapa lagu anak 

 ( BHS 11) 

IV. Kegiatan Akhir (30 Menit) 

 Mengulas kegiatan 

sehari-hari 

 . Doa, Pulang, Salam 

 Keberanian  Anak langsung 

 

 

 Observasi 

 

 

 

Mengetahui, 

Kepala TK Nasima 

 

 

Elly Fajarwati, S.PSi 

 

Semarang, 23 November 2012 

Guru Kelas 

 

 

Enny Yulianti 
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RENCANA KEGIATAN HARIAN 

 

KELOMPOK :  TK A 

TEMA / SUB. TEMA :  MY HOUSE / BAGIAN-BAGIAN RUMAH 

SEMESTER / MINGGU :  I / 1 BULAN DESEMBER 

HARI / TANGGAL : KAMIS, 6 DESEMBER 2012 

 

 

Indikator 

 

Kegiatan 

Pendidikan Nasionalisme, 

Karakter Bangsa & 

Kewirausahaan 

 

Alat Peraga/ Sumber 

/ Bahan 

Penilaian Perkembangan  

Alat Hasil 

 Berdoa sebelum  & 
sesudah melakukan 

kegiatan 

 

 

 Mengembalikan alat 

permainan pada & 

tempatnya ( sosem 19) 

 

 

 Mengucap syair 

I. Kegiatan awal (30 Menit) 

 Berbaris,berdoa,salam, ikrar 
hafalan surat dan hadis 

 

 Cerita pagi 

 

 BCC. Merapikan alat 
permainan yang telah 

digunakan 

 

 Mengucapkan syair rumah 

 

 

 Religius  
 

 Komunikatif 

 

 Tanggung jawab 
 

 Kerja keras 
 

 Keberanian 

 

 

 

 Anak langsung 
 

 Anak langsung 

 

 Anak langsung 
 

 

 

 

 Observasi 
 

 Percakapan 

 

 Percakapan 
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 Menyayikan beberapa 

lagu anak ( BHS 11 

 Bertepuk pola ( FM 
15) 

 

 Bisa bermain dengan 
teman 

II. Kegiatan Inti (60 Menit) 

 

Sentra Bermain Peran Mikro 

 Menyanyi  lagu “ABATA?” 

 Bertepuk “ABATA” 

 Bermain mikro alat peraga 
kebun binatang buatan guru 

dan aneka maket binatang 

 

 

 Kreativitas 

 

 

 Anak langsung,  

 Anak langsung,  
 

 

 

 Unjuk kerja 

 

 Unjuk kerja 
 

 Unjuk kerja 
 

 Unjuk kerja 

 

 Unjuk kerja 

 

 Mampu makan sendiri  

            ( Sosem 5 ) 

 Menyayikan beberapa 
lagu anak ( BHS 11 ) 

III. Istirahat ( 30 Menit ) 

 Bermain, cuci tangan 

 Berdoa, Makan bekal 

 

 Rasa ingin tahu 

 Tanggung jawab 
 

 

 Alat permainan 

 Bekal anak 

 

 Observasi 

 

Menyayikan 

beberapa lagu anak 

 ( BHS 11) 

IV. Kegiatan Akhir (30 Menit) 

 Mengulas kegiatan 

sehari-hari 

 . Doa, Pulang, Salam 

 Keberanian  Anak langsung 

 

 

 Observasi 

 

 

 

Mengetahui, 

Kepala TK Nasima 

 

 

Elly Fajarwati, S.PSi 

 

Semarang, 23 November 2012 

Guru Kelas 

 

 

Enny Yulianti 
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RENCANA KEGIATAN HARIAN 

 

KELOMPOK :  TK A 

TEMA / SUB. TEMA :  MY HOUSE / BAGIAN-BAGIAN RUMAH 

SEMESTER / MINGGU :  I / 1 BULAN DESEMBER 

HARI / TANGGAL : JUMAT, 7 DESEMBER 2012 

 

 

Indikator 

 

Kegiatan 

Pendidikan Nasionalisme, 

Karakter Bangsa & 

Kewirausahaan 

 

Alat Peraga/ Sumber 

/ Bahan 

Penilaian Perkembangan  

Alat Hasil 

 Berdoa sebelum  & 
sesudah melakukan 

kegiatan 

 

 

 Mengembalikan alat 

permainan pada & 

tempatnya ( sosem 19) 

 

 

 Mengucap syair 

I. Kegiatan awal (30 Menit) 

 Berbaris,berdoa,salam, ikrar 
hafalan surat dan hadis 

 

 Cerita pagi 

 

 BCC. Merapikan alat 
permainan yang telah 

digunakan 

 

 Mengucapkan syair rumah 

 

 

 Religius  
 

 Komunikatif 

 

 Tanggung jawab 
 

 Kerja keras 
 

 Keberanian 

 

 

 

 Anak langsung 
 

 Anak langsung 

 

 Anak langsung 
 

 

 

 

 Observasi 
 

 Percakapan 

 

 Percakapan 
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 Menyayikan beberapa 

lagu anak ( BHS 11 

 Bertepuk pola ( FM 
15) 

 

 Bisa bermain dengan 
teman 

II. Kegiatan Inti (60 Menit) 

 

Sentra Bermain Peran Mikro 

 Menyanyi  lagu “ABATA?” 

 Bertepuk “ABATA” 

 Bermain mikro alat peraga 
kandang sapi buatan guru dan 

aneka maket sapi 

 

 

 Kreativitas 

 

 

 Anak langsung,  

 Anak langsung,  
 

 

 

 Unjuk kerja 

 

 Unjuk kerja 
 

 Unjuk kerja 
 

 Unjuk kerja 

 

 Unjuk kerja 

 

 Mampu makan sendiri  

            ( Sosem 5 ) 

 Menyayikan beberapa 
lagu anak ( BHS 11 ) 

III. Istirahat ( 30 Menit ) 

 Bermain, cuci tangan 

 Berdoa, Makan bekal 

 

 Rasa ingin tahu 

 Tanggung jawab 
 

 

 Alat permainan 

 Bekal anak 

 

 Observasi 

 

Menyayikan 

beberapa lagu anak 

 ( BHS 11) 

IV. Kegiatan Akhir (30 Menit) 

 Mengulas kegiatan 

sehari-hari 

 . Doa, Pulang, Salam 

 Keberanian  Anak langsung 

 

 

 Observasi 

 

 

 

Mengetahui, 

Kepala TK Nasima 

 

 

Elly Fajarwati, S.PSi 

 

Semarang, 23 November 2012 

Guru Kelas 

 

 

Enny Yulianti 
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RENCANA KEGIATAN HARIAN 

 

KELOMPOK :  TK A 

TEMA / SUB. TEMA :  MY HOUSE / BAGIAN-BAGIAN RUMAH 

SEMESTER / MINGGU :  I / 2 BULAN DESEMBER 

HARI / TANGGAL : SENIN, 10 DESEMBER 2012 

 

 

Indikator 

 

Kegiatan 

Pendidikan Nasionalisme, 

Karakter Bangsa & 

Kewirausahaan 

 

Alat Peraga/ Sumber 

/ Bahan 

Penilaian Perkembangan  

Alat Hasil 

 Berdoa sebelum  & 
sesudah melakukan 

kegiatan 

 

 

 Mengembalikan alat 

permainan pada & 

tempatnya ( sosem 19) 

 

 

 Bersenandung  

I. Kegiatan awal (30 Menit) 

 Berbaris,berdoa,salam, ikrar 
hafalan surat dan hadis 

 

 Cerita pagi 

 

 BCC. Merapikan alat 
permainan yang telah 

digunakan 

 

 Bersenandung rumah kecil 
dan rumah besar 

 

 

 Religius  
 

 Komunikatif 

 

 Tanggung jawab 
 

 Kerja keras 
 

 Keberanian 

 

 

 

 Anak langsung 
 

 Anak langsung 

 

 Anak langsung 
 

 

 

 

 Observasi 
 

 Percakapan 

 

 Percakapan 
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 Menyayikan beberapa 

lagu anak ( BHS 11 

 Bertepuk pola ( FM 
15) 

 

 Bisa bermain dengan 
teman 

V. Kegiatan Inti (60 Menit) 

 

Sentra Bermain Peran Mikro 

 Menyanyi  lagu “Al Amin?” 

