
BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif dengan rancangan 

penelitian pre-eksperimen designs (nondesigns) dengan menggunakan desain one –group 

Pretest –Posttest design.  

 

3.2.  Subjek Penelitian  

            Subjek Penelitian yang digunakan adalah anak –anak kelompok bermain di Toddler-

KB –Tk Kristen 03 Eben Haezer. Anak yang akan menjadi subjek penelitian berjumlah 15 

anak dari satu kelas di Kelompok bermain. 

 

3.3. Variabel  

1. Variabel X (variabel bebas)  

Variabel X adalah variabel bebas yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahan atau timbulnya variabel Y (variabel terikat) (Sugiyono,2010). Variabel X dalam 

penelitian ini adalah  penggunaan model BCCT, sebab model BCCT sebagai variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel Y.  

2. Variabel Y (variabel terikat)  

Variabel Y adalah variabel output, kriteria, konsekuen. Variabel Y juga disebut 

sebagai variabel terikat yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari variabel bebas 

(Sugiyono, 2010). Variabel Y dalam penelitian ini adalah perilaku prososial. 

3. 4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data  

Pengumpulan data merupakan langkah penting dalam suatu penelitian. Pengumpulan 

data akan berpengaruh pada keberhasilan langkah-langkah selanjutnya sampai dengan 

tahapan penarikan kesimpulan, oleh karena itu dalam proses pengumpulan data diperlukan 

metode yang benar untuk memperoleh data- data yang akurat, relevan dan dapat dipercaya 

kebenarannya. Adapun teknik dan alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut :  

1. Observasi  



Observasi yang dilakukan adalah pengamatan terhadap perilaku prososial terhadap 

pembelajaran di sentra balok melalui model BCCT. 

2. Wawancara tertutup 

Wawancara dilakukan antara peneliti dan guru anak kelompok bermain dan kepala 

sekolah. Wawancara tersebut dilakukan untuk mencari data awal tentang penggunaan 

BCCT di sentra balok.  

3.  Dokumentasi     

Dokumentasi yang dimaksud adalah berupa lampiran foto saat pretest dan posttest itu 

berlangsung. 

Tabel 3.1  Lembar Kisi –Kisi 

Variabel Indikator Item 
No. 

item 

Perilaku 

Prososial 

Membangun 

Kerjasama 

Anak mampu memilih minimal satu 

teman main. 

1 

  Anak dapat bermain balok minimal 

bersama satu teman. 

2 

  Anak dapat menjalin hubungan yang 

kooperatif. Misalnya : anak dapat 

berbagi peran dengan temannya 

dalam bermain balok seperti aku 

membangun tempat duduknya kamu 

nanti pintunya ya. 

3 

  Anak mampu bekerjasama dalam 

membuat bangunan terminal ,waduk 

dan taman dengan temannya. 

4 

  Anak dapat membantu teman. 

Misalnya : Ketika ada teman yang 

membutuhkan bantuan seperti tidak 

dapat membawa balok banyak anak 

itu datang dan menawarkan bantuan. 

5 

  Anak dapat membantu anak lain 6 



dalam membereskan mainan. 

 Memahami 

adanya 

perbedaan 

perasaan 

Anak dapat menenangkan anak lain 

yang sedang menangis. 

7 

  Anak dapat menunjukkan rasa 

peduli terhadap teman misalnya : 

ketika anak melihat temannya jatuh 

anak tersebut akan datang menolong 

dan menghibur temannya seperti : 

jangan menangis ya. 

8 

  Anak dapat menghargai karya anak 

lain. 

9 

  Anak mampu untuk 

mengekspresikan dirinya seperti : 

marah,menangis,takut,cemas, dan 

kecewa. 

10 

  Anak dapat mengatakan perasaan 

anak lain. Misalnya : Ani menangis 

karena ditinggal mamanya. 

11 

 Meminjam 

dan memin-

jamkan 

mainan. 

Anak dapat berbagi mainan dengan 

anak lain. 

12 

  Anak dapat berbagi makanan 

dengan anak lain, ketika anak lain 

tidak membawa makanan. 

13 

  Anak dapat menghentikan perilaku 

tidak baik anak lain. Misalnya : ada 

anak yang memukul anak lain maka 

anak akan berkata jangan memukul 

14 



kata bu guru kita harus sayang 

teman, lho. 

  Anak dapat menggunakan balok 

secara bergantian. 

15 

 

3.5. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan  adalah uji t-test satu sampel karena data yang 

digunakan adalah data ratio atau interval. Data tersebut hanya menguji sampel yang terdiri dari 

satu yaitu perilaku prososial anak kelompok Bermain di Toddler –KB –TK Kristen 03 Eben 

Haezer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


