
BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4. 1   Deskripsi Data 

4.1.1      Data Hasil Tes  

Dari hasil penggunaan model BCCT sentra balok untuk meningkatkan perilaku prososial 

anak Kelompok Bermain, penulis  akan memaparkan tentang perolehan dari hasil pretest dan 

posttest. Dari 15 item  yang digunakan untuk mengambil data terhadap 15 anak di Kelompok 

Bermain Kristen 03 Eben Haezer kelas Green Leaf. 

Berdasarkan pada data posttest yang harus dicapai oleh anak yaitu skor maksimum 30 

dan minimum 15. Kategori kriteria kelas dibagi menjadi 3 kelas (kategori baik, cukup,  dan 

rendah) sedangkan panjang kelas interval = 15 / 3 = 5. Sehingga dapat dibuat interpretasi sebagai 

berikut : 

Tabel 4.1 

Interpretasi Data 

                         Nilai                          Interpretasi  

15 – 19 Rendah 

20 – 24 Cukup 

25 – 30 Baik 

 

Tabel 4.2 

Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

Pretest 15 15.00 23.00 18.7333 2.46306 

Posttest 15 19.00 26.00 22.8667 2.32584 

Valid N 

(listwise) 

15 
    

      

   

 



4.1.2.  Data Pretest 

 

Data pretest merupakan data awal yang diambil untuk mengetahui kemampuan Prososial 

anak dalam bentuk observasi sebelum diberi perlakuan. Pengambilan data dilakukan dengan 

observasi dari 15  item yang sesuai dengan 3 aspek perilaku prososial anak usia 3 -4 tahun yang 

diambil dari Permendikbud No.137 tahun 2014. 

Berdasarkan tabel  pretest dapat diketahui hasil persentase dari hasil pengamatan Pretest 

dapat disimpulkan bahwa anak Kelompok Bermain di Toddler-KB-TK Kristen 03 Salatiga 

kategori nilai rata-rata terendah ada 60 % dari 9 anak dan ada 40 % rata-rata cukup  6 dari  anak 

yang jumlah anak semuanya 15 anak.  Berdasarkan data awal dapat dilihat mean atau rata-rata 

18,7333. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa Perilaku prososial anak kelompok Bermain 

di Toddler-KB-TK Kristen 03 masih dalam kategori yang rendah. 

 

Tabel 4.3 

Tabel  Kategori  Pretest Perilaku Prososial anak Kelompok Bermain 

Kategori Frekuensi Persentase 

Baik       25 -30 0  0% 

Cukup  20 -24 6 5/15 X 100% = 40% 

Rendah 15 -19 9 9/15 X 100% = 60% 

∑ 15 100% 

 

4.1.3.   Data Posttest 

Posttest merupakan hasil dari tes uji penelitian yang terakhir setelah diberikan perlakuan. 

Pengambilan data dilakukan dengan pembelajaran dengan model BCCT dengan 3 varian main 

yang disesuaikan dengan 15 item yang sesuai dengan  perilaku prososial anak Kelompok 

bermain  dengan 3 indikator yaitu bekerjasama, memahami perasaan anak lain dan berbagi yang 

diambil dari Permendikbud No.137 tahun 2014. 

Berdasarkan tabel  posttest dapat diketahui hasil persentase dari hasil pengamatan 

posttest dapat disimpulkan bahwa anak Kelompok Bermain di Toddler-KB-TK Kristen 03 

Salatiga kategori nilai rata-rata terendah ada 13,33 % dari 2 anak, ada 60 % rata-rata cukup  dari 

9  anak dan ada 26,67%  yang mempunyai rata –rata baik  dengan jumlah anak semuanya 15 



anak. Dari Tabel 4.2. terdapat mean atau rata –rata hasil posttest adalah 22,8667. Ini 

membuktikan bahwa Perilaku Prososial anak dengan kategori cukup. Dari data tersebut dapat 

disimpulkan bahwa Perilaku prososial anak kelompok Bermain di Toddler –KB –TK Kristen 03 

mengalami adanya peningkatan perilaku prososial dengan setelah diberikan perlakuan  dalam 

bentuk pembelajaran yang menggunakan model BCCT. 

