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Pengembangan Nilai-Nilai Kejujuran, Keberanian dan
Ginta Damai Melalui Pembelajaran Berdasarkan:

Minat di TK Negeri 2Yogyakarta
Oleh: Sudaryanti

..IBSTRACT

This research stucly was aimed at improving rhe actualization of honesty, bravery,
and peace values through daily habitformation and interest-based learning.
This study was an action researclt study conducted in three cycles, each of which
consisted of planning, action implementation, observation, and reflection. The
research subjects were teachers and student. The data were collected through
observation, and interviews. Observation were conducted to collect the data of
students' behaviour regarding honesty, bravery, and peace through habit
formation. Interviews were carried out to collect the data regarding learning
strategies employed by teachers. The data trustworthiness was assessed iy
continual observations and teachers' rechecking as well as through discussion. The
dato were analyzed by using the qualitotive data analysis employing an interactive
model.
The research findings show that the constraint in developing honesty, bravery, and
peace values is that teachers have not fully realized that interest-based learning
has advantages. This can be overcome by optimizing teachers'competence in
impriving learning strategies. Inculcating honesty, bravery, and peace values can
be done through story telling, teachers' examples, and habit formation. The
actualization of honesty, bravery, and peace values can be improved through habit
formation and teachers' examples. The escalation of honesty value be visible in the
speal<s, affectif, and the entire day habbits. The escalation of bravery value be
visible in the honest speak, try the gome, suggest ideas, ask a question, prayer
lead, and prepare organized arrangement. The escalation of Peace Value be
visible on the composare in every carry out of the activities, tolerance in wait of
turn , self control , and be mutually considerate at the play. The escalation of theat
interest based of student is indicated by there
interest the children.

,s nt one of areas open who is not

The key word: Actualization of Honesty, Bravery, Peace Values through Daily Habit
Formation and Interest-B as ed Learning

PENDAHULUAN

Pendidikan Taman Kanak-kanak pada dasarnya adalah pendidikan yang

diselenggarakan dengan tujuan untuk rnemfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan

anak secara menyeluruh atau menekankan pada pengembangan seluruh aspek

kepribadian anak sebagairnana dikemukakan oleh Anderson (1993), "Early childhood
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education is based on a number of methidicar didactic consideration the aim of whiich is

provide opportunities for development of child'ren personality"' Artinya' pendidikan

Taman Kanak-Kanak memberikan kesempatan untuk mengembangkan kepribadian

anak,olehkarenaitupendidikanuntukanakusiadinikhusrrsnyaTamanKanak.Kanak

perlu menyediakan berbagai kegiatan yang dapat mengembangkan berbagai aspek

perkembangafiyaflgmeliputiaspekkognitif,bahasa,emosi,fisikdanmotorik'
pendidikan di Taman Kanak-Kanak hendaknya menyediakan pengalaman-pengalaman

yangmenyenangkan,iklimbermaknadanyarrghangatsepertiyangdiberikanolehorang

tua di lingkungan rumah sebagaimana diungkapkan Pestalozzi dalam Barbara Bruner

(1990), "school for young children have the wormth and cctring atmosphere that parent

would give at home"'

Kualitaspembelajarandapatdiukurdanditentukanolehsejauhmanakegiatan

pembelajaran tertentu dapat menjadi alat pengubah tingkah laku peserta didik ke arah

yang sesuai dengan tujuan / kompetensi yang telah ditetapkan' oleh karena itu guru TK

dituntut mampu merancang, mengembangkan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran

yang sesuai dengan karakteristik perkernbangan dan kebutuhan anak didik TK' keadaan

lingkungan sekitar, dan ketersediaan safana dan prasarana pendidikan serta kondisi TK'

