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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian Eksperimen

Penelitian ini merupakan penelitian quasi eksperimental design. Quasi-

experiments merupakan eksperimen yang dilakukan tanpa randomisasi, namun

masih menggunakan kelompok kontrol (Latipun, 2011). Desain penelitian yang

digunakan adalah one group pre-test posttest design. Pada penelitian yang

menggunakan desain one group pre-test posttest design, pengukuran terhadap VT

(variabel terikat) yang telah dimiliki subjek dilakukan di awal penelitian. Setelah

diberikan manipulasi, dilakukan pengukuran kembali terhadap VT dengan alat

ukur yang sama (Seniati, 2005).

Tabel 3.1
Desain Penelitian Eksperimen

Kelompok Pre-test Perlakuan (X) Post -test
KE O1 X (diberi perlakuan) O2

Keterangan :
O1 = Pre test (Keterampilan Berbicara)
O2 = Pos test (Keterampilan Berbicara)
KE = Kelompok Eksperimen

B. Identifikasi Variabel Penelitian

Secara teoretis variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang atau

objek, yang memiliki variasi antara satu orang dengan orang lain, antara satu

objek dengan objek lainnya (Sugiyono, 2013). Variabel yang digunakan dalam

penelitian ini adalah variabel terikat dan variabel bebas. Variabel bebas (VB) atau
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independent variable adalah variabel yang dimanipulasi dalam penelitian.

Sedangkan variabel terikat (VT) atau dependent variable adalah respon subyek

penelitian yang diukur sebagai pengaruh dari variabel bebas (Seniati, 2011).

Adapun yang menjadi kedua variabel tersebut adalah:

Variabel Bebas (X) : Metode Pretend Play

Variabel Terikat (Y) : Perilaku Prososial

C. Definisi Operasional

1. Metode Pretend Play

Metode Pretend Play adalah suatu bentuk sosio drama, bermain

peran yang didalamnya melibatkan unsur berpura-pura, representasi simbol,

meta kognisi dan mengekspresikan peran-peran yang sesuai dengan judul

cerita yang telah ditentukan. Penelitian ini, memiliki judul permainan sebagai

berikut : kesibukan di pasar, pergi ke dokter, naik kereta api, permainan

berkemah, dan permainan pesta ulang tahun. Di setiap sesi anak akan

berperan sesuai dengan perannya masing-masing pada setiap judul permainan

yang telah ditentukan.

Pada penelitian ini, aktivitas bermain dilaksanakan pada ruangan kelas

yang telah disediakan oleh pihak sekolah Taman Kanak-kanak. Banyak sesi

bermain yang dilakukan yaitu 6 sesi, satu sesi dilakukan satu hari atau satu

kali pertemuan dengan durasi waktu lebih kurang 60 menit dan dibimbing

oleh seorang eksperimenter yaitu seseorang yang dianggap sudah ahli,

terbiasa dalam membimbing dan terbiasa berintekrasi dengan anak.
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Pelaksanaan bermain memiliki tahapan sebagai berikut: Pertama,

eksperimenter menentukan kelompok anak yang akan bermain drama. Kedua,

eksperimenter memberi kebebasan untuk anak memilih peran yang akan

dimainkan, tetapi tetap dalam persetujuan dan peraturan yang telah

ditetapkan. Ketiga, eksperimenter menjelaskan tentang permainan yang akan

dilakukan. Keempat, eksperimenter menyiapkan peralatan yang akan

digunakan. Kelima, observer melakukan observasi pada masing-masing

subjek yang bermain peran.

2. Perilaku Prososial

Perilaku prososial adalah tindakan yang dilakukan untuk membantu

orang lain atas dasar suka rela yang diwujudkan dalam bentuk berbagi,

toleransi, dan bekerjasama. Indikator perilaku prososial menurut Beaty

(2013) mengembangkan perilaku prososial pada anak ialah : menunjukkan

kepedulian bagi seseorang dalam kesusahan dan bisa mengetahui bagaimana

perasaan anak lain selama konflik (Empati), berbagi sesuatu dengan orang

lain dan memberikan sesuatu kepada orang lain (Kedermawanan), mengambil

giliran dengan mudah dan memenuhi permintaan dengan mudah (kerja sama),

membantu orang lain mengerjakan tugas (perhatian), membantu atau peduli

kepada orang lain yang membutuhkan (kepedulian).
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D. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sesuatu yang sangat penting

kedudukannya di dalam penelitian, subjek penelitian harus ditata sebelum peneliti

mengumpulkan data (Arikunto, 2007). Subjek dalam penelitian ini adalah murid

TK Islam Mesjid Raya Pasir Pengaraian yang berjumlah 15 orang dengan kriteria

sebagai berikut: berusia 4-6 tahun, bersekolah di taman kanak-kanak, memiliki perilaku

sosial yang belum optimal (tes denver). Subjek diambil dengan menggunakan

screening test  denver. Sebelum dilakukan tes denver, peneliti terlebih dahulu

menanyakan kepada guru nama anak yang memiliki perilaku prososial yang masih

rendah. Guru memberikan 20 orang nama murid yang memiliki perilaku prososial

yang masih rendah, setelah itu, peneliti melakukan screening menggunakan tes

denver.