Tabel 4.4 

Tabel   Kategori  Posttest Perilaku Prososial anak Kelompok Bermain 

Kategori Frekuensi Persentase 

Baik       25 -30 4   4/15 X 100% = 26,67% 

Cukup  20 -24 9  9/15 X 100% = 60% 

Rendah 15 -19 2  2/15 X 100% = 13,33% 

∑ 15  100% 

 

4.2    Analisi Data 

4.2.1.      Uji Persyaratan Analisis 

Sebelum menganalisis data yang didapatkan terutama sebelum menguji hipotesis, sebagai 

langkah awal untuk menentukan rumus mana yang akan digunakan dalam menguji hipotesis 

tersebut. Maka penulis akan melakukan beberapa uji data seperti uji –t, uji normalitas dan  uji 

homogenitas.. 

a.      Uji Normalitas 

Uji normalitas data digunakan untuk mengetahui apakah data yang dihasilkan dari 

masing-masing variabel merupakan suatu distribusi normal atau tidak. Pengujian kenormalan 

dari distribusi masing-masing variabel dengan menggunakan SPSS 19. 

 

Adapun hasil dari uji normalitas dengan menggunakan SPSS 19, bisa dilihat pada tabel 

berikut : 

 

 

 

 

 



Tabel 4.5  

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 pretest Posttest 

N 15 15 

Normal Parameters
a,b

 Mean 18.7333 22.8667 

Std. Deviation 2.46306 2.32584 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .159 .154 

Positive .159 .091 

Negative -.155 -.154 

Kolmogorov-Smirnov Z .617 .595 

Asymp. Sig. (2-tailed) .842 .871 

a. Test distribution is Normal. 

 b. Calculated from data. 

 

Tabel Tests of Normality, dengan interval kepercayaan 95%, maka nilai α = 5%. Uji 

normalitas baik dengan metode Kolmogorov- Smirnov dapat dilakukan dengan melihat nilai 

Signifikan apabila nilai Sig > α maka distribusinya normal. Distribusi tidak normal jika 

sebaliknya. 

Berdasarkan hasil tabel di atas, untuk pengujian normalitas, dengan uji Kolmogorov-

Smirnov pada perilaku Prososial anak Kelompok Bermain yang menggunakan model BCCT 

sentra balok diperoleh nilai signifikan 0,842 dan 0,871 berada di atas 0,05. Berdasarkan tabel ini 

termasuk data yang digunakan berdistribusi normal.  

b.  Uji –t dan uji homogenitas 

Uji-t adalah Data tersebut hanya menguji sampel yang terdiri dari satu yaitu perilaku prososial 

anak kelompok Bermain di Toddler –KB –TK Kristen 03 Eben Haezer.  Hasil dari uji-t untuk  

adalah -5.825 dengan mean pretest 18. 7333 dan posttest 22.8667 dari 15 item pernyataan 

prososial anak dengan standar deviation pretest 2.46306 dan deviation posttest  2.32584. Sig 

yang didapat adalah 0.211 dengan korelasi 0.342 dan perbedaan pair sample dengan mean 

4,1333 dengan sig tailed 0.00 yang menggatakan bahwa data tersebut termasuk data yang 

homogen. Hipotesis : 

 



Ho       : Tidak terdapat perbedaan hasil Perilaku prososial anak Kelompok Bermain yang 

menggunakan model BCCT Sentra balok. 

Ha       : Terdapat perbedaan hasil Perilaku prososial anak Kelompok Bermain yang 

menggunakan model BCCT Sentra balok. 

Jika  > 0,5 , maka Ho ditolak dan sebaliknya. 

Pengujian dengan menggunakan uji dua sisi dengan tingkat signifikan α = 5%. Signifikan 

5% atau 0,05 adalah ukuran standar yang sering digunakan dalam penelitian. Jadi tingkat 

homogenitas pada penelitian ini dengan tingkat signifikan 0,211 dan ini membuktikan bahwa 

tingkat signifikan itu diatas rata –rata sehingga Ho  ditolak Ha itu diterima. 