Pemb e laiar an merup akan b entuk p enyeleng g af aan p endidikan yan g memadukan

secafa sistematis dan berkesinambungan suatu kegiatan' Kegiatan pembelajaran dapat

dilakukan di lingkungan sekolah dan di luar lingkungan sekolah dalam wujud

penyediaan beragam pengalaman belajar untuk semua peserta didik' Kegiatan

pembelajaran sebagai suatu proses harus berdasarkan prinsip-prinsip pembelajatan '

Kegiatan pembelajaran dirancang mengikuti prinsip-prinsip belajar - mengajar

baik terkait dengan keluasan bahan / materi, pengalaman belajar' tempat dan waktu

belajar, alatlsumber belajar, bentuk pengorganisasian kelas dan cara penilaian' Dalam

kegiatan pembelajaran guru perlu memberikan dorongan kepada peserta didik untuk

mengungkapkan kemampuannya dalam membangun gagasan' Guru berperan sebagai

fasilitator dan bertanggung jawab untuk menciptakan situasi yang dapat menumbuhkan

prakarsa, motivasi, dan tanggung jawab peserta didik untuk belajar' Di samping itu guru

dalam mengelola kegiatan pembelajaran hendaknya mampu mengembangkan pola

interaksi antaraberbagai pihak yang terlibat di dalam pembelajaran dan harus pandai

ll-riL I/tl

___ a .r, r,-

Ir!"-irllflJ.[

!

:l,: iLllffir

r,:5T,1&mm

Irv{rtlii;

- " urym;m'

llxll-l]l,.gm

Ttgr[,g, ]

m:m"tu

Ttf]ltlNMIfr

niflffn;&ll{ifi

:pufMiijgll

firtrl/6lf'

mLrimmoi

r-rtd${,llMlL

memm

;m]m

ffmsudlr

ffi

mlflimf

Sdru;ut

ffi.",rlm[

fm.m,rm i

urlm

2fl



e-TK-an

ich is

dikan

adian

Lanak

aspek

torik.

aman

orang

runer

'arent

fatan

arah

uTK
jaran

rdaan

i TK.

lukan

dapat

rujud

fatan

gajar

rraktu

talam

rntuk

bagai

hkan

guru

pola

mdai

In-m nl Pengem b angan llmu Ke -T K- an

memotivasi peserta didik untuk terbuka, kreatif, responsif, interaktif dalam kegiatan

pembelajaran.

Kegiatan pembelajaran di Taman Kanak-Kanak mengutamakan bermain sambil

belajar dan belajar seraya bermain. Secara alamiah bermain memotivasi anak untuk

mengetahui sesuatu lebih mendalam, dan secara spontan anak mengembangkan

kemampuannya. Bermain pada dasamya mementingkan proses dari pada hasil. Menurut

Bredekamp (lggl). "play is an important vehicle for children, social, emotional, and

cognitive development". Artinya bermain merupakan wahana yang penting untuk

perkembangan sosial, emosional, dan kognitif anak.

Penerapan pendidikan nilai perlu disesuaikan dengan tahap atau tingkat

perkembangan anak didik. Untuk itu hasil-hasil penemuan dan keterangan dari ilmu-

ilmu, khususnya psikologi perkembangan sangat membantu kita. Salah satu model

pentahapan perkembangan pribadi anak yang mungkin dapat dipakai dalam hali ini

sebagai contoh ialah penemuan yang disarankan oleh Kohlberg mengenai tingkattingkat

perkembangan kesadaran moral pada anak.

Thomas Kuhn (Barnes, lg82) menyatakan a value can be, if it is held to be

-:ore than a mere verbal formulatior, sebuah nilai dapat tervrujud andaikata nilai itu

,iiamalkan daripada hanya sebagai bentuk ucapan saja. Dengan kata lain, nilai yang

'esungguhnyahanya 
dapat lahir kalau diwujudkan dalam tindakan.

