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 Pembelajaran pada Taman Kanak-kanak pada umumnya kurang 
menggunakan media atau alat peraga dan hanya mengandalkan ceramah 
dan cerita guru, sehingga hasil pembelajaran kurang memuaskan. Hal ini 
menjadi latar belakang dalam penelitian skripsi ini. 

    Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah 
apakah alat peraga gambar berseri dapat meningkatkan hasil pembelajaran 
dan dapat membentuk perilaku belajar terhadap siswa TK B pada Taman 
Kanak-Kanak PL Bernardus. Permasalahan itulah yang akan diangkat dalam 
penelitian ini. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui hasil belajar 
siswa dengan menggunakan media gambar berseri dibanding dengan 
pembelajaran dengan metode ceramah, dan sejauh mana pengaruh media 
gambar berseri terhadap pembentukan perilaku belajar pada siswa TK B PL 
Bernardus, sehingga hasil pembelajaran pada TK B PL Bernardus dapat 
meningkat. 

   Metodologi penelitian ini dengan menggunakan sampel 40 siswa 
yang terbagi menjadi dua kelompok, masing-masing 20 siswa, kelompok 
eksperimen yaitu kelompok yang menggunakan alat peraga gambar berseri 
dan kelompok kontrol tanpa menggunakan alat peraga. Teknik yang 
digunakan adalah proporsional / Random Sampling. Metode penelitian 
menggunakan wawancara berstruktur dan teknik tes gambar. Teknik analisis 
data menggunakan t tes. 

   Hasil penelitian pada skripsi ini menunjukkan suatu peningkatan 
aspek yang diteliti yaitu penggunaan alat peraga, perilaku dalam kegiatan 
pembelajaran, keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Secara umum 
hasil pembelajaran pada TK B PL Bernardus meningkat. Hal itu dapat dilihat 
dari hasil pre tes gambar, matching diperoleh hasil evaluasi yang berupa tes 
gambar mengalami peningkatan dari kelompok eksperimen rata-rata 6,3 
sedangkan tes gambar pada tes akhir rata-rata 8,35. Hal ini terjadi 
peningkatan hasil belajar siswa. Demikian juga hasil observasi dan 
wawancara pada kelompok eksperimen mendapatkan skor 141 atau 70,5% 
kriteria baik, sedangkan kelompok kontrol mendapatkan skor 52 atau 26%. 



Hal itu membuktikan bahwa siswa aktif mengikuti pelajaran, sehingga perilaku 
siswa dapat terbentuk dengan adanya media pembelajaran gambar berseri. 

   Peneliti menyarankan kepada semua guru Taman Kanak-Kanak agar 
dalam pembelajaran selalu menggunakan alat peraga atau media 
pembelajaran yang tepat dan menguasai penggunaan alat peraga tersebut, 
sehingga tujuan yang kita rencanakan tercapai. 


