
LAMPIRAN  LEMBAR OBSERVASI 

No Pernyataan 1 2 

1. Anak mampu memilih minimal satu teman main.   

2. Anak dapat bermain balok minimal bersama satu teman.    

3. 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.  

  

4. Anak mampu bekerjasama dalam membuat bangunan terminal ,waduk dan 

taman dengan temannya.  

  

5. Anak dapat membantu teman. Misalnya : Ketika ada teman yang 

membutuhkan bantuan seperti tidak dapat membawa balok banyak anak itu 

datang dan menawarkan bantuan.  

  

6. Anak dapat membantu anak lain dalam membereskan mainan.    

7. Anak dapat menenangkan anak lain yang sedang menangis.    

8. 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.  

  

9. Anak dapat menghargai karya anak lain.    

10. Anak mampu untuk mengekspresikan dirinya seperti : 

marah,menangis,takut,cemas, dan kecewa.  

  

11. Anak dapat mengatakan perasaan anak lain. Misalnya : Ani menangis karena 

ditinggal mamanya.  

  

12. Anak dapat berbagi mainan dengan anak lain.    



13. Anak dapat berbagi makanan dengan anak lain, ketika anak lain tidak 

membawa makanan.  

  

14. Anak dapat menghentikan perilaku tidak baik anak lain. Misalnya : ada anak 

yang memukul anak lain maka anak akan berkata jangan memukul kata bu 

guru kita harus sayang teman, lho.  

  

15. Anak dapat menggunakan balok secara bergantian.    

 

Keterangan : 

1 = Tidak mampu 

2 = Mampu untuk melakukan 

 

 

 

 

  



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 



 

 



 



 



 



 



 

  



 



 LAMPIRAN RPPH PERLAKUAN 

 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH) 

Kelompok Bermain 

Semester I Tahun Pelajaran 2017/2018 

Semester      : I / 3        Hari / Tanggal  : Selasa , 14 

November 2017 

Tema / Sub Tema  : Mainan / Jenis –jenis mainan    Waktu   : 07.00 – 09.00 

Sentra Balok  

Indikator Kegiatan Pembelajaran 

Tujuan 

pembelajaran Waktu 

Alat dan 

Sumber 

Belajar 

Penilaia

n 

 

 

 

 

 

Sambut anak dan playing Time  30’ Mainan  didalam  

kelas.  

Observa

si  

Pembukaan Berdoa, menyanyi lagu-lagu tema &  lagu rohani 

( aku seorang kapiten , balonku dan kereta Tuhan) 

 

Anak dapat 

bernyanyi lagu 

sederhana 

15’  Observa

si 



 

 

 

 

 

 

 

-Berdoa 

sebelum 

mengikuti 

kegiatan 

(NAM, 

3.1) 

Menyanyi

kan lagu 

sederhana.

(BHS 

3.11, 

4.11).  

 

Mengetah

ui nama 

Inti 

 

 

 

Circle time 1. Menyebutkan jenis –jenis mainan anak 

PERATURAN : 

1. Membangun secara .    3. Ambil balok       

bersama-sama                   seperlunya. 

2. Membangun diatas      4. Setelah selesai  

alas.                                    main dibereskan 

 

Anak dapat 

mengenal 

berbagai 

macam jenis 

mainan anak 

15’  Percakap

an  



benda dan   

bagian-

bagian 

benda 

yang 

termasuk 

dalam 

teknologi 

sederhana 

(peralatan 

sekolah, 

perabot 

rumah 

tangga, 

perkakas 

kerja, 

barang-

barang 

elektronik

, dll) 

 

-



Mengetah

ui fungsi 

dan 

kegunaan 

dari 

teknologi 

sederhana. 

 

 

 

 

 

 

 

Menggunakan alat-alat 

teknologi sederhana 

sebagai alat permainan 

dengan benar sesuai 

fungsinya.(KOG 3.9, 

4.9) 

Membuat bangunan 

dengan balok.(SNI 3.15, 

 Learning Time 2. Bermain balok 

dengan 

membangun 

sebuah toko 

mainan ,  dan 

pabrik mainan   

secara 

berkelompok. 

Anak dapat 

mengekspresikan 

imajinasinya melalui 

bangunan balok  

 

 

Anak dapat menyusun 

gelas plastik secara 

20’ Balok

-balok 

yang 

ada di 

kelas 

dan 

asseso

ris. 

Hasil 

Karya  



4.15) 

Memiliki perilaku yang 

mencerminkan sikap 

peduli dan mau 

membantu jika diminta 

bantuannya ( SE 2.9) 

-Mau mengikuti 

permainan.(SOSEMO 

2.6).  

-mengambil dan 

mengembalikan  benda 

dengan benar.(FM 3.3, 

4.3) 

  

 

3. Dapat menyusun 

gelas plastik secara 

berkelompok. 

 

berkelompok.  

Gelas 

plasti

k. 

 Recall Time 4. Menyampaikan 

perasaan anak 

sepanjang hari 

kegiatan pembelajaran 

dikelas 

Anak dapat menyanyi 

lagu sederhana  

10’  Percak

apan  

Istirahat / Meal Time 5.   Cuci tangan, 

Makan bekal. 

Anak dapat belajar 

untuk mandiri  

25’ Bekal 

anak  

Oberva

si 

Penutup 6.    Pesan / 

Pengumuman. 

7.   Berdoa dan Salam. 

Anak dapat 

mengucapkan doa 

dengan tuntunan 

5’  Observ

asi 

                                                                                                                             Mengetahui, 

Kepala Sekolah                                        Wali Kelas                                               Praktikan 

Tri Sulasmi, S.Pd                                     Sri Wahyuningsih                                    Tri Puji Lestari 



Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH) 

Kelompok Bermain 

Semester I Tahun Pelajaran 2017/2018 

Semester      : I / 3 

Tema / Sub Tema  : Cuaca Cerah 

Sentra Balok  

Hari / Tanggal  : Selasa , 21 November 2017 

Waktu   : 07.00 -09.00  

Indikator Kegiatan Pembelajaran 

Tujuan 

pembelajaran 
Wakt

u 

Alat dan 

Sumber 

Belajar 

Penilaian 

 

 

Berdoa 

sebelum 

melakukan 

kegiatan 

(KD.3.1/4.1,1 

NAM) 

 

 

Menyebutkan 

nama benda 

yang 

ditunjukkan 

oleh guru. 

(KD.3.6/4.6,1 

K). 

 

 

Sambut anak dan playing Time  30’ Mainan  

didalam  

kelas.  

Observasi  

Pembukaan Berdoa, menyanyi lagu-lagu 

tema &  lagu rohani 

(Mr.Sun, Matahari bersinar 

terang,lihatlah bungaku ). 

Anak dapat 

bernyanyi lagu 

sederhana 

15’  Observasi 

Inti Circle time 4. Menyebutk

an macam 

– macam 

benda di 

langit saat 

hari sedang 

cerah  

(langit 

biru, awan 

putih, 

matahari 

bersinar .)  

Anak dapat 

mengenal 

kondisi hari 

saat cerah. 

15’ Gambar – 

gambar 

kondisi saat 

hari sedang 

cerah.. 

Percakapan  



 

 

 

 

Membuat 

bangunan 

dengan balok. 

(KD.3.15 

&4.15,13 S) 

Senang 

bermain dengan 

teman. (KD. 

2.11,1 SE). 

 

 

 

Menghargai 

hasil karya 

sendiri dan 

orang lain. 

(KD.2.4,1 S) 

 

 

 

 

 

Mengerti dan 

melaksanakan 

petunjuk/perint

ah guru. 

(KD.2.14,1 B) 

 

 

 Learning 

Time 

5. Bermain 

balok 

dengan 

membangu

n sebuah 

taman 

bunga 

secara 

berkelompo

k.  

 

 

 

 

 

3.  

Memasukkan 

bola ke dalam 

keranjang 

sesuai dengan 

warna bola 

secara 

berkelompok. 

 

 

 

 

 

Anak dapat 

menuangkan 

imajinasinya 

melalui 

bangunan 

balok  

 

 

Anak dapat 

memasukkan 

bola ke dalam 

keranjang 

sesuai dengan 

warna bola 

secara 

berkelompok. 

 

20’ Balok-balok 

warna, 

balok 

coklat, dan 

lego. 

 

 

 

 

 

Bola warna 

merah dan 

biru 

,keranjang 

warna 

merah dan 

biru. 

Hasil Karya 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil Karya  

 

 

 

 

 

 

 

 Recall Time 6. Menyanyik

an lagu ( 

Lihatlah 

bungaku). 

7. Menyampai

Anak dapat 

menyanyi lagu 

sederhana  

10’  Percakapan  



Mengetahui, 

 

   Kepala Sekolah                                                   Wali Kelas                                                                                                         

Praktikan   

 

                                                                    (........  .... .........................)                                                (.....................................)                                   

(..................................) 

   Tri Sulasmi, S.Pd                                         Sri Wahyuningsih                                                                                  Tri Puji Lestari                                                          

 

 

 

Mulai 

menceritakan 

pengalaman 

yang dialami 

dengan cerita 

sederhana. 

(KD.3.11 

&4.11,2 B). 

 

Mengambil dan 

mengembalikan 

benda dengan 

benar. (KD.3.3 

& 4.3,22 FM) 

 

 

kan 

perasaan 

anak 

sepanjang 

hari 

kegiatan 

pembelajar

an dikelas 

Istirahat / Meal Time 8. Cuci 

tangan, 

Makan 

bekal. 

Anak dapat 

belajar untuk 

mandiri  

25’ Bekal anak  Obervasi 

Penutup 9. Pesan / 

Pengumu

man. 

10. Berdoa 

dan 

Salam. 

Anak dapat 

mengucapkan 

doa dengan 

tuntunan 

5’  Observasi 



 

  

 

PERATURAN MAIN: 

1. Membangun secara bersama-sama.            3. Selesai bermain dibereskan. 

2. Saling berbagi mainan. 



LAMPIRAN HASIL PRETEST DAN POSTEST 

Laporan  Observasi Pretest 1 

31 Oktober 2017 

Arganta 

Pernyataan Keterangan 

1.  Anak mampu memilih satu teman main Arganta belum mampu memilih satu teman 

main itu terlihat dari saat ia bermain bebas 

dan bermain balok ia masih suka sendiri dan 

individu. 

2. Anak dapat bermain balok minimal 

bersama  satu teman. 

Arganta dalam bermain balok masih suka 

sendiri. 

3. Anak dapat menjalin hubungan yang 

kooperatif. Misalnya : Anak dapat berbagi 

peran dengan temannya dalam bermain balok 

seperti aku membangun tempat duduknya ya 

kamu nanti pintunya. 

Arganta belum dapat menjalin hubungan 

yang kooperatif dengan anak lain. Ia 

membangun balok masih untuk dirinya 

sendiri. 

4.  Anak mampu bekerjasama dalam 

membuat bangunan taman dengan temannya. 

Arganta dalam membangun almart  dalam 

tema : minuman masih sendiri belum mampu 

membangun dengan anak lain. 

5.  Anak dapat membantu teman. Misalnya : 

Ketika ada teman yang membutuhkan 

bantuan seperti tidak dapat membawa  balok 

banyak anak itu datang dan menawarkan 

bantuan. 

Arganta dapat membantu temannya dalam 

membereskan mainan setelah main bebas 

dengan temannya seperti : Odi saya bantu ya 

membawa mainannya. 

6.  Anak dapat membantu anak lain dalam 

membereskan mainan. 

Arganta dapat melakukan hal tersebut ketika 

anak lain membereskan mainan dan 

meletakkannya pada tempatnya. 

7. Anak dapat menenangkan anak lain yang 

sedang menangis. 

Arganta belum mampu menenangkan anak 

lain yang sedang menangis seperti Nio dan 

Meme menangis ketika ditinggal mamanya. 



8. 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. 

Arganta belum menunjukkan rasa peduli 

terhadap temannya,dia masih diam saja. 

9. Anak dapat menghargai karya anak lain. Arganta  masih diam saja belum muncul rasa 

menghargai karya orang lain. 

10. Anak mampu untuk mengekspresikan 

dirinya seperti marah, menangis , takut , 

cemas dan kecewa. 

Arganta  sudah mampu mengekspresikan 

dirinya seperti marah ketika mainannya 

diambil oleh temannya. 

11. Anak dapat mengatakan perasaan anak 

lain. Misalnya : Ani menangis karena 

ditinggal mamanya. 

Arganta belum dapat mengatakan perasaaan 

anak lain ,itu dilihat dari ada anak lain 

menangis tetapi dia diam saja dan sibuk 

dengan mainannya tanpa mempedulikan anak 

yang menangis. 

12. Anak dapat menghentikan perilaku tidak 

baik anak lain.Misalnya : ada anak yang 

memukul anak lain maka anak akan berkata 

jangan memukul kata bu guru kita harus 

sayang teman ,lho. 

Arganta belum mampu menghentikan 

perilaku tidak baik anak lain yang sedang 

berebut mainan ,itu terwujud dari kasus 

ketika Nio merebut mainan Jayden. 

13. Anak dapat berbagi makanan dengan 

anak lain ,ketika anak lain tidak membawa 

makanan. 

Arganta belum mau berbagi makanan dengan 

anak lain. 

14. Anak dapat berbagi mainan dengan anak 

lain. 

Arganta sudah mampu berbagi mainan 

dengan anak lain, itu terlihat ketika bermain 

bebas dia berbagi mainan dengan Nancy dan 

Odi. 

15. Anak dapat menggunakan balok secara 

bergantian. 

Arganta  sudah dapat bergantian 

menggunakan balok, itu terlihat ketika anak 

lain mengambil balok disampingnya. 

Juna 



Pernyataan Keterangan 

1.  Anak mampu memilih satu teman main Juna  belum mampu memilih satu teman 

main itu terlihat dari saat ia bermain bebas 

dan bermain balok ia masih suka sendiri dan 

individu.  

2.   Anak dapat bermain balok minimal 

bersama  satu teman. 

Juna dalam bermain balok masih suka 

sendiri.  

3.  Anak dapat menjalin hubungan yang 

kooperatif. Misalnya : Anak dapat berbagi 

peran dengan temannya dalam bermain balok 

seperti aku membangun tempat duduknya ya 

kamu nanti pintunya. 

Juna belum dapat menjalin hubungan yang 

kooperatif itu terlihat dia masih suka bermain 

sendiri. 

4.  Anak mampu bekerjasama dalam 

membuat bangunan taman dengan temannya. 

Juna belum mampu bekerjasama dalam 

membangun toko minuman. Ia masih suka 

main sendiri. 

5.  Anak dapat membantu teman. Misalnya : 

Ketika ada teman yang membutuhkan 

bantuan seperti tidak dapat membawa  balok 

banyak anak itu datang dan menawarkan 

bantuan.  

Juna belum dapat membantu teman ketika 

ada anak mengembalikan mainan ,dia hanya 

diam saja. 

6.  Anak dapat membantu anak lain dalam 

membereskan mainan.  

Juna belum dapat membantu anak lain dalam 

membereskan mainan, itu terlihat kita anak 

lain membereskan mainan dia hanya diam 

saja. 

7.  Anak dapat menenangkan anak lain yang 

sedang menangis.  

Juna belum dapat menenangkan anak lain 

yang sedang menangis. Itu terlihat dari ada 

anak yang menangis ditinggal mamanya dia 

hanya diam saja. 

8.  Anak dapat menunjukkan rasa peduli 

terhadap teman. Misalnya  : Ketika anak 

melihat temannya jatuh,anak tersebut akan 

Juna belum dapat menunjukkan rasa peduli 

terhadap teman. Itu terlihat dari saat ada 

menangis dia diam saja. 



datang menolong dan menghibur temannya 

seperti : jangan menangis ya. 

9.  Anak dapat menghargai karya anak lain.  Juna belum menunjukkan sikap menghargai 

karya anak lain. 

10. Anak mampu untuk mengekspresikan 

dirinya seperti marah, menangis , takut , 

cemas dan kecewa.  

Juna sudah mampu mengekspresikan dirinya 

dengan menangis ketika ditinggal papanya. 

11. Anak dapat mengatakan perasaan anak 

lain. Misalnya : Ani menangis karena 

ditinggal mamanya.  

Juna dapat mengatakan perasaan anak lain 

seperti : Meme menangis. 

12. Anak dapat menghentikan perilaku tidak 

baik anak lain.Misalnya : ada anak yang 

memukul anak lain maka anak akan berkata 

jangan memukul kata bu guru kita harus 

sayang teman ,lho.  

Juna belum dapat menghentikan perilaku 

tidak baik anak lain.  Ketika ada ansk lain 

berebut mainan ,dia hanya diam saja. 

13.  Anak dapat berbagi makanan dengan 

anak lain ,ketika anak lain tidak membawa 

makanan.  

Juna belum dapat berbgi makanan dengan 

anak lain. 

14. Anak dapat berbagi mainan dengan anak 

lain.  

Juna belum dapat berbagi mainan karena dia 

hanya diam saja. 

15. Anak dapat menggunakan balok secara 

bergantian.  

Juna dapat berbagi balok dengan anak lain 

karena dia hanya diam. 

Dhito 

Pernyataan Keterangan 

1.  Anak mampu memilih satu teman main Dhito belum mampu memilih satu teman 

main itu terlihat dari saat ia bermain bebas 

dan bermain balok ia masih suka sendiri dan 

individu.  

2.   Anak dapat bermain balok minimal 

bersama  satu teman. 

Dhito dalam bermain balok masih suka 

sendiri.  



3. Anak dapat menjalin hubungan yang 

kooperatif. Misalnya : Anak dapat berbagi 

peran dengan temannya dalam bermain balok 

seperti aku membangun tempat duduknya ya 

kamu nanti pintunya. 

Dhito belum dapat menjalin hubungan yang 

kooperatif itu terlihat dia masih suka bermain 

sendiri.  

4. Anak mampu bekerjasama dalam membuat 

bangunan taman dengan temannya. 

Dhito belum mampu bekerjasama dengan 

temannya masih suka bermain sendiri. 

5. Anak dapat membantu teman. Misalnya : 

Ketika ada teman yang membutuhkan 

bantuan seperti tidak dapat membawa  balok 

banyak anak itu datang dan menawarkan 

bantuan.  

Dhito belum dapat membantu teman saat 

main bersama seperti membantu 

membereskan mainan. 

6. Anak dapat membantu anak lain dalam 

membereskan mainan.  

Dhito belum dapat membantu teman saat 

main bersama seperti membantu 

membereskan mainan.  

7. Anak dapat menenangkan anak lain yang 

sedang menangis.  

Dhito belum dapat menenangkan anak lain 

yang sedang menangis ,dia diam saja. 

8. .  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.  

Dhito belum menunjukkan rasa peduli 

terhadap anak lain masih terlihat diam saja. 

9. Anak dapat menghargai karya anak lain.  Dhito belum menunjukkan rasa menghargai 

karya orang lain ,ini terlihat dia masih diam 

saja. 

10. Anak mampu untuk mengekspresikan 

dirinya seperti marah, menangis , takut , 

cemas dan kecewa.  

Dhito belum dapat mengekspresikan dirinya 

,dia hanya diam saja. 

11. Anak dapat mengatakan perasaan anak 

lain. Misalnya : Ani menangis karena 

ditinggal mamanya.  

Dhito dapat mengatakan “Miss, Nio 

menangis”. 



12. Anak dapat menghentikan perilaku tidak 

baik anak lain.Misalnya : ada anak yang 

memukul anak lain maka anak akan berkata 

jangan memukul kata bu guru kita harus 

sayang teman ,lho.  

Dhito belum dapat menghentikan temannya 

yang menangis. Dia asyik dengan mainannya 

saja. 

13. Anak dapat berbagi makanan dengan 

anak lain ,ketika anak lain tidak membawa 

makanan.  

Dhito belum dapat berbagi makanan dengan 

anak lain itu terlihat saat snack time. 

14. Anak dapat berbagi mainan dengan anak 

lain.  

Dhito belum dapat berbagi mainan dengan 

anak lain itu terlihat saat main bebas. 

15. Anak dapat menggunakan balok secara 

bergantian.  

Dhito sudah dapat bergantian dalam 

menggunakan balok saat main. 

Jayden 

Pernyataan Keterangan 

1.  Anak mampu memilih satu teman main Jayden sudah mampu memilih satu teman 

main dalam bermain bebas. 

2.   Anak dapat bermain balok minimal 

bersama  satu teman. 

Jayden belum dapat bermain balok dengan 

satu teman,dia sukanya bermain sendiri saat 

bermain balok. 

3. Anak dapat menjalin hubungan yang 

kooperatif. Misalnya : Anak dapat berbagi 

peran dengan temannya dalam bermain balok 

seperti aku membangun tempat duduknya ya 

kamu nanti pintunya. 

Jayden belum dapat menjalin hubungan 

kooperatif masih suka bermain sendiri. 

4. Anak mampu bekerjasama dalam membuat 

bangunan taman dengan temannya. 

Jayden masih suka bekerja sendiri daripada 

bekerjasama dengan temannya. 

5. Anak dapat membantu teman. Misalnya : 

Ketika ada teman yang membutuhkan 

bantuan seperti tidak dapat membawa  balok 

banyak anak itu datang dan menawarkan 

Jayden belum mau membantu teman dalam 

membereskan mainan saat bemain bebas. 



bantuan. 

6. Anak dapat membantu anak lain dalam 

membereskan mainan.  

Jayden belum mau membantu teman dalam 

membereskan mainan saat bemain bebas.  

7. Anak dapat menenangkan anak lain yang 

sedang menangis.  

Jayden belum dapat menenangkan anak lain 

yang sedang menangis itu terlihat ketika 

Meme dan Nio sedang menangis dia hanya 

diam saja. 

8.  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. 

Jayden belum menunjukkan rasa peduli 

terhadap teman . 

9. Anak dapat menghargai karya anak lain.  Jayden  belum dapat menghargai karya anak 

lain, dia hanya diam saja. 

10.  Anak mampu untuk mengekspresikan 

dirinya seperti marah, menangis , takut , 

cemas dan kecewa.  

Jayden belum mampu mengekspresikan 

dirinya dia hanya diam saja. 

11. Anak dapat mengatakan perasaan anak 

lain. Misalnya : Ani menangis karena 

ditinggal mamanya.  

Jayden belum dapat mengatakan perasaan 

anak lain ketika ada anak yang menangis dia 

diam saja. 

12. . Anak dapat menghentikan perilaku tidak 

baik anak lain.Misalnya : ada anak yang 

memukul anak lain maka anak akan berkata 

jangan memukul kata bu guru kita harus 

sayang teman ,lho.  

Jayden belum dapat menghentikan perilaku 

tidak baik anak lain, malahan dia berebut 

mainan dengan Nio. 

13. Anak dapat berbagi makanan dengan 

anak lain ,ketika anak lain tidak membawa 

makanan.  

Jayden belum dapat berbagi makanan dengan 

anak lain. 

14. Anak dapat berbagi mainan dengan anak 

lain.  

Jayden belum dapat berbagi mainan dengan 

temannya itu terjadi saat bermain bebas 

,Jayden merebut mainan dari tangan Nio. 



15. Anak dapat menggunakan balok secara 

bergantian.  

Jayden sudah dapat menggunakan balok 

secara bergantian dengan temannya. 

Wangi 

Pernyataan Keterangan 

1.  Anak mampu memilih satu teman main Wangi sudah mampu memilih satu teman 

main saat bermain bebas. 

2.   Anak dapat bermain balok minimal 

bersama  satu teman. 

Wangi belum dapat bermain balok minimal 

bersama satu teman masih suka bermain 

sendiri dalam bermain balok. 

3. Anak dapat menjalin hubungan yang 

kooperatif. Misalnya : Anak dapat berbagi 

peran dengan temannya dalam bermain balok 

seperti aku membangun tempat duduknya ya 

kamu nanti pintunya. 

Wangi belum dapat menjalin hubungan yang 

kooperatif dengan anak lain , dia suka 

bermain sendiri. 

4. Anak mampu bekerjasama dalam membuat 

bangunan taman dengan temannya. 

Wangi belum mampu bekerjasama dalam 

membangun sebuah toko minuman. 

5. Anak dapat membantu teman. Misalnya : 

Ketika ada teman yang membutuhkan 

bantuan seperti tidak dapat membawa  balok 

banyak anak itu datang dan menawarkan 

bantuan. 

Wangi sudah dapat membantu teman dalam 

bermain bebas. Dia membantu membereskan 

mainan dan membantu mengangkat 

keranjang mainan dengan Nancy. 

6. Anak dapat membantu  anak lain yang 

dalam membereskan mainan.  

Wangi sudah dapat membantu teman dalam 

bermain bebas. Dia membantu membereskan 

mainan dan membantu mengangkat 

keranjang mainan dengan Nancy.  

7. Anak dapat menenangkan anak lain yang 

sedang menangis.  

Wangi belum dapat menenangkan anak lain 

yang sedang menangis seperti Meme yang 

menangis dia diam saja. 

8.  Anak dapat menunjukkan rasa peduli 

terhadap teman. Misalnya  : Ketika anak 

Wangi sudah dapat menunjukkan rasa peduli 

terhadap teman. Dia mengajak Kenny untuk 



melihat temannya jatuh,anak tersebut akan 

datang menolong dan menghibur temannya 

seperti : jangan menangis ya. 

bergabung bersama dalam bermain bebas. 

9. Anak dapat menghargai karya anak lain.  Wangi belum dapat menghargai karya anak 

lain. 

10.  Anak mampu untuk mengekspresikan 

dirinya seperti marah, menangis , takut , 

cemas dan kecewa.  

Wangi sudah mampu untuk mengekspresikan 

dirinya ketika dia senang dia tersenyum. 

11. Anak dapat mengatakan perasaan anak 

lain. Misalnya : Ani menangis karena 

ditinggal mamanya.  

Wangi belum dapat mengatakan perasaan 

anak lain. Itu terlihat ketika Meme menangis 

dia diam saja. 

12.  Anak dapat menghentikan perilaku tidak 

baik anak lain.Misalnya : ada anak yang 

memukul anak lain maka anak akan berkata 

jangan memukul kata bu guru kita harus 

sayang teman ,lho.  

Wangi belum dapat menghentikan perilaku 

tidak baik anak lain ketika Jayden dan Nio 

berebut mainan dia diam saja. 

13. Anak dapat berbagi makanan dengan 

anak lain ,ketika anak lain tidak membawa 

makanan.  

Wangi belum dapat berbagi makanan dengan 

anak lain. 

14. Anak dapat berbagi mainan dengan anak 

lain.  

Wangi dapat berbagi mainan dengan 

temannya. 

15. Anak dapat menggunakan balok secara 

bergantian.  

Wangi belum dapat menggunakan balok 

secara bergantian. 

Dennis 

Pernyataan Keterangan 

1.  Anak mampu memilih satu teman main Dennis belum mampu memilih satu teman 

main dia lebih suka main sendiri. 

2.   Anak dapat bermain balok minimal 

bersama  satu teman. 

Dennis belum dapat bermain balok minimal 

bersama satu teman ,dia suka menyendiri. 

3. Anak dapat menjalin hubungan yang Dennis belum dapat menjalin hubungan yang 



kooperatif. Misalnya : Anak dapat berbagi 

peran dengan temannya dalam bermain balok 

seperti aku membangun tempat duduknya ya 

kamu nanti pintunya. 

kooperatif dengan teman yang lain. Dia suka 

menyendiri. 