Gambaran pelaksanaan pembelajaran nilai di TK Negeri 2 yaitu: (1) Guru TK

reXum mengupayakan sepenuhnya pengembangan nilai-nilai kejujuran, keberanian, dan

;:nta damai melalui pembelajaran berdasarkan tninat (2) Sebagian besar guru TK

;e:r derung hanya menyampaikan materi pembelaj aran tentang kejujuran, keberanian dan

;-nra damai tetapi tidak menanamkan nilai-nilai kejujuran, keberanian, dan cinta damai

',lam pembiasaan. (3) Guru TK belum memahami pembelajaran berdasarkan minat. (4)

S;k.rlah belum mendesain sarana dan prasarana pembelajaran berdasarkan minat.

Keldalanya disebabkan oleh beberapa faktor: guru, siswa, orang tua, kondisi sekolah,

=:- .urgkungan belajar sebagai pendukungnya.

Permasalahannya adalah masih kurangnya kemampuan gunr tentang penanaman

- -a: kejujuran, keberanian, dan cinta damai melalui pembelajaran berdasarkan minat.

3
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Hanya saja masalah ini belum pernah diatasi dengan penelitian tindakan kelas melalui

pembelaj aran berdasarkan minat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan pengemliangan nilai-nilai

kejujuran, keberanian, dan cinta damai melalui pembelajaran berdasarkan minat dengan

cara pembiasaan sehari-hari bagi siswa TK Negeri 2Yogyakafia.

Model pembelajaran berdasarkan minat adalah model pembelajaran yang

memberi kesempatan kepada anak didik untuk memilih / melakukan kegiatan sendiri

sesuai dengan minatnya . Pembelajaran berdasarkan minat dirancang untuk memenuhi

kebutuhan-kebutuhan spesifik anak dan menghormati keberagaman budaya yang

menekankan pada prinsip (1) individualisasi pengalaman pembelajaran bagi setiap

anak, (2) membantu anak untuk membuat pilihan-pilihan rnelalui kegiatan dan pusat-

pusat kegiatan ,dan (3) peran serta keluarga'

pembelajaran berdasarkan minat menggunakan 10 area, yaitu : area agam4 atea

balok, area bahasa, area drama ) atea berhitung / matematika, area IPA, area musik,

area seni/ motorik , area air dan pasir , area membaca dan menulis. Dalam satu hari

dapat dibuka minirnal 4 area .

Bobbi Fisher (2002) mengemukakan bahwa anak belajar secara alamiah, bukan

atas dasar paksaan orang dewasa. Proses belajar yang bersifat alamiah ini muncul apabila

lingkungan sekitar anak menstimulasi dirinya melalui penyediaan fasilitas yang

dirancang, sehingga mengundang anak untuk betajar. Holdaway (1986) dalam Bobbi

Fisher (2002) melakukan penyelidikan tentang penerapan pengajaran bahasa dengan

menguji ,, homely models " . Dengan model ini dia menerapkan kondisi di rumah yang

rnelibatkan interaksi dengan anggota keluarga dan teman untuk perkembangan bahasa

dalam setting sekolah. Model pembelajarannya memasukkan demonstrasi, partisipasi,

bermain drama atau praktik dan penampilan. Model pembelajarannya dinamakan

Natural Learning Model.

Smith (1936) dalam Bobbi Fisher (2OOZ) mengemukakan bahwa anak-anak

mengetahui bagaimana belajar karena belajar adalah sesuatu yang sifatnya alamiah.

Mereka belajar dari lingkungan yng mereka kagumi. Orang tua, sauclara kandung,

pengasuh yafig berbicara dan melakukan percakapan dengan anak secara wajar

merupakan fasilitator yang baik bagi anak.
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pembelajaralyangberpusat pada anak harus direncanakan agar kegiatan benar-

benar dapat mendukung perkembangan dan belajar anak seoptimal mungkin. Penyiapan

lingkungan belajar dan pelaks anaarL pembelajaran hendaknya mengikuti prosedur

pembelajaran yang berpusat pada anak. Perencanaan dan penyediaan bahan-bahan atau