 Bertepuk “Nabi Akhir 
Zaman” 

 Bermain makro dengan 
setting rumah 

 

 

 Kreativitas 

 

 

 Anak langsung,  

 Anak langsung,  
 

 

 

 Unjuk kerja 

 

 Unjuk kerja 
 

 Unjuk kerja 
 

 Unjuk kerja 

 

 Unjuk kerja 

 

 Mampu makan sendiri  

            ( Sosem 5 ) 

 Menyayikan beberapa 
lagu anak ( BHS 11 ) 

VI. Istirahat ( 30 Menit ) 

 Bermain, cuci tangan 

 Berdoa, Makan bekal 

 

 Rasa ingin tahu 

 Tanggung jawab 
 

 

 Alat permainan 

 Bekal anak 

 

 Observasi 

 

Menyayikan 

beberapa lagu anak 

 ( BHS 11) 

VII. Kegiatan Akhir (30 

Menit) 

 Mengulas kegiatan 

sehari-hari 

 . Doa, Pulang, Salam 

 Keberanian  Anak langsung 

 

 

 Observasi 

 

 

 

Mengetahui, 

Kepala TK Nasima 

 

 

Elly Fajarwati, S.PSi 

 

Semarang, 23 November 2012 

Guru Kelas 

 

 

Enny Yulianti 
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RENCANA KEGIATAN HARIAN 

 

KELOMPOK :  TK A 

TEMA / SUB. TEMA :  MY HOUSE / BAGIAN-BAGIAN RUMAH 

SEMESTER / MINGGU :  I / 2 BULAN DESEMBER 

HARI / TANGGAL : SELASA, 11 DESEMBER 2012 

 

 

Indikator 

 

Kegiatan 

Pendidikan Nasionalisme, 

Karakter Bangsa & 

Kewirausahaan 

 

Alat Peraga/ Sumber 

/ Bahan 

Penilaian Perkembangan  

Alat Hasil 

 Berdoa sebelum  & 
sesudah melakukan 

kegiatan 

 

 

 Mengembalikan alat 

permainan pada & 

tempatnya ( sosem 19) 

 

 

 Bersenandung  

I. Kegiatan awal (30 Menit) 

 Berbaris,berdoa,salam, ikrar 
hafalan surat dan hadis 

 

 Cerita pagi 

 

 BCC. Merapikan alat 
permainan yang telah 

digunakan 

 

 Bersenandung rumah kecil 
dan rumah besar 

 

 

 Religius  
 

 Komunikatif 

 

 Tanggung jawab 
 

 Kerja keras 
 

 Keberanian 

 

 

 

 Anak langsung 
 

 Anak langsung 

 

 Anak langsung 
 

 

 

 

 Observasi 
 

 Percakapan 

 

 Percakapan 
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 Menyayikan beberapa 

lagu anak ( BHS 11 

 Bertepuk pola ( FM 
15) 

 

 Bisa bermain dengan 
teman 

II. Kegiatan Inti (60 Menit) 

 

Sentra Bermain Peran Mikro 

 Menyanyi  lagu “Al Amin?” 

 Bertepuk “Nabi Akhir 
Zaman” 

 Bermain makro dengan 
setting rumah 

 

 

 Kreativitas 

 

 

 Anak langsung,  

 Anak langsung,  
 

 

 

 Unjuk kerja 

 

 Unjuk kerja 
 

 Unjuk kerja 
 

 Unjuk kerja 

 

 Unjuk kerja 

 

 Mampu makan sendiri  

            ( Sosem 5 ) 

 Menyayikan beberapa 
lagu anak ( BHS 11 ) 

III. Istirahat ( 30 Menit ) 

 Bermain, cuci tangan 

 Berdoa, Makan bekal 

 

 Rasa ingin tahu 

 Tanggung jawab 
 

 

 Alat permainan 

 Bekal anak 

 

 Observasi 

 

Menyayikan 

beberapa lagu anak 

 ( BHS 11) 

IV. Kegiatan Akhir (30 Menit) 

 Mengulas kegiatan 

sehari-hari 

 . Doa, Pulang, Salam 

 Keberanian  Anak langsung 

 

 

 Observasi 

 

 

 

Mengetahui, 

Kepala TK Nasima 

 

 

Elly Fajarwati, S.PSi 

 

Semarang, 23 November 2012 

Guru Kelas 

 

 

Enny Yulianti 
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RENCANA KEGIATAN HARIAN 

 

KELOMPOK :  TK A 

TEMA / SUB. TEMA :  MY HOUSE / BAGIAN-BAGIAN RUMAH 

SEMESTER / MINGGU :  I / 2 BULAN DESEMBER 

HARI / TANGGAL : RABU, 12 DESEMBER 2012 

 

 

Indikator 

 

Kegiatan 

Pendidikan Nasionalisme, 

Karakter Bangsa & 

Kewirausahaan 

 

Alat Peraga/ Sumber 

/ Bahan 

Penilaian Perkembangan  

Alat Hasil 

 Berdoa sebelum  & 
sesudah melakukan 

kegiatan 

 

 

 Mengembalikan alat 

permainan pada & 

tempatnya ( sosem 19) 

 

 

 Bersenandung  

II. Kegiatan awal (30 Menit) 

 Berbaris,berdoa,salam, ikrar 
hafalan surat dan hadis 

 

 Cerita pagi 

 

 BCC. Merapikan alat 
permainan yang telah 

digunakan 

 

 Bersenandung rumah kecil 

 

 

 Religius  
 

 Komunikatif 

 

 Tanggung jawab 
 

 Kerja keras 
 

 Keberanian 

 

 

 Anak langsung 
 

 Anak langsung 

 

 Anak langsung 
 

 

 

 

 Observasi 
 

 Percakapan 

 

 Percakapan 
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dan rumah besar  

 

 

 Menyayikan beberapa 
lagu anak ( BHS 11 

 Bertepuk pola ( FM 

15) 

 

 Bisa bermain dengan 
teman 

VIII. Kegiatan Inti (60 Menit) 

 

Sentra Bermain Peran Mikro 

 Menyanyi  lagu “Al Amin?” 

 Bertepuk “Nabi Akhir 

Zaman” 

 Bermain makro dengan 
setting rumah 

 

 

 Kreativitas 

 

 

 Anak langsung,  

 Anak langsung,  

 

 

 

 Unjuk kerja 
 

 Unjuk kerja 

 

 Unjuk kerja 
 

 Unjuk kerja 
 

 Unjuk kerja 

 

 Mampu makan sendiri  
            ( Sosem 5 ) 

 Menyayikan beberapa 

lagu anak ( BHS 11 ) 

IX. Istirahat ( 30 Menit ) 

 Bermain, cuci tangan 

 Berdoa, Makan bekal 

 

 Rasa ingin tahu 

 Tanggung jawab 
 

 

 Alat permainan 

 Bekal anak 

 

 Observasi 

 

Menyayikan 

beberapa lagu anak 

 ( BHS 11) 

X. Kegiatan Akhir (30 Menit) 

 Mengulas kegiatan 
sehari-hari 

 . Doa, Pulang, Salam 

 Keberanian  Anak langsung 
 

 

 Observasi 

 

 

 

Mengetahui, 

Kepala TK Nasima 

 

 

Elly Fajarwati, S.PSi 

 

Semarang, 23 November 2012 

Guru Kelas 

 

 

Enny Yulianti 
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RENCANA KEGIATAN HARIAN 

 

KELOMPOK :  TK A 

TEMA / SUB. TEMA :  MY HOUSE / BAGIAN-BAGIAN RUMAH 

SEMESTER / MINGGU :  I / 2 BULAN DESEMBER 

HARI / TANGGAL : KAMIS, 13 DESEMBER 2012 

 

 

Indikator 

 

Kegiatan 

Pendidikan Nasionalisme, 

Karakter Bangsa & 

Kewirausahaan 

 

Alat Peraga/ Sumber 

/ Bahan 

Penilaian Perkembangan  

Alat Hasil 

 Berdoa sebelum  & 
sesudah melakukan 

kegiatan 

 

 

 Mengembalikan alat 

permainan pada & 

tempatnya ( sosem 19) 

 

 

 Bersenandung  

I. Kegiatan awal (30 Menit) 

 Berbaris,berdoa,salam, ikrar 
hafalan surat dan hadis 

 

 Cerita pagi 

 

 BCC. Merapikan alat 
permainan yang telah 

digunakan 

 

 Bersenandung rumah kecil 
dan rumah besar 

 

 

 Religius  
 

 Komunikatif 

 

 Tanggung jawab 
 

 Kerja keras 
 

 Keberanian 

 

 

 

 Anak langsung 
 

 Anak langsung 

 

 Anak langsung 
 

 

 

 

 Observasi 
 

 Percakapan 

 

 Percakapan 
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 Menyayikan beberapa 

lagu anak ( BHS 11 

 Bertepuk pola ( FM 
15) 

 

 Bisa bermain dengan 
teman 

II. Kegiatan Inti (60 Menit) 

 

Sentra Bermain Peran Mikro 

 Menyanyi  lagu “Al Amin?” 