4. Anak mampu bekerjasama dalam membuat 

bangunan taman dengan temannya. 

Dennis belum mampu bekerjasama dengan 

teman lainnya dalam membuat toko 

minuman. 

5. Anak dapat membantu teman. Misalnya : 

Ketika ada teman yang membutuhkan 

bantuan seperti tidak dapat membawa  balok 

banyak anak itu datang dan menawarkan 

bantuan. 

Dennis belum dapat membantu temannya. 

Dia cuma diam saja dan sibuk dengan 

mainanya. 

6. Anak dapat membantu  dalam 

membereskan mainan. 

Dennis belum dapat membantu dalam 

membereskan mainan. Dia hanya diam saja. 

7. Anak dapat menenangkan anak lain yang 

sedang menangis.  

Dennis belum dapat menenangkan anak lain 

yang sedang menangis. Ini terlihat ketika 

Meme menangis dia hanya diam saja. 

8.  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. 

Dennis belum mampu menunjukkan rasa 

peduli terhadap teman. Ini terlihat Dennis 

masih suka menyendiri dan sibuk dengan 

dirinya saja. 

9. Anak dapat menghargai karya anak lain.  Dennis belum mampu menunjukkan rasa 

menghargai karya anak lain. 

10.  Anak mampu untuk mengekspresikan 

dirinya seperti marah, menangis , takut , 

cemas dan kecewa.  

Dennis belum mampu mengekspresikan 

dirinya. 

11. Anak dapat mengatakan perasaan anak 

lain. Misalnya : Ani menangis karena 

ditinggal mamanya.  

Dennis belum dapat mengatakan perasaan 

anak lain. 

12. Anak dapat menghentikan perilaku tidak Dennis belum dapat menghentikan perilaku 



baik anak lain.Misalnya : ada anak yang 

memukul anak lain maka anak akan berkata 

jangan memukul kata bu guru kita harus 

sayang teman ,lho.  

tidak baik anak lain. Itu terlihat ketika Jayden 

dan Nio bertengkar dia diam saja. 

13. Anak dapat berbagi makanan dengan 

anak lain ,ketika anak lain tidak membawa 

makanan.  

Dennis belum dapat berbagi makanan dengan 

anak lain. 

14. Anak dapat berbagi mainan dengan anak 

lain.  

Dennis belum dapat berbagi mainan dengan 

anak lain. Itu terlihat dia ambil mainan untuk 

dirinya sendiri. 

15. Anak dapat menggunakan balok secara 

bergantian.  

Dennis sudah dapat menggunakan balok 

secara bergantian. 

Odi 

Pernyataan Keterangan 

1.  Anak mampu memilih satu teman main Odi sudah mampu memilih satu teman main 

yaitu Madeline dan Nancy dalam bermain 

bebas. 

2. Anak dapat bermain balok minimal 

bersama  satu teman. 

Odi  belum bermain balok  dengan satu 

temannya, Ia masih suka  bermain sendiri . 

3. Anak dapat menjalin hubungan yang 

kooperatif. Misalnya : Anak dapat berbagi 

peran dengan temannya dalam bermain balok 

seperti aku membangun tempat duduknya ya 

kamu nanti pintunya. 

Odi belum dapat menjalin hubungan 

koperatif dalam bermain balok bersama 

temannya. 

4. Anak mampu bekerjasama dalam membuat 

bangunan taman dengan temannya. 

Odi belum mampu bekerjasama dengan anak 

lain dalam membangun sebuah toko 

minuman. 

5. Anak dapat membantu teman. Misalnya : 

Ketika ada teman yang membutuhkan 

bantuan seperti tidak dapat membawa  balok 

Odi  sudah dapat membantu teman ketika 

teman lain membawa mainan kesusahan ,dia 

menghampiri dan membantunya. 



banyak anak itu datang dan menawarkan 

bantuan. 

6. Anak dapat membantu  anak lain dalam 

membereskan mainan.  

Odi sudah dapat membantu anak lain dalam 

membereskan mainan. Itu terlihat ketika anak 

–anak selesai bermain bebas lalu 

membereskan mainan secara bersama. 

7. Anak dapat menenangkan anak lain yang 

sedang menangis.  

Odi belum dapat menenangkan anak lain 

yang sedang menangis. Dia hanya diam saja. 

8.  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. 

Odi belum dapat menunjukkan rasa peduli 

terhadap teman lain.  

9. Anak dapat menghargai karya anak lain.  Odi sudah dapat menghargai karya orang 

lain. Dia memuji hasil karya Madeline 

tentang toko pakaian. 

10.  Anak mampu untuk mengekspresikan 

dirinya seperti marah, menangis , takut , 

cemas dan kecewa.  

Odi sudah mampu mengekspresikan dirinya 

seperti senang dia tertawa. 

11. Anak dapat mengatakan perasaan anak 

lain. Misalnya : Ani menangis karena 

ditinggal mamanya.  

Odi belum dapat mengatakan perasaan anak 

lain. Itu terlihat ketika Meme menangis dia 

diam saja. 

12. Anak dapat menghentikan perilaku tidak 

baik anak lain.Misalnya : ada anak yang 

memukul anak lain maka anak akan berkata 

jangan memukul kata bu guru kita harus 

sayang teman ,lho.  

Odi belum dapat menghentikan perilaku 

tidak baik anak lain. Ini terlihat ketika Jayden 

dan Nio berebut dia hanya diam saja. 

13. Anak dapat berbagi makanan dengan 

anak lain ,ketika anak lain tidak membawa 

makanan.  

Odi belum dapat berbagi mainan dengan 

temannya. 

14. Anak dapat berbagi mainan dengan anak Odi belum dapat berbagi mainan dengan 



lain.  anak lain.  

15. Anak dapat menggunakan balok secara 

bergantian.  

Odi sudah dapat menggunakan balok secara 

bergantian di sentra balok. 

Evan 

Pernyataan Keterangan 

1.  Anak mampu memilih satu teman main Evan belum mampu memilih satu teman 

main dalam bermain bebas. Dia bermain 

masih suka sendiri. 

2.   Anak dapat bermain balok minimal 

bersama  satu teman. 

Evan belum dapat bermain balok bersama 

satu teman. Dia lebih suka bermain sendiri. 

3. Anak dapat menjalin hubungan yang 

kooperatif. Misalnya : Anak dapat berbagi 

peran dengan temannya dalam bermain balok 

seperti aku membangun tempat duduknya ya 

kamu nanti pintunya. 

Evan belum dapat menjalin hubungan yang 

kooperatif dengan anak lain. 

4. Anak mampu bekerjasama dalam membuat 

bangunan taman dengan temannya. 

Evan belum mampu bekerjasama dengan 

anak lain dalam membangun sebuah toko 

minuman. 

5. Anak dapat membantu teman. Misalnya : 

Ketika ada teman yang membutuhkan 

bantuan seperti tidak dapat membawa  balok 

banyak anak itu datang dan menawarkan 

bantuan. 

Evan sudah dapat membantu temannya 

dalam mengembalikan mainan setelah 

bermain bebas selesai. 

6. Anak dapat membantu anak lain dalam 

membereskan mainan.  

Evan sudah dapat membantu anak lain dalam 

membereskan mainan. 

7. Anak dapat menenangkan anak lain yang 

sedang menangis.  

Evan belum dapat menenangkan anak lain 

yang sedang menangis. 

8.  Anak dapat menunjukkan rasa peduli 

terhadap teman. Misalnya  : Ketika anak 

melihat temannya jatuh,anak tersebut akan 

Evan belum dapat menunjukkan rasa peduli 

terhadap teman. 



datang menolong dan menghibur temannya 

seperti : jangan menangis ya. 

9. Anak dapat menghargai karya anak lain.  Evan belum dapat  menghargai  karya anak 

lain . 

10.  Anak mampu untuk mengekspresikan 

dirinya seperti marah, menangis , takut , 

cemas dan kecewa.  

Evan belum  mampu untuk mengekspresikan 

dirinya seperti senang membantu teman 

membawakan mainan. 

11. Anak dapat mengatakan perasaan anak 

lain. Misalnya : Ani menangis karena 

ditinggal mamanya.  

Evan belum dapat mengatakan perasaan anak 

lain. Seperti : Saat ada anak menangis dia 

diam saja. 

12. Anak dapat menghentikan perilaku tidak 

baik anak lain.Misalnya : ada anak yang 

memukul anak lain maka anak akan berkata 

jangan memukul kata bu guru kita harus 

sayang teman ,lho.  

Evan belum dapat menghentikan perilaku 

tidak baik.  

13. Anak dapat berbagi makanan dengan 

anak lain ,ketika anak lain tidak membawa 

makanan.  

Evan belum dapat berbagi makanan dengan 

anak lain. 

14. Anak dapat berbagi mainan dengan anak 

lain.  

Evan belum dapat berbagi mainan dengan 

anak lain ,dia ambil mainan masih untuk 

dirinya saja. 

15. Anak dapat menggunakan balok secara 

bergantian.  

Evan sudah dapat menggunakan balok secara 

bergantian. 

Riel 

Pernyataan Keterangan 

1.  Anak mampu memilih satu teman main Riel belum mampu memilih satu teman main. 

2. Anak dapat bermain balok minimal 

bersama  satu teman. 

Riel belum dapat bermain balok secara 

bersama masih suka main sendiri. 

3. Anak dapat menjalin hubungan yang 

kooperatif. Misalnya : Anak dapat berbagi 

Riel belum dapat menjalin hubungan yang 

kooperatif dalam bermain balok dengan 



peran dengan temannya dalam bermain balok 

seperti aku membangun tempat duduknya ya 

kamu nanti pintunya. 

temannya. 

4. Anak mampu bekerjasama dalam membuat 

bangunan taman dengan temannya. 

Riel belum mampu bekerjasama dengan anak 

lain ketika membangun toko minuman. 

5. Anak dapat membantu teman. Misalnya : 

Ketika ada teman yang membutuhkan 

bantuan seperti tidak dapat membawa  balok 

banyak anak itu datang dan menawarkan 

bantuan. 

Riel belum dapat membantu teman dalam hal 

menawarkan bantuan saat bermain balok. 

6. Anak dapat membantu anak lain dalam 

membereskan mainan.  

Riel belum  dapat membantu anak lain dalam 

hal membereskan mainan. 

7. Anak dapat menenangkan anak lain yang 

sedang menangis.  

Riel belum dapat menenangkan anak lain 

yang sedang menangis. 

8.  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. 

Riel belum dapat menunjukkan rasa peduli 

terhadap teman. Ada teman yang menangis 

dia diam saja. 

9. Anak dapat menghargai karya anak lain.  Riel belum dapat menghargai karya anak lain 

karena dia hanya diam saja. 

10.  Anak mampu untuk mengekspresikan 

dirinya seperti marah, menangis , takut , 

cemas dan kecewa.  

Riel belum mampu untuk mengekspresikan 

dirinya seperti : marah ,menangis 

,takut,cemas dan kecewa. 

11. Anak dapat mengatakan perasaan anak 

lain. Misalnya : Ani menangis karena 

ditinggal mamanya.  

Riel belum dapat mengatakan perasaan anak 

lain itu terlihat saat Meme menangis dia diam 

saja. 

12. Anak dapat menghentikan perilaku tidak 

baik anak lain.Misalnya : ada anak yang 

memukul anak lain maka anak akan berkata 

jangan memukul kata bu guru kita harus 

Riel belum dapat menghentikan perilaku 

tidak baik anak lain. Seperti : ada anak yang 

sedang berebut mainan dia hanya diam saja. 



sayang teman ,lho.  

13. Anak dapat berbagi makanan dengan 

anak lain ,ketika anak lain tidak membawa 

makanan.  

Riel sudah dapat berbagi makanan dengan 

anak lain. 

14. Anak dapat berbagi mainan dengan anak 

lain.  

Riel sudah dapat berbagi mainan dengan 

anak lain. 

15. Anak dapat menggunakan balok secara 

bergantian.  

Riel sudah dapat menggunakan balok secara 

bergantian. 

Kenny 

Pernyataan Keterangan 

1.  Anak mampu memilih satu teman main Kenny belummampu untuk memilih satu 

teman main saat bermain bebas.  

2.   Anak dapat bermain balok minimal 

bersama  satu teman. 

Kenny belum dapat bermain balok bersama 

satu teman . Dia masih suka bermain balok 

sendiri. 

3. Anak dapat menjalin hubungan yang 

kooperatif. Misalnya : Anak dapat berbagi 

peran dengan temannya dalam bermain balok 

seperti aku membangun tempat duduknya ya 

kamu nanti pintunya. 

Kenny belum dapat menjalin hubungan yang 

kooperatif dengan anak lain. 

4. Anak mampu bekerjasama dalam membuat 

bangunan taman dengan temannya. 

Kenny belum mampu bekerjasama dalam 

membangun sebuah toko pakaian bersama 

anak lain. 

5. Anak dapat membantu teman. Misalnya : 

Ketika ada teman yang membutuhkan 

bantuan seperti tidak dapat membawa  balok 

banyak anak itu datang dan menawarkan 

bantuan. 

Kenny sudah dapat membantu teman dalam 

bermain balok. 

6. Anak dapat membantu anak lain dalam 

membereskan mainan.  

Kenny sudah dapat membantu teman dalam 

hal membereskan mainan. 



7. Anak dapat menenangkan anak lain yang 

sedang menangis.  

Kenny belum dapat menenangkan anak lain 

yang sedang menangis dia hanya diam saja. 

8.  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. 

Kenny belum dapat menunjukkan rasa peduli 

terhadap teman. Seperti : ada anak lain 

menangis dia diam saja. 

9. Anak dapat menghargai karya anak lain.  Kenny sudah dapat menghargai karya anak 

lain. Itu terlihat ketika dia bermain bebas dan 

anak lain membangun sesuatu dari lego dia 

tidak memberantakkan. 

10.  Anak mampu untuk mengekspresikan 

dirinya seperti marah, menangis , takut , 

cemas dan kecewa.  

Kenny belum mampu mengekspresikan 

dirinya . 

11. Anak dapat mengatakan perasaan anak 

lain. Misalnya : Ani menangis karena 

ditinggal mamanya.  

Kenny sudah dapat mengatakan perasaan 

anak lain. 

12. Anak dapat menghentikan perilaku tidak 

baik anak lain.Misalnya : ada anak yang 

memukul anak lain maka anak akan berkata 

jangan memukul kata bu guru kita harus 

sayang teman ,lho.  

Kenny belum dapat menghentikan perilaku 

tidak baik anak lain. 

13. Anak dapat berbagi makanan dengan 

anak lain ,ketika anak lain tidak membawa 

makanan.  

Kenny belum dapat berbagi makanan dengan 

anak lain. 

14. Anak dapat berbagi mainan dengan anak 

lain.  

Kenny belum dapat berbagi mainan dengan 

anak lain.  

15. Anak dapat menggunakan balok secara 

bergantian.  

Kenny belum dapat menggunakan balok 

secara bergantian. 

Madeline 



Pernyataan Keterangan 

1.  Anak mampu memilih satu teman main Madeline sudah mampu memilih satu teman 

main saat bermain bebas. 

2.   Anak dapat bermain balok minimal 

bersama  satu teman. 

Madeline belum dapat bermain balok 

minimal bersama satu teman main ,masih 

suka bermain sendiri. 

3. Anak dapat menjalin hubungan yang 

kooperatif. Misalnya : Anak dapat berbagi 

peran dengan temannya dalam bermain balok 

seperti aku membangun tempat duduknya ya 

kamu nanti pintunya. 

Madeline belum dapat menjalin hubungan 

kooperatif dengan anak lain. 

4. Anak mampu bekerjasama dalam membuat 

bangunan taman dengan temannya. 

Madeline belum mampu bekerjasama dalam 

membangun sebuah toko pakaian secara 

bersama. 

5. Anak dapat membantu teman. Misalnya : 

Ketika ada teman yang membutuhkan 

bantuan seperti tidak dapat membawa  balok 

banyak anak itu datang dan menawarkan 

bantuan. 

Madeline sudah dapat membantu teman 

membawakan mainan. 

6. Anak dapat membantu anak lain dalam 

membereskan mainan.  

Madeline sudah dapat membantu anak lain 

dalam membereskan mainan. Ini terlihat 

ketika dia bermain bebas. 

7. Anak dapat menenangkan anak lain yang 

sedang menangis.  

Madeline belum dapat menenangkan anak 

lain yang sedang menangis. Dia hanya diam 

saja. 

8.  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. 

Madeline belum dapat menunjukkan rasa 

peduli terhadap teman. 

9. Anak dapat menghargai karya anak lain.  Madeline sudah dapat menghargai karya anak 



lain karena dia hanya diam saja. 

10.  Anak mampu untuk mengekspresikan 

dirinya seperti marah, menangis , takut , 

cemas dan kecewa.  

Madeline belum mampu untuk 

mengekspresikan dirinya. 

11. Anak dapat mengatakan perasaan anak 

lain. Misalnya : Ani menangis karena 

ditinggal mamanya.  

Madeline sudah dapat mengatakan perasaan 

anak lain. Dia berkata Miss. Nio menangis 

tidak mau sekolah. 

12.  Anak dapat menghentikan perilaku tidak 

baik anak lain.Misalnya : ada anak yang 

memukul anak lain maka anak akan berkata 

jangan memukul kata bu guru kita harus 

sayang teman ,lho.  

Madeline belum dapat menghentikan 

perilaku tidak baik anak lain. Itu terlihat 

ketika Jayden dan Nio berebut mainan dia 

hanya diam saja. 

13. Anak dapat berbagi makanan dengan 

anak lain ,ketika anak lain tidak membawa 

makanan.  

Madeline belum dapat berbagi makanan 

dengan anak lain. 

14. Anak dapat berbagi mainan dengan anak 

lain.  

Madeline belum dapat berbagi mainan 

dengan anak lain. 

15. Anak dapat menggunakan balok secara 

bergantian.  

Madeline belum dapat menggunakan balok 

secara bergantian.  

Nancy 

Pernyataan Keterangan 

1.  Anak mampu memilih satu teman main Nancy sudah mampu memilih satu teman 

main. 

2.   Anak dapat bermain balok minimal 

bersama  satu teman. 

Nancy belum dapat bermain balok minimal 

bersama satu teman. 

3. Anak dapat menjalin hubungan yang 

kooperatif. Misalnya : Anak dapat berbagi 

peran dengan temannya dalam bermain balok 

seperti aku membangun tempat duduknya ya 

kamu nanti pintunya. 

Nancy belum dapat menjalin hubungan yang 

kooperatif. 



4. Anak mampu bekerjasama dalam membuat 

bangunan taman dengan temannya. 

Nancy belum mampu bekerjasama dalam 

membuat toko minuman. 

5. Anak dapat membantu teman. Misalnya : 

Ketika ada teman yang membutuhkan 

bantuan seperti tidak dapat membawa  balok 

banyak anak itu datang dan menawarkan 

bantuan. 

Nancy sudah dapat membantu teman . 

6. Anak dapat membantu anak lain dalam 

membereskan mainan.  

Nancy sudah dapat membantu anak lain 

dalam membereskan mainan. 

7. Anak dapat menenangkan anak lain yang 

sedang menangis.  

Nancy belum dapat menenangkan anak lain 

yang sedang menangis. 

8.  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. 

Nancy belum dapat menunjukkan rasa peduli 

terhadap teman. 

9. Anak dapat menghargai karya anak lain.  Nancy sudah dapat menghargai karya anak 

lain dengan tidak menghancurkan bangunan 

anak lain. 

10.  Anak mampu untuk mengekspresikan 

dirinya seperti marah, menangis , takut , 

cemas dan kecewa.  

Nancy sudah mampu mengekspresikan 

dirinya ketika dia senang dia akan tersenyum. 

11. Anak dapat mengatakan perasaan anak 

lain. Misalnya : Ani menangis karena 

ditinggal mamanya.  

Nancy sudah dapat mengatakan perasaan 

anak lain. 

12. . Anak dapat menghentikan perilaku tidak 

baik anak lain.Misalnya : ada anak yang 

memukul anak lain maka anak akan berkata 

jangan memukul kata bu guru kita harus 

sayang teman ,lho.  

Nancy belum dapat menghentikan perilaku 

tidak baik anak lain. 

13. Anak dapat berbagi makanan dengan Nancy belum dapat berbagi mainan dengan 



anak lain ,ketika anak lain tidak membawa 

makanan.  

anak lain. 

14. Anak dapat berbagi mainan dengan anak 

lain.  

Nancy belum dapat berbagi mainan dengan 

anak lain. 

15. Anak dapat menggunakan balok secara 

bergantian.  

Nancy belum dapat menggunakan balok 

secara bergantian. 

Nio 

Pernyataan Keterangan 

1.  Anak mampu memilih satu teman main Nio sudah mampu memilih satu teman main. 

2.   Anak dapat bermain balok minimal 

bersama  satu teman. 

Nio belum dapat bermain balok minimal 

bersama satu teman. 

3. Anak dapat menjalin hubungan yang 

kooperatif. Misalnya : Anak dapat berbagi 

peran dengan temannya dalam bermain balok 

seperti aku membangun tempat duduknya ya 

kamu nanti pintunya. 

Nio belum dapat menjalin hubungan yang 

kooperatif. 

4. Anak mampu bekerjasama dalam membuat 

bangunan taman dengan temannya. 

Nio belum mampu bekerjasama dalam 

membuat toko minuman. 

5. Anak dapat membantu teman. Misalnya : 

Ketika ada teman yang membutuhkan 

bantuan seperti tidak dapat membawa  balok 

banyak anak itu datang dan menawarkan 

bantuan. 

Nio belum dapat membantu teman.Dia hanya 

diam saja. 

6. Anak dapat membantu anak lain  dalam 

membereskan mainan.  

Nio sudah dapat membantu anak lain .Itu 

terlihat saat membereskan mainan. 

7. Anak dapat menenangkan anak lain yang 

sedang menangis.  

Nio belum dapat menenangkan anak lain 

yang sedang menangis. 

8.  Anak dapat menunjukkan rasa peduli 

terhadap teman. Misalnya  : Ketika anak 

melihat temannya jatuh,anak tersebut akan 

Nio belum menunjukkan rasa peduli terhadap 

teman. 



datang menolong dan menghibur temannya 

seperti : jangan menangis ya. 

9. Anak dapat menghargai karya anak lain.  Nio belum dapat menghargai karya anak lain. 

10.  Anak mampu untuk mengekspresikan 

dirinya seperti marah, menangis , takut , 

cemas dan kecewa.  

Nio belum mampu mengekspresikan dirinya : 

marah . 

11. Anak dapat mengatakan perasaan anak 

lain. Misalnya : Ani menangis karena 

ditinggal mamanya.  

Nio belum dapat mengatakan perasaan anak 

lain. 

12. Anak dapat menghentikan perilaku tidak 

baik anak lain.Misalnya : ada anak yang 

memukul anak lain maka anak akan berkata 

jangan memukul kata bu guru kita harus 

sayang teman ,lho.  

Nio belum dapat menghentikan perilaku 

tidak baik anak lain. Dia berebut mainan dan 

tidak mau mengalah. 

13. Anak dapat berbagi makanan dengan 

anak lain ,ketika anak lain tidak membawa 

makanan.  

Nio belum dapat berbagi makanan dengan 

anak lain. 

14. Anak dapat berbagi mainan dengan anak 

lain.  

Nio belum dapat berbagi mainan dengan 

anak lain. Itu terlihat ketika dia berebut 

mainan dengan Jayden waktu bermain bebas. 

15. Anak dapat menggunakan balok secara 

bergantian.  

Nio belum dapat menggunakan balok secara 

bergantian. 

Bayu 

Pernyataan Keterangan 

1.  Anak mampu memilih satu teman main Bayu belum mampu memilih satu teman 

main. 

2.   Anak dapat bermain balok minimal 

bersama  satu teman. 

Bayu belum dapat bermain balok minimal 

bersama satu teman. Dia masih suka sendiri. 

3. Anak dapat menjalin hubungan yang 

kooperatif. Misalnya : Anak dapat berbagi 

Bayu belum dapat menjalin hubungan yang 

kooperatif dengan anak lain. 



peran dengan temannya dalam bermain balok 

seperti aku membangun tempat duduknya ya 

kamu nanti pintunya. 

4. Anak mampu bekerjasama dalam membuat 

bangunan taman dengan temannya. 

Bayu belum mampu bekerjasama dalam 

membuat toko minuman secara bersama –

sama. 

5. Anak dapat membantu teman. Misalnya : 

Ketika ada teman yang membutuhkan 

bantuan seperti tidak dapat membawa  balok 

banyak anak itu datang dan menawarkan 

bantuan. 

Bayu sudah dapat membantu teman . 

6. Anak dapat membantu anak lain dalam 

membereskan mainan.  

Bayu sudah dapat membantu anak lain dalam 

membereskan mainan.  

7. Anak dapat menenangkan anak lain yang 

sedang menangis.  

Bayu belum dapat menenangkan anak lain 

yang sedang menangis.  

8.  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. 

Bayu belum dapat menunjukkan rasa peduli 

terhadap teman. 

9. Anak dapat menghargai karya anak lain.  Bayu belum dapat menghargai karya anak 

lain. 

10.  Anak mampu untuk mengekspresikan 

dirinya seperti marah, menangis , takut , 

cemas dan kecewa.  

Bayu sudah mampu untuk mengekspresikan 

dirinya yaitu dia dapat mengekspresikan diri 

ketika Ia ditinggal mamanya dia menangis. 

11. Anak dapat mengatakan perasaan anak 

lain. Misalnya : Ani menangis karena 

ditinggal mamanya.  

Bayu belum dapat mengatakan perasaan anak 

lain. 

12. Anak dapat menghentikan perilaku tidak 

baik anak lain.Misalnya : ada anak yang 

memukul anak lain maka anak akan berkata 

Bayu belum dapat menghentikan perilaku 

tidak baik anak lain.  



jangan memukul kata bu guru kita harus 

sayang teman ,lho.  

13. Anak dapat berbagi makanan dengan 

anak lain ,ketika anak lain tidak membawa 

makanan.  

Bayu belum dapat berbagi makanan dengan 

anak lain. 

14. Anak dapat berbagi mainan dengan anak 

lain.  

Bayu belum dapat berbagi mainan dengan 

anak lain karena mainannya masih untuk 

sendiri. 

15. Anak dapat menggunakan balok secara 

bergantian.  

Bayu belum dapat menggunakan balok 

secara bergantian. 

Meme 

Pernyataan Keterangan 

1.  Anak mampu memilih satu teman main Meme belum mampu memilih satu teman 

main. 

2.   Anak dapat bermain balok minimal 

bersama  satu teman. 

Meme belum dapat bermain balok minimal 

satu teman main. 

3. Anak dapat menjalin hubungan yang 

kooperatif. Misalnya : Anak dapat berbagi 

peran dengan temannya dalam bermain balok 

seperti aku membangun tempat duduknya ya 

kamu nanti pintunya. 

Meme belum dapat menjalin hubungan yang 

kooperatif karena masih tergantung sama 

satu guru. 

4. Anak mampu bekerjasama dalam membuat 

bangunan taman dengan temannya. 

Meme belum mampu bekerjasama dalam 

membuat sebuah bangunan secara bersama –

sama. 

5. Anak dapat membantu teman. Misalnya : 

Ketika ada teman yang membutuhkan 

bantuan seperti tidak dapat membawa  balok 

banyak anak itu datang dan menawarkan 

bantuan. 

