
Jurnal Mitra Pendidikan                                     Volume VI, Nomor 1, Januari 2019 

 

Ninik Andriani   41 

PENINGKATAN HASIL DAN AKTIVITAS BELAJAR MENGENAL 

LINGKUNGAN SOSIAL MELALUI METODE ROLE PLAYING 

SEMESTER 1 TAHUN 2018/2019 TK PERTIWI II TURIREJO 

 

 

Oleh 

Ninik Andriani 

TK Pertiwi II Turirejo Kecamata Jepon Kabupaten Blora 

Email : ninikandrianispdaudmm@gmail.com 

 

ABSTRAK 

Penelitian  tindakan kelas ini, bertujuan dengan metode role playing, 

peneliti ingin meningkatkan hasil dan aktivitas belajar mengenal lingkungan 

sosial pada peserta didik Kelompok B semester 1 Tahun Pelajaran 2018/2019 di 

TK Pertiwi II Turirejo. Dirumusan masalah apakah melalui metode role playing 

dapat meningkatkan hasil dan aktivitas belajar mengenal lingkungan sosial pada 

peserta didik Kelompok B semester 1 Tahun Pelajaran 2018/2019 di TK Pertiwi II 

Turirejo ?. Penelitian ini dilaksanakan selama tiga siklus/putaran?. Tiga putaran 

dimaksudkan untuk memperbaiki pelaksanaan KBM yang telah dilaksanakan. 

Pada akhir siklus kedua belum tercapai keberhasilan, akan dilakukan lagi 

tindakan siklus tiga. Subjek dalam penelitiannya sejumlah 20 orang peserta didik, 

13 orang peserta didik laki-laki dan 7 orang peserta didik perempuan. Lokasi di 

TK Pertiwi II Turirejo Kecamatan Jepon Kabupaten Blora. Peserta didik 

kelompok B di TK Pertiwi II Turirejo menggunakan metode role playing 

memeroleh pencapaian 85% memenuhi tuntas belajar sekolah. 

 

Kata kunci : pembelajaran, hasil belajar, role playing  

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

nasional dinyatakan bahwa pembelajaran ialah proses interaksi antara peserta didik 

dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. PAUD pada 

layanan TK dapat diartikan sebagai anak yang berada pada masa usia 4-6 tahun. 

Pengembangan program pembelajaran anak usia dini adalah pengembangan 

sejumlah pengalaman belajar melalui bermain yang dapat memperkaya 

pengalaman bermain anak tentang berbagai hal, seperti cara berpikir tentang diri 

sendiri, tanggap pada pertanyaan, dapat memberikan argumen untuk mencari 

berbagai alternative. Untuk mewujudkan hasil belajar di atas penulis bermaksud 

untuk melaksanakan penelitian tindakan kelas dengan menggunakan metode role 

playing atau bermain peran atau sosiodrama. 

Sebagai guru kelas, peneliti berupaya mengatasi masalah dengan melakukan 
wawancara. Dengan fenomena semacam itu dibutuhkan metode pembelajaran 

yang tepat dalam meningkatkan hasil dan aktivitas belajar peserta didik pada KD 

mengenal lingkungan sosial aspek perkembangan kognitif, sehingga siswa dapat 

lebih mudah dan cepat menguasai materi lingkup perkembangan kognitif; 
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memahami konsep makna berlawanan: kosong/penuh, ringan/berat; menunjukkan 

pemahaman mengenai didasar/dipuncak; dibelakang/didepan; diatas/dibawah; 

mampu memadankan bentuk lingkaran atau persegi dengan objek nyata atau 

gambar; sengaja menumpuk kotak atau gelang sesuai ukuran; mengelompokan 

benda, warna, bentuk, atau ukuran.  

Setiap individu belajar menginginkan hasil yang sebaik mungkin. Setiap 

individu peserta didik adalah pembelajar supaya prestasi hasil belajar berkembang 

secara optimal. Penelitian tindakan yang bersifat reflektif diharapkan dapat 

meningkatkan hasil dan aktivitas pembelajaran aspek perkembangan kognitif pada 

kompetensi dasar (KD) mengenal lingkungan sosial dengan melakukan tindakan 

tertentu yang direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi yang lebih 

memungkinkan siswa terlibat secara aktif dan menyenangkan menggunakan 

metode role playing atau bermain peran. Dalam KBM dalam pelaksanaan tatap 

muka dalam proses pembelajaran keaktifan, kreatifitas dan kemauan belajar 

peserta didik msih rendah. Dari 20 peserta didik; 7 orang peserta didik atau 35% 

aktif. Sebanyak 13 orang atau 65% kurang aktif mengikuti KBM. Masalah pada 

hasil belajar peserta didik masih rendah terutama pada kemampuan, kompetensi 

dan keterampilan. Ditunjukkan dengan data 10 peserta didik atau 50 % hasil 

belajar belum tuntas. Harapan untuk peserta didik memiliki keterampilan, 

kemampuan belajar yang tinggi dan kompetensi tinggi. Penulis akan mengkaji 

keberhasilan metode role playing dalam upaya tindakan yang bersifat reflektif 

dengan penelitian tindakan kelas, judul: “ Peningkatan Hasil Dan Aktivitas Belajar 

Mengenal Lingkungan Sosial Melalui Metode Role Playing Semester 1 Tahun 

2018/2019 TK Pertiwi II Turirejo ”. 