peralatan yang dapat mendukung perkembangan dan belajar anak secara komprehensip

1-ang meliputi perkembangan fisik-motorik, sosial, emosi, kognitif, kreativitas dan

bahasa. Bahan-bahan dan peralatan tersebut disediakan pada setiap area kegiatan

meliputi : (1) area pasir dan air. Air dan pasir merupakan dua jenis benda yang disukai

anak. Melalui air dan pasir anak dapat bermain dengan dirinya, dengan benda-benda

r:ang ada disekitarnya, dengan teman, atau bermain dalam kelompok. Pasir dan air

merupakan wahana yang baik untuk belajar anak. (2) area balok. Pada area ini anak dapat

mrenemukan sesuatu untuk dikerjakan dengan balok. Anak dapat berbuat sesuatu,

misalnya membuat menara, mobil-mobilan, jembatan, rumah-rumahan dan sebagainya.

\[ereka jug a dapatmengangkat, menumpuk, mengelompok -kan, menggabungkan balok-

balok tersebut untuk bermain. (3) area bermain drama. Area bermain drama atau area

rurnah. Area rumah dapat mendukung bermain secara individual maupun bekerja sama

nrelalui kelompok. Di area ini anak dapat bermain menirukan kegiatan di rumah

misalnya memasak, berjualan, mencuci, menyeterika, dan lain-lain. Disini anak-anak

nnengeksplorasi, meniru, dan berpura-pura melakukan kegiatan seperti di rumah.

Berperan sebagai ibu, berperan sebagai ayah, sebagai dokter, guru, sopir, pilot dan lain-

lain. (4) area seni. Area seni merupakan pusat kegiatan yang penuh dengan suasana

senang, riang dan menimbulkan kepuasan bagi anak-anak. Tujuan utama area ini adalah

nnenumbuh kembangkan kreativitas rasa ingin tahu, daya khayal dan inisiatif anak. Di

a6ea ini anak dapat mengeksplorasi bahan-bahan, mencampur wama, menggunting,

menggambar, dan sebagainya. (5) area matematika. Area ini merupakan tempat anak

bermain dengan permainan sederhana, puzzle, atau perangkat mainan manipulatif yang

dapat digunakan dengan berbagai cara contohnya menggabungkan, memisahkan,

mengambil sebagian benda, membuat pola. (6) area membaca dan menulis. Area ini

memberi kesempatan pada anak untuk mempersiapkan membaca dan menulis. Yang

meliputi buku,buku yang dibuat anak, majalah, buku-buku cerita, alat-alat menulis, dan

lain-lain yang memungkinkan anak dapat memilih sendiri kegiatanny a. (7) area musik

5
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dan gerak. pada areaini anak dapat melakukan berbagai kegiatan bernyanyi, memainkan

alat musik, menari, mendengarkan musik, membuat nyanyian, dan mengeksplorasi alat-

alat musik. (8) area agama.Pada area ini disediakan alat-alal ibadah dan miniature sesuai

dengan agama yang resmi dan diakui di Indonesia sehingga memungkinkan anak untuk

mempraktikkan ibadah sesuai dengan agamayang dianut anak-anak. (9) area IPA. Pada

area ini disediakan bermacam-macam biji-bijian, obat-obat tradisional sehingga

memungkinkan anak untuk mencoba dan mempraktikkan meraba dan mencium bau. (10)

atea bahasa. Pada area ini disediakan berbagai majalah ,buku cerita sehingga

memungkinkan anak untuk mengembangkan bahasa melalui cerita. Pada setiap area

tersebut dilengkapi dengan bahan-bahan, benda-benda atau berbagai obyek yang

dibutuhkan anak untuk belajar dan berkembang secara optimal'

CARA PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas, yang dilaksanakan melalui

tiga siklus yang masing -masing siklus terdiri dari perenc anaan, pelaksanaan tindakan,

observasi dan refleksi. Subyek penelitian adalah guru dan siswa . Data dikumpulkan

melalui pengamatan dan wawancara .