 Bertepuk “Nabi Akhir 
Zaman” 

 Bermain makro dengan 
setting rumah 

 

 

 Kreativitas 

 

 

 Anak langsung,  

 Anak langsung,  
 

 

 

 Unjuk kerja 

 

 Unjuk kerja 
 

 Unjuk kerja 
 

 Unjuk kerja 

 

 Unjuk kerja 

 

 Mampu makan sendiri  

            ( Sosem 5 ) 

 Menyayikan beberapa 
lagu anak ( BHS 11 ) 

III. Istirahat ( 30 Menit ) 

 Bermain, cuci tangan 

 Berdoa, Makan bekal 

 

 Rasa ingin tahu 

 Tanggung jawab 
 

 

 Alat permainan 

 Bekal anak 

 

 Observasi 

 

Menyayikan 

beberapa lagu anak 

 ( BHS 11) 

IV. Kegiatan Akhir (30 Menit) 

 Mengulas kegiatan 

sehari-hari 

 . Doa, Pulang, Salam 

 Keberanian  Anak langsung 

 

 

 Observasi 

 

 

 

Mengetahui, 

Kepala TK Nasima 

 

 

Elly Fajarwati, S.PSi 

 

Semarang, 23 November 2012 

Guru Kelas 

 

 

Enny Yulianti 
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RENCANA KEGIATAN HARIAN 

 

KELOMPOK :  TK A 

TEMA / SUB. TEMA :  MY HOUSE / BAGIAN-BAGIAN RUMAH 

SEMESTER / MINGGU :  I / 2 BULAN DESEMBER 

HARI / TANGGAL : JUMAT, 14 DESEMBER 2012 

 

 

Indikator 

 

Kegiatan 

Pendidikan Nasionalisme, 

Karakter Bangsa & 

Kewirausahaan 

 

Alat Peraga/ Sumber 

/ Bahan 

Penilaian Perkembangan  

Alat Hasil 

 Berdoa sebelum  & 
sesudah melakukan 

kegiatan 

 

 

 Mengembalikan alat 

permainan pada & 

tempatnya ( sosem 19) 

 

 

 Bersenandung  

I. Kegiatan awal (30 Menit) 

 Berbaris,berdoa,salam, ikrar 
hafalan surat dan hadis 

 

 Cerita pagi 

 

 BCC. Merapikan alat 
permainan yang telah 

digunakan 

 

 Bersenandung rumah kecil 
dan rumah besar 

 

 

 Religius  
 

 Komunikatif 

 

 Tanggung jawab 
 

 Kerja keras 
 

 Keberanian 

 

 

 

 Anak langsung 
 

 Anak langsung 

 

 Anak langsung 
 

 

 

 

 Observasi 
 

 Percakapan 

 

 Percakapan 
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 Menyayikan beberapa 

lagu anak ( BHS 11 

 Bertepuk pola ( FM 
15) 

 

 Bisa bermain dengan 
teman 

II. Kegiatan Inti (60 Menit) 

 

Sentra Bermain Peran Mikro 

 Menyanyi  lagu “Al Amin?” 

 Bertepuk “Nabi Akhir 
Zaman” 

 Bermain makro dengan 
setting rumah 

 

 

 Kreativitas 

 

 

 Anak langsung,  

 Anak langsung,  
 

 

 

 Unjuk kerja 

 

 Unjuk kerja 
 

 Unjuk kerja 
 

 Unjuk kerja 

 

 Unjuk kerja 

 

 Mampu makan sendiri  

            ( Sosem 5 ) 

 Menyayikan beberapa 
lagu anak ( BHS 11 ) 

III. Istirahat ( 30 Menit ) 

 Bermain, cuci tangan 

 Berdoa, Makan bekal 

 

 Rasa ingin tahu 

 Tanggung jawab 
 

 

 Alat permainan 

 Bekal anak 

 

 Observasi 

 

Menyayikan 

beberapa lagu anak 

 ( BHS 11) 

IV. Kegiatan Akhir (30 Menit) 

 Mengulas kegiatan 

sehari-hari 

 . Doa, Pulang, Salam 

 Keberanian  Anak langsung 

 

 

 Observasi 

 

 

 

Mengetahui, 

Kepala TK Nasima 

 

 

Elly Fajarwati, S.PSi 

 

Semarang, 23 November 2012 

Guru Kelas 

 

 

Enny Yulianti 
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RENCANA KEGIATAN HARIAN 

 

KELOMPOK :  TK A 

TEMA / SUB. TEMA :  MY HOUSE / BAGIAN-BAGIAN RUMAH 

SEMESTER / MINGGU :  I / 3 BULAN DESEMBER 

HARI / TANGGAL : SENIN, 17 DESEMBER 2012 

 

 

Indikator 

 

Kegiatan 

Pendidikan Nasionalisme, 

Karakter Bangsa & 

Kewirausahaan 

 

Alat Peraga/ Sumber 

/ Bahan 

Penilaian Perkembangan  

Alat Hasil 

 Berdoa sebelum  & 
sesudah melakukan 

kegiatan 

 

 

 Mengembalikan alat 

permainan pada & 

tempatnya ( sosem 19) 

 

 

 Bersenandung  

I. Kegiatan awal (30 Menit) 

 Berbaris,berdoa,salam, ikrar 
hafalan surat dan hadis 

 

 Cerita pagi 

 

 BCC. Merapikan alat 
permainan yang telah 

digunakan 

 

 Bersenandung rumah kecil 
dan rumah besar 

 

 

 Religius  
 

 Komunikatif 

 

 Tanggung jawab 
 

 Kerja keras 
 

 Keberanian 

 

 

 

 Anak langsung 
 

 Anak langsung 

 

 Anak langsung 
 

 

 

 

 Observasi 
 

 Percakapan 

 

 Percakapan 
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 Menyayikan beberapa 

lagu anak ( BHS 11 

 Bertepuk pola ( FM 
15) 

 

 Bisa bermain dengan 
teman 

II. Kegiatan Inti (60 Menit) 

 

Sentra Bermain Peran Mikro 

 Menyanyi  lagu “Mari kita 

sholat 5 waktu?” 

 Bertepuk “Sholat” 

 Bermain makro dengan 
setting rumah 

 

 

 Kreativitas 

 

 

 Anak langsung,  

 Anak langsung,  
 

 

 

 Unjuk kerja 

 

 Unjuk kerja 
 

 Unjuk kerja 
 

 Unjuk kerja 

 

 Unjuk kerja 

 

 Mampu makan sendiri  

            ( Sosem 5 ) 

 Menyayikan beberapa 
lagu anak ( BHS 11 ) 

III. Istirahat ( 30 Menit ) 

 Bermain, cuci tangan 

 Berdoa, Makan bekal 

 

 Rasa ingin tahu 

 Tanggung jawab 
 

 

 Alat permainan 

 Bekal anak 

 

 Observasi 

 

Menyayikan 

beberapa lagu anak 

 ( BHS 11) 

IV. Kegiatan Akhir (30 Menit) 

 Mengulas kegiatan 

sehari-hari 

 . Doa, Pulang, Salam 

 Keberanian  Anak langsung 

 

 

 Observasi 

 

 

 

Mengetahui, 

Kepala TK Nasima 

 

 

Elly Fajarwati, S.PSi 

 

Semarang, 23 November 2012 

Guru Kelas 

 

 

Enny Yulianti 
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RENCANA KEGIATAN HARIAN 

 

KELOMPOK :  TK A 

TEMA / SUB. TEMA :  MY HOUSE / BAGIAN-BAGIAN RUMAH 

SEMESTER / MINGGU :  I / 3 BULAN DESEMBER 

HARI / TANGGAL : SELASA, 18 DESEMBER 2012 

 

 

Indikator 

 

Kegiatan 

Pendidikan Nasionalisme, 

Karakter Bangsa & 

Kewirausahaan 

 

Alat Peraga/ Sumber 

/ Bahan 

Penilaian Perkembangan  

Alat Hasil 

 Berdoa sebelum  & 
sesudah melakukan 

kegiatan 

 

 

 Mengembalikan alat 

permainan pada & 

tempatnya ( sosem 19) 

 

 

 Bersenandung  

I. Kegiatan awal (30 Menit) 

 Berbaris,berdoa,salam, ikrar 
hafalan surat dan hadis 

 

 Cerita pagi 

 

 BCC. Merapikan alat 
permainan yang telah 

digunakan 

 

 Bersenandung rumah kecil 
dan rumah besar 

 

 

 Religius  
 

 Komunikatif 

 

 Tanggung jawab 
 

 Kerja keras 
 

 Keberanian 

 

 

 

 Anak langsung 
 

 Anak langsung 

 

 Anak langsung 
 

 

 

 

 Observasi 
 

 Percakapan 

 

 Percakapan 
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 Menyayikan beberapa 

lagu anak ( BHS 11 

 Bertepuk pola ( FM 
15) 

 

 Bisa bermain dengan 
teman 

II. Kegiatan Inti (60 Menit) 

 

Sentra Bermain Peran Mikro 

 Menyanyi  lagu “Mari kita 

sholat 5 waktu?” 