 

Rumusan Masalah 

Rumusan masalah apakah melalui metode role playing dapat meningkatkan 

hasil dan aktivitas belajar mengenal lingkungan sosial pada peserta didik 

Kelompok B semester 1 Tahun Pelajaran 2018/2019 di TK Pertiwi II Turirejo ?. 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian tindakan kelas ini, bertujuan 

dengan metode role playing, peneliti ingin meningkatkan hasil dan aktivitas belajar 

mengenal lingkungan sosial pada peserta didik Kelompok B semester 1 Tahun 

Pelajaran 2018/2019 di TK Pertiwi II Turirejo. 

 

Manfaat Penelitian 

Sedangkan manfaat penelitian adalah 1) manfaat bagi peserta didik dapat 

meningkatkan hasil dan aktivitas belajar peserta didik kelompok B TK Pertiwi II 

Turirejo pada kompetensi dasar (KD) mengenal lingkungan sosial aspek 

perkembangan kognitif; 2) manfaat bagi guru adalah memiliki pengalaman dalam 

mengelola pembelajaran; 3) manfaat bagi sekolah pembelajaran aktif dengan 
keberhasilan dalam melakukan PTK. 
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KAJIAN PUSTAKA 

Mengenal Lingkungan Sosial  

Dick dan Carey dalam Kemendiknas (2010:188) menyebutkan bahwa 

strategi pembelajaran merupakan suatu perangkat materi dan prosedur 

pembelajaran yang digunakan secara bersama-sama untuk menimbulkan hasil 

belajar pada peserta didik. Agar upaya mengimplementasikan rencana 

pembelajaran yang telah disusun dalam kegiatan nyata dapat tercapai secara 

optimal, diperlukan metode yang digunakan untuk merealisasikan strategi yang 

telah ditetapkan. 

Istilah pembelajaran berasal dari kata belajar, yaitu suatu aktivitas atau suatu 

proses untuk memperoleh pengetahuan, meningkatkan keterampilan, memperbaiki 

perilaku, sikap, dan mengukuhkan kepribadian. Pengertian ini lebih diarahkan 

kepada perubahan individu seseorang, baik menyangkut ilmu pengetahuan maupun 

sikap dan kepribadian dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran adalah suatu 

kegiatan yang berupaya membelajarkan siswa secara terintegrasi dengan 

memperhitungkan faktor lingkungan belajar, karakteristik siswa, serta berbagai 

strategi pembelajaran.  

Hendaknya guru-guru memperhatikan masa peka.(3) Untuk pelaksanaan 

proses pembelajaran lingkup perkembangan kognitif di TK, disesuaikan pada 

kompetensi inti (KI), kompetensi dasar (KD), indikator kurikulum 2013 PAUD 

layanan anak usia dini 4-6 tahun. (4) Kegiatan lingkup perkembangan kognitif 

mengacu kepada kompetensi dapat dikaitkan dengan tema yang sedang 

dibahas.(5) Kegiatan pembelajaran dapat menggunakan multi metode sesuai 

kompetensi yang hendak dicapai. (6) Pelaksanaan pembelajaran lingkup 

perkembangan kognitif didasarkan terjawabnya pertanyaan “apa” dan “mengapa” 

tentang segala sesuatu yang ada disekitar anak. Jika anak sudah timbul pertanyaan 

yang seperti tersebut diatas maka pada masa itu anak sudah mampu untuk 

menerima penjelasan. (7) Mengenal lingkungan sosial memanfaatkan lingkungan 

sekitar sebagai sarana sumber belajar. (8) Memberi kesempatan mengeksplorasi 

pengalaman yang didapat secara lisan atau media kreatif (menciptakan bentuk dari 

kegiatan bentuk-bentuk geometri dan tanah liat). (9) Kegiatan-kegiatan yang 

diberikan merupakan pengetahuan yang objektif dan sesuai dengan kenyataan.  

 

Hasil dan Aktivitas Belajar Kognitif 

Sergiovanni dalam Kemendiknas (2010:909) menegaskan bahwa refleksi 

praktis penilaian kinerja guru dalam supervisi adalah melihat kondisi nyata kinerja 

guru untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, misalnya apa yang sebenarnya 

terjadi di dalam kelas, apa yang sebenarnya dilakukan guru dan peserta didik di 

dalam kelas, aktivitas di dalam kelas itu yang bermakna bagi guru dan peserta 

didik, apa yang telah dilakukan guru dalam mencapai tujuan akademik, apa 

kelebihan dan kekurangan guru, bagaimana cara mengembangkannya.  

Kemampuan kognitif merupakan salah satu dari bidang pengembangan 
kemampuan dasar yang dipersiapkan oleh guru untuk meningkatkan kemampuan 

dan kreativitas anak sesuai dengan tahap perkembangannya.  