Meme belum dapat membantu teman. 

6. Anak dapat membantu anak lain dalam Meme belum dapat membantu anak lain 



membereskan mainan.  dalam membereskan mainan saat selesai 

bermain bebas. 

7. Anak dapat menenangkan anak lain yang 

sedang menangis.  

Meme belum dapat menenangkan anak lain 

yang sedang menangis. Dia menangis karena 

ditinggal mamanya . 

8.  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. 

Meme belum menunjukkan rasa peduli 

terhadap teman. 

9. Anak dapat menghargai karya anak lain.  Meme belum dapat menghargai karya anak 

lain dengan kata-kata,dia masih diam saja. 

10.  Anak mampu untuk mengekspresikan 

dirinya seperti marah, menangis , takut , 

cemas dan kecewa.  

Meme sudah mampu mengekspresikan 

dirinya yaitu menangis. 

11. Anak dapat mengatakan perasaan anak 

lain. Misalnya : Ani menangis karena 

ditinggal mamanya.  

Meme belum dapat mengatakan perasaan 

anak lain. Dia berkata pada Miss. Rosa 

katanya” Miss. Nio menangis “ dengan suara 

yang pelan. 

12.  Anak dapat menghentikan perilaku tidak 

baik anak lain.Misalnya : ada anak yang 

memukul anak lain maka anak akan berkata 

jangan memukul kata bu guru kita harus 

sayang teman ,lho.  

Meme belum dapat menghentikan perilaku 

tidak baik anak lain. 

13. Anak dapat berbagi makanan dengan 

anak lain ,ketika anak lain tidak membawa 

makanan.  

Meme  belum dapat berbagi makanan dengan 

anak lain. 

14. Anak dapat berbagi mainan dengan anak 

lain.  

Meme belum dapat berbagi mainan dengan 

anak lain. 

15. Anak dapat menggunakan balok secara 

bergantian.  

Meme sudah dapat menggunakan balok 

secara bergantian. 



                                    Tabel perhitungan Skor 

Nama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ∑ Kategori 

Arganta 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 20 Cukup 

Juna 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 17 Rendah 

Dhito 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 17 Rendah 

Jayden 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 18 Rendah 

Wangi 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 21 Cukup 

Dennis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 16 Rendah 

Odi 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 22 Cukup 

Evan 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 19 Rendah 

Riel 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 Rendah 

Kenny 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 21 Cukup 

Madeline 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 21 Cukup 

Nancy 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 23 Cukup 

Nio 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 17 Rendah 

Bayu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 Rendah 

Meme 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 18 Rendah 

 Arganta 

Membangun kerjasama  

Aspek Membangun kerjasama yang tidak mampu ada = 4/6 X 100% = 66,67% 

Aspek  Membangun kerjasama mampu ada =  2/6 X 100% =  33,33% 

Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang tidak mampu 

= 5/6 X 100% =  83,33% 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang  mampu 

= 1/6 X 100% = 16,67 % 



Meminjam dan meminjamkan mainan 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang tidak mampu ada = 1/3 X 100% =33,33% 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang  mampu ada = 2/3 X 100% = 66,67% 

Juna 

Membangun kerjasama  

Aspek Membangun kerjasama yang tidak mampu ada = 6/6 X 100% = 100% 

Aspek  Membangun kerjasama mampu ada =  0% 

Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang tidak mampu 

= 4/6 X 100% =  66,67% 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang  mampu 

= 2/6 X 100% = 33,33 % 

Meminjam dan meminjamkan mainan 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang tidak mampu ada = 3/3 X 100% =100% 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang  mampu ada = 0% 

Dhito 

Membangun kerjasama  

Aspek Membangun kerjasama yang tidak mampu ada = 6/6 X 100% = 100% 

Aspek  Membangun kerjasama mampu ada =  0% 

Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang tidak mampu 



= 5/6 X 100% =  83,33% 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang  mampu 

= 1/6 X 100% = 16,67 % 

Meminjam dan meminjamkan mainan 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang tidak mampu ada = 2/3 X 100% =66,67% 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang mampu ada = 1/3 X100% = 33,33% 

Jayden 

Membangun kerjasama  

Aspek Membangun kerjasama yang tidak mampu ada = 4/6 X 100% = 66,67% 

Aspek  Membangun kerjasama mampu ada =   2/6 X 100% = 33,33% 

Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang tidak mampu 

= 6/6 X 100% =  100% 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang  mampu 

= 0 % 

Meminjam dan meminjamkan mainan 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang tidak mampu ada = 2/3 X 100% =66,67% 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang  mampu ada = 1/3 X100% = 33,33% 

Wangi 

Membangun kerjasama  

Aspek Membangun kerjasama yang tidak mampu ada = 3/6 X 100% = 50 % 



Aspek  Membangun kerjasama mampu ada =   3/6 X 100% = 50 % 

Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang tidak mampu 

= 4/6 X 100% =  66,67% 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang  mampu 

= 2/6 X 100 % = 33,33% 

Meminjam dan meminjamkan mainan 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang tidak mampu ada = 2/3 X 100% =66,67% 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang  mampu ada = 1/3 X100% = 33,33%  

Dennis 

Membangun kerjasama  

Aspek Membangun kerjasama yang tidak mampu ada = 6/6 X 100% = 100 % 

Aspek  Membangun kerjasama mampu ada =   0 % 

Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang tidak mampu 

= 6/6 X 100% =  100% 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang  mampu 

= 0% 

Meminjam dan meminjamkan mainan 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang tidak mampu ada = 2/3 X 100% =66,67% 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang  mampu ada = 1/3 X100% = 33,33%  



Odi 

Membangun kerjasama  

Aspek Membangun kerjasama yang tidak mampu ada = 3/6 X 100% = 50 % 

Aspek  Membangun kerjasama mampu ada = 3/6 X 100 % = 50% 

Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang tidak mampu 

= 4/6 X 100% =  66,67% 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang  mampu 

=  2/6 X 100% = 33.33% 

Meminjam dan meminjamkan mainan 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang tidak mampu ada = 1/3 X 100% =33,33% 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang  mampu ada = 2/3 X100% = 66,67%   

Evan 

Membangun kerjasama  

Aspek Membangun kerjasama yang tidak mampu ada = 4/6 X 100% = 66,67 % 

Aspek  Membangun kerjasama mampu ada = 2/6 X 100 % = 33,33% 

Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang tidak mampu 

= 4/6 X 100% =  66,67% 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang  mampu 

=  2/6 X 100% = 33.33% 



Meminjam dan meminjamkan mainan 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang tidak mampu ada = 3/3 X 100% =100% 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang  mampu ada = 0%   

Riel 

Membangun kerjasama  

Aspek Membangun kerjasama yang tidak mampu ada = 5/6 X 100% = 83,33 % 

Aspek  Membangun kerjasama mampu ada = 1/6 X 100 % = 16,67% 

Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang tidak mampu 

= 6/6 X 100% =  100% 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang  mampu 

=  0% 

Meminjam dan meminjamkan mainan 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang tidak mampu ada = 3/3 X 100% =100% 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang  mampu ada = 0%   

Kenny 

Membangun kerjasama  

Aspek Membangun kerjasama yang tidak mampu ada = 4/6 X 100% = 66,67 % 

Aspek  Membangun kerjasama mampu ada = 2/6 X 100 % = 33,33% 

Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang tidak mampu 



= 4/6 X 100% =  66,67% 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang  mampu 

= 2/6 X100% = 33,33% 

Meminjam dan meminjamkan mainan 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang tidak mampu ada = 1/3 X 100% =33,33% 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang  mampu ada = 2/3 X100%  = 66,67%  

Madeline 

Membangun kerjasama  

Aspek Membangun kerjasama yang tidak mampu ada = 3/6 X 100% = 50 % 

Aspek  Membangun kerjasama mampu ada = 3/6 X 100 % = 50% 

Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang tidak mampu 

= 4/6 X 100% =  66,67% 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang  mampu 

= 2/6 X100% = 33,33% 

Meminjam dan meminjamkan mainan 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang tidak mampu ada = 2/3 X 100% =66,67% 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang  mampu ada = 1/3 X100%  = 33,33%  

Nancy 

Membangun kerjasama  

Aspek Membangun kerjasama yang tidak mampu ada = 3/6 X 100% = 50 % 



Aspek  Membangun kerjasama mampu ada = 3/6 X 100 % = 50% 

Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang tidak mampu 

= 3/6 X 100% =  50% 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang  mampu 

= 3/6 X100% = 50% 

Meminjam dan meminjamkan mainan 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang tidak mampu ada= 1/3 X 100% = 33,33% 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang mampu ada = 2/3 X100%  = 66,67%  

Nio 

 Membangun kerjasama  

Aspek Membangun kerjasama yang tidak mampu ada = 4/6 X 100% = 66,67 % 

Aspek  Membangun kerjasama mampu ada = 2/6 X 100 % = 33,33% 

Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang tidak mampu 

= 5/6 X 100% =  83,33% 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang  mampu 

= 1/6 X100% = 16,67% 

Meminjam dan meminjamkan mainan 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang tidak mampu ada = 3/3 X 100% = 100% 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang  mampu ada =  0%  



Bayu 

Membangun kerjasama  

Aspek Membangun kerjasama yang tidak mampu ada = 6/6 X 100% = 100 % 

Aspek  Membangun kerjasama mampu ada =  0% 

Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang tidak mampu 

= 6/6 X 100% =  100% 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang  mampu 

=  0% 

Meminjam dan meminjamkan mainan 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang tidak mampu ada = 3/3 X 100% = 100% 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang  mampu ada =  0%  

Meme 

Membangun kerjasama  

Aspek Membangun kerjasama yang tidak mampu ada = 6/6 X 100% = 100 % 

Aspek  Membangun kerjasama mampu ada =  0% 

Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang tidak mampu 

= 4/6 X 100% =  66,67% 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang  mampu 

=   2/6 X 100% = 33,33% 



Meminjam dan meminjamkan mainan 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang tidak mampu ada= 2/3 X 100% = 66,67% 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang  mampu ada =   1/3 X 100% = 33,33% 

Perhitungan per aspek prososial 

Aspek Membangun kerjasama  tidak mampu ada = 66/90 X 100% =  73,33% 

Aspek Membangun kerjasama mampu ada           = 24/90 X 100% = 26,67% 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman ,takut ,saya tidak) yang tidak mampu ada  

= 69/90 X 100% =76,67% 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman ,takut ,saya tidak) yang mampu ada  

=21/90 X 100% = 23,33%  

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang tidak mampu ada = 30/45 X 100% = 66,67% 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang  mampu ada =   15/45 X 100% = 33,33% 

Nilai Maksimum = 2 X 15 = 30 

Nilai Minimal    = 1 X 15   = 15 

Maka jarak intervalnya adalah 15 : 3 =5 

Tabel Kategori  Perilaku Prososial anak Kelompok Bermain Pretest 

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% 

  

Laporan Observasi Pre-test 2 
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Arganta 

Pernyataan Keterangan 

1.  Anak mampu memilih satu teman main Arganta  sudah mampu memilih satu teman 

main dalam bermain bebas.. 

2. Anak dapat bermain balok minimal 

bersama  satu teman. 

Arganta belum dapat bermain balok minimal 

bersama satu teman. Dia masih suka sendiri. 

3. Anak dapat menjalin hubungan yang 

kooperatif. Misalnya : Anak dapat berbagi 

peran dengan temannya dalam bermain balok 

seperti aku membangun tempat duduknya ya 

kamu nanti pintunya. 

Arganta belum dapat menjalin hubungan 

yang kooperatif dengan anak lain. 

4. Anak mampu bekerjasama dalam membuat 

bangunan taman dengan temannya. 

Arganta belum mampu bekerjasama dalam 

membuat toko baju secara bersama –sama. 

5. Anak dapat membantu teman. Misalnya : 

Ketika ada teman yang membutuhkan 

bantuan seperti tidak dapat membawa  balok 

banyak anak itu datang dan menawarkan 

bantuan. 

Arganta sudah dapat membantu teman ketika 

bermain balok . 

6. Anak dapat membantu anak lain dalam 

membereskan mainan.  

Arganta dapat membantu anak lain dalam 

membereskan mainan.  

7. Anak dapat menenangkan anak lain yang 

sedang menangis.  

Arganta  belum dapat menenangkan anak lain 

yang sedang menangis. Itu terlihat ketika 

Meme menangis dia diam saja. 

8.  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. 

Arganta sudah dapat menunjukkan rasa 

peduli dengan mengajak anak lain untuk ikut 

bergabung bermain . 

9. Anak dapat menghargai karya anak lain.  Arganta  dapat menghargai karya anak lain 



dengan tidak merusak bangunan anak lain. 

10.  Anak mampu untuk mengekspresikan 

dirinya seperti marah, menangis , takut , 

cemas dan kecewa.  

Arganta sudah mampu untuk 

mengekspresikan dirinya saat bermain. 

11. Anak dapat mengatakan perasaan anak 

lain. Misalnya : Ani menangis karena 

ditinggal mamanya.  

Arganta belum dapat mengatakan perasaan 

anak lain. 

12. Anak dapat menghentikan perilaku tidak 

baik anak lain.Misalnya : ada anak yang 

memukul anak lain maka anak akan berkata 

jangan memukul kata bu guru kita harus 

sayang teman ,lho.  

Arganta belum dapat menghentikan perilaku 

tidak baik anak lain. Itu terlihat ketika Jayden 

dan Nio berebut mainan ,dia diam saja. 

13. Anak dapat berbagi makanan dengan 

anak lain ,ketika anak lain tidak membawa 

makanan.  

Arganta belum dapat berbagi makanan 

dengan anak lain. 

14. Anak dapat berbagi mainan dengan anak 

lain.  

Arganta sudah dapat berbagi mainan dengan 

anak lain . 

15. Anak dapat menggunakan balok secara 

bergantian.  

Arganta sudah dapat menggunakan balok 

secara bergantian. 

Juna 

Pernyataan Keterangan 

1.  Anak mampu memilih satu teman main Juna belum mampu memilih satu teman 

main. 

2.   Anak dapat bermain balok minimal 

bersama  satu teman. 

Juna belum dapat bermain balok minimal 

bersama satu teman. Dia masih suka sendiri. 

3. Anak dapat menjalin hubungan yang 

kooperatif. Misalnya : Anak dapat berbagi 

peran dengan temannya dalam bermain balok 

seperti aku membangun tempat duduknya ya 

kamu nanti pintunya. 

Juna belum dapat menjalin hubungan yang 

kooperatif dengan anak lain. 



4. Anak mampu bekerjasama dalam membuat 

bangunan taman dengan temannya. 

Juna belum mampu bekerjasama dalam 

membuat toko pakaian secara bersama –

sama. 

5. Anak dapat membantu teman. Misalnya : 

Ketika ada teman yang membutuhkan 

bantuan seperti tidak dapat membawa  balok 

banyak anak itu datang dan menawarkan 

bantuan. 

Juna belum dapat membantu teman dalam 

membangun toko pakaian . 

6. Anak dapat membantu anak lain dalam 

membereskan mainan.  

Juna belum dapat membantu anak lain dalam 

membereskan mainan. Setelah dia selesai 

main dia tinggalkan mainan tersebut. 

7. Anak dapat menenangkan anak lain yang 

sedang menangis.  

Juna belum dapat menenangkan anak lain 

yang sedang menangis. Itu terlihat ketika 

Meme menangis dia diam saja. 

8.  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. 

Juna belum dapat menunjukkan rasa peduli 

terhadap teman. 

9. Anak dapat menghargai karya anak lain.  Juna belum dapat menghargai karya anak 

lain. 

10.  Anak mampu untuk mengekspresikan 

dirinya seperti marah, menangis , takut , 

cemas dan kecewa.  

Juna belum mampu untuk mengekspresikan 

dirinya. 

11. Anak dapat mengatakan perasaan anak 

lain. Misalnya : Ani menangis karena 

ditinggal mamanya.  

Juna belum dapat mengatakan perasaan anak 

lain. 

12. Anak dapat menghentikan perilaku tidak 

baik anak lain.Misalnya : ada anak yang 

memukul anak lain maka anak akan berkata 

jangan memukul kata bu guru kita harus 

Juna belum dapat menghentikan perilaku 

tidak baik anak lain. Itu terlihat ketika Jayden 

dan Nio berebut mainan ,dia diam saja. 



sayang teman ,lho.  

13. Anak dapat berbagi makanan dengan 

anak lain ,ketika anak lain tidak membawa 

makanan.  

Juna belum dapat berbagi makanan dengan 

anak lain. 

14. Anak dapat berbagi mainan dengan anak 

lain.  

Juna belum dapat berbagi mainan dengan 

anak lain karena mainannya masih untuk 

sendiri. 

15. Anak dapat menggunakan balok secara 

bergantian.  

Juna belum dapat menggunakan balok secara 

bergantian. 

Dhito 

Pernyataan Keterangan 

1.  Anak mampu memilih satu teman main Dhito belum mampu memilih satu teman 

main. 

2. Anak dapat bermain balok minimal 

bersama  satu teman. 

Dhito belum dapat bermain balok minimal 

bersama satu teman. Dia masih suka sendiri. 

3. Anak dapat menjalin hubungan yang 

kooperatif. Misalnya : Anak dapat berbagi 

peran dengan temannya dalam bermain balok 

seperti aku membangun tempat duduknya ya 

kamu nanti pintunya. 

Dhito belum dapat menjalin hubungan yang 

kooperatif dengan anak lain. 

4. Anak mampu bekerjasama dalam membuat 

bangunan taman dengan temannya. 

Dhito belum mampu bekerjasama dalam 

membuat toko minuman secara bersama –

sama. 

5. Anak dapat membantu teman. Misalnya : 

Ketika ada teman yang membutuhkan 

bantuan seperti tidak dapat membawa  balok 

banyak anak itu datang dan menawarkan 

bantuan. 

Dhito belum dapat membantu teman . 

6. Anak dapat membantu anak lain dalam 

membereskan mainan.  

Dhito belum dapat membantu anak lain 

dalam membereskan mainan. Setelah dia 



selesai main dia tinggalkan mainan tersebut. 

7. Anak dapat menenangkan anak lain yang 

sedang menangis.  

Dhito belum dapat menenangkan anak lain 

yang sedang menangis. Itu terlihat ketika 

Dennis menangis dia diam saja. 

8.  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. 

Dhito belum dapat menunjukkan rasa peduli 

terhadap teman. 

9. Anak dapat menghargai karya anak lain.  Dhito belum dapat menghargai karya anak 

lain. 

10.  Anak mampu untuk mengekspresikan 

dirinya seperti marah, menangis , takut , 

cemas dan kecewa.  

Dhito belum mampu untuk mengekspresikan 

dirinya. 

11. Anak dapat mengatakan perasaan anak 

lain. Misalnya : Ani menangis karena 

ditinggal mamanya.  

Dhito belum dapat mengatakan perasaan 

anak lain. 

12. Anak dapat menghentikan perilaku tidak 

baik anak lain.Misalnya : ada anak yang 

memukul anak lain maka anak akan berkata 

jangan memukul kata bu guru kita harus 

sayang teman ,lho.  

Dhito belum dapat menghentikan perilaku 

tidak baik anak lain. Itu terlihat ketika Jayden 

dan Dennis berebut mainan ,dia diam saja. 

13. Anak dapat berbagi makanan dengan 

anak lain ,ketika anak lain tidak membawa 

makanan.  

Dhito belum dapat berbagi makanan dengan 

anak lain. 

14. Anak dapat berbagi mainan dengan anak 

lain.  

Dhito belum dapat berbagi mainan dengan 

anak lain karena mainannya masih untuk 

sendiri. 

15. Anak dapat menggunakan balok secara 

bergantian.  

Dhito dapat menggunakan balok secara 

bergantian. 

Jayden 



Pernyataan Keterangan 

1.  Anak mampu memilih satu teman main Jayden belum mampu memilih satu teman 

main. 

2. Anak dapat bermain balok minimal 

bersama  satu teman. 

Jayden belum dapat bermain balok minimal 

bersama satu teman. Dia masih suka sendiri. 

3. Anak dapat menjalin hubungan yang 

kooperatif. Misalnya : Anak dapat berbagi 

peran dengan temannya dalam bermain balok 

seperti aku membangun tempat duduknya ya 

kamu nanti pintunya. 

Jayden belum dapat menjalin hubungan yang 

kooperatif dengan anak lain. 

4. Anak mampu bekerjasama dalam membuat 

bangunan taman dengan temannya. 

Jayden belum mampu bekerjasama dalam 

membuat toko minuman secara bersama –

sama. 

5. Anak dapat membantu teman. Misalnya : 

Ketika ada teman yang membutuhkan 

bantuan seperti tidak dapat membawa  balok 

banyak anak itu datang dan menawarkan 

bantuan. 

Jayden belum dapat membantu teman . 

6. Anak dapat membantu anak lain dalam 

membereskan mainan.  

Jayden belum dapat membantu anak lain 

dalam membereskan mainan. Setelah dia 

selesai main dia tinggalkan mainan tersebut. 

7. Anak dapat menenangkan anak lain yang 

sedang menangis.  

Jayden belum dapat menenangkan anak lain 

yang sedang menangis. Itu terlihat ketika 

Dennis menangis dia diam saja. 

8.  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. 

Jayden belum dapat menunjukkan rasa peduli 

terhadap teman. 

9. Anak dapat menghargai karya anak lain.  Jayden belum dapat menghargai karya anak 

lain. 



10.  Anak mampu untuk mengekspresikan 

dirinya seperti marah, menangis , takut , 

cemas dan kecewa.  

Jayden sudah mampu untuk mengekspresikan 

dirinya seperti : marah saat berebut mainan. 

11. Anak dapat mengatakan perasaan anak 

lain. Misalnya : Ani menangis karena 

ditinggal mamanya.  

Jayden belum dapat mengatakan perasaan 

anak lain. 

12. Anak dapat menghentikan perilaku tidak 

baik anak lain.Misalnya : ada anak yang 

memukul anak lain maka anak akan berkata 

jangan memukul kata bu guru kita harus 

sayang teman ,lho.  

Jayden belum dapat menghentikan perilaku 

tidak baik anak lain karena pada saat itu dia 

berebut mainan dengan Dennis. 

13. Anak dapat berbagi makanan dengan 

anak lain ,ketika anak lain tidak membawa 

makanan.  

Jayden belum dapat berbagi makanan dengan 

anak lain. 

14. Anak dapat berbagi mainan dengan anak 

lain.  

Jayden belum dapat berbagi mainan dengan 

anak lain karena dia masih suka merebut 

mainan temannya. 

15. Anak dapat menggunakan balok secara 

bergantian.  

Jayden sudah dapat menggunakan balok 

secara bergantian. 

Wangi 

Pernyataan Keterangan 

1.  Anak mampu memilih satu teman main  Wangi sudah mampu memilih satu teman 

main. 

2. Anak dapat bermain balok minimal 

bersama  satu teman. 

Wangi belum dapat bermain balok minimal 

bersama satu teman. Dia masih suka sendiri. 

3. Anak dapat menjalin hubungan yang 

kooperatif. Misalnya : Anak dapat berbagi 

peran dengan temannya dalam bermain balok 

seperti aku membangun tempat duduknya ya 

kamu nanti pintunya. 

Wangi belum dapat menjalin hubungan yang 

kooperatif dengan anak lain. 



4. Anak mampu bekerjasama dalam membuat 

bangunan taman dengan temannya. 

Wangi belum mampu bekerjasama dalam 

membuat toko pakaian secara bersama –

sama. 

5. Anak dapat membantu teman. Misalnya : 

Ketika ada teman yang membutuhkan 

bantuan seperti tidak dapat membawa  balok 

banyak anak itu datang dan menawarkan 

bantuan. 

Wangi sudah dapat membantu teman 

membawakan balok ketika teman lain 

membutuhkan . 

6. Anak dapat membantu anak lain dalam 

membereskan mainan.  

Wangi sudah dapat membantu anak lain 

dalam membereskan mainan.  

7. Anak dapat menenangkan anak lain yang 

sedang menangis.  

Wangi belum dapat menenangkan anak lain 

yang sedang menangis. Itu terlihat ketika 

Meme menangis dia diam saja. 

8.  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. 

Wangi belum dapat menunjukkan rasa peduli 

terhadap teman. 

9. Anak dapat menghargai karya anak lain.  Wangi sudah dapat menghargai karya anak 

lain. 

10.  Anak mampu untuk mengekspresikan 

dirinya seperti marah, menangis , takut , 

cemas dan kecewa.  

Wangi belum mampu untuk 

mengekspresikan dirinya. 

11. Anak dapat mengatakan perasaan anak 

lain. Misalnya : Ani menangis karena 

ditinggal mamanya.  

Wangi belum dapat mengatakan perasaan 

anak lain. 

12. Anak dapat menghentikan perilaku tidak 

baik anak lain.Misalnya : ada anak yang 

memukul anak lain maka anak akan berkata 

jangan memukul kata bu guru kita harus 

sayang teman ,lho.  

Wangi belum dapat menghentikan perilaku 

tidak baik anak lain. Itu terlihat ketika Jayden 

dan Dennis berebut mainan ,dia diam saja. 



13. Anak dapat berbagi makanan dengan 

anak lain ,ketika anak lain tidak membawa 

makanan.  

Wangi sudah dapat berbagi makanan dengan 

anak lain. 

14. Anak dapat berbagi mainan dengan anak 

lain.  

 Wangi belum dapat berbagi mainan dengan 

anak lain karena dia masih suka berebut 

mainan dengan temannya. 

15. Anak dapat menggunakan balok secara 

bergantian.  

Wangi sudah dapat menggunakan balok 

secara bergantian. 

Dennis 

Pernyataan Keterangan 

1.  Anak mampu memilih satu teman main Dennis belum mampu memilih satu teman 

main. 

2. Anak dapat bermain balok minimal 

bersama  satu teman. 

Dennis belum dapat bermain balok minimal 

bersama satu teman. Dia masih suka sendiri. 

3. Anak dapat menjalin hubungan yang 

kooperatif. Misalnya : Anak dapat berbagi 

peran dengan temannya dalam bermain balok 

seperti aku membangun tempat duduknya ya 

kamu nanti pintunya. 

Dennis belum dapat menjalin hubungan yang 

kooperatif dengan anak lain. 

4. Anak mampu bekerjasama dalam membuat 

bangunan taman dengan temannya. 

Dennis belum mampu bekerjasama dalam 

membuat toko pakaian secara bersama –

sama. 

5. Anak dapat membantu teman. Misalnya : 

Ketika ada teman yang membutuhkan 

bantuan seperti tidak dapat membawa  balok 

banyak anak itu datang dan menawarkan 

bantuan. 

Dennis belum dapat membantu teman dalam 

bermain balok bersama . 

6. Anak dapat membantu anak lain dalam 

membereskan mainan.  

Dennis belum dapat membantu anak lain 

dalam membereskan mainan. Setelah dia 

selesai main dia tinggalkan mainan tersebut. 



7. Anak dapat menenangkan anak lain yang 

sedang menangis.  

Dennis  belum dapat menenangkan anak lain 

yang sedang menangis karena dia juga masih 

senang menangis saat ditinggal mamanya.  

8.  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. 