 Bertepuk “Sholat” 

 Bermain makro dengan 
setting rumah 

 

 

 Kreativitas 

 

 

 Anak langsung,  

 Anak langsung,  
 

 

 

 Unjuk kerja 

 

 Unjuk kerja 
 

 Unjuk kerja 
 

 Unjuk kerja 

 

 Unjuk kerja 

 

 Mampu makan sendiri  

            ( Sosem 5 ) 

 Menyayikan beberapa 
lagu anak ( BHS 11 ) 

III. Istirahat ( 30 Menit ) 

 Bermain, cuci tangan 

 Berdoa, Makan bekal 

 

 Rasa ingin tahu 

 Tanggung jawab 
 

 

 Alat permainan 

 Bekal anak 

 

 Observasi 

 

Menyayikan 

beberapa lagu anak 

 ( BHS 11) 

IV. Kegiatan Akhir (30 Menit) 

 Mengulas kegiatan 

sehari-hari 

 . Doa, Pulang, Salam 

 Keberanian  Anak langsung 

 

 

 Observasi 

 

 

 

Mengetahui, 

Kepala TK Nasima 

 

 

Elly Fajarwati, S.PSi 

 

Semarang, 23 November 2012 

Guru Kelas 

 

 

Enny Yulianti 
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RENCANA KEGIATAN HARIAN 

 

KELOMPOK :  TK A 

TEMA / SUB. TEMA :  MY HOUSE / BAGIAN-BAGIAN RUMAH 

SEMESTER / MINGGU :  I / 3 BULAN DESEMBER 

HARI / TANGGAL : RABU, 19 DESEMBER 2012 

 

 

Indikator 

 

Kegiatan 

Pendidikan Nasionalisme, 

Karakter Bangsa & 

Kewirausahaan 

 

Alat Peraga/ Sumber 

/ Bahan 

Penilaian Perkembangan  

Alat Hasil 

 Berdoa sebelum  & 
sesudah melakukan 

kegiatan 

 

 

 Mengembalikan alat 

permainan pada & 

tempatnya ( sosem 19) 

 

 

 Bersenandung  

I. Kegiatan awal (30 Menit) 

 Berbaris,berdoa,salam, ikrar 
hafalan surat dan hadis 

 

 Cerita pagi 

 

 BCC. Merapikan alat 
permainan yang telah 

digunakan 

 

 Bersenandung rumah kecil 
dan rumah besar 

 

 

 Religius  
 

 Komunikatif 

 

 Tanggung jawab 
 

 Kerja keras 
 

 Keberanian 

 

 

 

 Anak langsung 
 

 Anak langsung 

 

 Anak langsung 
 

 

 

 

 Observasi 
 

 Percakapan 

 

 Percakapan 
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 Menyayikan beberapa 

lagu anak ( BHS 11 

 Bertepuk pola ( FM 
15) 

 

 Bisa bermain dengan 
teman 

II. Kegiatan Inti (60 Menit) 

 

Sentra Bermain Peran Mikro 

 Menyanyi  lagu “Mari kita 

sholat 5 waktu?” 

 Bertepuk “Sholat” 

 Bermain makro dengan 
setting rumah 

 

 

 Kreativitas 

 

 

 Anak langsung,  

 Anak langsung,  
 

 

 

 Unjuk kerja 

 

 Unjuk kerja 
 

 Unjuk kerja 
 

 Unjuk kerja 

 

 Unjuk kerja 

 

 Mampu makan sendiri  

            ( Sosem 5 ) 

 Menyayikan beberapa 
lagu anak ( BHS 11 ) 

III. Istirahat ( 30 Menit ) 

 Bermain, cuci tangan 

 Berdoa, Makan bekal 

 

 Rasa ingin tahu 

 Tanggung jawab 
 

 

 Alat permainan 

 Bekal anak 

 

 Observasi 

 

Menyayikan 

beberapa lagu anak 

 ( BHS 11) 

IV. Kegiatan Akhir (30 Menit) 

 Mengulas kegiatan 

sehari-hari 

 . Doa, Pulang, Salam 

 Keberanian  Anak langsung 

 

 

 Observasi 

 

 

 

Mengetahui, 

Kepala TK Nasima 

 

 

Elly Fajarwati, S.PSi 

 

Semarang, 23 November 2012 

Guru Kelas 

 

 

Enny Yulianti 
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RENCANA KEGIATAN HARIAN 

 

KELOMPOK :  TK A 

TEMA / SUB. TEMA :  MY HOUSE / BAGIAN-BAGIAN RUMAH 

SEMESTER / MINGGU :  I / 3 BULAN DESEMBER 

HARI / TANGGAL :  KAMIS, 20 DESEMBER 2012 

 

 

Indikator 

 

Kegiatan 

Pendidikan Nasionalisme, 

Karakter Bangsa & 

Kewirausahaan 

 

Alat Peraga/ Sumber 

/ Bahan 

Penilaian Perkembangan  

Alat Hasil 

 Berdoa sebelum  & 
sesudah melakukan 

kegiatan 

 

 

 Mengembalikan alat 

permainan pada & 

tempatnya ( sosem 19) 

 

 

 Bersenandung  

I. Kegiatan awal (30 Menit) 

 Berbaris,berdoa,salam, ikrar 
hafalan surat dan hadis 

 

 Cerita pagi 

 

 BCC. Merapikan alat 
permainan yang telah 

digunakan 

 

 Bersenandung rumah kecil 
dan rumah besar 

 

 

 Religius  
 

 Komunikatif 

 

 Tanggung jawab 
 

 Kerja keras 
 

 Keberanian 

 

 

 

 Anak langsung 
 

 Anak langsung 

 

 Anak langsung 
 

 

 

 

 Observasi 
 

 Percakapan 

 

 Percakapan 
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 Menyayikan beberapa 

lagu anak ( BHS 11 

 Bertepuk pola ( FM 
15) 

 

 Bisa bermain dengan 
teman 

II. Kegiatan Inti (60 Menit) 

 

Sentra Bermain Peran Mikro 

 Menyanyi  lagu “Mari kita 

sholat 5 waktu?” 

 Bertepuk “Sholat” 

 Bermain makro dengan 
setting rumah 

 

 

 Kreativitas 

 

 

 Anak langsung,  

 Anak langsung,  
 

 

 

 Unjuk kerja 

 

 Unjuk kerja 
 

 Unjuk kerja 
 

 Unjuk kerja 

 

 Unjuk kerja 

 

 Mampu makan sendiri  

            ( Sosem 5 ) 

 Menyayikan beberapa 
lagu anak ( BHS 11 ) 

III. Istirahat ( 30 Menit ) 

 Bermain, cuci tangan 

 Berdoa, Makan bekal 

 

 Rasa ingin tahu 

 Tanggung jawab 
 

 

 Alat permainan 

 Bekal anak 

 

 Observasi 

 

Menyayikan 

beberapa lagu anak 

 ( BHS 11) 

IV. Kegiatan Akhir (30 Menit) 

 Mengulas kegiatan 

sehari-hari 

 . Doa, Pulang, Salam 

 Keberanian  Anak langsung 

 

 

 Observasi 

 

 

 

Mengetahui, 

Kepala TK Nasima 

 

 

Elly Fajarwati, S.PSi 

 

Semarang, 23 November 2012 

Guru Kelas 

 

 

Enny Yulianti 
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RENCANA KEGIATAN HARIAN 

 

KELOMPOK :  TK A 

TEMA / SUB. TEMA :  MY HOUSE / BAGIAN-BAGIAN RUMAH 

SEMESTER / MINGGU :  I / 3 BULAN DESEMBER 

HARI / TANGGAL : JUMAT, 21 DESEMBER 2012 

 

 

Indikator 

 

Kegiatan 

Pendidikan Nasionalisme, 

Karakter Bangsa & 

Kewirausahaan 

 

Alat Peraga/ Sumber 

/ Bahan 

Penilaian Perkembangan  

Alat Hasil 

 Berdoa sebelum  & 
sesudah melakukan 

kegiatan 

 

 

 Mengembalikan alat 

permainan pada & 

tempatnya ( sosem 19) 

 

 

 Bersenandung  

I. Kegiatan awal (30 

Menit) 

 Berbaris,berdoa,salam, ikrar 
hafalan surat dan hadis 

 

 Cerita pagi 

 

 BCC. Merapikan alat 
permainan yang telah 

digunakan 

 

 Bersenandung rumah kecil 
dan rumah besar 

 

 

 Religius  
 

 Komunikatif 

 

 Tanggung jawab 
 

 Kerja keras 
 

 Keberanian 

 

 

 

 Anak langsung 
 

 Anak langsung 

 

 Anak langsung 
 

 

 

 

 Observasi 
 

 Percakapan 

 

 Percakapan 
 

 

 



 

 

 
 

151 

 

 

 Menyayikan beberapa 

lagu anak ( BHS 11 

 Bertepuk pola ( FM 
15) 

 

 Bisa bermain dengan 
teman 

II. Kegiatan Inti (60 Menit) 

 

Sentra Bermain Peran Mikro 

 Menyanyi  lagu “Mari kita 

sholat 5 waktu?” 