Setiap individu belajar menginginkan hasil yang sebaik mungkin. Setiap 

individu peserta didik adalah pembelajar supaya prestasi hasil belajar berkembang 
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secara optimal. Ketuntasan belajar setiap indikator yang telah ditetapkan dalam 

suatu kompetensi dasar berkisar antara 0-100%. Kriteria ideal ketuntasan untuk 

masing-masing indikator 75%. Satuan pendidikan diharapkan meningkatkan 

kriteria ketuntasan belajar secara terus menerus. Pencapaian kriteria ketuntasan 

ideal. Kurikulum disusun dengan memperhatikan potensi, tingkat perkembangan, 

minat, kecerdasan intelektual, sosial emosional, spritual, dan kinestetik peserta 

didik. Mengenal lingkungan sosial dalam mencapai kompetensi dasar (KD) 

memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: (1) Memberikan kesempatan 

kepada anak untuk menghubungkan pengetahuan yang sudah diketahui dengan 

pengetahuaan yang baru diperolehnya. Mengenalkan konsep bilangan 1-10 dengan 

menghubungkan lambang bilangan. (2) Dalam memberikan kegiatan 

pengembangan kognitif, terutama kegiatan persiapan pengenalan konsep bilangan. 

Pengembangan kemampuan kognitif bertujuan agar mampu mengolah 

perolehan belajarnya, menemukan bermacam-macam alternatif pemecahan 

masalahan, pengembangan kemampuan logika matematika, pengetahuan ruang 

dan waktu, kemampuan memilah dan mengelompokkan dan persiapan 

pengembangan kemampuan berpikir teliti. Strategi merupakan kegiatan 

pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran 

dapat dicapai secara efektif dan efisien. Untuk jenjang TK, belajar dikemas dalam 

aspek lingkup perkembangan kognitif, bahasa, seni, fisik motorik, dan sosial 

emosional. Dalam satu hari kegiatan proses belajar mengajar menggunakan 

sekurang-kurangnya 4 area kegiatan,dengan 2 kegiatan awal, 4 kegiatan inti, dan 2 

kegiatan akhir. Penilaian dan hasil belajar anak menggunakan alat dan teknik 

penilaian Kurikulum 2013 PAUD.  

Guru merencanakan, melaksanakan, menilai dan mengevaluasi dan tindak 

lanjut hasil penilaian. Guru dalam pembelajaran secara kreatif dan inovatif dalam 

mengajar, RPP dan bahan ajar sesuai dengan indikator yang ingin dicapai. 

Penilaian yang dilakukan pada model pembelajaran area pada hakekatnya tidak 

berbeda dengan model-model pembelajaran sebelumnya karena selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung, guru mencatat segala hal yang terjadi baik terhadap 

perkembangan peserta didik maupun program kegiatannya penilaiannya.  

Guru melakukan pemetaan KI, dan KD lingkup perkembangan nilai agama 

dan moral, fisik motorik, kognitif, sosial-emosional, bahasa dan seni. 

Mengembangkan materi lingkup perkembangan nilai agama dan moral, fisik 

motorik, kognitif, sosial-emosional, bahasa,seni sesuai dengan usia dan tahapan 

perkembangan anak. Indikator tingkat pencapaian perkembangan kognitif; 

memahami konsep makna berlawanan: kosong/penuh, ringan/berat; menunjukkan 

pemahaman mengenai didasar/dipuncak; dibelakang/ didepan; diatas/dibawah; 

menumpuk kotak atau gelang sesuai ukuran; mampu memadankan bentuk 

lingkaran/persegi dengan objek nyata atau gambar; mengelompokan benda, warna, 

bentuk, atau ukuran.  

 

Metode Role Playing 

Dalam penelitian ini guru menerapkan pengelolaan kelas pada model 

pembelajaran area meliputi pengorganisasian peserta didik, pengaturan area yang 

diprogramkan, dan peranan guru. Untuk itu hal-hal yang diperlukan dalam 
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pengelolaan kelas adalah : (1) Alat bermain, sarana prasarana diatur sesuai dengan 

area yang diprogramkan pada hari itu. (2) Kegiatan dapat dilakukan dengan 

menggunakan meja kursi, karpet, atau tikar sesuai dengan alat yang digunakan. (3) 

Pengaturan area memungkinkan guru dapat melakukan pengamatan sehingga 

dapat memberikan motivasi, pembinaan, dan penilaian. (4) Guru memperhatikan 

perbedaan individu setiap peserta didik pada saat mereka melakukan kegiatan di 

area. Langkah-langkah Kegiatan : (1) Kegiatan Awal (+ 30 menit); Kegiatan yang 

dilaksanakan adalah melatih pembiasaan, misalnya menyanyi, memberi salam dan 

berdoa. Bercerita tentang pengalamam sehari-hari dan setiap anak bercerita, 3 atau 

4 anak bertanya tentang cerita anak tersebut, membicarakan tema/sub tema, 

melakukan kegiatan fisik/motori yang dapat dilakukan di luar atau di dalam kelas; 

(2) Kegiatan Inti (+ 60 menit) secara individual di sudut-sudut kegiatan; Sebelum 

melakukan kegiatan inti, guru bersama anak membicarakan tugas-tugas di arena 

yang diprogramkan. Setelah itu peserta didik dibebaskan memilih area yang 

disukai sesuai dengan minatnya. Guru menjelaskan kegiatan-kegiatan di dalam 

area yang diprogramkan. Area yang dibuka setiap hari disesuaikan dengan 

indikator yang dikembangkan dan sarana/alat pembelajaran yang ada. Anak dapat 

berpindah area sesuai dengan minatnya atau pembelajaran berpusat pada anak, 

guru sebagai fasilitator. Apabila terdapat anak tidak mau melakukan kegiatan di 

area yang diprogramkan, guru harus memotivasi anak tersebut agar mau 

melakukan kegiatan. Guru dapat membantu agar peserta didik dapat 

menyelesaikan tugasnya ke area yang sedang diminatinya.  