Keabsahan data dapat dibuktikan dengan diketemukannya penafsiran yang sesuai

dengan hal yang sebenamya ada di lapangan, yang disepakati oleh subyek penelitian.

Triangulasi data sebagai usaha untuk menjamin tingkat kepercayaan dengan cara

pengecekan data berulang-ulang dengan melibatkan diri secara langsung dalam proses

pembelajaran yang dilaksanakan di kelas. Dalam kegiatan tersebut diamati secara cermat

terus-menerus secara kolaboratif untuk mengetahui apakah kegiatan pembelajaran

dilakukan dalam praktek yang sesuai dengan kaidah-kaidah pembelajaran berdasarkan

minat dan kaidah-kaidah pengembangan nilai-nilai kejujuran, keberanian, dan cinta

damai yang sesuai dengan perkembangan psikologis anak TK. Dengan metode ini

diharapkan keabsahan data penelitian dapat dipertanggungj awabkan.

Dalam penelitian ini analisis data menggunakan analisis data kualitatif (Milles

dan Huberman; 1984 ,23) langkah yang dilakukan dalam analisis data meliputi reduksi

data, peny ajian data, penarikan kesimpulan / verifikasi sebagai sesuatu yang jalin -

menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang

,lllft',]
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sejajar, unfuk membangun wawasan umum yang disebut " analisis". Tiga hal utama itu

dapat dilihat pada gambar 1. Dalam model interaktif ini tiga jenis kegiatan analisis dan

kegiatan pengumpulan data itu sendiri merupakan proses siklus dan interaktif. Peneliti

siap bergerak diantara empat "sumbu" kumparan itu selama pengumpulan data,

selanjutnya bergerak bolak-balik diantara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan

kesimpulan / verifikasi selama sisa waktu penelitiannya.

Pengkodean data, misalnya (reduksi data), menjurus kearah gagasan-gagasan

baru guna dimasukkan ke dalam suatu matriks (penyajian data), Pencatatan data

mempersyaratkan reduksi data selanjutnya. Begitu matriks terisi, kesimpulan awal dapat

ditarik, tetapi menggiring kepada pengambilan keputusan untuk rnenambah kolom pada

natriks itu untuk dapat menguji kesimpulan tersebut. Masalah reduksi data, penyajian

data, dan penarikan kesimpulan / verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara

'nerurutan sebagai rangkian kegiatan analisis yang saling susul menyusul. Dengan

demikan alur kegiatan penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:

Alur Analisis data Kualitatif Model Interaktif

(Milles, MB dan A. Michael Huberman, 1984;23).

l.lan penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

P;:arikan dan pemaknaan hasil dalam penelitian ini disajikan secara diskriptif kualitatif.

l::a-data mengenai proses pengembangan nilai-nilai kejujuran, keberanian, dan cinta

:'nai melalui pembelajaran berdasarkan minat dalam bentuk yang masih kasar

:-::Cuksi. kemudian disajikan dalam bentuk naratif.
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

pada akhir penelitian tim peneliti mengamati dengan seksama perubahan tingkah

laku anak pasca penelitian untuk dapatmemberi laporan tentang efek daii tindakan yang

dicobakan selama penelitian. Laporan itu dibahas dalam pertemuan terakhir dengan guru

untuk menetapkan hasil-hasil penelitian'

Pembelajaran merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan yang memadukan

secara sistimatis dan berkesinambungan suatu kegiatan. Kegiatan pembelajaran dapat

dilakukan di lingkungan sekolah dan di luar lingkungan sekolah dalam wujud

penyediaan beragam pengalaman belajar untuk semua peserta didik. Kegiatan

pembelajaran sebagai suatu proses harus berdasarkan pada prinsip-prinsip pembelajaran .