 Bertepuk “Sholat” 

 Bermain makro dengan 
setting rumah 

 

 

 Kreativitas 

 

 

 Anak langsung,  

 Anak langsung,  
 

 

 

 Unjuk kerja 

 

 Unjuk kerja 
 

 Unjuk kerja 
 

 Unjuk kerja 

 

 Unjuk kerja 

 

 Mampu makan sendiri  

            ( Sosem 5 ) 

 Menyayikan beberapa 
lagu anak ( BHS 11 ) 

III. Istirahat ( 30 Menit ) 

 Bermain, cuci tangan 

 Berdoa, Makan bekal 

 

 Rasa ingin tahu 

 Tanggung jawab 
 

 

 Alat permainan 

 Bekal anak 

 

 Observasi 

 

Menyayikan 

beberapa lagu anak 

 ( BHS 11) 

IV. Kegiatan Akhir (30 Menit) 

 Mengulas kegiatan 

sehari-hari 

 . Doa, Pulang, Salam 

 Keberanian  Anak langsung 

 

 

 Observasi 

 

 

 

Mengetahui, 

Kepala TK Nasima 

 

 

Elly Fajarwati, S.PSi 

 

Semarang, 23 November 2012 

Guru Kelas 

 

 

Enny Yulianti 
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Keterangan Penilaian LembarObservasiAnak 

Kecerdasan Spiritual Melalui Metode Bermain Peran Anak Usia 4-5 Tahun  

Semester 1 di TK Nasima Semarang Tahun Pelajaran 2012/2013 

 

No. Aspek-aspek Kegiatan Anak Penilaian 

1 Mengagumi 

ciptaan Tuhan 

1. Mengucapkan 

“Subhanallah” jika 

melihat sesuatu yang 

indah 

1 =  Belum mau mengucapkan (diam saja) 

2 =  Mengucapkan dengan bimbingan guru 

dan kalimat belum jelas 

3 =  Mengucapkan dengan bimbingan guru 

dan kalimat sudah jelas 

4 =  Mengucapkan tanpa bimbingan guru 

dan kalimat sudah jelas 

2.Menyebutkan benda-

benda ciptaan Allah 

1 =  Belum mau menyebutkan (diam saja) 

2 =  Menyebutkan benda kurang dari 3 

benda dan masih dibimbing guru 

3 =  Menyebutkan 3 benda tanpa 

bimbingan guru 

4 =  Menyebutkan lebih dari 3 benda tanpa 

bimbingan dari guru 

2 Mempelajari 

Kitab Suci (Al 

Qur‟an) 

2. MembacaHuruf   
Hijaiyyah (mengaji) 

1 =  Belum mau membaca (diam saja) 

2 =  Bisa membaca sendiri kurang dari 10 

Huruf Hijaiyyah 

3 =  Bisa membaca sendiri 10 - 20 Huruf 

Hijaiyyah 

4 =  Bisa membaca sendiri lebih dari 20 

Huruf Hijaiyyah 

3 Melaksanakan 

ibadah 

keagamaan 

1. Melakukan gerakan 

sholat 

1 =  Belum mau bergerak (diam saja) 

2 =  Melakukan gerakan sholat masih ada 

yang salah dengan bimbingan guru 

3 =  Melakukan gerakan sholat dengan 

benar dengan bimbingan guru 

4 =  Melakukan gerakan sholat dengan 

benar tanpa bimbingan guru 

2. Berdo‟a sebelum dan 

sesudah kegiatan 

1 =  Belum mau mengucapkan (diam saja) 

2 =  Mengucapkan doa dengan bimbingan 

guru dan kalimat belum jelas 

3 =  Mengucapkan doa dengan bimbingan 

guru dan kalimat sudah jelas 

4 =  Mengucapkan doa tanpa bimbingan 

guru dan kalimat sudah jelas 

4 Memiliki 

kontrol 

interpersonal 

dan 

intrapersonal 

yang baik 

1. Mengucapkan dan 

menjawab salam 

1 =  Belum mau mengucapkan (diam saja) 

2 =  Mengucapkan dengan bimbingan guru 

dan kalimat belum jelas 

3 =  Mengucapkan dengan bimbingan guru 

dan kalimat sudah jelas 

4 =  Mengucapkan tanpa bimbingan guru 

dan kalimat sudah jelas 

2. 

Mendengarkandanmemper

1 =  Belum mau mendengarkan dan   

memperhatikan ketikateman/guru 
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hatikanketikateman/guru 

berbicara 

berbicara 

2 =  Mendengarkan dan memperhatikan 

ketikateman/guru berbicara, 

namunsesekali masih belum tertib 

3 =  Menunjukkan sikap tertib ketika 

mendengarkan dan memperhatikan 

teman/guru berbicara dengan 

bimbingan dari guru  

4 =  Menunjukkan sikap tertib ketika 

mendengarkan dan memperhatikan 

teman/guru berbicara tanpa bimbingan 

dari guru 

3. 

Berbahasasopandanmeng

ucapkanterimakasih 

1 =  Belum mau mengucapkan terimakasih 

dan belum bisa menjaga suaranya di 

dalam kelas 

2 =  Mengucapkan terimakasih dengan 

suara pelan dan berbahasa sopan 

dengan bimbingan guru  

3 =  Mengucapkan terimakasih dengan 

suara jelas dan berbahasa sopan 

dengan bimbingan guru 

4 =  Mengucapkan terimakasih dengan 

suara jelas dan berbahasa sopan tanpa 

bimbingan guru 

4. Sabar menunggu 

giliran/antri 

1 =  Belum bisa sabar menunggu giliran 

2 =  Sabar menunggu giliran dengan 

bimbingan dari guru dan sikap masih 

belum tertib (ramai sendiri) 

3 =  Sabar menunggu giliran dengan 

bimbingan dari guru dan sikapnya 

tertib 

4 =  Sabar menunggu giliran dengan tanpa 

bimbingan dari guru dan sikapnya 

tertib 

5. Mau 

memintadanmemberimaa

f 

1 =  Belum mau mengucapkan (diam saja) 

2 =  Mengucapkan dengan bimbingan guru 

dan kalimat belum jelas 

3 =  Mengucapkan dengan bimbingan guru 

dan kalimat sudah jelas 

4 =  Mengucapkan tanpa bimbingan guru 

dan kalimat sudah jelas 

5 Berperilaku 

baik 
2. Membuang sampah 

pada tempatnya 

1 =  Belum mau membuang sampah pada 

tempatnya 

2 =  Membuang sampah pada tempatnya 

dengan bimbingan guru 

3 =  Membuang sampah pada tempatnya 

tanpa bimbingan guru 

4 =  Membuang sampah pada tempatnya 

tanpa bimbingan guru, dan menasehati 

teman agar membuang sampah pada 
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tempatnya (ikut membantu temannya) 

 

2.  

Merapikanperalatansetel

ahdigunakan 

1 =  Belum mau 

merapikanperalatansetelahdigunakan 

 

2 =  Merapikan peralatan dengan 

bimbingan guru tidak sampai bersih 

dan rapi 

3 =  Merapikan peralatan dengan 

bimbingan guru sampai bersih dan 

rapi 

4 =  Merapikan peralatan tanpa bimbingan 

guru sampai bersih dan rapi, serta 

mengajak teman yang lain untuk 

merapikan peralatan setelah 

digunakan 
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DATA SISWA TK A1 

TAHUN PELAJARAN 2012/2013 

 