Langkah-langkah kegiatan :  

a. Guru menyusun/menyiapkan skenario yang akan ditampilkan.  

b. Menunjuk beberapa peserta didik untuk mempelajari skenario dalam waktu 

beberapa hari sebelum KBM.  

c. Guru membentuk kelompok peserta didik yang anggotanya 5 orang.  

d. Memberikan penjelasan tentang kompetensi yang ingin dicapai.  

e. Memanggil peserta didik yang sudah ditunjuk untuk melakonkan skenario yang 

sudah dipersiapkan.  

f. Masing-masing peserta didik berada di kelompoknya sambil mengamati 

skenario yang sedang diperagakan.  

g. Setelah selesai ditampilkan, masing-masing siswa diberikan lembar kerja untuk 

membahas penampilan masing-masing kelompok.  

h. Masing-masing kelompok menyampaikan hasil kesimpulannya.  

i. Guru memberikan kesimpulan secara umum.  

j. Evaluasi.  

k. Penutup  

 

Kerangka Berpikir  

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir di atas diduga dengan 

menggunakan metode role playing dapat meningkatkan hasil dan aktivitas belajar 
peserta didik Kelompok B TK Pertiwi II Turirejo Kecamatan Jepon Kabupaten 

Blora semester ganjil tahun pelajaran 2018/2019, KD mengenal lingkungan sosial 

aspek perkembangan kognitif.  
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Hipotesis Tindakan  

Sesuai dengan permasalahan, kajian teori, maka hipotesis dalam penelitian 

ini: diyakini dengan menggunakan metode role playing dalam dapat meningkatkan 

hasil dan aktivitas belajar peserta didik kelompok B di TK Pertiwi II Turirejo pada 

KD mengenal lingkungan sosial aspek perkembangan kognitif. 

 

METODE PENELITIAN 

Desain Penelitian Tindakan  

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian tindakan kelas (PTK). 

Penelitian ini dilaksanakan dalam beberapa siklus. PTK yang dilaksanakan terdiri 

dari 3 siklus yaitu siklus I, siklus II, dan siklus III melalui tahapan perencanaan, 

pelaksanaan, pengamatan/evaluasi, dan refleksi. Perhatikan bagan berikut:  

Gambar 1. Prosedur penelitian 

  
Sumber: Dokumen PTK diolah (2018) 

Pada gambar 1. Prosedur penelitian berlangsung dalam tiga siklus, yaitu 

siklus I, siklus II, dan siklus III. Tiap-tiap siklus terdiri atas empat tahap, yaitu 

perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Hasil evaluasi awal atau nilai 

prasiklus dibandingkan dengan nilai siklus I, siklus II dan siklus III untuk 

mengetahui peningkatan hasil dan aktivitas belajar peserta didik.  

 

Subjek penelitian  
Subjek dalam penelitian adalah peserta didik Kelompok B TK Pertiwi II 

Turirejo Kecamatan Jepon Kabupaten Blora tahun pelajaran 2018/2019. Jumlah 

peserta didik 20 orang, terdiri dari 13 orang peserta didik laki-laki dan 7 orang 

peserta didik perempuan.  

 

Lokasi Dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di TK Pertiwi II Turirejo. Desa Turirejo 

Kecamatan Jepon Kabupaten Blora. Dipilihnya TK tersebut sebagai lokasi 

penelitian didasarkan pada pertimbangan  bahwa peneliti mengajar di sekolah 

tersebut sehingga memudahkan dalam proses penelitian. Waktu penelitian: 

Semester I Tahun Pelajaran 2018/2019. Jadwal penelitian pada Siklus 1, 07-10 

September 2018; Siklus 2, 13-15 September 2018; dan Siklus 3, 17-19 September 

2018. karena masalah itu timbul pada waktu tersebut dan segera untuk di pecahkan 

agar tidak menimbulkan masalah baru di sekolah tersebut sehingga memudahkan 

dalam proses penelitian.  
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Tabel. 1 Jadwal Penelitian 

 
 Sumber : Hasil penelitian diolah (2018) 

 

Teknik Pengumpulan Data  

Sumber data dari siswa sebagai subjek penelitian. Sumber data lain dari guru 

atau teman sejawat. Teknik pengumpulan data: (1) Tes, (2) Observasi, dan  

wawancara, dll. Masukan, saran dari observer yang dilakukan sebelum, selama dan 

sesudah tindakan. Dokumen RPPH, hasil dan aktivitas belajar peserta didik. 

wawancara.  Untuk pengumpulan data digunakan metode :  

1. Observasi/pengamatan, metode pengamatan dilakukan untuk mengamati 

aktivitas dan perilaku anak dalam pembelajaran.  Observasi dilakukan oleh 

peneliti dengan cara pengamatan dan pencatatan mengenai pelaksanaan 

pembelajaran dikelas. 