Dennis  belum dapat menunjukkan rasa 

peduli terhadap teman. 

9. Anak dapat menghargai karya anak lain.  Dennis belum dapat menghargai karya anak 

lain. 

10.  Anak mampu untuk mengekspresikan 

dirinya seperti marah, menangis , takut , 

cemas dan kecewa.  

Dennis belum mampu untuk 

mengekspresikan dirinya. 

11. Anak dapat mengatakan perasaan anak 

lain. Misalnya : Ani menangis karena 

ditinggal mamanya.  

Dennis belum dapat mengatakan perasaan 

anak lain. 

12. Anak dapat menghentikan perilaku tidak 

baik anak lain.Misalnya : ada anak yang 

memukul anak lain maka anak akan berkata 

jangan memukul kata bu guru kita harus 

sayang teman ,lho.  

Dennis belum dapat menghentikan perilaku 

tidak baik anak lain. Itu terlihat ketika Jayden 

merebut barangnya teman. 

13. Anak dapat berbagi makanan dengan 

anak lain ,ketika anak lain tidak membawa 

makanan.  

Dennis belum dapat berbagi makanan dengan 

anak lain. 

14. Anak dapat berbagi mainan dengan anak 

lain.  

Dennis belum dapat berbagi mainan dengan 

anak lain karena mainannya masih untuk 

sendiri. 

15. Anak dapat menggunakan balok secara 

bergantian.  

Dennis sudah dapat menggunakan balok 

secara bergantian. 

Odi 



Pernyataan Keterangan 

1.  Anak mampu memilih satu teman main Odi  sudah mampu memilih satu teman main. 

2. Anak dapat bermain balok minimal 

bersama  satu teman. 

Odi belum dapat bermain balok minimal 

bersama satu teman. Dia masih suka sendiri. 

3. Anak dapat menjalin hubungan yang 

kooperatif. Misalnya : Anak dapat berbagi 

peran dengan temannya dalam bermain balok 

seperti aku membangun tempat duduknya ya 

kamu nanti pintunya. 

Odi belum dapat menjalin hubungan yang 

kooperatif dengan anak lain. 

4. Anak mampu bekerjasama dalam membuat 

bangunan taman dengan temannya. 

Odi belum mampu bekerjasama dalam 

membuat toko pakaian secara bersama –

sama. 

5. Anak dapat membantu teman. Misalnya : 

Ketika ada teman yang membutuhkan 

bantuan seperti tidak dapat membawa  balok 

banyak anak itu datang dan menawarkan 

bantuan. 

Odi sudah  dapat membantu teman 

membawakan balok . 

6. Anak dapat membantu anak lain dalam 

membereskan mainan.  

Odi sudah dapat membantu anak lain dalam 

membereskan mainan.  

7. Anak dapat menenangkan anak lain yang 

sedang menangis.  

Odi belum dapat menenangkan anak lain 

yang sedang menangis. Itu terlihat ketika 

Dennis menangis dia diam saja. 

8.  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. 

Odi belum dapat menunjukkan rasa peduli 

terhadap teman. 

9. Anak dapat menghargai karya anak lain.  Odi sudah dapat menghargai karya anak lain. 

10.  Anak mampu untuk mengekspresikan 

dirinya seperti marah, menangis , takut , 

cemas dan kecewa.  

Odi sudah mampu untuk mengekspresikan 

dirinya. 



11. Anak dapat mengatakan perasaan anak 

lain. Misalnya : Ani menangis karena 

ditinggal mamanya.  

Odi belum dapat mengatakan perasaan anak 

lain. 

12. Anak dapat menghentikan perilaku tidak 

baik anak lain.Misalnya : ada anak yang 

memukul anak lain maka anak akan berkata 

jangan memukul kata bu guru kita harus 

sayang teman ,lho.  

Odi belum dapat menghentikan perilaku 

tidak baik anak lain. Itu terlihat ketika Jayden 

sedang berebut mainan ,dia diam saja. 

13. Anak dapat berbagi makanan dengan 

anak lain ,ketika anak lain tidak membawa 

makanan.  

Odi belum dapat berbagi makanan dengan 

anak lain. 

14. Anak dapat berbagi mainan dengan anak 

lain.  

Odi belum dapat berbagi mainan dengan 

anak lain karena mainannya masih untuk 

sendiri. 

15. Anak dapat menggunakan balok secara 

bergantian.  

Odi sudah dapat menggunakan balok secara 

bergantian. 

Evan 

Pernyataan Keterangan 

1.  Anak mampu memilih satu teman main Evan belum mampu memilih satu teman 

main. 

2.   Anak dapat bermain balok minimal 

bersama  satu teman. 

Evan belum dapat bermain balok minimal 

bersama satu teman. Dia masih suka sendiri. 

3. Anak dapat menjalin hubungan yang 

kooperatif. Misalnya : Anak dapat berbagi 

peran dengan temannya dalam bermain balok 

seperti aku membangun tempat duduknya ya 

kamu nanti pintunya. 

Evan belum dapat menjalin hubungan yang 

kooperatif dengan anak lain. 

4. Anak mampu bekerjasama dalam membuat 

bangunan taman dengan temannya. 

Evan belum mampu bekerjasama dalam 

membuat toko minuman secara bersama –

sama. 



5. Anak dapat membantu teman. Misalnya : 

Ketika ada teman yang membutuhkan 

bantuan seperti tidak dapat membawa  balok 

banyak anak itu datang dan menawarkan 

bantuan. 

Evan sudah dapat membantu teman . 

6. Anak dapat membantu anak lain dalam 

membereskan mainan.  

Evan sudah dapat membantu anak lain dalam 

membereskan mainan.  

7. Anak dapat menenangkan anak lain yang 

sedang menangis.  

Evan belum dapat menenangkan anak lain 

yang sedang menangis. Itu terlihat ketika 

Meme menangis dia diam saja. 

8.  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. 

Evan belum dapat menunjukkan rasa peduli 

terhadap teman. 

9. Anak dapat menghargai karya anak lain.  Evan belum dapat menghargai karya anak 

lain. 

10.  Anak mampu untuk mengekspresikan 

dirinya seperti marah, menangis , takut , 

cemas dan kecewa.  

Evan  belum mampu untuk mengekspresikan 

dirinya. 

11. Anak dapat mengatakan perasaan anak 

lain. Misalnya : Ani menangis karena 

ditinggal mamanya.  

Evan belum dapat mengatakan perasaan anak 

lain. 

12. Anak dapat menghentikan perilaku tidak 

baik anak lain.Misalnya : ada anak yang 

memukul anak lain maka anak akan berkata 

jangan memukul kata bu guru kita harus 

sayang teman ,lho.  

Evan belum dapat menghentikan perilaku 

tidak baik anak lain. Itu terlihat ketika Jayden 

dan Nio berebut mainan ,dia diam saja. 

13. Anak dapat berbagi makanan dengan 

anak lain ,ketika anak lain tidak membawa 

makanan.  

Evan belum dapat berbagi makanan dengan 

anak lain. 



14. Anak dapat berbagi mainan dengan anak 

lain.  

Evan belum dapat berbagi mainan dengan 

anak lain karena mainannya masih untuk 

sendiri. 

15. Anak dapat menggunakan balok secara 

bergantian.  

Evan sudah dapat menggunakan balok secara 

bergantian. 

Riel 

Pernyataan Keterangan 

1.  Anak mampu memilih satu teman main Riel belum mampu memilih satu teman main. 

2.   Anak dapat bermain balok minimal 

bersama  satu teman. 

Riel belum dapat bermain balok minimal 

bersama satu teman. Dia masih suka sendiri. 

3. Anak dapat menjalin hubungan yang 

kooperatif. Misalnya : Anak dapat berbagi 

peran dengan temannya dalam bermain balok 

seperti aku membangun tempat duduknya ya 

kamu nanti pintunya. 

Riel belum dapat menjalin hubungan yang 

kooperatif dengan anak lain. 

4. Anak mampu bekerjasama dalam membuat 

bangunan taman dengan temannya. 

Riel belum mampu bekerjasama dalam 

membuat toko pakaian secara bersama –

sama. 

5. Anak dapat membantu teman. Misalnya : 

Ketika ada teman yang membutuhkan 

bantuan seperti tidak dapat membawa  balok 

banyak anak itu datang dan menawarkan 

bantuan. 

Riel belum dapat membantu teman . 

6. Anak dapat membantu anak lain dalam 

membereskan mainan.  

Riel belum dapat membantu anak lain dalam 

membereskan mainan. Setelah dia selesai 

main dia tinggalkan mainan tersebut. 

7. Anak dapat menenangkan anak lain yang 

sedang menangis.  

Riel belum dapat menenangkan anak lain 

yang sedang menangis.  

8.  Anak dapat menunjukkan rasa peduli 

terhadap teman. Misalnya  : Ketika anak 

Riel belum dapat menunjukkan rasa peduli 

terhadap teman. 



melihat temannya jatuh,anak tersebut akan 

datang menolong dan menghibur temannya 

seperti : jangan menangis ya. 

9. Anak dapat menghargai karya anak lain.  Riel belum dapat menghargai karya anak 

lain. 

10.  Anak mampu untuk mengekspresikan 

dirinya seperti marah, menangis , takut , 

cemas dan kecewa.  

Riel belum mampu untuk mengekspresikan 

dirinya. 

11. Anak dapat mengatakan perasaan anak 

lain. Misalnya : Ani menangis karena 

ditinggal mamanya.  

Riel belum dapat mengatakan perasaan anak 

lain. 

12. Anak dapat menghentikan perilaku tidak 

baik anak lain.Misalnya : ada anak yang 

memukul anak lain maka anak akan berkata 

jangan memukul kata bu guru kita harus 

sayang teman ,lho.  

Riel belum dapat menghentikan perilaku 

tidak baik anak lain.  

13. Anak dapat berbagi makanan dengan 

anak lain ,ketika anak lain tidak membawa 

makanan.  

Riel belum dapat berbagi makanan dengan 

anak lain. 

14. Anak dapat berbagi mainan dengan anak 

lain.  

Riel belum dapat berbagi mainan dengan 

anak lain karena mainannya masih untuk 

sendiri. 

15. Anak dapat menggunakan balok secara 

bergantian.  

Riel belum dapat menggunakan balok secara 

bergantian. 

Kenny 

Pernyataan Keterangan 

1.  Anak mampu memilih satu teman main Kenny belum mampu memilih satu teman 

main. 

2.   Anak dapat bermain balok minimal 

bersama  satu teman. 

Kenny belum dapat bermain balok minimal 

bersama satu teman. Dia masih suka sendiri. 



3. Anak dapat menjalin hubungan yang 

kooperatif. Misalnya : Anak dapat berbagi 

peran dengan temannya dalam bermain balok 

seperti aku membangun tempat duduknya ya 

kamu nanti pintunya. 

Kenny belum dapat menjalin hubungan yang 

kooperatif dengan anak lain. 

4. Anak mampu bekerjasama dalam membuat 

bangunan taman dengan temannya. 

Kenny belum mampu bekerjasama dalam 

membuat toko pakaian secara bersama –

sama. 

5. Anak dapat membantu teman. Misalnya : 

Ketika ada teman yang membutuhkan 

bantuan seperti tidak dapat membawa  balok 

banyak anak itu datang dan menawarkan 

bantuan. 

Kenny sudah dapat membantu teman . 

6. Anak dapat membantu anak lain dalam 

membereskan mainan.  

Kenny sudah dapat membantu anak lain 

dalam membereskan mainan.  

7. Anak dapat menenangkan anak lain yang 

sedang menangis.  

Kenny belum dapat menenangkan anak lain 

yang sedang menangis.  

8.  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. 

Kenny belum dapat menunjukkan rasa peduli 

terhadap teman. 

9. Anak dapat menghargai karya anak lain.  Kenny sudah dapat menghargai karya anak 

lain. 

10.  Anak mampu untuk mengekspresikan 

dirinya seperti marah, menangis , takut , 

cemas dan kecewa.  

Kenny belum mampu untuk 

mengekspresikan dirinya. 

11. Anak dapat mengatakan perasaan anak 

lain. Misalnya : Ani menangis karena 

ditinggal mamanya.  

Kenny sudah dapat mengatakan perasaan 

anak lain. 

12. Anak dapat menghentikan perilaku tidak Kenny belum dapat menghentikan perilaku 



baik anak lain.Misalnya : ada anak yang 

memukul anak lain maka anak akan berkata 

jangan memukul kata bu guru kita harus 

sayang teman ,lho.  

tidak baik anak lain.  

13. Anak dapat berbagi makanan dengan 

anak lain ,ketika anak lain tidak membawa 

makanan.  

Kenny belum dapat berbagi makanan dengan 

anak lain. 

14. Anak dapat berbagi mainan dengan anak 

lain.  

Kenny belum dapat berbagi mainan dengan 

anak lain karena mainannya masih untuk 

sendiri. 

15. Anak dapat menggunakan balok secara 

bergantian.  

Kenny belum dapat menggunakan balok 

secara bergantian. 

Madeline 

Pernyataan Keterangan 

1.  Anak mampu memilih satu teman main Madeline mampu memilih satu teman main. 

2.   Anak dapat bermain balok minimal 

bersama  satu teman. 

Madeline belum dapat bermain balok 

minimal bersama satu teman. Dia masih suka 

sendiri. 

3. Anak dapat menjalin hubungan yang 

kooperatif. Misalnya : Anak dapat berbagi 

peran dengan temannya dalam bermain balok 

seperti aku membangun tempat duduknya ya 

kamu nanti pintunya. 

Madeline belum dapat menjalin hubungan 

yang kooperatif dengan anak lain. 

4. Anak mampu bekerjasama dalam membuat 

bangunan taman dengan temannya. 

Madeline belum mampu bekerjasama dalam 

membuat toko pakaian secara bersama –

sama. 

5. Anak dapat membantu teman. Misalnya : 

Ketika ada teman yang membutuhkan 

bantuan seperti tidak dapat membawa  balok 

banyak anak itu datang dan menawarkan 

Madeline sudah dapat membantu teman . 



bantuan. 

6. Anak dapat membantu anak lain dalam 

membereskan mainan.  

Madeline sudah dapat membantu anak lain 

dalam membereskan mainan.  

7. Anak dapat menenangkan anak lain yang 

sedang menangis.  

Madeline belum dapat menenangkan anak 

lain yang sedang menangis.  

8.  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. 

Madeline belum dapat menunjukkan rasa 

peduli terhadap teman. 

9. Anak dapat menghargai karya anak lain.  Madeline sudah dapat menghargai karya anak 

lain. 

10.  Anak mampu untuk mengekspresikan 

dirinya seperti marah, menangis , takut , 

cemas dan kecewa.  

Madeline belum mampu untuk 

mengekspresikan dirinya. 

11. Anak dapat mengatakan perasaan anak 

lain. Misalnya : Ani menangis karena 

ditinggal mamanya.  

Madeline belum dapat mengatakan perasaan 

anak lain. 

12. Anak dapat menghentikan perilaku tidak 

baik anak lain.Misalnya : ada anak yang 

memukul anak lain maka anak akan berkata 

jangan memukul kata bu guru kita harus 

sayang teman ,lho.  

Madeline belum dapat menghentikan 

perilaku tidak baik anak lain.  

13. Anak dapat berbagi makanan dengan 

anak lain ,ketika anak lain tidak membawa 

makanan.  

Madeline belum dapat berbagi makanan 

dengan anak lain. 

14. Anak dapat berbagi mainan dengan anak 

lain.  

Madeline belum dapat berbagi mainan 

dengan anak lain karena mainannya masih 

untuk sendiri. 

15. Anak dapat menggunakan balok secara 

bergantian.  

Madeline belum dapat menggunakan balok 

secara bergantian. 



Nancy 

Pernyataan Keterangan 

1.  Anak mampu memilih satu teman main Nancy sudah mampu memilih satu teman 

main. 

2.   Anak dapat bermain balok minimal 

bersama  satu teman. 

Nancy belum dapat bermain balok minimal 

bersama satu teman. Dia masih suka sendiri. 

3. Anak dapat menjalin hubungan yang 

kooperatif. Misalnya : Anak dapat berbagi 

peran dengan temannya dalam bermain balok 

seperti aku membangun tempat duduknya ya 

kamu nanti pintunya. 

Nancy belum dapat menjalin hubungan yang 

kooperatif dengan anak lain. 

4. Anak mampu bekerjasama dalam membuat 

bangunan taman dengan temannya. 

Nancy belum mampu bekerjasama dalam 

membuat toko pakaian secara bersama –

sama. 

5. Anak dapat membantu teman. Misalnya : 

Ketika ada teman yang membutuhkan 

bantuan seperti tidak dapat membawa  balok 

banyak anak itu datang dan menawarkan 

bantuan. 

Nancy sudah dapat membantu teman . 

6. Anak dapat membantu anak lain dalam 

membereskan mainan.  

Nancy sudah dapat membantu anak lain 

dalam membereskan mainan. 

7. Anak dapat menenangkan anak lain yang 

sedang menangis.  

Nancy belum dapat menenangkan anak lain 

yang sedang menangis.  

8.  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. 

Nancy belum dapat menunjukkan rasa peduli 

terhadap teman. 

9. Anak dapat menghargai karya anak lain.  Nancy sudah dapat menghargai karya anak 

lain. 



10.  Anak mampu untuk mengekspresikan 

dirinya seperti marah, menangis , takut , 

cemas dan kecewa.  

Nancy sudah mampu untuk mengekspresikan 

dirinya. 

11. Anak dapat mengatakan perasaan anak 

lain. Misalnya : Ani menangis karena 

ditinggal mamanya.  

Nancy sudah dapat mengatakan perasaan 

anak lain. 

12. Anak dapat menghentikan perilaku tidak 

baik anak lain.Misalnya : ada anak yang 

memukul anak lain maka anak akan berkata 

jangan memukul kata bu guru kita harus 

sayang teman ,lho.  

Nancy belum dapat menghentikan perilaku 

tidak baik anak lain.  

13. Anak dapat berbagi makanan dengan 

anak lain ,ketika anak lain tidak membawa 

makanan.  

Nancy belum dapat berbagi makanan dengan 

anak lain. 

14. Anak dapat berbagi mainan dengan anak 

lain.  

Nancy belum dapat berbagi mainan dengan 

anak lain karena mainannya masih untuk 

sendiri. 

15. Anak dapat menggunakan balok secara 

bergantian.  

Nancy belum dapat menggunakan balok 

secara bergantian. 

Nio 

Pernyataan Keterangan 

1.  Anak mampu memilih satu teman main Nio belum mampu memilih satu teman main. 

2.   Anak dapat bermain balok minimal 

bersama  satu teman. 

Nio belum dapat bermain balok minimal 

bersama satu teman. Dia masih suka sendiri. 

3. Anak dapat menjalin hubungan yang 

kooperatif. Misalnya : Anak dapat berbagi 

peran dengan temannya dalam bermain balok 

seperti aku membangun tempat duduknya ya 

kamu nanti pintunya. 

Nio belum dapat menjalin hubungan yang 

kooperatif dengan anak lain. 

4. Anak mampu bekerjasama dalam membuat Nio belum mampu bekerjasama dalam 



bangunan taman dengan temannya. membuat toko pakaian secara bersama –

sama. 

5. Anak dapat membantu teman. Misalnya : 

Ketika ada teman yang membutuhkan 

bantuan seperti tidak dapat membawa  balok 

banyak anak itu datang dan menawarkan 

bantuan. 

Nio belum dapat membantu teman . 

6. Anak dapat membantu anak lain dalam 

membereskan mainan.  

Nio sudah dapat membantu anak lain dalam 

membereskan mainan. Setelah dia selesai 

main dia tinggalkan mainan tersebut. 

7. Anak dapat menenangkan anak lain yang 

sedang menangis.  

Nio belum dapat menenangkan anak lain 

yang sedang menangis. Itu terlihat ketika 

Meme menangis dia diam saja. 

8.  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. 

Nio belum dapat menunjukkan rasa peduli 

terhadap teman. 

9. Anak dapat menghargai karya anak lain.  Nio belum dapat menghargai karya anak lain. 

10.  Anak mampu untuk mengekspresikan 

dirinya seperti marah, menangis , takut , 

cemas dan kecewa.  

Nio belum mampu untuk mengekspresikan 

dirinya. 

11. Anak dapat mengatakan perasaan anak 

lain. Misalnya : Ani menangis karena 

ditinggal mamanya.  

Nio belum dapat mengatakan perasaan anak 

lain. 

12. Anak dapat menghentikan perilaku tidak 

baik anak lain.Misalnya : ada anak yang 

memukul anak lain maka anak akan berkata 

jangan memukul kata bu guru kita harus 

sayang teman ,lho.  

Nio belum dapat menghentikan perilaku 

tidak baik anak lain.  

13. Anak dapat berbagi makanan dengan Nio belum dapat berbagi makanan dengan 



anak lain ,ketika anak lain tidak membawa 

makanan.  

anak lain. 

14. Anak dapat berbagi mainan dengan anak 

lain.  

Nio belum dapat berbagi mainan dengan 

anak lain karena mainannya masih untuk 

sendiri. 

15. Anak dapat menggunakan balok secara 

bergantian.  

Nio belum dapat menggunakan balok secara 

bergantian. 

Bayu 

Pernyataan Keterangan 

1.  Anak mampu memilih satu teman main Bayu belum mampu memilih satu teman 

main. 

2.   Anak dapat bermain balok minimal 

bersama  satu teman. 

Bayu belum dapat bermain balok minimal 

bersama satu teman. Dia masih suka sendiri. 

3. Anak dapat menjalin hubungan yang 

kooperatif. Misalnya : Anak dapat berbagi 

peran dengan temannya dalam bermain balok 

seperti aku membangun tempat duduknya ya 

kamu nanti pintunya. 

Bayu belum dapat menjalin hubungan yang 

kooperatif dengan anak lain. 

4. Anak mampu bekerjasama dalam membuat 

bangunan taman dengan temannya. 

Bayu belum mampu bekerjasama dalam 

membuat toko pakaian secara bersama –

sama. 

5. Anak dapat membantu teman. Misalnya : 

Ketika ada teman yang membutuhkan 

bantuan seperti tidak dapat membawa  balok 

banyak anak itu datang dan menawarkan 

bantuan. 

Bayu sudah dapat membantu teman . 

6. Anak dapat membantu anak lain dalam 

membereskan mainan.  

Bayu sudah dapat membantu anak lain dalam 

membereskan mainan.  

7. Anak dapat menenangkan anak lain yang 

sedang menangis.  

Bayu belum dapat menenangkan anak lain 

yang sedang menangis.  



8.  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. 

Bayu belum dapat menunjukkan rasa peduli 

terhadap teman. 

9. Anak dapat menghargai karya anak lain.  Bayu belum dapat menghargai karya anak 

lain. 

10.  Anak mampu untuk mengekspresikan 

dirinya seperti marah, menangis , takut , 

cemas dan kecewa.  

Bayu sudah mampu untuk mengekspresikan 

dirinya. 

11. Anak dapat mengatakan perasaan anak 

lain. Misalnya : Ani menangis karena 

ditinggal mamanya.  

Bayu belum dapat mengatakan perasaan anak 

lain. 

12. Anak dapat menghentikan perilaku tidak 

baik anak lain.Misalnya : ada anak yang 

memukul anak lain maka anak akan berkata 

jangan memukul kata bu guru kita harus 

sayang teman ,lho.  

Bayu belum dapat menghentikan perilaku 

tidak baik anak lain.  

13. Anak dapat berbagi makanan dengan 

anak lain ,ketika anak lain tidak membawa 

makanan.  

Bayu belum dapat berbagi makanan dengan 

anak lain. 

14. Anak dapat berbagi mainan dengan anak 

lain.  

Bayu belum dapat berbagi mainan dengan 

anak lain karena mainannya masih untuk 

sendiri. 

15. Anak dapat menggunakan balok secara 

bergantian.  

Bayu belum dapat menggunakan balok 

secara bergantian. 

Meme 

Pernyataan Keterangan 

1.  Anak mampu memilih satu teman main Meme belum mampu memilih satu teman 

main. 



2.   Anak dapat bermain balok minimal 

bersama  satu teman. 

Meme belum dapat bermain balok minimal 

bersama satu teman. Dia masih suka sendiri. 

3. Anak dapat menjalin hubungan yang 

kooperatif. Misalnya : Anak dapat berbagi 

peran dengan temannya dalam bermain balok 

seperti aku membangun tempat duduknya ya 

kamu nanti pintunya. 

Meme belum dapat menjalin hubungan yang 

kooperatif dengan anak lain. 

4. Anak mampu bekerjasama dalam membuat 

bangunan taman dengan temannya. 

Meme belum mampu bekerjasama dalam 

membuat toko pakaian secara bersama –

sama. 

5. Anak dapat membantu teman. Misalnya : 

Ketika ada teman yang membutuhkan 

bantuan seperti tidak dapat membawa  balok 

banyak anak itu datang dan menawarkan 

bantuan. 

Meme belum dapat membantu teman . 

6. Anak dapat membantu anak lain dalam 

membereskan mainan.  

Meme belum dapat membantu anak lain 

dalam membereskan mainan. Setelah dia 

selesai main dia tinggalkan mainan tersebut. 

7. Anak dapat menenangkan anak lain yang 

sedang menangis.  

Meme belum dapat menenangkan anak lain 

yang sedang menangis.  

8.  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. 

Meme belum dapat menunjukkan rasa peduli 

terhadap teman. 

9. Anak dapat menghargai karya anak lain.  Meme belum dapat menghargai karya anak 

lain. 

10.  Anak mampu untuk mengekspresikan 

dirinya seperti marah, menangis , takut , 

cemas dan kecewa.  

Meme sudah mampu untuk mengekspresikan 

dirinya. 

11. Anak dapat mengatakan perasaan anak Meme belum dapat mengatakan perasaan 



lain. Misalnya : Ani menangis karena 

ditinggal mamanya.  

anak lain. 

12. Anak dapat menghentikan perilaku tidak 

baik anak lain.Misalnya : ada anak yang 

memukul anak lain maka anak akan berkata 

jangan memukul kata bu guru kita harus 

sayang teman ,lho.  

Meme belum dapat menghentikan perilaku 

tidak baik anak lain.  

13. Anak dapat berbagi makanan dengan 

anak lain ,ketika anak lain tidak membawa 

makanan.  

Meme belum dapat berbagi makanan dengan 

anak lain. 

14. Anak dapat berbagi mainan dengan anak 

lain.  

Meme belum dapat berbagi mainan dengan 

anak lain karena mainannya masih untuk 

sendiri. 

15. Anak dapat menggunakan balok secara 

bergantian.  

Meme belum dapat menggunakan balok 

secara bergantian. 