No. Nama Lengkap Nama  

Panggilan 

Jenis Kelamin 

L P 

1 Adrian Rafa Rizki Kurniawan Rafa L  

2 Ahmad Sa‟ad Al Hanif Hanif  L  

3 Alia Zahra Alia  P 

4 Anara Keisha Sembiring Keisha  P 

5 Amyra Neysha Hemaputri Sasha  P 

6 Archeryl Marcela Putri Ariawan Cheryl  P 

7 Arina Fauziah Mawaddah Arina  P 

8 Arya Gebyar Bima Kusuma Bima L  

9 Ataya Cahyani Witadea Ataya  P 

10 Daiva Neo Edrea Budoyo Neo L  

11 Damaira Lovarista Mahaputri Yudianto Offa  P 

12 Evan Abhinaya Achmad Evan L  

13 Ferdian Alfarrel FR Farrel L  

14 Ikhlash Tyastama Bahy Ikhlas L  

15 Jazmeen Izaah El Dinar Jazmeen  P 

16 Muhammad Hafidz Inzaghi Hafidz L  

17 Muhammad Haidar Arrya Haidar L  

18 Muhammad Raditya Bayu Raihanda Bayu L  

19 Nasywah Salsabila Andira Nasywah  P 

20 Nisriina Malfa Elvaretta Elva  P 

21 Rafa Maritza Alifia Fadhillah Alifia  P 

22 Salsabila Hanifa Sintya Sari Caca  P 

23 Syarif Agil Agil L  

24 Valentino Afinza Gusti Valen L  

JUMLAH : 12 12 

 

 

 

          Mengetahui, 

Kepala KB-TK Nasima     Guru TK A1 

 

 

 

Elly Fajarwati, S.Psi                             Enny Yulianti, A.Ma & Sri Haryanti, S. Pd 
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Lampiran 1 

 

LembarObservasiAnakPadaKondisiAwal 

Kecerdasan Spiritual Melalui Metode Bermain Peran Anak Usia 4-5 Tahun  

Semester 1 di TK Nasima Semarang Tahun Pelajaran 2012/2013 

Berilah penilaian dengan tanda checklist (v) pada kolom yang sesuai 

 

No.    : ................................... 

Nama :.................................. 

Usia   : .................................. 

 

No. Aspek-aspek Kegiatan Anak 1 2 3 4 

1 Mengagumi 

ciptaan Tuhan 

1. Mengucapkan “Subhanallah” jika 

melihat sesuatu yang indah 

    

2. Menyebutkan benda-benda ciptaan 

Allah 

    

2 Mempelajari 

Kitab Suci (Al 

Qur‟an) 

1. MengenalHuruf Hijaiyyah     

3 Melaksanakan 

ibadah 

keagamaan 

1. Melakukan gerakan sholat     

2. Berdo‟a sebelum dan sesudah kegiatan     

4 Memiliki 

kontrol 

interpersonal 

dan 

intrapersonal 

yang baik 

1. Mengucapkan dan menjawab salam     

2. 

Mendengarkandanmemperhatikanketik

ateman/guru bicara 

    

3. 

Berbahasasopandanmengucapkanteri

makasih 

    

4. Sabar menunggu giliran/antri     

5. Mau memintadanmemberimaaf     

5 Berperilaku 

baik 

1. Membuang sampah pada tempatnya     

2.  Merapikanperalatansetelahdigunakan     

Jumlah :     

 

 

Keterangan:  

1 : Belum Muncul (BM) 

2 : MB (Mulai Berkembang) 

3 : BSH (Berkembang Sesuai Harapan) 

4 : BSB (Berkembang Sangat Baik) 

Semarang,23November 2012 

 

Pengamat 

 

 

 

                  Enny Yulianti 
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Lampiran 2 

 

LembarObservasiAnakPadaSiklus 1 

Kecerdasan Spiritual Melalui Metode Bermain Peran Anak Usia 4-5 Tahun  

Semester 1 di TK Nasima Semarang Tahun Pelajaran 2012/2013 

Berilah penilaian dengan tanda checklist (v) pada kolom yang sesuai 

 

No.    : ................................... 

Nama :.................................. 

Usia   : .................................. 

 

No. Aspek-aspek Kegiatan Anak 1 2 3 4 

1 Mengagumi 

ciptaan Tuhan 

1. Mengucapkan “Subhanallah” jika 

melihat sesuatu yang indah 

    

2. Menyebutkan benda-benda ciptaan 

Allah 

    

2 Mempelajari 

Kitab Suci (Al 

Qur‟an) 

1. MengenalHuruf Hijaiyyah     

3 Melaksanakan 

ibadah 

keagamaan 

1. Melakukan gerakan sholat     

2. Berdo‟a sebelum dan sesudah kegiatan     

4 Memiliki 

kontrol 

interpersonal 

dan 

intrapersonal 

yang baik 

1. Mengucapkan dan menjawab salam     

2. 

Mendengarkandanmemperhatikanketik

ateman/guru bicara 

    

3. 

Berbahasasopandanmengucapkanteri

makasih 

    

4. Sabar menunggu giliran/antri     

5. Mau memintadanmemberimaaf     

5 Berperilaku 

baik 

1. Membuang sampah pada tempatnya     

2.  Merapikanperalatansetelahdigunakan     

 

 

 

Keterangan:  

1 : Belum Muncul (BM) 

2 : MB (Mulai Berkembang) 

3 : BSH (Berkembang Sesuai Harapan) 

4 : BSB (Berkembang Sangat Baik) 

Semarang,7Desember  2012 

 

Pengamat 

 

 

 

  Enny Yulianti 
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Lampiran 3 

 

LembarObservasiAnakPadaSiklus 2 

Kecerdasan Spiritual Melalui Metode Bermain Peran Anak Usia 4-5 Tahun  

Semester 1 di TK Nasima Semarang Tahun Pelajaran 2012/2013 

Berilah penilaian dengan tanda checklist (v) pada kolom yang sesuai 

 

No.    : ................................... 

Nama :.................................. 

Usia   : .................................. 

 

No. Aspek-aspek Kegiatan Anak 1 2 3 4 

1 Mengagumi 

ciptaan Tuhan 

1. Mengucapkan “Subhanallah” jika melihat 

sesuatu yang indah 

    

2. Menyebutkan benda-benda ciptaan Allah     

2 Mempelajari 

Kitab Suci (Al 

Qur‟an) 

1.  MengenalHuruf Hijaiyyah     

3 Melaksanakan 

ibadah 

keagamaan 

1. Melakukan gerakan sholat     

2. Berdo‟a sebelum dan sesudah kegiatan     

4 Memiliki kontrol 

interpersonal dan 

intrapersonal 

yang baik 

1.  Mengucapkan dan menjawab salam     

2. Mendengarkandanmemperhatikanketikate

man/guru bicara 

    

3. Berbahasasopandanmengucapkanterimak

asih 

    

4. Sabar menunggu giliran/antri     

5. Mau memintadanmemberimaaf     

5 Berperilaku baik 1. Membuang sampah pada tempatnya     

2. 2.  Merapikanperalatansetelahdigunakan     

 

 

 

Keterangan:  

1 : Belum Muncul (BM) 

2 : MB (Mulai Berkembang) 

3 : BSH (Berkembang Sesuai Harapan) 

4 : BSB (Berkembang Sangat Baik) 

Semarang,21Desember  2012 

 

Pengamat 

 

 

 

   Enny Yulianti 
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LEMBAR PENILAIAN ANAK KONDISI AWAL 

 

NO SkorHasilPengamatan Per Komponen 
Rata-
rata 

ANAK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   

1 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2,3 

2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1,4 

3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2,2 

4 3 4 3 2 3 4 3 3 3 4 3 3 3,1 

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

6 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 4 4 3,1 

7 4 4 3 4 3 4 2 4 3 4 4 2 3,4 

8 1 1 2 1 3 1 1 2 1 3 1 2 1,5 

9 4 2 4 4 4 3 2 4 3 4 4 4 3,5 

10 4 2 4 3 4 4 4 2 4 2 4 4 3,4 

11 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 2 1,6 

12 4 4 4 2 4 2 4 4 3 3 4 4 3,5 

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

14 3 2 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3,5 

15 1 2 2 1 3 2 3 2 3 2 2 2 2,1 

16 3 4 3 4 3 4 3 2 3 2 3 3 3,1 

17 4 4 4 2 4 3 4 4 3 4 4 3 3,6 

18 4 4 4 3 4 2 4 3 4 3 4 2 3,4 

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

20 3 2 3 3 4 3 2 3 4 3 3 3 3 

21 4 2 4 3 2 4 4 4 4 3 4 4 3,5 

22 4 2 4 4 4 3 4 3 4 2 4 4 3,5 

23 3 3 3 4 3 4 3 2 3 2 3 3 3 

24 3 4 3 3 4 3 2 3 3 2 3 3 3 

rata-
rata 2,9 2,8 3 2,6 3 3 2,8 2,8 3 2,7 3,1 2,8   

 

Semarang, 23 November 2012 

 

 

 

Pengamat, 

 

 

 

EnnyYulianti 
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LEMBAR PENILAIAN ANAK SIKLUS 1 

 

NO SkorHasilPengamatan Per Komponen 
Rata-
rata 

ANAK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   

1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 1 1 1 3 1 1 3 1 1 2 2 2 1,6 