2. Pemberian tugas, metode pemberian tugas dilakukan dengan memberi tugas 

mengoptimalkan potensi belajar kemampuan berbahasa dengan kegiatan yang 

partisipatif dan interaktif melalui tanggapan balik, perbandingan pada metode 

role playing dapat meningkatkan hasil dan aktivitas belajar peserta didik 

Kelompok B semester ganjil tahun pelajaran 2018/2019 TK Pertiwi II Turirejo 

Kecamatan Jepon Kabupaten Blora, KD mengenal lingkungan sosial aspek 

perkembangan kognitif.  

3. Dokumen: Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

pemotretan hasil dan aktivitas belajar peserta didik. Dokumen berupa arsip 

yang ada, seperti RPPH yang dibuat guru atau materi pembelajaran, hasil 

observasi dan nilai yang diberikan oleh guru. Dokumen digunakan untuk 

menjaring data awal yang berupa daftar nilai pada KD dan KBM.   

 

Teknik Analisa Data  

Untuk menganalisis, mengolah, menyajikan  dan menarik kesimpulan data 

berupa informasi/data naratif dilakukan dengan teknik deskriptif kualitatif. Teknik 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dengan melakukan 

beberapa tahapan: reduksi data, display data, dan kesimpulan. Data utama yang 

dianalisis adalah hasil observasi hasil dan aktivitas belajar yang dilaksanakan 

peserta didik selama kegiatan pembelajaran di kelas. Hasil wawancara dianalisis 

secara deskriptif berdasarkan pada informasi yang disampaikan oleh guru. Data 

hasil observasi setiap butir selama tiga siklus dihitung menggunakan tabel 
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distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi pengelompokan data beberapa kelompok, 

dihitung banyaknya data yang masuk kedalam tiap kelas.  

 

Indikator Keberhasilan 

Indikator kinerja/ indikator keberhasilan pencapaian proses pembelajaran:  

1. Guru terampil mengelola pembelajaran ditandai aktifitas guru minimal baik 

dalam lembar observasi. 

2. Terjadi perubahan sikap dan perilaku siswa  ditandai dengan aktifitas anak 

minimal baik dalam lembar observasi.  

3. Sekurang-kurangnya pencapaian 80% berkembang secara optimal dan 

meningkat dengan menggunakan metode role playing dapat meningkatkan hasil 

dan aktivitas belajar, KD mengenal lingkungan sosial aspek perkembangan 

kognitif.  

4. Ketuntasan belajar setiap indikator pencapaian B atau BSH (berkembang sesuai 

harapan) siswa memiliki keaktifan, ketrampilan proses, kreativitas,  hasil 

belajar.  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Hasil Penelitian  
Penelitian Tindakan Kelas yang mengambil setting lokasi di TK Pertiwi II 

Turirejo Kecamatan Jepon Kabupaten Blora. Waktu penelitian: Semester I Tahun 

Pelajaran 2018/2019. Jadwal penelitian pada Siklus 1, 07 sd. 10 September 2018; 

Siklus 2, 13 sd. 15 September 2018; dan Siklus 3, 17 sd. 19 September 2018. 

Peneliti adalah Guru Kelas Kelompok B di TK Pertiwi II Turirejo Kecamatan 

Jepon Kabupaten Blora. Dalam penelitian ini, tindakan dilakukan dalam 3 siklus 

dan setiap siklus terdiri dari 4 tindakan. Setiap siklusnya adalah persiapan 

tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Hasil penelitian pada 

siklus I, siklus II dan siklus III dijelaskan sebagai berikut:  

 

Hasil Penelitian Prasiklus  

Hasil tes prasiklus diperoleh berdasarkan pengamatan hasil belajar dan 

aktivitas KBM yang dilakukan penulis dan kondisi awal sebelum dilaksanakan 

PTK. Data diperoleh dari 20 orang peserta didik, terdiri 13 orang peserta didik 

laki-laki dan 7 orang peserta didik perempuan. Untuk jenjang TK, belajar dikemas 

dalam lingkup perkembangan kognitif, bahasa, seni, fisik motorik, dan sosial 

emosional. Dalam satu hari kegiatan proses belajar mengajar menggunakan 

sekurang-kurangnya 4 area kegiatan, dengan 2 kegiatan awal, 4 kegiatan inti, dan 2 

kegiatan akhir.  

 

Hasil Penelitian Siklus 1 

Perencanaan Siklus 1 : Pada tahapan ini kegiatan sebagai berikut : (1) 

Menyusun RPP; (2) Menyiapkan blangko observasi dan wawancara; (3) 
Menyiapkan KBM ; (4) Pelaksanaan proses pembelajaran pada KD: 3.7 dan 4,7. 