Tabel Perhitungan Skor 

Nama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

∑ Katego

ri 

Arganta 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 23 Cukup 

Juna 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 16 Rendah 

Dhito 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 16 Rendah 

Jayden 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 17 Rendah 

Wangi 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 21 Cukup 

Dennis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 17 Rendah 

Odi 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 22 Cukup 

Evan 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 18 Rendah 

Riel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 Rendah 

Kenny 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 20 Cukup 

Madelin

e 

2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 19 Rendah 



Nancy 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 21 Rendah 

Nio 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 Rendah 

Bayu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 Rendah 

Meme 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 16 Rendah 

Arganta 

Membangun kerjasama   

Aspek Membangun kerjasama yang tidak mampu ada = 3/6 X 100% = 50% 

Aspek  Membangun kerjasama mampu ada =  3/6 X 100% =  50% 

Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang tidak mampu 

= 3/6 X 100% =  50% 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang  mampu 

= 3/6 X 100% = 50 % 

Meminjam dan meminjamkan mainan 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang tidak mampu ada = 1/3 X 100% =33,33% 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang  mampu ada = 2/3 X 100% = 66,67% 

Juna 

Membangun kerjasama  

Aspek Membangun kerjasama yang tidak mampu ada = 6/6 X 100% = 100% 

Aspek  Membangun kerjasama mampu ada =  0% 

Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang tidak mampu 



= 6/6 X 100% =  100% 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang  mampu 

= 0 % 

Meminjam dan meminjamkan mainan 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang tidak mampu ada = 2/3 X 100% =66,67% 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang  mampu ada =  1/3 X 100% = 33,33% 

Dhito 

Membangun kerjasama  

Aspek Membangun kerjasama yang tidak mampu ada = 6/6 X 100% = 100% 

Aspek  Membangun kerjasama mampu ada =  0% 

Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang tidak mampu 

= 6/6 X 100% =  100% 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang  mampu 

= 0 % 

Meminjam dan meminjamkan mainan 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang tidak mampu ada = 2/3 X 100% =66,67% 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang mampu ada = 1/3 X100% = 33,33% 

Jayden 

Membangun kerjasama  

Aspek Membangun kerjasama yang tidak mampu ada = 6/6 X 100% = 100% 



Aspek  Membangun kerjasama mampu ada =    0% 

Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang tidak mampu 

= 5/6 X 100% =  83,33% 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang  mampu 

= 1/6 X 100 % = 16,67% 

Meminjam dan meminjamkan mainan 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang tidak mampu ada = 2/3 X 100% =66,67% 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang  mampu ada = 1/3 X100% = 33,33% 

Wangi 

Membangun kerjasama  

Aspek Membangun kerjasama yang tidak mampu ada = 3/6 X 100% = 50 % 

Aspek  Membangun kerjasama mampu ada =   3/6 X 100% = 50 % 

Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang tidak mampu 

= 4/6 X 100% =  66,67% 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang  mampu 

= 2/6 X 100 % = 33,33% 

Meminjam dan meminjamkan mainan 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang tidak mampu ada = 1/3 X 100% =33,33% 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang  mampu ada = 2/3 X100% = 66 ,67%  



Dennis 

Membangun kerjasama  

Aspek Membangun kerjasama yang tidak mampu ada = 6/6 X 100% = 100 % 

Aspek  Membangun kerjasama mampu ada =   0 % 

Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang tidak mampu 

= 6/6 X 100% =  100% 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang  mampu 

= 0% 

Meminjam dan meminjamkan mainan 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang tidak mampu ada = 2/3 X 100% =66,67% 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang  mampu ada = 1/3 X100% = 33,33%  

Odi 

Membangun kerjasama  

Aspek Membangun kerjasama yang tidak mampu ada = 3/6 X 100% = 50 % 

Aspek  Membangun kerjasama mampu ada = 3/6 X 100 % = 50% 

Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang tidak mampu 

= 4/6 X 100% =  66,67% 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang  mampu 

=  2/6 X 100% = 33.33% 



Meminjam dan meminjamkan mainan 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang tidak mampu ada = 2/3 X 100% =66,67% 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang  mampu ada = 1/3 X100% = 33,33%   

Evan 

Membangun kerjasama  

Aspek Membangun kerjasama yang tidak mampu ada = 4/6 X 100% = 66,67 % 

Aspek  Membangun kerjasama mampu ada = 2/6 X 100 % = 33,33% 

Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang tidak mampu 

= 6/6 X 100% =  100% 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang  mampu 

=  0% 

Meminjam dan meminjamkan mainan 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang tidak mampu ada = 2/3 X 100% =66,67% 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang  mampu ada =  1/3 X 100%  = 33,33% 

Riel 

Membangun kerjasama  

Aspek Membangun kerjasama yang tidak mampu ada = 6/6 X 100% = 100 % 

Aspek  Membangun kerjasama mampu ada =  0% 

Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang tidak mampu 



= 6/6 X 100% =  100% 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang  mampu 

=  0% 

Meminjam dan meminjamkan mainan 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang tidak mampu ada = 3/3 X 100% =100% 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang  mampu ada = 0%   

Kenny 

Membangun kerjasama  

Aspek Membangun kerjasama yang tidak mampu ada = 4/6 X 100% = 66,67 % 

Aspek  Membangun kerjasama mampu ada = 2/6 X 100 % = 33,33% 

Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang tidak mampu 

= 4/6 X 100% =  66,67% 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang  mampu 

= 2/6 X100% = 33,33% 

Meminjam dan meminjamkan mainan 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang tidak mampu ada = 3/3 X 100% =100% 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang  mampu ada = 0%  

Madeline 

Membangun kerjasama  

Aspek Membangun kerjasama yang tidak mampu ada = 3/6 X 100% = 50 % 



Aspek  Membangun kerjasama mampu ada = 3/6 X 100 % = 50% 

Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang tidak mampu 

= 5/6 X 100% =  83,33% 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang  mampu 

= 1/6 X100% = 16,67% 

Meminjam dan meminjamkan mainan 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang tidak mampu ada = 3/3 X 100% =100% 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang  mampu ada = 0%  

Nancy 

Membangun kerjasama  

Aspek Membangun kerjasama yang tidak mampu ada = 3/6 X 100% = 50 % 

Aspek  Membangun kerjasama mampu ada = 3/6 X 100 % = 50% 

Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang tidak mampu 

= 3/6 X 100% =  50% 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang  mampu 

= 3/6 X100% = 50% 

Meminjam dan meminjamkan mainan 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang tidak mampu ada = 3/3 X 100% = 100% 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang mampu ada = 0%  



Nio 

 Membangun kerjasama  

Aspek Membangun kerjasama yang tidak mampu ada = 5/6 X 100% = 83,33 % 

Aspek  Membangun kerjasama mampu ada = 1/6 X 100 % = 16,67% 

Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang tidak mampu 

= 6/6 X 100% =  100% 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang  mampu 

= 0% 

Meminjam dan meminjamkan mainan 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang tidak mampu ada = 3/3 X 100% = 100% 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang  mampu ada =  0%  

Bayu 

Membangun kerjasama  

Aspek Membangun kerjasama yang tidak mampu ada = 4/6 X 100% = 66,67 % 

Aspek  Membangun kerjasama mampu ada =  2/6 X 100% =  33,33% 

Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang tidak mampu 

= 5/6 X 100% =  83,33% 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang  mampu 

=   1/6 X100% =16,67% 



Meminjam dan meminjamkan mainan 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang tidak mampu ada = 3/3 X 100% = 100% 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang  mampu ada =  0%  

Meme 

Membangun kerjasama  

Aspek Membangun kerjasama yang tidak mampu ada = 6/6 X 100% = 100 % 

Aspek  Membangun kerjasama mampu ada =  0% 

Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang tidak mampu 

= 5/6 X 100% =  83,33% 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang  mampu 

=   1/6 X 100% = 16,67% 

Meminjam dan meminjamkan mainan 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang tidak mampu ada = 3/3 X 100% = 100% 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang  mampu ada =   0% 

Perhitungan per aspek prososial 

Aspek Membangun kerjasama  tidak mampu ada = 71/90 X 100% =  78,89% 

Aspek Membangun kerjasama mampu ada           = 19/90 X 100% = 21,11% 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman ,takut ,saya tidak) yang tidak 

mampu ada  = 74/90 X 100% =82,22% 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman ,takut ,saya tidak) yang mampu ada  

=16/90 X 100% = 17,78%  



Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang tidak mampu ada = 36/45 X 100% = 

80% 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang  mampu ada =   9/45 X 100% = 20% 

Nilai Maksimum = 2 X 15 = 30 

Nilai Minimal    = 1 X 15   = 15 

Maka jarak intervalnya adalah 15 : 3 =5 

Tabel  Kategori Perilaku Prososial anak Kelompok Bermain 

Kategori Frekuensi Persentase 

Baik       25 -30 0  0% 

Cukup  20 -24 4  4/15 X 100% = 26,67% 

Rendah 15 -19 11  11/15 X 100% = 

73,33% 

∑ 15  100% 

  

Laporan Observasi Post-test 1 

14 November 2017 

Arganta 

Pernyataan Keterangan 

1.  Anak mampu memilih satu teman main Arganta  sudah mampu memilih satu teman 

main dalam bermain bebas.. 

2. Anak dapat bermain balok minimal 

bersama  satu teman. 

Arganta sudah dapat bermain balok minimal 

bersama satu teman.  

3. Anak dapat menjalin hubungan yang 

kooperatif. Misalnya : Anak dapat berbagi 

peran dengan temannya dalam bermain balok 

seperti aku membangun tempat duduknya ya 

Arganta belum dapat menjalin hubungan 

yang kooperatif dengan anak lain. 



kamu nanti pintunya. 

4. Anak mampu bekerjasama dalam membuat 

bangunan taman dengan temannya. 

Arganta belum mampu bekerjasama dalam 

membuat toko baju secara bersama –sama. 

5. Anak dapat membantu teman. Misalnya : 

Ketika ada teman yang membutuhkan 

bantuan seperti tidak dapat membawa  balok 

banyak anak itu datang dan menawarkan 

bantuan. 

Arganta belum dapat membantu teman ketika 

bermain balok . 

6. Anak dapat membantu anak lain dalam 

membereskan mainan.  

Arganta dapat membantu anak lain dalam 

membereskan mainan.  

7. Anak dapat menenangkan anak lain yang 

sedang menangis.  

Arganta  belum dapat menenangkan anak lain 

yang sedang menangis.  

8.  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. 

Arganta belum dapat menunjukkan rasa 

peduli terhadap teman. 

9. Anak dapat menghargai karya anak lain.  Arganta belum dapat menghargai karya anak 

lain dengan  merusak bangunan anak lain. 

10.  Anak mampu untuk mengekspresikan 

dirinya seperti marah, menangis , takut , 

cemas dan kecewa.  

Arganta sudah mampu untuk 

mengekspresikan dirinya saat bermain. 

11. Anak dapat mengatakan perasaan anak 

lain. Misalnya : Ani menangis karena 

ditinggal mamanya.  

Arganta belum dapat mengatakan perasaan 

anak lain. 

12. Anak dapat menghentikan perilaku tidak 

baik anak lain.Misalnya : ada anak yang 

memukul anak lain maka anak akan berkata 

jangan memukul kata bu guru kita harus 

sayang teman ,lho.  

Arganta belum dapat menghentikan perilaku 

tidak baik anak lain.  

13. Anak dapat berbagi makanan dengan Arganta belum dapat berbagi makanan 



anak lain ,ketika anak lain tidak membawa 

makanan.  

dengan anak lain. 

14. Anak dapat berbagi mainan dengan anak 

lain.  

Arganta belum dapat berbagi mainan dengan 

anak lain . 

15. Anak dapat menggunakan balok secara 

bergantian.  

Arganta belum dapat menggunakan balok 

secara bergantian. 

Juna 

Pernyataan Keterangan 

1.  Anak mampu memilih satu teman main Juna sudah mampu memilih satu teman main. 

2.   Anak dapat bermain balok minimal 

bersama  satu teman. 

Juna sudah dapat bermain balok minimal 

bersama satu teman. 

3. Anak dapat menjalin hubungan yang 

kooperatif. Misalnya : Anak dapat berbagi 

peran dengan temannya dalam bermain balok 

seperti aku membangun tempat duduknya ya 

kamu nanti pintunya. 

Juna belum dapat menjalin hubungan yang 

kooperatif dengan anak lain. 

4. Anak mampu bekerjasama dalam membuat 

bangunan taman dengan temannya. 

Juna belum mampu bekerjasama dalam 

membuat toko mainan secara bersama –sama. 

5. Anak dapat membantu teman. Misalnya : 

Ketika ada teman yang membutuhkan 

bantuan seperti tidak dapat membawa  balok 

banyak anak itu datang dan menawarkan 

bantuan. 

Juna belum dapat membantu teman dalam 

membangun toko mainan . 

6. Anak dapat membantu anak lain dalam 

membereskan mainan.  

Juna sudah dapat membantu anak lain dalam 

membereskan mainan.  

7. Anak dapat menenangkan anak lain yang 

sedang menangis.  

Juna belum dapat menenangkan anak lain 

yang sedang menangis. 

8.  Anak dapat menunjukkan rasa peduli 

terhadap teman. Misalnya  : Ketika anak 

melihat temannya jatuh,anak tersebut akan 

Juna belum dapat menunjukkan rasa peduli 

terhadap teman. 



datang menolong dan menghibur temannya 

seperti : jangan menangis ya. 

9. Anak dapat menghargai karya anak lain.  Juna belum dapat menghargai karya anak 

lain. 

10.  Anak mampu untuk mengekspresikan 

dirinya seperti marah, menangis , takut , 

cemas dan kecewa.  

Juna belum mampu untuk mengekspresikan 

dirinya. 

11. Anak dapat mengatakan perasaan anak 

lain. Misalnya : Ani menangis karena 

ditinggal mamanya.  

Juna belum dapat mengatakan perasaan anak 

lain. 

12. Anak dapat menghentikan perilaku tidak 

baik anak lain.Misalnya : ada anak yang 

memukul anak lain maka anak akan berkata 

jangan memukul kata bu guru kita harus 

sayang teman ,lho.  

Juna belum dapat menghentikan perilaku 

tidak baik anak lain. Itu terlihat ketika Jayden 

dan Nio berebut mainan ,dia diam saja. 

13. Anak dapat berbagi makanan dengan 

anak lain ,ketika anak lain tidak membawa 

makanan.  

Juna belum dapat berbagi makanan dengan 

anak lain. 

14. Anak dapat berbagi mainan dengan anak 

lain.  

Juna sudah dapat berbagi mainan dengan 

anak lain . 

15. Anak dapat menggunakan balok secara 

bergantian.  

Juna sudah dapat menggunakan balok secara 

bergantian. 

Dhito 

Pernyataan Keterangan 

1.  Anak mampu memilih satu teman main Dhito sudah mampu memilih satu teman 

main. 

2. Anak dapat bermain balok minimal 

bersama  satu teman. 

Dhito sudah dapat bermain balok minimal 

bersama satu teman.  

3. Anak dapat menjalin hubungan yang 

kooperatif. Misalnya : Anak dapat berbagi 

Dhito belum dapat menjalin hubungan yang 

kooperatif dengan anak lain. 



peran dengan temannya dalam bermain balok 

seperti aku membangun tempat duduknya ya 

kamu nanti pintunya. 

4. Anak mampu bekerjasama dalam membuat 

bangunan taman dengan temannya. 

Dhito belum mampu bekerjasama dalam 

membuat toko mainan secara bersama –sama. 

5. Anak dapat membantu teman. Misalnya : 

Ketika ada teman yang membutuhkan 

bantuan seperti tidak dapat membawa  balok 

banyak anak itu datang dan menawarkan 

bantuan. 

Dhito sudah dapat membantu teman  dalam 

membawa balok. 

6. Anak dapat membantu anak lain dalam 

membereskan mainan.  

Dhito sudah dapat membantu anak lain dalam 

membereskan mainan.  

7. Anak dapat menenangkan anak lain yang 

sedang menangis.  

Dhito belum dapat menenangkan anak lain 

yang sedang menangis.  

8.  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. 

Dhito sudah dapat menunjukkan rasa peduli 

terhadap teman. 

9. Anak dapat menghargai karya anak lain.  Dhito belum dapat menghargai karya anak 

lain. 

10.  Anak mampu untuk mengekspresikan 

dirinya seperti marah, menangis , takut , 

cemas dan kecewa.  

Dhito belum mampu untuk mengekspresikan 

dirinya. 

11. Anak dapat mengatakan perasaan anak 

lain. Misalnya : Ani menangis karena 

ditinggal mamanya.  

Dhito belum dapat mengatakan perasaan 

anak lain. 

12. Anak dapat menghentikan perilaku tidak 

baik anak lain.Misalnya : ada anak yang 

memukul anak lain maka anak akan berkata 

jangan memukul kata bu guru kita harus 

Dhito belum dapat menghentikan perilaku 

tidak baik anak lain.  



sayang teman ,lho.  

13. Anak dapat berbagi makanan dengan 

anak lain ,ketika anak lain tidak membawa 

makanan.  

Dhito belum dapat berbagi makanan dengan 

anak lain. 

14. Anak dapat berbagi mainan dengan anak 

lain.  

Dhito sudah dapat berbagi mainan dengan 

anak lain karena mainannya masih untuk 

sendiri. 

15. Anak dapat menggunakan balok secara 

bergantian.  

Dhito belum dapat menggunakan balok 

secara bergantian. 

Jayden 

Pernyataan Keterangan 

1.  Anak mampu memilih satu teman main Jayden sudah mampu memilih satu teman 

main. 

2. Anak dapat bermain balok minimal 

bersama  satu teman. 

Jayden sudah dapat bermain balok minimal 

bersama satu teman. 

3. Anak dapat menjalin hubungan yang 

kooperatif. Misalnya : Anak dapat berbagi 

peran dengan temannya dalam bermain balok 

seperti aku membangun tempat duduknya ya 

kamu nanti pintunya. 

Jayden belum dapat menjalin hubungan yang 

kooperatif dengan anak lain. 

4. Anak mampu bekerjasama dalam membuat 

bangunan taman dengan temannya. 

Jayden belum mampu bekerjasama dalam 

membuat toko mainan secara bersama –sama. 

5. Anak dapat membantu teman. Misalnya : 

Ketika ada teman yang membutuhkan 

bantuan seperti tidak dapat membawa  balok 

banyak anak itu datang dan menawarkan 

bantuan. 

Jayden belum dapat membantu teman . 

6. Anak dapat membantu anak lain dalam 

membereskan mainan.  

Jayden belum dapat membantu anak lain 

dalam membereskan mainan. Setelah dia 

selesai main dia tinggalkan mainan tersebut. 



7. Anak dapat menenangkan anak lain yang 

sedang menangis.  

Jayden belum dapat menenangkan anak lain 

yang sedang menangis.  

8.  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. 

Jayden belum dapat menunjukkan rasa peduli 

terhadap teman. 

9. Anak dapat menghargai karya anak lain.  Jayden belum dapat menghargai karya anak 

lain. 

10.  Anak mampu untuk mengekspresikan 

dirinya seperti marah, menangis , takut , 

cemas dan kecewa.  

Jayden sudah mampu untuk mengekspresikan 

dirinya seperti : marah saat berebut mainan. 

11. Anak dapat mengatakan perasaan anak 

lain. Misalnya : Ani menangis karena 

ditinggal mamanya.  

Jayden belum dapat mengatakan perasaan 

anak lain. 

12. Anak dapat menghentikan perilaku tidak 

baik anak lain.Misalnya : ada anak yang 

memukul anak lain maka anak akan berkata 

jangan memukul kata bu guru kita harus 

sayang teman ,lho.  

Jayden belum dapat menghentikan perilaku 

tidak baik anak lain karena pada saat itu dia 

berebut mainan dengan Dennis. 

13. Anak dapat berbagi makanan dengan 

anak lain ,ketika anak lain tidak membawa 

makanan.  

Jayden belum dapat berbagi makanan dengan 

anak lain. 

14. Anak dapat berbagi mainan dengan anak 

lain.  

Jayden sudah dapat berbagi mainan dengan 

anak lain . 

15. Anak dapat menggunakan balok secara 

bergantian.  

Jayden belum dapat menggunakan balok 

secara bergantian. 

Wangi 

Pernyataan Keterangan 

1.  Anak mampu memilih satu teman main  Wangi sudah mampu memilih satu teman 



main. 

2. Anak dapat bermain balok minimal 

bersama  satu teman. 

Wangi sudah dapat bermain balok minimal 

bersama satu teman. 

3. Anak dapat menjalin hubungan yang 

kooperatif. Misalnya : Anak dapat berbagi 

peran dengan temannya dalam bermain balok 

seperti aku membangun tempat duduknya ya 

kamu nanti pintunya. 

Wangi belum dapat menjalin hubungan yang 

kooperatif dengan anak lain. 

4. Anak mampu bekerjasama dalam membuat 

bangunan taman dengan temannya. 

Wangi belum mampu bekerjasama dalam 

membuat toko mainan secara bersama –sama. 

5. Anak dapat membantu teman. Misalnya : 

Ketika ada teman yang membutuhkan 

bantuan seperti tidak dapat membawa  balok 

banyak anak itu datang dan menawarkan 

bantuan. 

Wangi sudah dapat membantu teman 

membawakan balok ketika teman lain 

membutuhkan . 

6. Anak dapat membantu anak lain dalam 

membereskan mainan.  

Wangi belum dapat membantu anak lain 

dalam membereskan mainan.  

7. Anak dapat menenangkan anak lain yang 

sedang menangis.  

Wangi belum dapat menenangkan anak lain 

yang sedang menangis.  

8.  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. 

Wangi belum dapat menunjukkan rasa peduli 

terhadap teman. 

9. Anak dapat menghargai karya anak lain.  Wangi sudah dapat menghargai karya anak 

lain. 

10.  Anak mampu untuk mengekspresikan 

dirinya seperti marah, menangis , takut , 

cemas dan kecewa.  

Wangi sudah mampu untuk mengekspresikan 

dirinya. 

11. Anak dapat mengatakan perasaan anak 

lain. Misalnya : Ani menangis karena 

Wangi belum dapat mengatakan perasaan 

anak lain. 



ditinggal mamanya.  

12. Anak dapat menghentikan perilaku tidak 

baik anak lain.Misalnya : ada anak yang 

memukul anak lain maka anak akan berkata 

jangan memukul kata bu guru kita harus 

sayang teman ,lho.  

Wangi belum dapat menghentikan perilaku 

tidak baik anak lain. Itu terlihat ketika Jayden 

dan Dennis berebut mainan ,dia diam saja. 

13. Anak dapat berbagi makanan dengan 

anak lain ,ketika anak lain tidak membawa 

makanan.  

Wangi belum dapat berbagi makanan dengan 

anak lain. 

14. Anak dapat berbagi mainan dengan anak 

lain.  

 Wangi belum dapat berbagi mainan dengan 

anak lain karena dia masih suka berebut 

mainan dengan temannya. 

15. Anak dapat menggunakan balok secara 

bergantian.  

Wangi sudah dapat menggunakan balok 

secara bergantian. 

Dennis 

Pernyataan Keterangan 

1.  Anak mampu memilih satu teman main Dennis sudah mampu memilih satu teman 

main. 

2. Anak dapat bermain balok minimal 

bersama  satu teman. 

Dennis sudah dapat bermain balok minimal 

bersama satu teman. Dia masih suka sendiri. 

3. Anak dapat menjalin hubungan yang 

kooperatif. Misalnya : Anak dapat berbagi 

peran dengan temannya dalam bermain balok 

seperti aku membangun tempat duduknya ya 

kamu nanti pintunya. 

Dennis belum dapat menjalin hubungan yang 

kooperatif dengan anak lain. 

4. Anak mampu bekerjasama dalam membuat 

bangunan taman dengan temannya. 

Dennis belum mampu bekerjasama dalam 

membuat toko mainan secara bersama –sama. 

5. Anak dapat membantu teman. Misalnya : 

Ketika ada teman yang membutuhkan 

bantuan seperti tidak dapat membawa  balok 

Dennis belum dapat membantu teman dalam 

bermain balok bersama . 



banyak anak itu datang dan menawarkan 

bantuan. 

6. Anak dapat membantu anak lain dalam 

membereskan mainan.  

Dennis belum dapat membantu anak lain 

dalam membereskan mainan. Setelah dia 

selesai main dia tinggalkan mainan tersebut. 

7. Anak dapat menenangkan anak lain yang 

sedang menangis.  

Dennis  belum dapat menenangkan anak lain.  

8.  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. 

Dennis  belum dapat menunjukkan rasa 

peduli terhadap teman. 

9. Anak dapat menghargai karya anak lain.  Dennis belum dapat menghargai karya anak 

lain. 

10.  Anak mampu untuk mengekspresikan 

dirinya seperti marah, menangis , takut , 

cemas dan kecewa.  

Dennis belum mampu untuk 

mengekspresikan dirinya. 

11. Anak dapat mengatakan perasaan anak 

lain. Misalnya : Ani menangis karena 

ditinggal mamanya.  

Dennis belum dapat mengatakan perasaan 

anak lain. 

12. Anak dapat menghentikan perilaku tidak 

baik anak lain.Misalnya : ada anak yang 

memukul anak lain maka anak akan berkata 

jangan memukul kata bu guru kita harus 

sayang teman ,lho.  

Dennis belum dapat menghentikan perilaku 

tidak baik anak lain. Itu terlihat ketika Jayden 

merebut barangnya teman. 

13. Anak dapat berbagi makanan dengan 

anak lain ,ketika anak lain tidak membawa 

makanan.  

Dennis belum dapat berbagi makanan dengan 

anak lain. 

14. Anak dapat berbagi mainan dengan anak 

lain.  

Dennis belum dapat berbagi mainan dengan 

anak lain karena mainannya masih untuk 

sendiri. 



15. Anak dapat menggunakan balok secara 

bergantian.  

Dennis belum dapat menggunakan balok 

secara bergantian. 

Odi 

Pernyataan Keterangan 

1.  Anak mampu memilih satu teman main Odi  sudah mampu memilih satu teman main. 

2. Anak dapat bermain balok minimal 

bersama  satu teman. 

Odi sudah dapat bermain balok minimal 

bersama satu teman.  

3. Anak dapat menjalin hubungan yang 

kooperatif. Misalnya : Anak dapat berbagi 

peran dengan temannya dalam bermain balok 

seperti aku membangun tempat duduknya ya 

kamu nanti pintunya. 

Odi belum dapat menjalin hubungan yang 

kooperatif dengan anak lain. 

4. Anak mampu bekerjasama dalam membuat 

bangunan taman dengan temannya. 

Odi belum mampu bekerjasama dalam 

membuat toko mainan secara bersama –sama. 

5. Anak dapat membantu teman. Misalnya : 

Ketika ada teman yang membutuhkan 

bantuan seperti tidak dapat membawa  balok 

banyak anak itu datang dan menawarkan 

bantuan. 

Odi sudah  dapat membantu teman 

membawakan balok . 

6. Anak dapat membantu anak lain dalam 

membereskan mainan.  

Odi sudah dapat membantu anak lain dalam 

membereskan mainan.  

7. Anak dapat menenangkan anak lain yang 

sedang menangis.  

Odi belum dapat menenangkan anak lain 

yang sedang menangis.  

8.  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. 

Odi sudah dapat menunjukkan rasa peduli 

terhadap teman. 

9. Anak dapat menghargai karya anak lain.  Odi belum dapat menghargai karya anak lain. 

10.  Anak mampu untuk mengekspresikan Odi belum mampu untuk mengekspresikan 



dirinya seperti marah, menangis , takut , 

cemas dan kecewa.  

dirinya. 

11. Anak dapat mengatakan perasaan anak 

lain. Misalnya : Ani menangis karena 

ditinggal mamanya.  

Odi belum dapat mengatakan perasaan anak 

lain. 