Kegiatan pembelajaran dirancang mengikuti prinsip-prinsip belajar -mengajar,

baik terkait dengan keleluasaan bahan lmatetr, pengalaman belajar, tempat dan waktu

belajar, alat / sumber belajar, bentuk pengorganisasian kelas, dan cara penilaian' Dalam

kegiatan pembelajaran guru perlu memberikan dorongan kepada peserta didik untuk

mengungkapkan kemampuannya dalam membangun gagasan. Guru berperan sebagai

fasilitator dan bertanggung jawab untuk menciptakan situasi yang dapat menumbuhkan

prakarsa, motivasi, dan tanggung jawab peserta didik untuk belajar' Disamping itu guru

dalam rnengelola kegiatan pembelajaran hendaknya mampu mengembangkan pola

interaksi antaru berbagai pihak yang terlibat di dalam pembelajaran dan harus pandai

mernotivasi peserta didik untuk terbuka, kreatif, responsif, interaktif dalam kegiatan

pembelajaran.

Kualitas pembelajaran dapatditentukan oleh sejauh mana kegiatan pembelajaran

tertentu dapat menjadi alat perubah tingkah laku peserta didik ke arah yang sesuai

dengan tujuan / kompetensi yang telah ditetapkan. oleh karena itu, guru TK dituntut

mampu lnerancang, mengembangkan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang

sesuai dengan karakteristik perkembangan dan kebutuhan anak didik di TK, keadaan

lingkungan sekitar, dan ketersediaan salana dan prasarana pendidikan serta kondisi TK'

pembelajaran sebagai suatu bagian dari pendidikan merupakan suatu kegiatan

yang tidak bebas dari masalah sosial-kultural masyarakat. Anak * anak yang dilahirkan

dan dibesarkan dalam suatu tatanan sosial -kultural tertentu berbeda sifat dan cara

berfikirnya dari anak-anak yang dilahirkan dan dibesarkan dalam tatanan sosial-kultural
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).ang lain. Aturan aturan dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam suatu

lingkungan masyarakat mempengaruhi cara dan gaya berfikir anggota masyarakat.

Dengan berpijak pada pand algan konstruktivistik , Bredekamp dan Rosegrant

iSolehudin, 1997) akhirnya menyimpulkan bahwa anak akan belajar dengan baik

apabila: (1) Anak merasa aman secara psikologis serta kebutuhan-kebutuhan fisiknya

rrerpenuhi; (2) Anak mengkonstruksi pengetahuan; (3) Anak belajar melalui interaksi

sosial dengan orang dewasa dan anak-anak lainnya; (4) Anak belajar melalui bermain;

5) Minat kebutuhan anak untuk mengetahui terpenuhi; (6) Unsur variasi individual

::perhatikan.

Rasa aman secara psikologis merupakan hal yang penting yang harus dimiliki anak

futram proses belajar. Suasana yang menyenangkan akan mengundang anak untuk lebih

lix.atif dibanding dengan suasana yang penuh dengan tekanan. Terpenuhinya kebutuhan

:.=rk anak diantaranya adalah kesempatan mereka untuk bergerak dengan bebas selama

:roses pembelaj aran berlangsung.

Kreativitas merupakan hal yang penting untuk dikembangkan pada anak usia

:;:sekolah. Anak yang terbiasa berkreasi atau menciptakan sesuatu akan terbiasa pula

*::rk mencari dan menggali ide-ide baru sehingga mereka akan lebih handal ketika

:erhadapan dengan persoalan yang baru dipecahkan.

Interaksi yang dilakukan anak dengan lingkungan sekitar dapat memberikan bekal

i::rg cukup berharga bagi anak karena dapat membantu mengembangkan kemampuan

:e:,:ahasa, berkomunikasi dan bersosialisasi. Dengan demikian melalui interaksi

:.:sebur ank akan belajar memahami perasaan orang, menghargai pendapat mereka,

i.::-rilssa secara tidak langsung anak juga berlatih mengekspresikan emosinya.