Tabel 4.6 

Paired Samples Statistics 

 Mean 

N 

Std. Deviation Std. Error 

Mean 

Pair 1 pretest 18.7333 15 2.46306 .63596 

posttest 22.8667 15 2.32584 .60053 

 

 

 

 

 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

   Lower Upper 

Pair 1 pretest - 

posttest 

-4.13333 2.74816 .70957 -5.65521 -2.61145 -5.825 14 .000 

 

4.3  PEMBAHASAN 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 pretest & posttest 15 .342 .211 



Berdasarkan identifikasi kondisi awal diketahui bahwa kendala dalam proses 

pembelajaran pada anak yang diciptakan oleh guru pada saat bermain balok. Proses 

pembelajaran yang terjadi di sentra balok adalah guru tidak memberikan pilihan alternatif jenis 

mainan untuk anak. Mainan yang disajikan oleh guru adalah balok tetapi hanya dibatasi saja dan 

pekerjaan seperti menebalkan gambar, melingkari sesuai perintah dan lain-lain yang dilakukan 

secara individu. Dalam hal ini guru di sekolah ini kurang menggangap penting setting 

lingkungan untuk anak. Setting lingkungan merupakan faktor penting dalam pelaksanaan model 

BCCT sehingga rasa prososial anak kurang tumbuh.  

Di sini dapat dilihat bahwa masih banyak anak yang kurang memiliki rasa prososial. Rasa 

prososial yang dimaksud adalah anak mampu bekerjasama dengan anak lain, memahami adanya 

perbedaan perasaan (teman,takut, saya tidak) dan meminjamkan mainan. Dengan penataan 

lingkungan yang baik anak-anak akan mudah untuk berinteraksi dengan temannya dalam 

membangun perilaku prososial.    

       Hal ini sejalan dengan pendapat Studi Poorthuis, dkk (2012: 378) mengatakan bahwa anak-

anak cenderung akan menampilkan perilaku prososial kepada anak yang dekat dengannya 

maupun yang anak kenal. Anak akan lebih dapat membangun kerjasama dengan anak yang lebih 

dekat karena anak akan merasa lebih nyaman dan aman daripada dengan anak yang belum 

dikenalnya. Anak akan cenderung pasif dengan anak yang belum dikenalnya karena anak merasa 

tidak nyaman dan takut bila mengajak kerjasama anak yang tidak kenal belum mau. Lalu anak 

akan mudah untuk memahami perbedaan perasaan anak yang dikenalnya daripada anak yang 

belum dikenalnya. Kemudian anak akan merasa nyaman bila meminjam atau meminjamkan 

mainan dengan anak yang dikenalnya karena ada rasa percaya yang lebih dibandingkan dengan 

anak yang belum dikenalnya karena anak masih mempunyai rasa malu.  

 

Hasil analisis uji normalitas,uji homogenitas dan uji-t menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan signifikan antara perilaku prososial anak pra dan pasca perlakuan yang menggunakan 

model BCCT sentra balok. Rata-rata hasil observasi anak pasca perlakuan lebih baik 

dibandingkan dengan hasil pra perlakuan.  

Berdasarkan tabel  pretest dapat diketahui hasil presentase dari hasil pengamatan Pretest 

dapat disimpulkan bahwa anak Kelompok Bermain di Toddler-KB-TK Kristen 03 Salatiga 

kategori nilai rata-rata terendah ada 60 % dari 9 anak dan ada 40 % rata –rata cukup  6 dari  anak 



yang jumlah anak semuanya 15 anak.  Berdasarkan data di awal dapat dilihat mean atau rata –

rata 18,7333. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa Perilaku prososial anak kelompok 

Bermain di Toddler-KB-TK Kristen 03 masih dalam kategori yang rendah. Sedangkan 

Berdasarkan tabel  posttest dapat diketahui hasil presentase dari hasil pengamatan Posttest dapat 

disimpulkan bahwa anak Kelompok Bermain di Toddler-KB-TK Kristen 03 Salatiga kategori 

nilai rata –rata terendah ada 13,33 % dari 2 anak , ada 60 % rata –rata cukup  dari 9  anak dan 

ada 26,67%  yang mempunyai rata-rata baik  yang jumlah anak semuanya 15 anak. Dari tabel 

descriptive statistic terdapat mean atau rata –rata hasil posttest adalah 22,8667. Ini membuktikan 

bahwa Perilaku Prososial anak dengan kategori cukup. Dari data tersebut dapat disimpulkan 

bahwa Perilaku prososial anak kelompok Bermain di Toddler-KB-TK Kristen 03 mengalami 

adanya peningkatan perilaku prososial dengan setelah diberikan perlakuan  dalam bentuk 

pembelajaran yang menggunakan model BCCT. 