Mengenal lingkungan sosial dengan metode role playing; (5) Membuat intrumen 

untuk mengukur kemampuan peserta didik. Pelaksanaan tindakan Siklus 1: Pada 

tahapan ini pelaksanaan tindakan terdiri atas kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan 



Jurnal Mitra Pendidikan                                     Volume VI, Nomor 1, Januari 2019 

 

Ninik Andriani   49 

akhir: Menjelaskan kegiatan dalam proses belajar mengajar secara umum: KD 3.7 

: Mengenal lingkungan sosial dan K.D. 4.7: Menyajikan berbagai karyanya dalan 

bentuk gambar, bercerita, bernyanyi, gerak tubuh, dll tentang lingkungan 

sosial(keluarga, teman, tempat tinggal,tempat ibadah, budaya, tranportasi). 

Merupakan pengetahuan dan keterampilan mengenai lingkungan sosial yang 

terkait tentang kehidupan dan dinamika masyarakat. Upaya guru yang dilakukan: 

(1) mengajak anak mengamati langsung apa yang ada di lingkungannya,(2) 

mengajak anak serta mendorong anak menuangkan pengetahuannya ke dalam 

berbagai bentuk karya dan anak menyampaikan hasil karyanya. Materi pokok : 

benda hidup dan benda mati. Konsep : 1) Di sekitar kita terdiri dari benda hidup 

dan benda mati.2) Benda hidup dan benda mati mempunyai ciri masing-masing. 

Tujuan: 1) Peserta didik akan mampu mengamati benda hidup dan benda mati. 2) 

Peserta didik akan mampu membedakan benda berdasarkan ciri. Kegiatan: 

mengamati benda hidup dan benda mati, mengajak peserta didik mengamati dua 

benda yaitu ayam hidup dan mainan ayam. Guru : apa yang kamu lihat ? Peserta 

didik menjawab :saya melihat... Rangsang anak untuk berpikir dengan pertanyaan-

pertanyaan. Seperti: Apa perbedaannya? Apa persamaannya? Apa yang terjadi 

pada kedua ayam tersebut setelah 1 minggu? Apa yang kamu pikirkan setelah 

mengamati? Saya pikir : ..(anak menjawab).  

Gambar 2. Ayam Hidup dan Mainan Ayam 

 
Sumber : Dokumen PTK diolah(2018) 

Bertanya ! Ajak Peserta didik untuk mengajukan pertanyaan setelah 

mengamati dua benda di atas! Fokuskan peserta didik untuk topik. Saya ingin 

tahu..Bagaimana membedakan benda mati dan hidup? Kegiatan: Membedakan 

Benda Hidup dan Benda Mati. Alat dan Bahan: Anak ayam hidup, Mainan anak 

ayam, Kandang anak ayam, Makanan anak ayam, Air. Langkah Kerja: (1) Ajak 

peserta didik untuk mengamati anak ayam dan mainan ayam secara berkelompok. 

(2) Minta siswa per kelompok merawat anak ayam dan mainan ayam tersebut dan 

mengamati selama 3 bulan. Beri perawatan yang sama di keduanya: beri makan 

setiap hari, beri minum setiap hari, bersihkan kandang 1 minggu sekali. (3) Minta 

siswa untuk mengamati ayam peliharaan kelompoknya dan mengisi lembar 

pengamatan “Ayamku Hidup!” setiap 1 minggu sekali. (4) Setelah melakukan 

kegiatan selama 3 bulan, diskusikan hasilnya. Diskusi : (1) Ajak siswa berdiskusi 

tentang hasil pengamatan ”Ayamku Hidup”. (2) Rangsang siswa dengan berbagai 

pertanyaan: Mengapa kalian mengelompokannya seperti itu? Apa alasannya? 

Mengapa anak ayam dimasukkan ke kelompok benda hidup? Mengapa ayam 

mainan dimasukkan ke kelompok benda mati? Apa ciri benda hidup? Evaluasi, 

Bahas hasil kerja kelompok bersama-sama. Konsep: Benda ada 2, benda hidup dan 

benda mati. Suatu benda disebut benda hidup karena memiliki beberapa ciri. Ciri 

benda hidup: dapat bergerak, makan dan minum, bernapas, tumbuh. Lagu 

referensi: Ayamku hidup, ayamku hidup, Dia makan, dia minum dan bergerak-
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gerak, Ayamku hidup, ayamku hidup, Semakin besar, Seperti aku! Membuat 

instrumen evaluasi untuk peserta didik; (5) Menarik kesimpulan.  

Gambar 3. Aktivitas Belajar Peserta Didik menggunakan Metode Role Playing 

 
Sumber : Hasil Penelitian diolah (2018) 

Pengamatan siklus 1 dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan, 

pengamatan. Hasil pengamatan siklus 1, dijelaskan melalui tabel sebagai berikut :  

Tabel 2. Hasil Pengamatan Kondisi Siklus I 

No Indikator Kondisi Siklus I 

1 Keaktifan 50 

2    Ketrampilan Proses 65 

3    Kreativitas 65 

4    Hasil Belajar 65 

Sumber : Hasil Penelitian diolah (2018) 

Dari tabel 2 diatas terlihat dari 20 peserta didik: 13 orang peserta didik laki-

laki dan 7 orang peserta didik perempuan bahwa dengan tugas kelompok 1, 2, 3, 

dan 4 berpasangan dalam keaktifan masih rendah sebesar 50 % atau katagori 

cukup aktif Refleksi Siklus 1 : Peningkatan kualitas pembelajaran yang telah 

terjadi berdampak pada hasil dan aktivitas belajar peserta didik. Peningkatan 

kualitas pembelajaran yang berkelanjutan pada siklus 2.  