Dunia anak adalah dunia bermain, oleh karena itu bermain bagi anak adalah juga

:e-r-"ar. Kesempatan yang luas yang diberikan pada anak untuk bermain, secara tidak

r.:'::rs membuka peluang bagi anak untuk belajar. Oleh sebab itu kegiatan belajar

,::: dikemas dalam bentuk bermain akan membuat mereka senang dan tanpa disadari

:i:::!,a telah mengembangkan potensi yang dimiliki sebelumnya.

3elajar akan bermakna bagi anak jika minat dan kebutuhan mereka terpenuhi, oleh

4,-];.:: :riu anak akan merasa lebih senang mempelajari sesuatu yang menarik minatnya

lm* ', a:e sesuai dengan kebutuhan mereka.

9
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Dipihaklain,pengembangannilai.nilaikejujuran,keberanian,dancintadamai

yafigdikembangkanolehgurumelaluipembelajaranberdasarkanminattersebutjuga

dipengaruhi oleh bantuan orang tua dalam kebiasaan anak' serta hubungan orang tua

terhadap anak akan mendorong dan merangsang anak untuk mengembangkan nilai-nilai

tersebut itu lebih bermakna'

Tabei 1.

Hubungan Ayah dan Anak kelompok B 4 di TKNegeri 
'"'n:*"'

\1

. ilrlll:il

&

rm

tlixiil

m

'11"i

tmlil

Pada umumnYa

Sebanyak 56 %

kurang akrab.

Ayah memandang hubungan mereka dengan anaknya cukup akrab'

menyatakanakrab,32o/omenyatakanbiasasaja,danl2Tomenyatakan

\

ililfi

m

Tabel

Hubungan Ibu dan Anak kelomPok

2.

B 4 di TK Negeri 2YogYakarta'

pada umumnya Ibu memandang hubungan mereka dengan anaknya cukup akrab' Sebesar

g0 % Ibu menyatakan hubungan mereka dengan anaknya akrab' 16 % menyatakan biasa'

dan hanya 4 o/o menyatakan kurang akrab.Hubungan antara Ibu dan Anak ternyata masih

lebih baik dari pada hubungan Ayah dan Anak'

Jumlah AYah
Hlruun-gun AYah dan Anak

56

t2

32

t4

3

8

Akrab

Kurang akrab

Biasa

Persentase (%o)Jumlah Ibu
Hubungan Ibu dan Anak

80

4

16

20

1

4

Akrab

Kurang akrab

Biasa

Jumlah
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Tabel 3.
.'

Bantuan belajar Ayah terhadap Anak kelompok B 4 di TKNegeri 2Yogyakarta.

Bantuan Ayah kepada Anaknya dalam belajar kurang tinggi. Sebanyak 32 o/o menyatakan

membantu, 48 Yokadang -kadang membantu, dan20 Yo jarung membantu.

Tabel 4.

Bantuan belajar Ibu terhadap Anak kelompok B 4 di TK Negeri 2Yogyakarta.

Tanyata peran Ibu dalam membantu Anaknya belajar sangat tinggi dari pada peran

Ayah. Sebanyak 72 % menyatakan lbu membantu anaknya belajar, 20 % menyatakan

tadang -kadang membantu belajar, dan 8 o/o menyatakan jarang membantu.

ETEK PEMBELAJARAN

Pada setiap akhir pembelajaran guru membuat penilaian terhadap kegiatan yang

mk-anak lakukan dan sekaligus melihat minat anak pada hari itu. Kemudian guru

rcnberi tanggapan terhadap kemampuan anak dan membandingkannya dengan

lF'mampuan yang biasa dicapai anak pada semester sebelumnya, sebelum penelitian

mlxtui pembelajaran berdasarkan minat dilaksanakan. Selain itu guru memberikan

I fan tertulis mengenai peningkatan dalam berbagai kegiatan di area , setelah

retitian dilakukan

No. Bantuan belajar Ayah kepada Anak Jumlah Ayah Persentase (%)