12. Anak dapat menghentikan perilaku tidak 

baik anak lain.Misalnya : ada anak yang 

memukul anak lain maka anak akan berkata 

jangan memukul kata bu guru kita harus 

sayang teman ,lho.  

Odi belum dapat menghentikan perilaku 

tidak baik anak lain.  

13. Anak dapat berbagi makanan dengan 

anak lain ,ketika anak lain tidak membawa 

makanan.  

Odi belum dapat berbagi makanan dengan 

anak lain. 

14. Anak dapat berbagi mainan dengan anak 

lain.  

Odi sudah dapat berbagi mainan dengan anak 

lain . 

15. Anak dapat menggunakan balok secara 

bergantian.  

Odi belum dapat menggunakan balok secara 

bergantian. 

Evan 

Pernyataan Keterangan 

1.  Anak mampu memilih satu teman main Evan sudah mampu memilih satu teman 

main. 

2.   Anak dapat bermain balok minimal 

bersama  satu teman. 

Evan sudah dapat bermain balok minimal 

bersama satu teman.  

3. Anak dapat menjalin hubungan yang 

kooperatif. Misalnya : Anak dapat berbagi 

peran dengan temannya dalam bermain balok 

seperti aku membangun tempat duduknya ya 

kamu nanti pintunya. 

Evan belum dapat menjalin hubungan yang 

kooperatif dengan anak lain. 

4. Anak mampu bekerjasama dalam membuat 

bangunan taman dengan temannya. 

Evan belum mampu bekerjasama dalam 

membuat toko mainan secara bersama –sama. 



5. Anak dapat membantu teman. Misalnya : 

Ketika ada teman yang membutuhkan 

bantuan seperti tidak dapat membawa  balok 

banyak anak itu datang dan menawarkan 

bantuan. 

Evan sudah dapat membantu teman . 

6. Anak dapat membantu anak lain dalam 

membereskan mainan.  

Evan sudah dapat membantu anak lain dalam 

membereskan mainan.  

7. Anak dapat menenangkan anak lain yang 

sedang menangis.  

Evan belum dapat menenangkan anak lain 

yang sedang menangis.  

8.  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. 

Evan belum dapat menunjukkan rasa peduli 

terhadap teman. 

9. Anak dapat menghargai karya anak lain.  Evan belum dapat menghargai karya anak 

lain. 

10.  Anak mampu untuk mengekspresikan 

dirinya seperti marah, menangis , takut , 

cemas dan kecewa.  

Evan  belum mampu untuk mengekspresikan 

dirinya. 

11. Anak dapat mengatakan perasaan anak 

lain. Misalnya : Ani menangis karena 

ditinggal mamanya.  

Evan belum dapat mengatakan perasaan anak 

lain. 

12. Anak dapat menghentikan perilaku tidak 

baik anak lain.Misalnya : ada anak yang 

memukul anak lain maka anak akan berkata 

jangan memukul kata bu guru kita harus 

sayang teman ,lho.  

Evan belum dapat menghentikan perilaku 

tidak baik anak lain.  

13. Anak dapat berbagi makanan dengan 

anak lain ,ketika anak lain tidak membawa 

makanan.  

Evan belum dapat berbagi makanan dengan 

anak lain. 

14. Anak dapat berbagi mainan dengan anak Evan sudah dapat berbagi mainan dengan 



lain.  anak lain . 

15. Anak dapat menggunakan balok secara 

bergantian.  

Evan belum dapat menggunakan balok secara 

bergantian. 

Riel 

Pernyataan Keterangan 

1.  Anak mampu memilih satu teman main Riel sudah mampu memilih satu teman main. 

2.   Anak dapat bermain balok minimal 

bersama  satu teman. 

Riel sudah dapat bermain balok minimal 

bersama satu teman.  

3. Anak dapat menjalin hubungan yang 

kooperatif. Misalnya : Anak dapat berbagi 

peran dengan temannya dalam bermain balok 

seperti aku membangun tempat duduknya ya 

kamu nanti pintunya. 

Riel belum dapat menjalin hubungan yang 

kooperatif dengan anak lain. 

4. Anak mampu bekerjasama dalam membuat 

bangunan taman dengan temannya. 

Riel belum mampu bekerjasama dalam 

membuat toko mainan secara bersama –sama. 

5. Anak dapat membantu teman. Misalnya : 

Ketika ada teman yang membutuhkan 

bantuan seperti tidak dapat membawa  balok 

banyak anak itu datang dan menawarkan 

bantuan. 

Riel belum dapat membantu teman . 

6. Anak dapat membantu anak lain dalam 

membereskan mainan.  

Riel sudah dapat membantu anak lain dalam 

membereskan mainan.  

7. Anak dapat menenangkan anak lain yang 

sedang menangis.  

Riel belum dapat menenangkan anak lain 

yang sedang menangis.  

8.  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. 

Riel belum dapat menunjukkan rasa peduli 

terhadap teman. 

9. Anak dapat menghargai karya anak lain.  Riel belum dapat menghargai karya anak 



lain. 

10.  Anak mampu untuk mengekspresikan 

dirinya seperti marah, menangis , takut , 

cemas dan kecewa.  

Riel belum mampu untuk mengekspresikan 

dirinya. 

11. Anak dapat mengatakan perasaan anak 

lain. Misalnya : Ani menangis karena 

ditinggal mamanya.  

Riel belum dapat mengatakan perasaan anak 

lain. 

12. Anak dapat menghentikan perilaku tidak 

baik anak lain.Misalnya : ada anak yang 

memukul anak lain maka anak akan berkata 

jangan memukul kata bu guru kita harus 

sayang teman ,lho.  

Riel belum dapat menghentikan perilaku 

tidak baik anak lain.  

13. Anak dapat berbagi makanan dengan 

anak lain ,ketika anak lain tidak membawa 

makanan.  

Riel belum dapat berbagi makanan dengan 

anak lain. 

14. Anak dapat berbagi mainan dengan anak 

lain.  

Riel belum dapat berbagi mainan dengan 

anak lain karena mainannya masih untuk 

sendiri. 

15. Anak dapat menggunakan balok secara 

bergantian.  

Riel belum dapat menggunakan balok secara 

bergantian. 

Kenny 

Pernyataan Keterangan 

1.  Anak mampu memilih satu teman main Kenny sudah mampu memilih satu teman 

main. 

2.   Anak dapat bermain balok minimal 

bersama  satu teman. 

Kenny sudah dapat bermain balok minimal 

bersama satu teman.  

3. Anak dapat menjalin hubungan yang 

kooperatif. Misalnya : Anak dapat berbagi 

peran dengan temannya dalam bermain balok 

seperti aku membangun tempat duduknya ya 

Kenny belum dapat menjalin hubungan yang 

kooperatif dengan anak lain. 



kamu nanti pintunya. 

4. Anak mampu bekerjasama dalam membuat 

bangunan taman dengan temannya. 

Kenny belum mampu bekerjasama dalam 

membuat toko mainan secara bersama –sama. 

5. Anak dapat membantu teman. Misalnya : 

Ketika ada teman yang membutuhkan 

bantuan seperti tidak dapat membawa  balok 

banyak anak itu datang dan menawarkan 

bantuan. 

Kenny sudah dapat membantu teman . 

6. Anak dapat membantu anak lain dalam 

membereskan mainan.  

Kenny sudah dapat membantu anak lain 

dalam membereskan mainan.  

7. Anak dapat menenangkan anak lain yang 

sedang menangis.  

Kenny belum dapat menenangkan anak lain 

yang sedang menangis.  

8.  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. 

Kenny belum dapat menunjukkan rasa peduli 

terhadap teman. 

9. Anak dapat menghargai karya anak lain.  Kenny belum dapat menghargai karya anak 

lain. 

10.  Anak mampu untuk mengekspresikan 

dirinya seperti marah, menangis , takut , 

cemas dan kecewa.  

Kenny sudah mampu untuk mengekspresikan 

dirinya. 

11. Anak dapat mengatakan perasaan anak 

lain. Misalnya : Ani menangis karena 

ditinggal mamanya.  

Kenny belum dapat mengatakan perasaan 

anak lain. 

12. Anak dapat menghentikan perilaku tidak 

baik anak lain.Misalnya : ada anak yang 

memukul anak lain maka anak akan berkata 

jangan memukul kata bu guru kita harus 

sayang teman ,lho.  

Kenny belum dapat menghentikan perilaku 

tidak baik anak lain.  

13. Anak dapat berbagi makanan dengan Kenny belum dapat berbagi makanan dengan 



anak lain ,ketika anak lain tidak membawa 

makanan.  

anak lain. 

14. Anak dapat berbagi mainan dengan anak 

lain.  

Kenny belum dapat berbagi mainan dengan 

anak lain karena mainannya masih untuk 

sendiri. 

15. Anak dapat menggunakan balok secara 

bergantian.  

Kenny belum dapat menggunakan balok 

secara bergantian. 

 

Madeline 

Pernyataan Keterangan 

1.  Anak mampu memilih satu teman main Madeline  sudah mampu memilih satu teman 

main. 

2.   Anak dapat bermain balok minimal 

bersama  satu teman. 

Madeline sudah dapat bermain balok 

minimal bersama satu teman. 

3. Anak dapat menjalin hubungan yang 

kooperatif. Misalnya : Anak dapat berbagi 

peran dengan temannya dalam bermain balok 

seperti aku membangun tempat duduknya ya 

kamu nanti pintunya. 

Madeline belum dapat menjalin hubungan 

yang kooperatif dengan anak lain. 

4. Anak mampu bekerjasama dalam membuat 

bangunan taman dengan temannya. 

Madeline belum mampu bekerjasama dalam 

membuat toko mainan secara bersama –sama. 

5. Anak dapat membantu teman. Misalnya : 

Ketika ada teman yang membutuhkan 

bantuan seperti tidak dapat membawa  balok 

banyak anak itu datang dan menawarkan 

bantuan. 

Madeline belum dapat membantu teman . 

6. Anak dapat membantu anak lain dalam 

membereskan mainan.  

Madeline belum dapat membantu anak lain 

dalam membereskan mainan.  

7. Anak dapat menenangkan anak lain yang 

sedang menangis.  

Madeline belum dapat menenangkan anak 

lain yang sedang menangis.  



8.  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. 

Madeline belum dapat menunjukkan rasa 

peduli terhadap teman. 

9. Anak dapat menghargai karya anak lain.  Madeline belum dapat menghargai karya 

anak lain. 

10.  Anak mampu untuk mengekspresikan 

dirinya seperti marah, menangis , takut , 

cemas dan kecewa.  

Madeline sudah mampu untuk 

mengekspresikan dirinya. 

11. Anak dapat mengatakan perasaan anak 

lain. Misalnya : Ani menangis karena 

ditinggal mamanya.  

Madeline belum dapat mengatakan perasaan 

anak lain. 

12. Anak dapat menghentikan perilaku tidak 

baik anak lain.Misalnya : ada anak yang 

memukul anak lain maka anak akan berkata 

jangan memukul kata bu guru kita harus 

sayang teman ,lho.  

Madeline belum dapat menghentikan 

perilaku tidak baik anak lain.  

13. Anak dapat berbagi makanan dengan 

anak lain ,ketika anak lain tidak membawa 

makanan.  

Madeline belum dapat berbagi makanan 

dengan anak lain. 

14. Anak dapat berbagi mainan dengan anak 

lain.  

Madeline belum dapat berbagi mainan 

dengan anak lain karena mainannya masih 

untuk sendiri. 

15. Anak dapat menggunakan balok secara 

bergantian.  

Madeline belum dapat menggunakan balok 

secara bergantian. 

Nancy 

Pernyataan Keterangan 

1.  Anak mampu memilih satu teman main Nancy sudah mampu memilih satu teman 

main. 



2.   Anak dapat bermain balok minimal 

bersama  satu teman. 

Nancy sudah dapat bermain balok minimal 

bersama satu teman.  

3. Anak dapat menjalin hubungan yang 

kooperatif. Misalnya : Anak dapat berbagi 

peran dengan temannya dalam bermain balok 

seperti aku membangun tempat duduknya ya 

kamu nanti pintunya. 

Nancy belum dapat menjalin hubungan yang 

kooperatif dengan anak lain. 

4. Anak mampu bekerjasama dalam membuat 

bangunan taman dengan temannya. 

Nancy belum mampu bekerjasama dalam 

membuat toko mainan secara bersama –sama. 

5. Anak dapat membantu teman. Misalnya : 

Ketika ada teman yang membutuhkan 

bantuan seperti tidak dapat membawa  balok 

banyak anak itu datang dan menawarkan 

bantuan. 

Nancy sudah dapat membantu teman . 

6. Anak dapat membantu anak lain dalam 

membereskan mainan.  

Nancy sudah dapat membantu anak lain 

dalam membereskan mainan. 

7. Anak dapat menenangkan anak lain yang 

sedang menangis.  

Nancy belum dapat menenangkan anak lain 

yang sedang menangis.  

8.  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. 

Nancy sudah dapat menunjukkan rasa peduli 

terhadap teman. 

9. Anak dapat menghargai karya anak lain.  Nancy belum dapat menghargai karya anak 

lain. 

10.  Anak mampu untuk mengekspresikan 

dirinya seperti marah, menangis , takut , 

cemas dan kecewa.  

Nancy sudah mampu untuk mengekspresikan 

dirinya. 

11. Anak dapat mengatakan perasaan anak 

lain. Misalnya : Ani menangis karena 

ditinggal mamanya.  

Nancy belum dapat mengatakan perasaan 

anak lain. 



12. Anak dapat menghentikan perilaku tidak 

baik anak lain.Misalnya : ada anak yang 

memukul anak lain maka anak akan berkata 

jangan memukul kata bu guru kita harus 

sayang teman ,lho.  

Nancy belum dapat menghentikan perilaku 

tidak baik anak lain.  

13. Anak dapat berbagi makanan dengan 

anak lain ,ketika anak lain tidak membawa 

makanan.  

Nancy belum dapat berbagi makanan dengan 

anak lain. 

14. Anak dapat berbagi mainan dengan anak 

lain.  

Nancy sudah dapat berbagi mainan dengan 

anak lain . 

15. Anak dapat menggunakan balok secara 

bergantian.  

Nancy belum dapat menggunakan balok 

secara bergantian. 

Nio 

Pernyataan Keterangan 

1.  Anak mampu memilih satu teman main Nio sudah mampu memilih satu teman main. 

2.   Anak dapat bermain balok minimal 

bersama  satu teman. 

Nio sudah dapat bermain balok minimal 

bersama satu teman. 

3. Anak dapat menjalin hubungan yang 

kooperatif. Misalnya : Anak dapat berbagi 

peran dengan temannya dalam bermain balok 

seperti aku membangun tempat duduknya ya 

kamu nanti pintunya. 

Nio belum dapat menjalin hubungan yang 

kooperatif dengan anak lain. 

4. Anak mampu bekerjasama dalam membuat 

bangunan taman dengan temannya. 

Nio belum mampu bekerjasama dalam 

membuat toko mainan secara bersama –sama. 

5. Anak dapat membantu teman. Misalnya : 

Ketika ada teman yang membutuhkan 

bantuan seperti tidak dapat membawa  balok 

banyak anak itu datang dan menawarkan 

bantuan. 

Nio belum dapat membantu teman . 

6. Anak dapat membantu anak lain dalam Nio belum dapat membantu anak lain dalam 



membereskan mainan.  membereskan mainan. Setelah dia selesai 

main dia tinggalkan mainan tersebut. 

7. Anak dapat menenangkan anak lain yang 

sedang menangis.  

Nio belum dapat menenangkan anak lain 

yang sedang menangis. Itu terlihat ketika 

Meme menangis dia diam saja. 

8.  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. 

Nio belum dapat menunjukkan rasa peduli 

terhadap teman. 

9. Anak dapat menghargai karya anak lain.  Nio belum dapat menghargai karya anak lain. 

10.  Anak mampu untuk mengekspresikan 

dirinya seperti marah, menangis , takut , 

cemas dan kecewa.  

Nio sudah mampu untuk mengekspresikan 

dirinya. 

11. Anak dapat mengatakan perasaan anak 

lain. Misalnya : Ani menangis karena 

ditinggal mamanya.  

Nio belum dapat mengatakan perasaan anak 

lain. 

12. Anak dapat menghentikan perilaku tidak 

baik anak lain.Misalnya : ada anak yang 

memukul anak lain maka anak akan berkata 

jangan memukul kata bu guru kita harus 

sayang teman ,lho.  

Nio belum dapat menghentikan perilaku 

tidak baik anak lain.  

13. Anak dapat berbagi makanan dengan 

anak lain ,ketika anak lain tidak membawa 

makanan.  

Nio belum dapat berbagi makanan dengan 

anak lain. 

14. Anak dapat berbagi mainan dengan anak 

lain.  

Nio belum dapat berbagi mainan dengan 

anak lain karena mainannya masih untuk 

sendiri. 

15. Anak dapat menggunakan balok secara 

bergantian.  

Nio belum dapat menggunakan balok secara 

bergantian. 

Bayu 



Pernyataan Keterangan 

1.  Anak mampu memilih satu teman main Bayu sudah mampu memilih satu teman 

main. 

2.   Anak dapat bermain balok minimal 

bersama  satu teman. 

Bayu sudah dapat bermain balok minimal 

bersama satu teman.  

3. Anak dapat menjalin hubungan yang 

kooperatif. Misalnya : Anak dapat berbagi 

peran dengan temannya dalam bermain balok 

seperti aku membangun tempat duduknya ya 

kamu nanti pintunya. 

Bayu belum dapat menjalin hubungan yang 

kooperatif dengan anak lain. 

4. Anak mampu bekerjasama dalam membuat 

bangunan taman dengan temannya. 

Bayu belum mampu bekerjasama dalam 

membuat toko mainan secara bersama –sama. 

5. Anak dapat membantu teman. Misalnya : 

Ketika ada teman yang membutuhkan 

bantuan seperti tidak dapat membawa  balok 

banyak anak itu datang dan menawarkan 

bantuan. 

Bayu belum dapat membantu teman . 

6. Anak dapat membantu anak lain dalam 

membereskan mainan.  

Bayu sudah dapat membantu anak lain dalam 

membereskan mainan.  

7. Anak dapat menenangkan anak lain yang 

sedang menangis.  

Bayu belum dapat menenangkan anak lain 

yang sedang menangis.  

8.  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. 

Bayu belum dapat menunjukkan rasa peduli 

terhadap teman. 

9. Anak dapat menghargai karya anak lain.  Bayu belum dapat menghargai karya anak 

lain. 

10.  Anak mampu untuk mengekspresikan 

dirinya seperti marah, menangis , takut , 

cemas dan kecewa.  

Bayu belum mampu untuk mengekspresikan 

dirinya. 



11. Anak dapat mengatakan perasaan anak 

lain. Misalnya : Ani menangis karena 

ditinggal mamanya.  

Bayu belum dapat mengatakan perasaan anak 

lain. 

12. Anak dapat menghentikan perilaku tidak 

baik anak lain.Misalnya : ada anak yang 

memukul anak lain maka anak akan berkata 

jangan memukul kata bu guru kita harus 

sayang teman ,lho.  

Bayu belum dapat menghentikan perilaku 

tidak baik anak lain.  

13. Anak dapat berbagi makanan dengan 

anak lain ,ketika anak lain tidak membawa 

makanan.  

Bayu belum dapat berbagi makanan dengan 

anak lain. 

14. Anak dapat berbagi mainan dengan anak 

lain.  

Bayu belum dapat berbagi mainan dengan 

anak lain karena mainannya masih untuk 

sendiri. 

15. Anak dapat menggunakan balok secara 

bergantian.  

Bayu belum dapat menggunakan balok 

secara bergantian. 

Meme 

Pernyataan Keterangan 

1.  Anak mampu memilih satu teman main Meme sudah mampu memilih satu teman 

main. 

2.   Anak dapat bermain balok minimal 

bersama  satu teman. 

Meme sudah dapat bermain balok minimal 

bersama satu teman.  

3. Anak dapat menjalin hubungan yang 

kooperatif. Misalnya : Anak dapat berbagi 

peran dengan temannya dalam bermain balok 

seperti aku membangun tempat duduknya ya 

kamu nanti pintunya. 

Meme sudah dapat menjalin hubungan yang 

kooperatif dengan anak lain. 

4. Anak mampu bekerjasama dalam membuat 

bangunan taman dengan temannya. 

Meme sudah mampu bekerjasama dalam 

membuat toko mainan secara bersama –sama. 

5. Anak dapat membantu teman. Misalnya : Meme belum dapat membantu teman . 



Ketika ada teman yang membutuhkan 

bantuan seperti tidak dapat membawa  balok 

banyak anak itu datang dan menawarkan 

bantuan. 

6. Anak dapat membantu anak lain dalam 

membereskan mainan.  

Meme belum dapat membantu anak lain 

dalam membereskan mainan. Setelah dia 

selesai main dia tinggalkan mainan tersebut. 

7. Anak dapat menenangkan anak lain yang 

sedang menangis.  

Meme belum dapat menenangkan anak lain 

yang sedang menangis.  

8.  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. 

Meme sudah dapat menunjukkan rasa peduli 

terhadap teman. 

9. Anak dapat menghargai karya anak lain.  Meme belum dapat menghargai karya anak 

lain. 

10.  Anak mampu untuk mengekspresikan 

dirinya seperti marah, menangis , takut , 

cemas dan kecewa.  

Meme belum mampu untuk mengekspresikan 

dirinya. 

11. Anak dapat mengatakan perasaan anak 

lain. Misalnya : Ani menangis karena 

ditinggal mamanya.  

Meme belum dapat mengatakan perasaan 

anak lain. 

12. Anak dapat menghentikan perilaku tidak 

baik anak lain.Misalnya : ada anak yang 

memukul anak lain maka anak akan berkata 

jangan memukul kata bu guru kita harus 

sayang teman ,lho.  

Meme belum dapat menghentikan perilaku 

tidak baik anak lain.  

13. Anak dapat berbagi makanan dengan 

anak lain ,ketika anak lain tidak membawa 

makanan.  

Meme belum dapat berbagi makanan dengan 

anak lain. 

14. Anak dapat berbagi mainan dengan anak Meme belum dapat berbagi mainan dengan 



lain.  anak lain karena mainannya masih untuk 

sendiri. 

15. Anak dapat menggunakan balok secara 

bergantian.  

Meme belum dapat menggunakan balok 

secara bergantian. 

Tabel Perhitungan Skor 

Nama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ∑ Kategori 

Arganta 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 17 Rendah 

Juna 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 20 Cukup 

Dhito 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 21 Cukup 

Jayden 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 19 Rendah 

Wangi 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 20 Cukup 

Dennis 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 Rendah 

Odi 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 21 Cukup 

Evan 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 20 Cukup 

Riel 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 Rendah 

Kenny 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 19 Rendah 

Madeline 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 18 Rendah 

Nancy 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 22 Cukup 

Nio 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 19 Rendah 

Bayu 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 Rendah 

Meme 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 20 Cukup 

 Arganta 

Membangun kerjasama  

Aspek Membangun kerjasama yang tidak mampu ada = 3/6 X 100% = 50% 

Aspek  Membangun kerjasama mampu ada =  3/6 X 100% =  50% 

Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang tidak mampu 



= 5/6 X 100% =  83,33% 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang  mampu 

= 1/6 X 100% = 16,67 % 

Meminjam dan meminjamkan mainan 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang tidak mampu ada = 3/3 X 100% =100% 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang  mampu ada = 0% 

Juna 

Membangun kerjasama  

Aspek Membangun kerjasama yang tidak mampu ada = 3/6 X 100% =  50% 

Aspek  Membangun kerjasama mampu ada =   3/6 X 100% = 50% 

Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang tidak mampu 

= 6/6 X 100% =  100% 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang  mampu 

= 0 % 

Meminjam dan meminjamkan mainan 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang tidak mampu ada = 1/3 X 100% =33,33% 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang  mampu ada =  2/3 X 100% = 66,67% 

Dhito 

Membangun kerjasama  

Aspek Membangun kerjasama yang tidak mampu ada = 2/6 X 100% = 33,33% 



Aspek  Membangun kerjasama mampu ada =  4/6 X 100% = 66,67% 

Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang tidak mampu 

= 5/6 X 100% =  83,33% 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang  mampu 

=  1/6 X 100 % =16,67% 

Meminjam dan meminjamkan mainan 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang tidak mampu ada = 2/3 X 100% =66,67% 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang mampu ada = 1/3 X100% = 33,33% 

Jayden 

Membangun kerjasama  

Aspek Membangun kerjasama yang tidak mampu ada = 4/6 X 100% = 66,67% 

Aspek  Membangun kerjasama mampu ada =   2/6 X 100% =33,33% 

Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang tidak mampu 

= 5/6 X 100% =  83,33% 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang  mampu 

= 1/6 X 100 % = 16,67% 

Meminjam dan meminjamkan mainan 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang tidak mampu ada = 2/3 X 100% =66,67% 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang  mampu ada = 1/3 X100% = 33,33% 



Wangi 

Membangun kerjasama  

Aspek Membangun kerjasama yang tidak mampu ada = 3/6 X 100% = 50 % 

Aspek  Membangun kerjasama mampu ada =   3/6 X 100% = 50 % 

Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang tidak mampu 

= 5/6 X 100% =  83,33% 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang  mampu 

= 1/6 X 100 % = 16,67% 

Meminjam dan meminjamkan mainan 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang tidak mampu ada = 2/3 X 100% =66,67% 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang  mampu ada = 1/3 X100% = 33,33%  

Dennis 

Membangun kerjasama  

Aspek Membangun kerjasama yang tidak mampu ada = 4/6 X 100% = 66,67 % 

Aspek  Membangun kerjasama mampu ada =  2/6 X 100 % = 33,33% 

Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang tidak mampu 

= 6/6 X 100% =  100% 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang  mampu 

= 0% 



Meminjam dan meminjamkan mainan 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang tidak mampu ada = 3/3 X 100% = 100% 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang  mampu ada = 0%  

Odi 

Membangun kerjasama  

Aspek Membangun kerjasama yang tidak mampu ada = 2/6 X 100% = 33,33% 

Aspek  Membangun kerjasama mampu ada = 4/6 X 100 % = 66,67% 

Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang tidak mampu 

= 5/6 X 100% =  83,33% 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang  mampu 

=  1/6 X 100% = 16,67% 

Meminjam dan meminjamkan mainan 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang tidak mampu ada = 2/3 X 100% =66,67% 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang  mampu ada = 1/3 X100% = 33,33%   

Evan 

Membangun kerjasama  

Aspek Membangun kerjasama yang tidak mampu ada = 2/6 X 100% = 33,33 % 

Aspek  Membangun kerjasama mampu ada = 4/6 X 100 % = 66,67% 

Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang tidak mampu 



= 6/6 X 100% =  100% 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang  mampu 

=  0% 

Meminjam dan meminjamkan mainan 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang tidak mampu ada = 2/3 X 100% =66,67% 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang  mampu ada =  1/3 X 100%  = 33,33% 

Riel 

Membangun kerjasama  

Aspek Membangun kerjasama yang tidak mampu ada = 3/6 X 100% = 50 % 

Aspek  Membangun kerjasama mampu ada =  3/6 X 100% = 50% 

Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang tidak mampu 

= 6/6 X 100% =  100% 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang  mampu 