Model BCCT  Beyond Center and Circle Time adalah suatu metode atau pendekatan 

dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan merupakan perpaduan antara teori dan 

dalam praktik. Tujuan dari BCCT adalah untuk merangsang seluiruh aspek kecerdasan anak 

(kecerdasan jamak) melalui bermain terarah, menciptakan setting pembelajaran yang 

merangsang anak untuk aktif, kreatif dan terus berpikir dengan menggali pengalamannya sendiri, 

dan berpusat pada sentra – sentra kegiatan dan saat anak berada dalam lingkaran bersama 

pendidik. Hal ini sudah dilakukan oleh  anak Kelompok Bermain  di Toddler –KB –TK Kristen 

03 Eben Haezer sehingga perilaku prososial anak menjadi meningkat seperti kerjasama, 

memahami perasaan anak lain dan mau meminjamkan mainan. 

         Hal tersebut sejalan dengan pendapat penelitian Indriati (2013) dengan judul  penelitian  “ 

Pengaruh Pendekatan Beyond Centers And Circle Time (Bcct) Untuk Meningkatkan Kemampuan 

Sosialisasi Siswa Kelompok A Paud Terpadu Nurul Dzikri” mengemukakan bahwa Pendekatan 

model BCCT dapat mempengaruhi sosialisasi anak seperti kemampuan berinteraksi, saling 

berbagi, menunjukkan perilaku empati, menunjukkan sikap tanggung jawab dan bekerja sama 

dengan teman sebaya di semua sentra. Dalam hal ini Pengaruh model BCCT dalam  

meningkatkan perilaku sosial itu terbukti dengan itu anak-anak telah berkembang dalam aspek 

sosial emosional terutama dalam hal perilaku prososial seperti anak dapat membangun kerjasama 

dengan anak lain, anak akan dapat lebih memahami adanya perbedaan perasaan dengan anak lain 



dan anak akan menunjukan empatinya kepada anak lain melalui meminjam dan meminjamkan 

mainan tanpa memandang siapa yang meminjamnya.  

Hasil analisis uji hipotesis dengan uji-t menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan antara perilaku prososial pra dan pasca perlakuan menggunakan model BCCT. Rata-

rata hasil observasi pasca perlakuan lebih tinggi di bandingkan dengan rata-rata hasil observasi 

pra perlakuan. Dalam pelaksanaan pembelajaran dengan model BCCT itu perlu dilakukan 

penataan lingkungan dan jenis mainan yang beragam tidak hanya satu saja. Pelaksanaan 

pembelajaran model BCCT sentra balok sebaiknya berkelompok karena dengan berkelompok 

maka perilaku prososial anak akan tercipta dan meningkat dengan baik dibandingkan jika anak 

bermain secara individu cendurung berperilaku rendah. Guru harus memberikan kesempatan 

anak untuk memilih   jenis mainanya karena dengan begitu anak akan menjadi kreatif dan 

memiliki perilaku prososial yang baik.  

Dari hasil observasi dan perlakuan yang dilakukan oleh peneliti maka peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa penggunaan model BCCT sentra balok untuk meningkatkan perilaku 

prososial anak Kelompok Bermain di Toddler –KB –TK Kristen 03  Eben Haezer Salatiga itu 

sangatlah berpengaruh terhadap perkembangan prososial anak. Dalam hal itu dapat kita ketahui 

bahwa perbandingan dari hasil pretest dan posttest yang dilaksanan oleh peneliti yang awalnya 

masih banyak anak yang mempunyai perilaku prososial rendah setelah diberi perlakuan mulai 

meningkat menjadi cukup. Hal ini membuktikan bahwa penggunaan model BCCT sentra balok 

sangat berpengaruh dalam meningkatkan perilaku prososial anak. Perilaku Prososial anak yang 

muncul yaitu anak dapat membangun kerjasama dengan temannya dalam bermain balok maupun 

bermain bebas. Anak dapat memahami atau mengungkapkan perasaan teman atau rasa peduli 

anak terhadap temannya sudah mulai terjalin. Anak dapat berbagi makanan ataupun mainan 

dengan anak lain dalam setiap pijakan main seperti pijakan sebelum main,saat main dan sesudah 

main. 

 

 

 

 

 

 