 

Hasil Penelitian Siklus II  
Perencanaan siklus II: Rancangan dan skenario pembelajaran. Pelaksanaan 

tindakan Siklus II : Tumbuhkan kesadaran, pemahaman, kemampuan dan kemauan 

belajar (learn how to learn). Selama pelaksanaan tindakan, guru sebagai pelaksana 

intervensi pembelajaran mengacu pada rancangan yang telah dibuat dan faktor 

yang memungkinkan untuk terjadinya perubahan.  

Gambar 4. Aktivitas belajar peserta didik menggunakan metode role playing 

.  

 Sumber : Hasil Penelitian diolah (2018) 

Hasil Pengamatan Siklus II: Hasil pengamatan pada siklus II dapat 

dijelaskan melalui tabel sebagai berikut 
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Tabel 3. Hasil Pengamatan Kondisi Siklus II 

No Indikator Kondisi siklus 1I 

1 Keaktifan 65 

2    Ketrampilan Proses 70 

3    Kreativitas  70 

4    Hasil Belajar 80 

Sumber : Hasil Penelitian diolah (2018) 

Dari tabel 3 diatas terlihat bahwa dengan tugas kelompok 1, 2, 3, dan 4 

dalam indikator keaktifan sebesar 65% atau katagori aktif, ketrampilan proses 

70%, kreativitas 70%, dan hasil belajar 80%.  

Tabel 4. Perbandingan Pengamatan Kondisi siklus I dan Siklus II 

No Indikator 
Kondisi 

Siklus I 

Kondisi 

Siklus II 
Peningkatan 

1 Keaktifan 50 65 15 

2    Ketrampilan Proses 65 70 5 

3    Kreativitas 65 70 5 

4    Hasil Belajar 65 80 15 

Sumber : Hasil Penelitian diolah (2018) 

Dari tabel 4 diatas terlihat bahwa dengan tugas individu untuk unjuk kerja 

dalam penelitian ini terlihat pada indikator kreativitas dan hasil belajar mengalami 

kenaikan 5 sampai 15 persen. Sedangkan indikator keaktifan dari 50%, atau 

kurang aktif menjadi 65%, atau kategori aktif. Refleksi Siklus II : Perubahan pada 

peserta didik, suasana kelas, cara guru mengajar, interaksi peserta didik dengan 

materi, interaksi siswa dengan siswa, interaksi siswa dengan guru, intensitas dan 

kualitas interaksi. Memperbaiki kelemahan untuk dilanjutkan pada siklus III. 

Peningkatan kualitas pembelajaran yang telah terjadi berdampak pada hasil belajar 

ataupun kompetensi siswa. Tindak supaya terjadi peningkatan kualitas 

pembelajaran yang berkelanjutan. 

 

Siklus III 

Perencanaan siklus III: Rancangan dan skenario pembelajaran. Pelaksanaan 

tindakan Siklus III : Tumbuhkan kesadaran, pemahaman, kemampuan dan 

kemauan belajar (learn how to learn). Selama pelaksanaan tindakan, guru sebagai 

pelaksana intervensi pembelajaran mengacu pada rancangan yang telah dibuat dan 

faktor yang memungkinkan untuk terjadinya perubahan. Observasi dilakukan 

bersamaan dengan pelaksanaan tindakan, pengamatan individu dan kelompok. 

Gambar 5. Aktivitas Belajar Peserta Didik menggunakan Metode Role Playing 

 
Sumber : Hasil Penelitian diolah (2018) 
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Hasil pengamatan pada Siklus III dapat dijelaskan melalui tabel 4.  

Tabel 5. Hasil Pengamatan Kondisi Siklus III 

No Indikator Kondisi Siklus III 

1 Keaktifan 90 

2    Ketrampilan Proses 80 

3    Kreativitas 80 

4    Hasil Belajar 90 

Sumber : Hasil Penelitian diolah (2018) 

Dari tabel 5 diatas terlihat bahwa dengan tugas individu dan kelompok 1-4 

kelompok dan jumlah anggota @ 5 anak yaitu pada indikator keaktifan 90 % atau 

katagori sangat aktif, ketrampilan proses 80%, kreativitas 80%, hasil belajar 90%.  

Tabel 6. Perbandingan pengamatan Kondisi siklus I dan Siklus II 

No Indikator 
Kondisi 

Siklus II 

Kondisi 

Siklus III 
Peningkatan 

1 Keaktifan 65 90 25 

2    Ketrampilan Proses 70 80 10 

3    Kreativitas 70 80 10 

4    Hasil Belajar 80 90 10 

Sumber : Hasil Penelitian diolah (2018) 

Dari tabel 6 diatas terlihat indikator kreativitas dan hasil belajar mengalami 

kenaikan masing-masing sebesar 10 persen. Sedangkan indikator keaktifan dari 

65%, atau aktif menjadi 90%, atau kategori sangat aktif. Refleksi Siklus III : 

Terjadi peningkatan kualitas pembelajaran pada aspek keaktifan dari siklus I 50% 

kurang aktif, siklus II 65 % aktif dan pada siklus III menjadi 90 % atau kategori 

sangat aktif.  