=  0% 

Meminjam dan meminjamkan mainan 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang tidak mampu ada = 3/3 X 100% =100% 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang  mampu ada = 0%   

Kenny 

Membangun kerjasama  

Aspek Membangun kerjasama yang tidak mampu ada = 3/6 X 100% = 50 % 



Aspek  Membangun kerjasama mampu ada = 3/6 X 100 % = 50% 

Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang tidak mampu 

= 5/6 X 100% =  83,33% 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang  mampu 

= 1/6 X100% = 16,67% 

Meminjam dan meminjamkan mainan 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang tidak mampu ada = 3/3 X 100% =100% 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang  mampu ada = 0%  

Madeline 

Membangun kerjasama  

Aspek Membangun kerjasama yang tidak mampu ada = 4/6 X 100% = 66,67 % 

Aspek  Membangun kerjasama mampu ada = 2/6 X 100 % = 33,33% 

Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang tidak mampu 

= 5/6 X 100% =  83,33% 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang  mampu 

= 1/6 X100% = 16,67% 

Meminjam dan meminjamkan mainan 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang tidak mampu ada = 3/3 X 100% =100% 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang  mampu ada = 0%  



Nancy 

Membangun kerjasama  

Aspek Membangun kerjasama yang tidak mampu ada = 2/6 X 100% = 33,33 % 

Aspek  Membangun kerjasama mampu ada = 4/6 X 100 % = 66,67% 

Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang tidak mampu 

= 4/6 X 100% =  66,67% 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang  mampu 

= 2/6 X100% = 33,33% 

Meminjam dan meminjamkan mainan 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang tidak mampu ada= 2/3 X 100% = 66,67% 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang mampu ada = 1/3 X 100% = 33,33% 

Nio 

 Membangun kerjasama  

Aspek Membangun kerjasama yang tidak mampu ada = 4/6 X 100% = 66,67% 

Aspek  Membangun kerjasama mampu ada = 2/6 X 100 % = 33,33% 

Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang tidak mampu 

= 5/6 X 100% =  83,33% 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang  mampu 

=  1/6 X 100% = 16,67% 



Meminjam dan meminjamkan mainan 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang tidak mampu ada = 3/3 X 100% = 100% 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang  mampu ada =  0%  

Bayu 

Membangun kerjasama  

Aspek Membangun kerjasama yang tidak mampu ada = 3/6 X 100% = 50 % 

Aspek  Membangun kerjasama mampu ada =  3/6 X 100% =  50 % 

Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang tidak mampu 

= 6/6 X 100% =  100% 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang  mampu 

=   0% 

Meminjam dan meminjamkan mainan 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang tidak mampu ada = 3/3 X 100% = 100% 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang  mampu ada =  0%  

Meme 

Membangun kerjasama  

Aspek Membangun kerjasama yang tidak mampu ada = 2/6 X 100% = 33,33% 

Aspek  Membangun kerjasama mampu ada =  4/6 X 100% = 66,67% 

Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang tidak mampu 



= 5/6 X 100% =  83,33% 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang  mampu 

=   1/6 X 100% = 16,67% 

Meminjam dan meminjamkan mainan 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang tidak mampu ada = 3/3 X 100% = 100% 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang  mampu ada =   0% 

Perhitungan per aspek prososial 

Aspek Membangun kerjasama  tidak mampu ada = 44/90 X 100% =  48,89% 

Aspek Membangun kerjasama mampu ada           = 46/90 X 100% = 51,11% 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman ,takut ,saya tidak) yang tidak 

mampu ada  = 79/90 X 100% =87,78% 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman ,takut ,saya tidak) yang mampu ada  

=11/90 X 100% = 12,22%  

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang tidak mampu ada = 35/45 X 100% = 

77,78% 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang  mampu ada =   10/45 X 100% = 

22,22% 

Nilai Maksimum = 2 X 15 = 30 

Nilai Minimal    = 1 X 15   = 15 

Maka jarak intervalnya adalah 15 : 3 =5 

Tabel  Kategori Perilaku Prososial anak Kelompok Bermain 

Kategori Frekuensi Persentase 

Baik       25 -30 0  0% 



Cukup  20 -24 7  7/15 X 100% = 46,67% 

Rendah 15 -19 8  8/15 X 100% = 53,33% 

∑ 15  100% 

   

Laporan Observasi Post-test 2 

21 November 2017 

Arganta 

Pernyataan Keterangan 

1.  Anak mampu memilih satu teman main Arganta  sudah mampu memilih satu teman 

main dalam bermain bebas.. 

2. Anak dapat bermain balok minimal 

bersama  satu teman. 

Arganta sudah dapat bermain balok minimal 

bersama satu teman.  

3. Anak dapat menjalin hubungan yang 

kooperatif. Misalnya : Anak dapat berbagi 

peran dengan temannya dalam bermain balok 

seperti aku membangun tempat duduknya ya 

kamu nanti pintunya. 

Arganta belum dapat menjalin hubungan 

yang kooperatif dengan anak lain. 

4. Anak mampu bekerjasama dalam membuat 

bangunan taman dengan temannya. 

Arganta belum mampu bekerjasama dalam 

membuat taman secara bersama –sama. 

5. Anak dapat membantu teman. Misalnya : 

Ketika ada teman yang membutuhkan 

bantuan seperti tidak dapat membawa  balok 

banyak anak itu datang dan menawarkan 

bantuan. 

Arganta sudah dapat membantu teman ketika 

bermain balok . 

6. Anak dapat membantu anak lain dalam 

membereskan mainan.  

Arganta sudah dapat membantu anak lain 

dalam membereskan mainan.  

7. Anak dapat menenangkan anak lain yang 

sedang menangis.  

Arganta  belum dapat menenangkan anak lain 

yang sedang menangis.  

8.  Anak dapat menunjukkan rasa peduli Arganta sudah dapat menunjukkan rasa 



terhadap teman. Misalnya  : Ketika anak 

melihat temannya jatuh,anak tersebut akan 

datang menolong dan menghibur temannya 

seperti : jangan menangis ya. 

peduli terhadap teman. 

9. Anak dapat menghargai karya anak lain.  Arganta sudah dapat menghargai karya anak 

lain dengan  merusak bangunan anak lain. 

10.  Anak mampu untuk mengekspresikan 

dirinya seperti marah, menangis , takut , 

cemas dan kecewa.  

Arganta sudah mampu untuk 

mengekspresikan dirinya saat bermain. 

11. Anak dapat mengatakan perasaan anak 

lain. Misalnya : Ani menangis karena 

ditinggal mamanya.  

Arganta  dapat mengatakan perasaan anak 

lain seperti : dia melihat juna menangis 

kemudian dia berkata :”Miss, Juna 

menangis”. 

12. Anak dapat menghentikan perilaku tidak 

baik anak lain.Misalnya : ada anak yang 

memukul anak lain maka anak akan berkata 

jangan memukul kata bu guru kita harus 

sayang teman ,lho.  

Arganta belum dapat menghentikan perilaku 

tidak baik anak lain.  

13. Anak dapat berbagi makanan dengan 

anak lain ,ketika anak lain tidak membawa 

makanan.  

Arganta belum dapat berbagi makanan 

dengan anak lain. 

14. Anak dapat berbagi mainan dengan anak 

lain.  

Arganta belum dapat berbagi mainan dengan 

anak lain . 

15. Anak dapat menggunakan balok secara 

bergantian.  

Arganta sudah dapat menggunakan balok 

secara bergantian. 

Juna 

Pernyataan Keterangan 

1.  Anak mampu memilih satu teman main Juna sudah mampu memilih satu teman main. 

2.   Anak dapat bermain balok minimal 

bersama  satu teman. 

Juna sudah dapat bermain balok minimal 

bersama satu teman. 



3. Anak dapat menjalin hubungan yang 

kooperatif. Misalnya : Anak dapat berbagi 

peran dengan temannya dalam bermain balok 

seperti aku membangun tempat duduknya ya 

kamu nanti pintunya. 

Juna sudah dapat menjalin hubungan yang 

kooperatif dengan anak lain. 

4. Anak mampu bekerjasama dalam membuat 

bangunan taman dengan temannya. 

Juna sudah mampu bekerjasama dalam 

membuat taman secara bersama –sama. 

5. Anak dapat membantu teman. Misalnya : 

Ketika ada teman yang membutuhkan 

bantuan seperti tidak dapat membawa  balok 

banyak anak itu datang dan menawarkan 

bantuan. 

Juna sudah dapat membantu teman dalam 

membangun taman dengan mengambilkan 

aksesoris bunga da burung. 

6. Anak dapat membantu anak lain dalam 

membereskan mainan.  

Juna sudah dapat membantu anak lain dalam 

membereskan mainan.  

7. Anak dapat menenangkan anak lain yang 

sedang menangis.  

Juna belum dapat menenangkan anak lain 

yang sedang menangis. 

8.  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. 

Juna sudah dapat menunjukkan rasa peduli 

terhadap teman. 

9. Anak dapat menghargai karya anak lain.  Juna sudah dapat menghargai karya anak 

lain. 

10.  Anak mampu untuk mengekspresikan 

dirinya seperti marah, menangis , takut , 

cemas dan kecewa.  

Juna sudah mampu untuk mengekspresikan 

dirinya. 

11. Anak dapat mengatakan perasaan anak 

lain. Misalnya : Ani menangis karena 

ditinggal mamanya.  

Juna belum dapat mengatakan perasaan anak 

lain. 

12. Anak dapat menghentikan perilaku tidak 

baik anak lain.Misalnya : ada anak yang 

Juna belum dapat menghentikan perilaku 

tidak baik anak lain.  



memukul anak lain maka anak akan berkata 

jangan memukul kata bu guru kita harus 

sayang teman ,lho.  

13. Anak dapat berbagi makanan dengan 

anak lain ,ketika anak lain tidak membawa 

makanan.  

Juna belum dapat berbagi makanan dengan 

anak lain. 

14. Anak dapat berbagi mainan dengan anak 

lain.  

Juna sudah dapat berbagi mainan dengan 

anak lain . 

15. Anak dapat menggunakan balok secara 

bergantian.  

Juna sudah dapat menggunakan balok secara 

bergantian. 

Dhito 

Pernyataan Keterangan 

1.  Anak mampu memilih satu teman main Dhito sudah mampu memilih satu teman 

main. 

2. Anak dapat bermain balok minimal 

bersama  satu teman. 

Dhito sudah dapat bermain balok minimal 

bersama satu teman.  

3. Anak dapat menjalin hubungan yang 

kooperatif. Misalnya : Anak dapat berbagi 

peran dengan temannya dalam bermain balok 

seperti aku membangun tempat duduknya ya 

kamu nanti pintunya. 

Dhito belum dapat menjalin hubungan yang 

kooperatif dengan anak lain. 

4. Anak mampu bekerjasama dalam membuat 

bangunan taman dengan temannya. 

Dhito belum mampu bekerjasama dalam 

membuat taman secara bersama –sama. 

5. Anak dapat membantu teman. Misalnya : 

Ketika ada teman yang membutuhkan 

bantuan seperti tidak dapat membawa  balok 

banyak anak itu datang dan menawarkan 

bantuan. 

Dhito sudah dapat membantu teman  dalam 

membawa balok. 

6. Anak dapat membantu anak lain dalam 

membereskan mainan.  

Dhito sudah dapat membantu anak lain dalam 

membereskan mainan.  



7. Anak dapat menenangkan anak lain yang 

sedang menangis.  

Dhito belum dapat menenangkan anak lain 

yang sedang menangis.  

8.  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. 

Dhito sudah dapat menunjukkan rasa peduli 

terhadap teman. 

9. Anak dapat menghargai karya anak lain.  Dhito sudah dapat menghargai karya anak 

lain. 

10.  Anak mampu untuk mengekspresikan 

dirinya seperti marah, menangis , takut , 

cemas dan kecewa.  

Dhito sudah mampu untuk mengekspresikan 

dirinya. 

11. Anak dapat mengatakan perasaan anak 

lain. Misalnya : Ani menangis karena 

ditinggal mamanya.  

Dhito belum dapat mengatakan perasaan 

anak lain. 

12. Anak dapat menghentikan perilaku tidak 

baik anak lain.Misalnya : ada anak yang 

memukul anak lain maka anak akan berkata 

jangan memukul kata bu guru kita harus 

sayang teman ,lho.  

Dhito belum dapat menghentikan perilaku 

tidak baik anak lain.  

13. Anak dapat berbagi makanan dengan 

anak lain ,ketika anak lain tidak membawa 

makanan.  

Dhito belum dapat berbagi makanan dengan 

anak lain. 

14. Anak dapat berbagi mainan dengan anak 

lain.  

Dhito sudah dapat berbagi mainan dengan 

anak lain karena mainannya masih untuk 

sendiri. 

15. Anak dapat menggunakan balok secara 

bergantian.  

Dhito sudah dapat menggunakan balok 

secara bergantian. 

Jayden 

Pernyataan Keterangan 



1.  Anak mampu memilih satu teman main Jayden sudah mampu memilih satu teman 

main. 

2. Anak dapat bermain balok minimal 

bersama  satu teman. 

Jayden sudah dapat bermain balok minimal 

bersama satu teman. 

3. Anak dapat menjalin hubungan yang 

kooperatif. Misalnya : Anak dapat berbagi 

peran dengan temannya dalam bermain balok 

seperti aku membangun tempat duduknya ya 

kamu nanti pintunya. 

Jayden sudah dapat menjalin hubungan yang 

kooperatif dengan anak lain. 

4. Anak mampu bekerjasama dalam membuat 

bangunan taman dengan temannya. 

Jayden sudah mampu bekerjasama dalam 

membuat taman secara bersama –sama. 

5. Anak dapat membantu teman. Misalnya : 

Ketika ada teman yang membutuhkan 

bantuan seperti tidak dapat membawa  balok 

banyak anak itu datang dan menawarkan 

bantuan. 

Jayden belum dapat membantu teman . 

6. Anak dapat membantu anak lain dalam 

membereskan mainan.  

Jayden sudah dapat membantu anak lain 

dalam membereskan mainan.  

7. Anak dapat menenangkan anak lain yang 

sedang menangis.  

Jayden belum dapat menenangkan anak lain 

yang sedang menangis.  

8.  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. 

Jayden sudah dapat menunjukkan rasa peduli 

terhadap teman. 

9. Anak dapat menghargai karya anak lain.  Jayden sudah dapat menghargai karya anak 

lain. 

10.  Anak mampu untuk mengekspresikan 

dirinya seperti marah, menangis , takut , 

cemas dan kecewa.  

Jayden sudah mampu untuk mengekspresikan 

dirinya . 

11. Anak dapat mengatakan perasaan anak Jayden belum dapat mengatakan perasaan 



lain. Misalnya : Ani menangis karena 

ditinggal mamanya.  

anak lain. 

12. Anak dapat menghentikan perilaku tidak 

baik anak lain.Misalnya : ada anak yang 

memukul anak lain maka anak akan berkata 

jangan memukul kata bu guru kita harus 

sayang teman ,lho.  

Jayden belum dapat menghentikan perilaku 

tidak baik anak lain. 

13. Anak dapat berbagi makanan dengan 

anak lain ,ketika anak lain tidak membawa 

makanan.  

Jayden belum dapat berbagi makanan dengan 

anak lain. 

14. Anak dapat berbagi mainan dengan anak 

lain.  

Jayden belum dapat berbagi mainan dengan 

anak lain . 

15. Anak dapat menggunakan balok secara 

bergantian.  

Jayden sudah dapat menggunakan balok 

secara bergantian. 

Wangi 

Pernyataan Keterangan 

1.  Anak mampu memilih satu teman main  Wangi sudah mampu memilih satu teman 

main. 

2. Anak dapat bermain balok minimal 

bersama  satu teman. 

Wangi sudah dapat bermain balok minimal 

bersama satu teman. 

3. Anak dapat menjalin hubungan yang 

kooperatif. Misalnya : Anak dapat berbagi 

peran dengan temannya dalam bermain balok 

seperti aku membangun tempat duduknya ya 

kamu nanti pintunya. 

Wangi belum dapat menjalin hubungan yang 

kooperatif dengan anak lain. 

4. Anak mampu bekerjasama dalam membuat 

bangunan taman dengan temannya. 

Wangi belum mampu bekerjasama dalam 

membuat toko mainan secara bersama –sama. 

5. Anak dapat membantu teman. Misalnya : 

Ketika ada teman yang membutuhkan 

bantuan seperti tidak dapat membawa  balok 

Wangi belum dapat membantu teman . 



banyak anak itu datang dan menawarkan 

bantuan. 

6. Anak dapat membantu anak lain dalam 

membereskan mainan.  

Wangi belum dapat membantu anak lain 

dalam membereskan mainan.  

7. Anak dapat menenangkan anak lain yang 

sedang menangis.  

Wangi belum dapat menenangkan anak lain 

yang sedang menangis.  

8.  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. 

Wangi belum dapat menunjukkan rasa peduli 

terhadap teman. 

9. Anak dapat menghargai karya anak lain.  Wangi sudah dapat menghargai karya anak 

lain. 

10.  Anak mampu untuk mengekspresikan 

dirinya seperti marah, menangis , takut , 

cemas dan kecewa.  

Wangi sudah mampu untuk mengekspresikan 

dirinya. 

11. Anak dapat mengatakan perasaan anak 

lain. Misalnya : Ani menangis karena 

ditinggal mamanya.  

Wangi belum dapat mengatakan perasaan 

anak lain. 

12. Anak dapat menghentikan perilaku tidak 

baik anak lain.Misalnya : ada anak yang 

memukul anak lain maka anak akan berkata 

jangan memukul kata bu guru kita harus 

sayang teman ,lho.  

Wangi belum dapat menghentikan perilaku 

tidak baik anak lain.  

13. Anak dapat berbagi makanan dengan 

anak lain ,ketika anak lain tidak membawa 

makanan.  

Wangi belum dapat berbagi makanan dengan 

anak lain. 

14. Anak dapat berbagi mainan dengan anak 

lain.  

 Wangi belum dapat berbagi mainan dengan 

anak lain karena dia masih suka berebut 

mainan dengan temannya. 

15. Anak dapat menggunakan balok secara Wangi sudah dapat menggunakan balok 



bergantian.  secara bergantian. 

Dennis 

Pernyataan Keterangan 

1.  Anak mampu memilih satu teman main Dennis sudah mampu memilih satu teman 

main. 

2. Anak dapat bermain balok minimal 

bersama  satu teman. 

Dennis sudah dapat bermain balok minimal 

bersama satu teman.  

3. Anak dapat menjalin hubungan yang 

kooperatif. Misalnya : Anak dapat berbagi 

peran dengan temannya dalam bermain balok 

seperti aku membangun tempat duduknya ya 

kamu nanti pintunya. 

Dennis belum dapat menjalin hubungan yang 

kooperatif dengan anak lain. 

4. Anak mampu bekerjasama dalam membuat 

bangunan taman dengan temannya. 

Dennis belum mampu bekerjasama dalam 

membuat taman secara bersama –sama. 

5. Anak dapat membantu teman. Misalnya : 

Ketika ada teman yang membutuhkan 

bantuan seperti tidak dapat membawa  balok 

banyak anak itu datang dan menawarkan 

bantuan. 

Dennis belum dapat membantu teman dalam 

bermain balok bersama . 

6. Anak dapat membantu anak lain dalam 

membereskan mainan.  

Dennis belum dapat membantu anak lain 

dalam membereskan mainan. Setelah dia 

selesai main dia tinggalkan mainan tersebut. 

7. Anak dapat menenangkan anak lain yang 

sedang menangis.  

Dennis  belum dapat menenangkan anak lain.  

8.  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. 

Dennis  belum dapat menunjukkan rasa 

peduli terhadap teman. 

9. Anak dapat menghargai karya anak lain.  Dennis belum dapat menghargai karya anak 



lain. 

10.  Anak mampu untuk mengekspresikan 

dirinya seperti marah, menangis , takut , 

cemas dan kecewa.  

Dennis sudah mampu untuk 

mengekspresikan dirinya. 

11. Anak dapat mengatakan perasaan anak 

lain. Misalnya : Ani menangis karena 

ditinggal mamanya.  

Dennis belum dapat mengatakan perasaan 

anak lain. 

12. Anak dapat menghentikan perilaku tidak 

baik anak lain.Misalnya : ada anak yang 

memukul anak lain maka anak akan berkata 

jangan memukul kata bu guru kita harus 

sayang teman ,lho.  

Dennis belum dapat menghentikan perilaku 

tidak baik anak lain.  

13. Anak dapat berbagi makanan dengan 

anak lain ,ketika anak lain tidak membawa 

makanan.  

Dennis belum dapat berbagi makanan dengan 

anak lain. 

14. Anak dapat berbagi mainan dengan anak 

lain.  

Dennis belum dapat berbagi mainan dengan 

anak lain karena mainannya masih untuk 

sendiri. 

15. Anak dapat menggunakan balok secara 

bergantian.  

Dennis sudah dapat menggunakan balok 

secara bergantian. 

Odi 

Pernyataan Keterangan 

1.  Anak mampu memilih satu teman main Odi  sudah mampu memilih satu teman main. 

2. Anak dapat bermain balok minimal 

bersama  satu teman. 

Odi sudah dapat bermain balok minimal 

bersama satu teman.  

3. Anak dapat menjalin hubungan yang 

kooperatif. Misalnya : Anak dapat berbagi 

peran dengan temannya dalam bermain balok 

seperti aku membangun tempat duduknya ya 

kamu nanti pintunya. 

Odi sudah dapat menjalin hubungan yang 

kooperatif dengan anak lain. 



4. Anak mampu bekerjasama dalam membuat 

bangunan taman dengan temannya. 

Odi sudah mampu bekerjasama dalam 

membuat taman secara bersama –sama. 

5. Anak dapat membantu teman. Misalnya : 

Ketika ada teman yang membutuhkan 

bantuan seperti tidak dapat membawa  balok 

banyak anak itu datang dan menawarkan 

bantuan. 

Odi belum dapat membantu teman 

membawakan balok . 

6. Anak dapat membantu anak lain dalam 

membereskan mainan.  

Odi sudah dapat membantu anak lain dalam 

membereskan mainan.  

7. Anak dapat menenangkan anak lain yang 

sedang menangis.  

Odi belum dapat menenangkan anak lain 

yang sedang menangis.  

8.  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. 

Odi sudah dapat menunjukkan rasa peduli 

terhadap teman. 

9. Anak dapat menghargai karya anak lain.  Odi sudah dapat menghargai karya anak lain. 

10.  Anak mampu untuk mengekspresikan 

dirinya seperti marah, menangis , takut , 

cemas dan kecewa.  

Odi sudah mampu untuk mengekspresikan 

dirinya. 

11. Anak dapat mengatakan perasaan anak 

lain. Misalnya : Ani menangis karena 

ditinggal mamanya.  

Odi belum dapat mengatakan perasaan anak 

lain. 

12. Anak dapat menghentikan perilaku tidak 

baik anak lain.Misalnya : ada anak yang 

memukul anak lain maka anak akan berkata 

jangan memukul kata bu guru kita harus 

sayang teman ,lho.  

Odi belum dapat menghentikan perilaku 

tidak baik anak lain.  

13. Anak dapat berbagi makanan dengan 

anak lain ,ketika anak lain tidak membawa 

makanan.  

Odi belum dapat berbagi makanan dengan 

anak lain. 



14. Anak dapat berbagi mainan dengan anak 

lain.  

Odi sudah dapat berbagi mainan dengan anak 

lain . 

15. Anak dapat menggunakan balok secara 

bergantian.  

Odi sudah dapat menggunakan balok secara 

bergantian. 

Evan 

Pernyataan Keterangan 

1.  Anak mampu memilih satu teman main Evan sudah mampu memilih satu teman 

main. 

2.   Anak dapat bermain balok minimal 

bersama  satu teman. 

Evan sudah dapat bermain balok minimal 

bersama satu teman.  

3. Anak dapat menjalin hubungan yang 

kooperatif. Misalnya : Anak dapat berbagi 

peran dengan temannya dalam bermain balok 

seperti aku membangun tempat duduknya ya 

kamu nanti pintunya. 

Evan belum dapat menjalin hubungan yang 

kooperatif dengan anak lain. 

4. Anak mampu bekerjasama dalam membuat 

bangunan taman dengan temannya. 

Evan belum mampu bekerjasama dalam 

membuat taman secara bersama –sama. 

5. Anak dapat membantu teman. Misalnya : 

Ketika ada teman yang membutuhkan 

bantuan seperti tidak dapat membawa  balok 

banyak anak itu datang dan menawarkan 

bantuan. 

Evan sudah dapat membantu teman . 

6. Anak dapat membantu anak lain dalam 

membereskan mainan.  

Evan sudah dapat membantu anak lain dalam 

membereskan mainan.  

7. Anak dapat menenangkan anak lain yang 

sedang menangis.  

Evan belum dapat menenangkan anak lain 

yang sedang menangis.  

8.  Anak dapat menunjukkan rasa peduli 

terhadap teman. Misalnya  : Ketika anak 

melihat temannya jatuh,anak tersebut akan 

datang menolong dan menghibur temannya 

Evan belum dapat menunjukkan rasa peduli 

terhadap teman. 



seperti : jangan menangis ya. 

9. Anak dapat menghargai karya anak lain.  Evan sudah dapat menghargai karya anak 

lain. 

10.  Anak mampu untuk mengekspresikan 

dirinya seperti marah, menangis , takut , 

cemas dan kecewa.  

Evan  sudah mampu untuk mengekspresikan 

dirinya. 

11. Anak dapat mengatakan perasaan anak 

lain. Misalnya : Ani menangis karena 

ditinggal mamanya.  

Evan belum dapat mengatakan perasaan anak 

lain. 

12. Anak dapat menghentikan perilaku tidak 

baik anak lain.Misalnya : ada anak yang 

memukul anak lain maka anak akan berkata 

jangan memukul kata bu guru kita harus 

sayang teman ,lho.  

Evan belum dapat menghentikan perilaku 

tidak baik anak lain.  

13. Anak dapat berbagi makanan dengan 

anak lain ,ketika anak lain tidak membawa 

makanan.  

Evan belum dapat berbagi makanan dengan 

anak lain. 

14. Anak dapat berbagi mainan dengan anak 

lain.  

Evan sudah dapat berbagi mainan dengan 

anak lain . 

15. Anak dapat menggunakan balok secara 

bergantian.  

Evan sudah dapat menggunakan balok secara 

bergantian. 

Riel 

Pernyataan Keterangan 

1.  Anak mampu memilih satu teman main Riel sudah mampu memilih satu teman main. 

2.   Anak dapat bermain balok minimal 

bersama  satu teman. 

Riel sudah dapat bermain balok minimal 

bersama satu teman.  

3. Anak dapat menjalin hubungan yang 

kooperatif. Misalnya : Anak dapat berbagi 

peran dengan temannya dalam bermain balok 

seperti aku membangun tempat duduknya ya 

Riel belum dapat menjalin hubungan yang 

kooperatif dengan anak lain. 



kamu nanti pintunya. 

4. Anak mampu bekerjasama dalam membuat 

bangunan taman dengan temannya. 

Riel belum mampu bekerjasama dalam 

membuat taman secara bersama –sama. 

5. Anak dapat membantu teman. Misalnya : 

Ketika ada teman yang membutuhkan 

bantuan seperti tidak dapat membawa  balok 

banyak anak itu datang dan menawarkan 

bantuan. 