3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3,1 

4 3 3 3 4 3 2 3 3 2 3 3 3 2,9 

5 4 2 4 2 4 3 4 3 4 3 2 2 3,1 

6 3 2 3 2 3 4 3 4 3 4 3 3 3,1 

7 4 2 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 3,5 

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

9 4 2 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3,7 

10 4 2 4 4 3 4 4 3 4 2 4 4 3,5 

11 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3,1 

12 4 4 2 4 2 4 3 4 4 2 4 4 3,4 

13 3 3 4 3 4 3 4 3 3 2 3 2 3,1 

14 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3,7 

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

16 3 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3,1 

17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 3,7 

18 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3,5 

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

20 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 3,7 

21 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 2 2 3,1 

22 4 4 4 2 4 2 4 4 2 4 3 3 3,3 

23 3 4 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 

24 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 3,7 

rata-
rata 3,3 3 3,2 3,1 3,1 3,1 3,4 3,4 3,2 3 3 3   

 
Semarang, 7 Desember 2012 

 

 

Pengamat, 

 

 

EnnyYulianti 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

161 

 

LEMBAR PENILAIAN ANAK SIKLUS 2 

 

NO Skor Hasil Pengamatan Per Komponen 
Rata-
rata 

ANAK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   

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

2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 1 3 2,1 

3 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 3 4 3,7 

4 4 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3,6 

5 4 4 3 4 2 4 3 4 4 2 4 4 3,5 

6 4 2 4 3 4 2 4 3 4 3 4 4 3,4 

7 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 3 2 3,5 

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

9 4 2 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 3,6 

10 4 3 4 3 4 3 4 2 4 4 4 2 3,4 

11 4 2 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3,6 

12 4 2 4 3 4 3 4 3 4 2 4 4 3,4 

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

14 4 4 4 2 4 2 4 3 4 3 4 3 3,4 

15 4 3 4 3 4 3 4 2 4 2 4 4 3,4 

16 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 7,5 

17 4 4 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 3,6 

18 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 3,7 

19 4 4 2 4 2 4 4 2 4 2 4 4 3,3 

20 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 4 2 3,4 

21 4 4 4 4 3 4 3 4 2 2 4 2 3,3 

22 3 4 4 2 4 2 4 4 4 3 2 4 3,3 

23 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 3 3,6 

24 4 2 4 2 4 3 4 4 3 4 4 4 3,5 

rata-
rata 3,8 3,3 3,6 3 3,4 3,2 3,6 3,3 3,7 3 3,5 3,33   

 

                                                              Semarang, 21Desember 2012 

Pengamat, 

 

 

 

EnnyYulianti 
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HASIL NILAI ANAK PADA KONDISI AWAL 

 

No NamaAnak Pertemuan Ketuntasan 

  1 2 Tuntas BelumTuntas 

1 Rafa MB MB - V 

2 Hanif BM BM - V 

3 Alia MB MB - V 

4 Keisha MB BSH - V 

5 Sasha BSH BSH - V 

6 Cheryl BSH BSH - V 

7 Arina BSH BSB V - 

8 Bima BM BM - V 

9 Ataya BSB BSB V - 

10 Neo BSB BSB V - 

11 Offa MB MB - V 

12 Evan BSB BSB V - 

13 Farrel MB MB - V 

14 Ikhlas BSB BSB V - 

15 Jazmeen MB MB - V 

16 Hafidz BSH BSH - V 

17 Haidar BSH BSB V - 

18 Bayu BSH BSB V - 

19 Nasywah BSH BSH - V 

20 Elva BSH BSB V - 

21 Alifia BSH BSH - V 

22 Caca BSH BSB V - 

23 Agil BSH BSH - V 

24 Valen BSH BSH - V 

 Jumlah   9 15 

 Prosentase   38 % 62 % 

 

Rumus :Jumlahanak yang mendapatnilaibaik x 100 % 

   Jumlahanakkeseluruhan 

 

Keterangan: 

BM : BelumMuncul 

MB : MulaiBerkembang 

BSH : BerkembangSangatBaik 

BSB : BerkembangSesuaiHarapan 
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HASIL NILAI ANAK PADA KONDISI SIKLUS 1 

 

No NamaAnak Pertemuan Ketuntasan 

  1 2 Tuntas BelumTuntas 

1 Rafa MB MB - V 

2 Hanif BM BM - V 

3 Alia BSH BSH - V 

4 Keisha BSH BSB V - 

5 Sasha BSB BSB V - 

6 Cheryl BSH BSB V - 

7 Arina BSB BSB V - 

8 Bima MB MB - V 

9 Ataya BSB BSB V - 

10 Neo BSB BSB V - 

11 Offa BSH BSH - V 

12 Evan BSB BSB V - 

13 Farrel BSH BSH - V 

14 Ikhlas BSH BSB V - 

15 Jazmeen BSH BSH - V 

16 Hafidz BSH BSH - V 

17 Haidar BSH BSB V - 

18 Bayu BSB BSB V - 

19 Nasywah BSH BSH - V 

20 Elva BSH BSB V - 

21 Alifia BSH BSB V - 

22 Caca BSB BSB V - 

23 Agil BSH BSB V - 

24 Valen BSB BSB V - 

 Jumlah   15 9 

 Prosentase   63 % 37 % 

 

Rumus :Jumlah anak yang mendapat nilai baik x 100 % 

   Jumlah anak keseluruhan 

 

Keterangan: 

BM : Belum Muncul 

MB : Mulai Berkembang 

BSH : Berkembang Sangat Baik 

BSB : Berkembang Sesuai Harapan 
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HASIL NILAI ANAK PADA KONDISI SIKLUS 2 

 

No NamaAnak Pertemuan Ketuntasan 

  1 2 Tuntas BelumTuntas 

1 Rafa MB BSH - V 

2 Hanif MB MB - V 

3 Alia BSH BSB V - 

4 Keisha BSB BSB V - 

5 Sasha BSB BSB V - 

6 Cheryl BSB BSB V - 

7 Arina BSB BSB V - 

8 Bima MB BSH - V 

9 Ataya BSB BSB V - 

10 Neo BSB BSB V - 

11 Offa BSB BSB V - 

12 Evan BSB BSB V - 

13 Farrel BSH BSH - V 

14 Ikhlas BSB BSB V - 

15 Jazmeen BSH BSB V - 

16 Hafidz BSB BSB V - 

17 Haidar BSB BSB V - 

18 Bayu BSB BSB V - 

19 Nasywah BSH BSB V - 

20 Elva BSH BSB V - 

21 Alifia BSH BSB V - 

22 Caca BSB BSB V - 

23 Agil BSB BSB V - 

24 Valen BSB BSB V - 

 Jumlah   20 4 

 Prosentase   83 % 17 % 

 

Rumus :Jumlahanak yang mendapatnilaibaik x 100 % 

   Jumlahanakkeseluruhan 

 

Keterangan: 

BM : BelumMuncul 

MB : MulaiBerkembang 

BSH : BerkembangSangatBaik 

BSB : BerkembangSesuaiHarapan 
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REKAPITULASI HASIL NILAI ANAK PADA SIKLUS 1 

 

Jumlahpeserta PertemuanSiklus 

 Pertemuan 1 Pertemuan 2 

 BM MB BSH BSB BM MB BSH BSB 

24 anak 1 2 13 8 1 2 6 15 
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REKAPITULASI HASIL NILAI ANAK PADA SIKLUS II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jumlahpeserta PertemuanSiklus 

 Pertemuan 1 Pertemuan 2 

 BM MB BSH BSB BM MB BSH BSB 

24 anak 0 3 5 16 0 1 3 20 
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FOTO-FOTO SARANA DAN PRSARANA  

TK NASIMA SEMARANG 

 
FOTO GEDUNG KB-TK NASIMA DARI SISI KANAN 

 
FOTO GEDUNG KB-TK NASIMA DARI SISI KIRI 
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FOTO TEMPAT PERMAINAN OUT DOOR 

 

 
FOTO GURU KB-TK NASIMA 
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FOTO PINTU KELAS KELOMPOK A1 TK NASIMA SEMARANG 

 

 
FOTO LOKER TAS ANAK 
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FOTO LOKER SEPATU ANAK 

 

 
FOTO ALAT-ALAT KEBERSIHAN DI DALAM KELAS 
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FOTO PAPAN TEMA “RUMAHKU/MY HOUSE” 

 
FOTO HASIL KARYA ANAK A1 
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FOTO HASIL KARYA ANAK A1 

 
FOTO HASIL KARYA ANAK A1 
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FOTO HASIL KARYA ANAK A1 MELIPAT BUAH NANAS CIPTAAN ALLAH SWT 

YANG DIKREASIKAN DENGAN KRAYON DAN SEDOTAN 

 

 
FOTO RUANG KELAS A1 
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FOTO ALAT PERAGA HURUF HIJAIYYAH  

DI PAPAN PAJANGAN KELAS A1 

 