1

2

1

Membantu

Kadang-kadang membantu

Jarang membantu

8

t2

5

32

48

20

Jumlah 25 100

No. Bantuan belajar Ibu kepada Anak Jumlah Ibu Persentase (%)

I

2

3

Membantu

Kadang-kadang membantu

Jatangmembantu

18

5

2

72

20

8

Jumlah 25 100
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Guru memberikan evaluasi terhadap kemajuan -kemajuan kognitif, afektif, dan

psikomotorik ""rl 
Evaluasi didasarkan pada pengamatan mereka sellma pr:ses

penelitian berlangsung dan membandingklnnya dengan pengalaman mbreka sebelum

penelitian diadakan. Aspek kognitif menyangkut pemahaman dan ketrampilan anak

rn berdasarkan minat, sedang aspek afektif meliputi motivasi

pengembangan nilai-nilai kejujuran, keberanian, dan cinta damai, dan raia senang

mereka terhadap pembelajaran berdasarkan minat, serta kesediaanya melaksanakan
'l

tugas-tugas, Sedangkan ketrampilan motorik meliputi kelincahanlanak untuk bergerak,

melaksanakan tugas-tugas peragaan, menggapbar dan berinteraksi sosial dengan se$ama

anak.

Kemajuan kognitif, afektif dan psikornotorik anak B 4 TK Negeri 2 Yogyaklrtq.

Dalam aspek kognitif kelompok B 4 ( dalam prosentase.).:t*r:t"'* 
ltt^U]O"t 

maju 64

% dw 32 Yo memperoleh predikat sangat maju, selebihnya hanya 4 % tidak ada

perubahan. Dalam aspek afektif kemajuan yang dialami anak B 4 mengalami kemajuan

72 Yo danmendapatkan predikat sangat maju 20 o/o,Dantidak ada perubahan 8 %. Dalam

aspek psikomotorik , predikat sangat majil 12 oh, predikat maju yarrg dicapai sebesar 80

t2

Aspek

Hasil kemajuan

Kognitif Afektif Psikomotorik

1

')

a
J

4

5

Sangat mundur

Mundur:

Tdk ada perubahan

Maju

Sangat maju

0

0

1

T6

8

0

0

4%

64%

32%

0

0

2

18

5

0

0

8%

72%

20iP/o

0

0

2

20

J

0

0

8%

8}c.h

r2%

Jumlah 25 r00% 25 t00% 25 r00%
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PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengembangan nilai-nilai

kejujuran, keberanian, dan cinta damai melalui pembelajaran berdasarkan minat di TK

Negeri 2Yogyakarta dapatdisimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Hambatan pengembangan nilai-nilai kejujuran, keberanian, dan cinta damai adalah

guru belum sepenuhnya menyadari bahwa pembelajaran berdasarkan minat memiliki

kelebihan-kelebihan. Cara mengatasinya dengan mengoptimalkan kompetensi guru

dalam meningkatkan strategi pembelaj aran

2. penanaman nilai-nilai kejujuran, keberanian, dan cinta damai ditingkatkan dengan

cara pembacaan cerita, keteladanan guru, dan pembiasaan.

3. peningkatan nilai kejujuran pada anak tampak dalam perkataan, sikap, dan perilaku

dalam keseharian. Peningkatan nilai keberanian pada anak tampak dalam keberanian:

berkata jujur, mencoba permainan, mengemukakan pendapat, bertanya, mengatakan

yang benar, memimpin doa, menyiapkan barisan. Peningkatan nilai cinta damai pada

anak tampak pada ketenangan dalam setiap melakukan kegiatan, kesabaran dalam

menunggu giliran, pengendalian diri dan tenggang rasa saat bermain. Peningkatan

minat anak tampak pada waktu mengikuti kegiatan di area-area, ditandai dengan

tidak ada satupun arcayang dibuka setiap hari yang tidak diikuti anak.
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