 

Pembahasan 

Pada keaktifan dan hasil belajar. KD 3.7 : Mengenal lingkungan sosial dan 

K.D. 4.7: Menyajikan berbagai karyanya dalan bentuk gambar, bercerita, 

bernyanyi, gerak tubuh, dll tentang lingkungan sosial. Skor kategori belum 

berkembang (BB), tidak ada siswa yang masuk dalam kategori mulai berkembang 

(MB), sebanyak 14(46,67%) siswa masuk dalam kategori berkembang sesuai 

harapan (BSH), sebanyak 16(53,33%) siswa yang masuk dalam kategori 

berkembang sangat baik (BSB. Pada bagian ini ringkaskan hasil penelitian dari 

seluruh siklus dan semua aspek yang menjadi konsentrasi penelitian. Perubahan 

dan perbaikan yang terjadi, deskripsi penyebab atau alasan yang logis dan rasional.  

Gambar 6. Aktivitas belajar peserta didik menggunakan metode role playing 

  
Sumber : Hasil Penelitian diolah (2018) 
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Dari tabel 7 Aktivitas belajar peserta didik menggunakan metode role 

playing. 

Hasil pengamatan antara kondisi siklus 1, siklus 2, siklus 3 dapat dijelaskan 

melalui tabel sebagai berikut : 

Tabel 7. Perbandingan pengamatan Kondisi siklus I, siklus II dan siklus III 

No Indikator 
Siklus 

1 

Siklus 

2 

Peningkatan 

Siklus 1 ke 

Siklus 2 (%) 

Siklus 

3 

Peningkatan 

Siklus 1 ke 

Siklus 3 (%) 

1 Keaktifan 50 65 15 90 40 

2 Ketrampilan 

Proses 

65 70 5 80 15 

3    Kreativitas 65 70 5 80 15 

4    Hasil Belajar 65 80 15 90 25 

      Sumber : Hasil Penelitian diolah (2018)  

Dari tabel 7 diatas terlihat indikator kreativitas dan hasil belajar mengalami 

kenaikan masing-masing. Sedangkan indikator keaktifan dari 65%, atau aktif 

menjadi 90%, sangat aktif. Refleksi Siklus III : Terjadi peningkatan kualitas 

pembelajaran pada aspek keaktifan dari siklus I 50% kurang aktif, siklus II 65 % 

aktif dan pada siklus III menjadi 90 % atau kategori sangat aktif. Guru sekaligus 

Peneliti melakukan penggamatan atau observasi proses pembelajaran, dalam 

penelitian ini yang dibantu oleh seorang kolaborator.  

 Gambar 7. Aktivitas Belajar Peserta Didik menggunakan Metode Role Playing 

  
Sumber : Hasil Penelitian diolah (2018) 

Pengembangan program pembelajaran bagi anak di TK harusnya sarat 

dengan aktivitas bermain yang mengutamakan program adanya kebebasan bagi 

anak untuk bereksplorasi dan beraktivitas, sedangkan orang dewasa seharus nya 

lebih berperan sebagai fasilitator saat anak mem butuhkan bantuan untuk 

memecahkan masalah yang dihadapi. Menurut beberapa pengertian di atas dapat 

dipahami bahwa pembelajaran anak usia TK ialah pembelajaran yang 

menyenangkan dan dilakukan melalui bermain yang memfasilitasi seluruh aspek 

perkembangan anak sehingga berkembang secara optimal. Berkaitan dengan 

pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi di TK pembelajaran 

yang dilakukan memperhatikan aspek perkembangan anak dan cara belajar anak 

yang menyenangkan dalam suasana bermain.  
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah untuk 

meningkatkan hasil belajar peserta didik kelompok B; untuk meningkatkan 

aktivitas belajar peserta didik kelompok B di TK Pertiwi II Turirejo pada KD 

mengenal lingkungan sosial aspek kognitif. Dari hasil kegiatan yang dilakukan 

selama tiga kali siklus, dan berdasarkan seluruh pembahasan serta analisis yang 

telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa; Hal ini terlihat dari hasil pengamatan 

dan wawancara dengan guru kelas. Workshop penggunaan media gambar 

dilaksanakan dalam tiga siklus, setiap siklus dua tindakan, dan dirancang untuk 

memaksimalkan kemampuan berbahasa untuk mengembangkan perbendaharaan 

dan kosakatanya. 

 

Saran  

Berdasarkan pada temuan –temuan hasil penelitian tindakan kelas (PTK), 

maka penulis memberikan saran : (1) Guru sebaiknya menggunakan multi metode 

mengajar akan memudahkah peserta didik dalam mengikuti 

prosespembelajaran, (2) Guru sebaiknya dalam mengajar sering menggunakan 

media dan sumber belajar yang beragam; (3) Guru sebaiknya dapat berperan 

sebagai fasilitator dalam mengajarnya.  
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