 
FOTO ALAT PERAGA HURUF HIJAIYYAH DI PAPAN TULIS KELAS A1 

 

FOTO-FOTO KEGIATAN PEMBELAJARAN SIKLUS I 

 (BERMAIN PERAN MIKRO) 
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FOTO KEGIATAN MENGAJI KLASIKAL SEBELUM  

BERMAIN PERAN MIKRO 

 

 
FOTO PEMBELAJARAN MENGENALKAN MINIATUR MASJID 

KETIKA BERMAIN PERAN MIKRO 
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FOTO ALAT PERAGA BERMAIN PERAN MIKRO 

 
FOTO ALAT PERAGA BERMAIN PERAN MIKRO 
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FOTO GURU BERCERITA DI DALAM KELAS SEBELUM BERMAIN PERAN MIKRO 

 

 
FOTO GURU MENGENALKAN MACAM BUAH-BUAHAN CIPTAAN ALLAH SWT  DI 

DALAM KELAS SEBELUM BERMAIN PERAN MIKRO 
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FOTO BERMAIN PERAN MIKRO MENGGUNAKAN MINIATUR KANDANG SAPI, 

SAPI DAN BONEKA 

 

 
FOTO ALAT PERAGA BERMAIN PERAN MIKRO 

(TEMPAT TIDUR DAN BONEKA) 
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FOTO ALAT PERAGA BERMAIN MIKRO “EKSPRESI WAJAHKU” 

 

 

FOTO ALAT PERAGA PANGGUNG BONEKA SI SENTRA  

BERMAIN PERAN MIKRO 
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FOTO KEGITAN ANAK BERMAIN MIKRO DENGAN MENGGUNAKAN PANGGUNG 

BONEKA DAN BONEKA “EKSPRESI WAJAHKU” 

 
FOTO ANAK BERMAIN MIKRO DENGAN MENGGUNAKAN PANGGUNG BONEKA 

DAN GAMBAR ORANG 
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FOTO ANAK SEDANG BERMAIN PERAN MIKRO MENGGUNAKAN MINIATUR 

HUTAN DAN MINIATUR BINATANG 

 
FOTO KEGIATAN PEMBELAJARAN MENGENALKAN MACAM-MACAM BUAH 

CIPTAAN TUHAN DENGAN KARTU SEBELUM BERMAIN MIKRO 
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FOTO GURU MEMBERIKAN REWARD “TOSS” KEPADA ANAK YANG BERHASIL 

MENJAWAB PERTANYAAN DARI GURU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO-FOTO KEGIATAN PEMBELAJARAN SIKLUS II 

 (BERMAIN PERAN MAKRO) 
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FOTO BERBARIS SEBELUM MASUK DI RUANG  

SENTRA BERMAIN PERAN MAKRO 

 

 
FOTO BERBARIS SEBELUM  MASUK DI RUANG  

SENTRA BERMAIN PERAN MAKRO 
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FOTO KALUNG UNTUK BERMAIN DI SENTRA  

BERMAIN PERAN MAKRO 

 

 
FOTO BERDOA SEBELUM  BERMAIN DI SENTRA  

BERMAIN PERAN MAKRO 
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FOTO GURU MEMBACAKAN CERITA YANG BERHUBUNGAN DENGAN TEMA 

SEBELUM ANAK BERMAIN PERAN MAKRO 

 
FOTO ANAK MEMBACA BUKU DI SENTRA BERMAIN PERAN MAKRO 



 

 

 
 

186 

 
FOTO KEGIATAN PENGEMBANGAN MOTORIK KASAR SEBELUM 

PEMBELAJARAN DI SENTRA BERMAIN PERAN MAKRO 

 
FOTO GURU MEMBERIKAN MOTIVASI SEBELUM KEGIATAN PEMBELAJARAN 

BERMAIN PERAN MAKRO DILAKSANAKAN 
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FOTO SETTING KELAS UNTUK BERMAIN PERAN MAKRO 

 

 
FOTO SETTING RUANG TAMU DI SENTRA PERAN MAKRO 
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FOTO SETTING RUANGAN DAPUR  

DI SENTRA BERMAIN PERAN MAKRO 

 

 
FOTO SETTING RUANGAN KASIR  

DI SENTRA BERMAIN PERAN MAKRO 
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FOTO SETTING RUANGAN TOKO  

DI SENTRA BERMAIN PERAN MAKRO 

 

 
FOTO SETTING RUANGAN KASIR  

DI SENTRA BERMAIN PERAN MAKRO 
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FOTO SETTING RUANGAN SALON  

DI SENTRA BERMAIN PERAN MAKRO 

 

 
FOTO SETTING RUANGAN TEMPAT TIDUR 

 DI SENTRA BERMAIN PERAN MAKRO 
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FOTO SETTING RUANGA MAKAN 

 DI SENTRA BERMAIN PERAN MAKRO 

 

 
FOTO SETTING RUANGAN PERALATAN MEMASAK 

 DI SENTRA BERMAIN PERAN MAKRO 
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FOTO SETTING RUANGAN MENCUCI   

DI SENTRA BERMAIN PERAN MAKRO 

 

 
FOTO SETTING RUANGAN MEMASAK   

DI SENTRA BERMAIN PERAN MAKRO 
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FOTO SETTING MASJID DI SENTRA BERMAIN PERAN MAKRO 
 
 

 
FOTO TAHAPAN BERMAIN PERAN MAKRO 
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FOTO GURU MEMBERIKAN PIJAKAN AWAL SEBELUM BERMAIN DI SENTRA 

BERMAIN PERAN MAKRO 

 

 
FOTO KEGIATAN PRAKTEK SHOLAT BERJAMAAH DI SENTRA BERMAIN PERAN 

MAKRO 
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FOTO KEGIATAN PRAKTEK SHOLAT BERJAMAAH DI SENTRA BERMAIN PERAN 

MAKRO 

 
FOTO KEGIATAN MENGAJI INDIVIDUAL 

DI SENTRA BERMAIN PERAN MAKRO 
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FOTO ALAT PERAGA KARTU MENGAJI 

DI SENTRA BERMAIN PERAN MAKRO 

 

 
FOTO ALAT PERAGA KARTU MENGAJI  

DI SENTRA BERMAIN PERAN MAKRO 
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FOTO MENGELOMPOKKAN GAMBAR KARTU MENGAJI YANG SAMA 

 
FOTO GURU MEMBANTU ANAK MENGENAKAN BAJU SESUAI PERAN DI 

SENTRA BERMAIN PERAN MAKRO 
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FOTO ANAK-ANAK MEMAKAI PAKAIAN BERMAIN PERAN DI SENTRA BERMAIN 

PERAN MAKRO 

 

 
FOTO ANAK BERMAIN PERAN MAKRO MENJADI DOKTER 



 

 

 
 

199 

 
FOTO ANAK BERMAIN PERAN MAKRO MENJADI NAHKODA DAN  

ANGKATAN LAUT 

 
FOTO ANAK BERMAIN PERAN MAKRO MENJADI SOPIR DAN PENUMPANG BUS 



 

 

 
 

200 

 
FOTO ANAK BERMAIN PERAN MAKRO MENJADI PENJUAL TIKET KERETA API 

 
FOTO ANAK BERMAIN PERAN MAKRO MENJADI DOKTER DAN PASIEN 
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FOTO ALAT PERAGA KERETA API DI SENTRA 

 BERMAIN PERAN MAKRO 

\ 
FOTO ANAK BERPERAN MENJADI SEORANG KASIR DI SENTRA BERMAIN 

PERAN MAKRO 
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FOTO ANAK SEDANG MENGANGKAT TELEPONE DI SENTRA BERMAIN PERAN 

MAKRO 

 
FOTO ANAK SEDANG BERPERAN MENJADI KOKI DI SENTRA BERMAIN PERAN 

MAKRO 



 

 

 
 

203 

 
FOTO KEGIATAN ANAK MAKAN BUAH SECARA ANTRI DI SENTRA BERMAIN 

PERAN MAKRO 

 
FOTO KEGIATAN ANAK SABAR MENUNGGU GILIRAN DI SENTRA BERMAIN 

PERAN MAKRO 
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FOTO ANAK MENJAGA KEBERSIHAN KELAS DI SENTRA BERMAIN PERAN 

MAKRO 

 
FOTO KEGIATAN ANAK MEMBUANG SAMPAH PADA TEMPATNYA DI SENTRA 

BERMAIN PERAN MAKRO 
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FOTO KEGIATAN ANAK MERAPIKAN ALAT MAIN  SETELAH BERMAIN 

 DI SENTRA BERMAIN PERAN MAKRO 

 

 
FOTO KEGIATAN ANAK BERDOA SETELAH BERMAIN 

 DI SENTRA BERMAIN PERAN MAKRO 

 