Riel belum dapat membantu teman . 

6. Anak dapat membantu anak lain dalam 

membereskan mainan.  

Riel sudah dapat membantu anak lain dalam 

membereskan mainan.  

7. Anak dapat menenangkan anak lain yang 

sedang menangis.  

Riel belum dapat menenangkan anak lain 

yang sedang menangis.  

8.  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. 

Riel belum dapat menunjukkan rasa peduli 

terhadap teman. 

9. Anak dapat menghargai karya anak lain.  Riel sudah dapat menghargai karya anak lain. 

10.  Anak mampu untuk mengekspresikan 

dirinya seperti marah, menangis , takut , 

cemas dan kecewa.  

Riel sudah mampu untuk mengekspresikan 

dirinya. 

11. Anak dapat mengatakan perasaan anak 

lain. Misalnya : Ani menangis karena 

ditinggal mamanya.  

Riel belum dapat mengatakan perasaan anak 

lain. 

12. Anak dapat menghentikan perilaku tidak 

baik anak lain.Misalnya : ada anak yang 

memukul anak lain maka anak akan berkata 

jangan memukul kata bu guru kita harus 

sayang teman ,lho.  

Riel belum dapat menghentikan perilaku 

tidak baik anak lain.  

13. Anak dapat berbagi makanan dengan 

anak lain ,ketika anak lain tidak membawa 

Riel belum dapat berbagi makanan dengan 

anak lain. 



makanan.  

14. Anak dapat berbagi mainan dengan anak 

lain.  

Riel sudah dapat berbagi mainan dengan 

anak lain . 

15. Anak dapat menggunakan balok secara 

bergantian.  

Riel sudah dapat menggunakan balok secara 

bergantian. 

Kenny 

Pernyataan Keterangan 

1.  Anak mampu memilih satu teman main Kenny sudah mampu memilih satu teman 

main. 

2.   Anak dapat bermain balok minimal 

bersama  satu teman. 

Kenny sudah dapat bermain balok minimal 

bersama satu teman.  

3. Anak dapat menjalin hubungan yang 

kooperatif. Misalnya : Anak dapat berbagi 

peran dengan temannya dalam bermain balok 

seperti aku membangun tempat duduknya ya 

kamu nanti pintunya. 

Kenny belum dapat menjalin hubungan yang 

kooperatif dengan anak lain. 

4. Anak mampu bekerjasama dalam membuat 

bangunan taman dengan temannya. 

Kenny belum mampu bekerjasama dalam 

membuat taman secara bersama –sama. 

5. Anak dapat membantu teman. Misalnya : 

Ketika ada teman yang membutuhkan 

bantuan seperti tidak dapat membawa  balok 

banyak anak itu datang dan menawarkan 

bantuan. 

Kenny sudah dapat membantu teman . 

6. Anak dapat membantu anak lain dalam 

membereskan mainan.  

Kenny sudah dapat membantu anak lain 

dalam membereskan mainan.  

7. Anak dapat menenangkan anak lain yang 

sedang menangis.  

Kenny belum dapat menenangkan anak lain 

yang sedang menangis.  

8.  Anak dapat menunjukkan rasa peduli 

terhadap teman. Misalnya  : Ketika anak 

melihat temannya jatuh,anak tersebut akan 

Kenny belum dapat menunjukkan rasa peduli 

terhadap teman. 



datang menolong dan menghibur temannya 

seperti : jangan menangis ya. 

9. Anak dapat menghargai karya anak lain.  Kenny sudah dapat menghargai karya anak 

lain. 

10.  Anak mampu untuk mengekspresikan 

dirinya seperti marah, menangis , takut , 

cemas dan kecewa.  

Kenny sudah mampu untuk mengekspresikan 

dirinya. 

11. Anak dapat mengatakan perasaan anak 

lain. Misalnya : Ani menangis karena 

ditinggal mamanya.  

Kenny belum dapat mengatakan perasaan 

anak lain. 

12. Anak dapat menghentikan perilaku tidak 

baik anak lain.Misalnya : ada anak yang 

memukul anak lain maka anak akan berkata 

jangan memukul kata bu guru kita harus 

sayang teman ,lho.  

Kenny belum dapat menghentikan perilaku 

tidak baik anak lain.  

13. Anak dapat berbagi makanan dengan 

anak lain ,ketika anak lain tidak membawa 

makanan.  

Kenny belum dapat berbagi makanan dengan 

anak lain. 

14. Anak dapat berbagi mainan dengan anak 

lain.  

Kenny belum dapat berbagi mainan dengan 

anak lain karena mainannya masih untuk 

sendiri. 

15. Anak dapat menggunakan balok secara 

bergantian.  

Kenny sudah dapat menggunakan balok 

secara bergantian. 

Madeline 

Pernyataan Keterangan 

1.  Anak mampu memilih satu teman main Madeline  sudah mampu memilih satu teman 

main. 

2.   Anak dapat bermain balok minimal 

bersama  satu teman. 

Madeline sudah dapat bermain balok 

minimal bersama satu teman. 

3. Anak dapat menjalin hubungan yang Madeline sudah dapat menjalin hubungan 



kooperatif. Misalnya : Anak dapat berbagi 

peran dengan temannya dalam bermain balok 

seperti aku membangun tempat duduknya ya 

kamu nanti pintunya. 

yang kooperatif dengan anak lain. 

4. Anak mampu bekerjasama dalam membuat 

bangunan taman dengan temannya. 

Madeline sudah mampu bekerjasama dalam 

membuat taman secara bersama –sama. 

5. Anak dapat membantu teman. Misalnya : 

Ketika ada teman yang membutuhkan 

bantuan seperti tidak dapat membawa  balok 

banyak anak itu datang dan menawarkan 

bantuan. 

Madeline sudah dapat membantu teman . 

6. Anak dapat membantu anak lain dalam 

membereskan mainan.  

Madeline belum dapat membantu anak lain 

dalam membereskan mainan.  

7. Anak dapat menenangkan anak lain yang 

sedang menangis.  

Madeline belum dapat menenangkan anak 

lain yang sedang menangis.  

8.  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. 

Madeline belum dapat menunjukkan rasa 

peduli terhadap teman. 

9. Anak dapat menghargai karya anak lain.  Madeline sudah dapat menghargai karya anak 

lain. 

10.  Anak mampu untuk mengekspresikan 

dirinya seperti marah, menangis , takut , 

cemas dan kecewa.  

Madeline sudah mampu untuk 

mengekspresikan dirinya. 

11. Anak dapat mengatakan perasaan anak 

lain. Misalnya : Ani menangis karena 

ditinggal mamanya.  

Madeline belum dapat mengatakan perasaan 

anak lain. 

12. Anak dapat menghentikan perilaku tidak 

baik anak lain.Misalnya : ada anak yang 

memukul anak lain maka anak akan berkata 

Madeline belum dapat menghentikan 

perilaku tidak baik anak lain.  



jangan memukul kata bu guru kita harus 

sayang teman ,lho.  

13. Anak dapat berbagi makanan dengan 

anak lain ,ketika anak lain tidak membawa 

makanan.  

Madeline belum dapat berbagi makanan 

dengan anak lain. 

14. Anak dapat berbagi mainan dengan anak 

lain.  

Madeline belum dapat berbagi mainan 

dengan anak lain karena mainannya masih 

untuk sendiri. 

15. Anak dapat menggunakan balok secara 

bergantian.  

Madeline sudah dapat menggunakan balok 

secara bergantian. 

 

Nancy 

Pernyataan Keterangan 

1.  Anak mampu memilih satu teman main Nancy sudah mampu memilih satu teman 

main. 

2.   Anak dapat bermain balok minimal 

bersama  satu teman. 

Nancy sudah dapat bermain balok minimal 

bersama satu teman.  

3. Anak dapat menjalin hubungan yang 

kooperatif. Misalnya : Anak dapat berbagi 

peran dengan temannya dalam bermain balok 

seperti aku membangun tempat duduknya ya 

kamu nanti pintunya. 

Nancy sudah dapat menjalin hubungan yang 

kooperatif dengan anak lain. 

4. Anak mampu bekerjasama dalam membuat 

bangunan taman dengan temannya. 

Nancy sudah mampu bekerjasama dalam 

membuat taman secara bersama –sama. 

5. Anak dapat membantu teman. Misalnya : 

Ketika ada teman yang membutuhkan 

bantuan seperti tidak dapat membawa  balok 

banyak anak itu datang dan menawarkan 

bantuan. 

Nancy sudah dapat membantu teman . 

6. Anak dapat membantu anak lain dalam Nancy sudah dapat membantu anak lain 



membereskan mainan.  dalam membereskan mainan. 

7. Anak dapat menenangkan anak lain yang 

sedang menangis.  

Nancy belum dapat menenangkan anak lain 

yang sedang menangis.  

8.  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. 

Nancy sudah dapat menunjukkan rasa peduli 

terhadap teman. 

9. Anak dapat menghargai karya anak lain.  Nancy sudah dapat menghargai karya anak 

lain. 

10.  Anak mampu untuk mengekspresikan 

dirinya seperti marah, menangis , takut , 

cemas dan kecewa.  

Nancy sudah mampu untuk mengekspresikan 

dirinya. 

11. Anak dapat mengatakan perasaan anak 

lain. Misalnya : Ani menangis karena 

ditinggal mamanya.  

Nancy belum dapat mengatakan perasaan 

anak lain. 

12. Anak dapat menghentikan perilaku tidak 

baik anak lain.Misalnya : ada anak yang 

memukul anak lain maka anak akan berkata 

jangan memukul kata bu guru kita harus 

sayang teman ,lho.  

Nancy belum dapat menghentikan perilaku 

tidak baik anak lain.  

13. Anak dapat berbagi makanan dengan 

anak lain ,ketika anak lain tidak membawa 

makanan.  

Nancy belum dapat berbagi makanan dengan 

anak lain. 

14. Anak dapat berbagi mainan dengan anak 

lain.  

Nancy sudah dapat berbagi mainan dengan 

anak lain . 

15. Anak dapat menggunakan balok secara 

bergantian.  

Nancy sudah dapat menggunakan balok 

secara bergantian. 

Nio 

Pernyataan Keterangan 



1.  Anak mampu memilih satu teman main Nio sudah mampu memilih satu teman main. 

2.   Anak dapat bermain balok minimal 

bersama  satu teman. 

Nio sudah dapat bermain balok minimal 

bersama satu teman. 

3. Anak dapat menjalin hubungan yang 

kooperatif. Misalnya : Anak dapat berbagi 

peran dengan temannya dalam bermain balok 

seperti aku membangun tempat duduknya ya 

kamu nanti pintunya. 

Nio sudah dapat menjalin hubungan yang 

kooperatif dengan anak lain. 

4. Anak mampu bekerjasama dalam membuat 

bangunan taman dengan temannya. 

Nio sudah mampu bekerjasama dalam 

membuat taman secara bersama –sama. 

5. Anak dapat membantu teman. Misalnya : 

Ketika ada teman yang membutuhkan 

bantuan seperti tidak dapat membawa  balok 

banyak anak itu datang dan menawarkan 

bantuan. 

Nio dapat sudah membantu teman . 

6. Anak dapat membantu anak lain dalam 

membereskan mainan.  

Nio sudah dapat membantu anak lain dalam 

membereskan mainan.  

7. Anak dapat menenangkan anak lain yang 

sedang menangis.  

Nio belum dapat menenangkan anak lain 

yang sedang menangis. Itu terlihat ketika 

Meme menangis dia diam saja. 

8.  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. 

Nio belum dapat menunjukkan rasa peduli 

terhadap teman. 

9. Anak dapat menghargai karya anak lain.  Nio sudah dapat menghargai karya anak lain. 

10.  Anak mampu untuk mengekspresikan 

dirinya seperti marah, menangis , takut , 

cemas dan kecewa.  

Nio sudah mampu untuk mengekspresikan 

dirinya. 

11. Anak dapat mengatakan perasaan anak 

lain. Misalnya : Ani menangis karena 

Nio belum dapat mengatakan perasaan anak 

lain. 



ditinggal mamanya.  

12. Anak dapat menghentikan perilaku tidak 

baik anak lain.Misalnya : ada anak yang 

memukul anak lain maka anak akan berkata 

jangan memukul kata bu guru kita harus 

sayang teman ,lho.  

Nio belum dapat menghentikan perilaku 

tidak baik anak lain.  

13. Anak dapat berbagi makanan dengan 

anak lain ,ketika anak lain tidak membawa 

makanan.  

Nio belum dapat berbagi makanan dengan 

anak lain. 

14. Anak dapat berbagi mainan dengan anak 

lain.  

Nio sudah dapat berbagi mainan dengan anak 

lain . 

15. Anak dapat menggunakan balok secara 

bergantian.  

Nio sudah dapat menggunakan balok secara 

bergantian. 

Bayu 

Pernyataan Keterangan 

1.  Anak mampu memilih satu teman main Bayu sudah mampu memilih satu teman 

main. 

2.   Anak dapat bermain balok minimal 

bersama  satu teman. 

Bayu sudah dapat bermain balok minimal 

bersama satu teman.  

3. Anak dapat menjalin hubungan yang 

kooperatif. Misalnya : Anak dapat berbagi 

peran dengan temannya dalam bermain balok 

seperti aku membangun tempat duduknya ya 

kamu nanti pintunya. 

Bayu belum dapat menjalin hubungan yang 

kooperatif dengan anak lain. 

4. Anak mampu bekerjasama dalam membuat 

bangunan taman dengan temannya. 

Bayu belum mampu bekerjasama dalam 

membuat taman secara bersama –sama. 

5. Anak dapat membantu teman. Misalnya : 

Ketika ada teman yang membutuhkan 

bantuan seperti tidak dapat membawa  balok 

banyak anak itu datang dan menawarkan 

Bayu sudah dapat membantu teman . 



bantuan. 

6. Anak dapat membantu anak lain dalam 

membereskan mainan.  

Bayu sudah dapat membantu anak lain dalam 

membereskan mainan.  

7. Anak dapat menenangkan anak lain yang 

sedang menangis.  

Bayu belum dapat menenangkan anak lain 

yang sedang menangis.  

8.  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. 

Bayu belum dapat menunjukkan rasa peduli 

terhadap teman. 

9. Anak dapat menghargai karya anak lain.  Bayu sudah dapat menghargai karya anak 

lain. 

10.  Anak mampu untuk mengekspresikan 

dirinya seperti marah, menangis , takut , 

cemas dan kecewa.  

Bayu sudah mampu untuk mengekspresikan 

dirinya. 

11. Anak dapat mengatakan perasaan anak 

lain. Misalnya : Ani menangis karena 

ditinggal mamanya.  

Bayu belum dapat mengatakan perasaan anak 

lain. 

12. Anak dapat menghentikan perilaku tidak 

baik anak lain.Misalnya : ada anak yang 

memukul anak lain maka anak akan berkata 

jangan memukul kata bu guru kita harus 

sayang teman ,lho.  

Bayu belum dapat menghentikan perilaku 

tidak baik anak lain.  

13. Anak dapat berbagi makanan dengan 

anak lain ,ketika anak lain tidak membawa 

makanan.  

Bayu sudah dapat berbagi makanan dengan 

anak lain. 

14. Anak dapat berbagi mainan dengan anak 

lain.  

Bayu belum dapat berbagi mainan dengan 

anak lain karena mainannya masih untuk 

sendiri. 

15. Anak dapat menggunakan balok secara 

bergantian.  

Bayu sudah dapat menggunakan balok secara 

bergantian. 



Meme 

Pernyataan Keterangan 

1.  Anak mampu memilih satu teman main Meme sudah mampu memilih satu teman 

main. 

2.   Anak dapat bermain balok minimal 

bersama  satu teman. 

Meme sudah dapat bermain balok minimal 

bersama satu teman.  

3. Anak dapat menjalin hubungan yang 

kooperatif. Misalnya : Anak dapat berbagi 

peran dengan temannya dalam bermain balok 

seperti aku membangun tempat duduknya ya 

kamu nanti pintunya. 

Meme belum dapat menjalin hubungan yang 

kooperatif dengan anak lain. 

4. Anak mampu bekerjasama dalam membuat 

bangunan taman dengan temannya. 

Meme belum mampu bekerjasama dalam 

membuat taman secara bersama –sama. 

5. Anak dapat membantu teman. Misalnya : 

Ketika ada teman yang membutuhkan 

bantuan seperti tidak dapat membawa  balok 

banyak anak itu datang dan menawarkan 

bantuan. 

Meme belum dapat membantu teman . 

6. Anak dapat membantu anak lain dalam 

membereskan mainan.  

Meme sudah dapat membantu anak lain 

dalam membereskan mainan.  

7. Anak dapat menenangkan anak lain yang 

sedang menangis.  

Meme belum dapat menenangkan anak lain 

yang sedang menangis.  

8.  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. 

Meme belum dapat menunjukkan rasa peduli 

terhadap teman. 

9. Anak dapat menghargai karya anak lain.  Meme sudah dapat menghargai karya anak 

lain. 

10.  Anak mampu untuk mengekspresikan Meme sudah mampu untuk mengekspresikan 



dirinya seperti marah, menangis , takut , 

cemas dan kecewa.  

dirinya. 

11. Anak dapat mengatakan perasaan anak 

lain. Misalnya : Ani menangis karena 

ditinggal mamanya.  

Meme belum dapat mengatakan perasaan 

anak lain. 

12. Anak dapat menghentikan perilaku tidak 

baik anak lain.Misalnya : ada anak yang 

memukul anak lain maka anak akan berkata 

jangan memukul kata bu guru kita harus 

sayang teman ,lho.  

Meme belum dapat menghentikan perilaku 

tidak baik anak lain.  

13. Anak dapat berbagi makanan dengan 

anak lain ,ketika anak lain tidak membawa 

makanan.  

Meme belum dapat berbagi makanan dengan 

anak lain. 

14. Anak dapat berbagi mainan dengan anak 

lain.  

Meme sudah dapat berbagi mainan dengan 

anak lain . 

15. Anak dapat menggunakan balok secara 

bergantian.  

Meme sudah dapat menggunakan balok 

secara bergantian. 

Tabel Perhitungan Skor 

Nama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ∑ Kategori 

Arganta 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 n Cukup 

Juna 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 26 Baik 

Dhito 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 24 Cukup 

Jayden 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 25 Baik 

Wangi 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 20 Cukup 

Dennis 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 19 Rendah 

Odi 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 25 Baik 

Evan 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 24 Cukup 

Riel 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 21 Cukup 

Kenny 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 22 Cukup 

Madeline 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 23 Cukup 



Nancy 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 26 Baik 

Nio 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 19 Rendah 

Bayu 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 23 Cukup 

Meme 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 22 Cukup 

Arganta 

Membangun kerjasama  

Aspek Membangun kerjasama yang tidak mampu ada = 2/6 X 100% = 33,33% 

Aspek  Membangun kerjasama mampu ada =  4/6 X 100% =  66,67% 

Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang tidak mampu 

= 2/6 X 100% =  33,33% 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang  mampu 

= 4/6 X 100% = 66,67 % 

Meminjam dan meminjamkan mainan 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang tidak mampu ada = 2/3 X 100% =66,67% 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang  mampu ada = 1/3 X 100% =33,33% 

Juna 

Membangun kerjasama  

Aspek Membangun kerjasama yang tidak mampu ada = 0% 

Aspek  Membangun kerjasama mampu ada =   6/6 X 100% = 100% 

Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang tidak mampu 



= 3/6 X 100% =  50% 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang  mampu 

=  3/6 X 100 % =50% 

Meminjam dan meminjamkan mainan 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang tidak mampu ada = 1/3 X 100% =33,33% 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang  mampu ada =  2/3 X 100% = 66,67% 

Dhito 

Membangun kerjasama  

Aspek Membangun kerjasama yang tidak mampu ada = 2/6 X 100% = 33,33% 

Aspek  Membangun kerjasama mampu ada =  4/6 X 100% = 66,67% 

Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang tidak mampu 

= 3/6 X 100% =  50% 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang  mampu 

=  3/6 X 100 % =50% 

Meminjam dan meminjamkan mainan 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang tidak mampu ada = 1/3 X 100% =33,33% 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang mampu ada = 2/3 X100% = 66,67% 

Jayden 

Membangun kerjasama  

Aspek Membangun kerjasama yang tidak mampu ada = 6/6 X 100% = 100% 



Aspek  Membangun kerjasama mampu ada =   0 % 

Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang tidak mampu 

= 3/6 X 100% =  50% 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang  mampu 

= 3/6 X 100 % = 50% 

Meminjam dan meminjamkan mainan 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang tidak mampu ada = 2/3 X 100% =66,67% 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang  mampu ada = 1/3 X100% = 33,33% 

Wangi 

Membangun kerjasama  

Aspek Membangun kerjasama yang tidak mampu ada = 4/6 X 100% = 66,67 % 

Aspek  Membangun kerjasama mampu ada =   2/6 X 100% = 33,33% 

Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang tidak mampu 

= 4/6 X 100% =  66,67% 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang  mampu 

= 2/6 X 100 % = 33,33% 

Meminjam dan meminjamkan mainan 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang tidak mampu ada = 2/3 X 100% =66,67% 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang  mampu ada = 1/3 X100% = 33,33%  



Dennis 

Membangun kerjasama  

Aspek Membangun kerjasama yang tidak mampu ada = 4/6 X 100% = 66,67 % 

Aspek  Membangun kerjasama mampu ada =  2/6 X 100 % = 33,33% 

Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang tidak mampu 

= 5/6 X 100% =  83,33% 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang  mampu 

=  1/6 X 100% = 16,67% 

Meminjam dan meminjamkan mainan 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang tidak mampu ada = 2/3 X 100% = 66,67% 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang  mampu ada =  1/3 X 100%  = 33,33% 

Odi 

Membangun kerjasama  

Aspek Membangun kerjasama yang tidak mampu ada = 1/6 X 100% = 16,67% 

Aspek  Membangun kerjasama mampu ada = 5/6 X 100 % = 83,33% 

Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang tidak mampu 

= 3/6 X 100% =  50% 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang  mampu 

=  3/6 X 100% = 50% 



Meminjam dan meminjamkan mainan 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang tidak mampu ada= 1/3 X 100% = 33,33% 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang  mampu ada = 2/3 X100% = 66,67%   

Evan 

Membangun kerjasama  

Aspek Membangun kerjasama yang tidak mampu ada = 2/6 X 100% = 33,33 % 

Aspek  Membangun kerjasama mampu ada = 4/6 X 100 % = 66,67% 

Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang tidak mampu 

= 4/6 X 100% =  66,67% 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang  mampu 

= 2/6 X 100% = 33,33% 

Meminjam dan meminjamkan mainan 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang tidak mampu ada = 1/3 X 100% =33,33% 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang  mampu ada =  2/3 X 100%  = 66,67% 

Riel 

Membangun kerjasama  

Aspek Membangun kerjasama yang tidak mampu ada = 3/6 X 100% = 50 % 

Aspek  Membangun kerjasama mampu ada =  3/6 X 100% = 50% 

Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang tidak mampu 



= 4/6 X 100% =  66,67% 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang  mampu 

=  2/6 X 100% =33,33% 

Meminjam dan meminjamkan mainan 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang tidak mampu ada= 1/3 X 100% = 33,33% 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang  mampu ada = 2/3 X 100%  = 66,67% 

Kenny 

Membangun kerjasama  

Aspek Membangun kerjasama yang tidak mampu ada = 3/6 X 100% = 50 % 

Aspek  Membangun kerjasama mampu ada = 3/6 X 100 % = 50% 

Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang tidak mampu 

= 4/6 X 100% =  66,67% 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang  mampu 

= 2/6 X100% = 33,33% 

Meminjam dan meminjamkan mainan 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang tidak mampu ada= 2/3 X 100% = 66,67% 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang  mampu ada =  1/3 X 100%  = 33,33% 

Madeline 

Membangun kerjasama  

Aspek Membangun kerjasama yang tidak mampu ada = 1/6 X 100% = 16,67% 



Aspek  Membangun kerjasama mampu ada = 5/6 X 100 % = 83,33% 

Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang tidak mampu 

= 4/6 X 100% =  66,67% 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang  mampu 

= 2/6 X100% = 33,33% 

Meminjam dan meminjamkan mainan 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang tidak mampu ada= 2/3 X 100% = 66,67% 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang  mampu ada = 1/3 X 100% =33,33% 

Nancy 

Membangun kerjasama  

Aspek Membangun kerjasama yang tidak mampu ada = 0 % 

Aspek  Membangun kerjasama mampu ada = 6/6 X 100 % = 100% 

Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang tidak mampu 

= 3/6 X 100% =  50% 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang  mampu 

= 3/6 X100% = 50% 

Meminjam dan meminjamkan mainan 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang tidak mampu ada= 1/3 X 100% = 33,33% 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang mampu ada = 2/3 X 100% = 66,67% 



Nio 

 Membangun kerjasama  

Aspek Membangun kerjasama yang tidak mampu ada = 0% 

Aspek  Membangun kerjasama mampu ada = 6/6 X 100 % = 100% 

Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang tidak mampu 

= 4/6 X 100% =  66,67% 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang  mampu 

=  2/6 X 100% = 33,33% 

Meminjam dan meminjamkan mainan 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang tidak mampu ada= 1/3 X 100% = 33,33% 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang  mampu ada =  2/3 X 100% = 66,67% 

Bayu 

Membangun kerjasama  

Aspek Membangun kerjasama yang tidak mampu ada = 2/6 X 100% = 33,33 % 

Aspek  Membangun kerjasama mampu ada =  4/6 X 100% =  66,67 % 

Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang tidak mampu 

= 4/6 X 100% =  66,67% 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang  mampu 

=   2/6 X 100% =33,33% 



Meminjam dan meminjamkan mainan 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang tidak mampu ada= 1/3 X 100% = 33,33% 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang  mampu ada =  2/3 X 100% = 66,67% 

Meme 

Membangun kerjasama  

Aspek Membangun kerjasama yang tidak mampu ada = 3/6 X 100% = 50% 

Aspek  Membangun kerjasama mampu ada =  3/6 X 100% = 50% 

Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang tidak mampu 

= 4/6 X 100% =  66,67% 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman,takut,saya tidak) yang  mampu 

=   2/6 X 100% = 33,33% 

Meminjam dan meminjamkan mainan 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang tidak mampu ada= 1/3 X 100% = 33,33% 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang  mampu ada =   2/3 X 100% = 66,67% 

Perhitungan per aspek prososial 

Aspek Membangun kerjasama  tidak mampu ada = 26/90 X 100% =  28,89% 

Aspek Membangun kerjasama mampu ada           = 64/90 X 100% = 71,11% 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman ,takut ,saya tidak) yang tidak 

mampu ada  = 53/90 X 100% =58,89% 

Aspek Memahami adanya perbedaan perasaan (teman ,takut ,saya tidak) yang mampu ada  

=37/90 X 100% = 41,11%  



Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang tidak mampu ada = 22/45 X 100% = 

48,89% 

Aspek Meminjam dan meminjamkan mainan yang  mampu ada =   23/45 X 100% = 

51,11% 

Nilai Maksimum = 2 X 15 = 30 

Nilai Minimal    = 1 X 15   = 15 

Maka jarak intervalnya adalah 15 : 3 =5 

Tabel   Kategori 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% 
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