a. Pengertian DDST II (Denver Development Skrinning Test) atau Denver II

adalah salah satu dari metode skrining terhadap kelainan perkembangan

bayi atau anak usia 0-6 tahun yang dilakukan secara berkala dengan

dengan 125 tugas perkembangan. Denver II lebih menyeluruh tapi ringkas,

sederhana dan dapat diandalkan, yang terbagi dalam 4 (empat) sektor,

yakni : sektor personal sosial (kemandirian bergaul), sektor fine motor

adaptive (gerakan-gerakan halus), sektor language (bahasa), dan sektor

cross motor (gerakan gerakan kasar). Tes denver yang dilakukan pada

sektor personal sosial (kemandirian bergaul) anak, yaitu mengukur aspek

yang berhubungan dengan kemampuan mandiri bersosialisasi dan

berinteraksi dengan lingkungan.
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b. Tujuan

Denver II dapat digunakan untuk berbagai tujuan, antara lain ;

1) Untuk mengetahui dan mengikuti proses perkembangan. Untuk

mengetahui dan mengikuti proses perkembangan anak.

2) Untuk mengatasi secara dini bila ditemukan kelainan perkembangan

c. Dilakukan

dilakukan pada usia 0 – 6 tahun.

1) 3 – 6     bulan

2) 9 – 12   bulan

3) 18 – 24 bulan

4) 3 tahun

5) 4 tahun

6) 5 tahun 2

d. Aspek yang dinilai

Aspek yang dinilai ada 125 tugas perkembangan yang dinilai, yang

dikelompokkan menjadi 4 sektor, yaitu :

1) Sektor personal social. Yaitu aspek yang berhubungan dengan

kemampuan mandiri bersosialisasi dan berinteraksi dengan

lingkungan.

2) Sektor gerakan motorik halus. Yaitu aspek yang berhubungan dengan

kemampuan anak untuk mengamati sesuatu, melakukan kegiatan yang

melibatkan gerakan-gerakan tubuh tertentu yang dilakukan otot-otot

kecil tetapi memerlukan koordinasi yang cermat. Contohnya



40

koordinasi mata, tangan, memainkan, menggunakan benda-benda

kecil.

3) Sektor bahasa. Yaitu kemampuan untuk memberikan reflek terhadap

suara, mengikuti perintah dan berbicara spontan.

4) Sektor gerakan motorik kasar. Yaitu aspek yang berhubungan dengan

pergerakan dan sikap tubuh dan biasanya memerlukan tenaga karena

dilakukan otot-otot besar. Contohnya duduk, melompat, berjalan, dll.

e. Manfaat pemeriksaan Denver II

1) Mengetahui tahap perkembangan yang dicapai bayi atau anak.

2) Menemukan adanya keterlambatan perkembangan bayi atau anak sedini

mungkin.

3) Meningkatkan kesadaran orangtua atau pengasuh agar menciptakan

kondisi yang menguntungkan bagi perkembangan bayi atau anak.

f. Persiapan

1) Usahakan test perkembangan dilakukan pada tempat yang tenang /

tidak bising, dan bersih.

2) Sediakan meja tulis dengan kursinya dan matras.

3) Formulir Denver. Deteksi dini penyimpangan perkembangan anak

umur < 6 tahun, berisi 125 gugus tugas yang disusun dalam formulir

menjadi 4 sektor untuk menjaring fungsi. Skala umur tertera pada

bagian atas formulir yang terbagi dari umur dalam bulan dan tahun,

sejak lahir sampai berusia 6 tahun. Setiap ruang antara tanda umur

mewakili 1 bulan, sampai anak berumur 24 bulan. Kemudian mewakili
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3 bulan, sampai anak berusia 6 tahun. Pada setiap tugas perkembangan

yang berjumlah 125, terdapat batas kemampuan perkembangan yaitu

25%, 50% dan 90% dari populasi anak lulus pada tugas perkembangan

tersebut.

4) Penentuan garis usia

Pada garis horizontal teratas dan terbawah pada format Denver II, terdapat

skala usia dalam bulan dan tahun yang dimulai dari bayi atau anak lahir

hingga 6 tahun. Keterangan garis tegak kecil pada garis skala usia adalah :

1) Pada usia 0-24 bulan, jarak antara 2 tanda (garis tegak kecil) adalah 1

bulan.

2) Setelah usia 24 bulan sampai dengan usia 6 tahun, jarak antara 2 tanda

adalah 3 bulan.

3) Interpretasi Skor Denver II

4) Lebih, yaitu anak mampu melakukan tugas perkembangan “lulus” item

uji tugas perkembangan sebelah kanan garis usia.

5) Normal, yaitu anak “gagal” atau “menolak” melakukan untuk item di

sebelah kanan garis usia (persentil 25%-75%).

6) Peringatan, yaitu anak “gagal” atau “menolak” pada uji item tugas

perkembangan (persentil 75-90%)

7) Keterlambatan, anak “gagal” atau “menolak” pada uji item tugas

perkembangan.
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8) Tidak ada kesempatan, yaitu orang tua atau pengasuh melaporkan

bahwa anak tidak ada kesempatan untuk melakukan tugas

perkembangan

g. Skoring pada tes denver yaitu:

1) Passed atau lulus (P/L). Anak melakukan uji coba dengan baik, atau

ibu / pengasuh anak memberi laporan (tepat / dapat dipercaya bahwa

anak dapat melakukannya).

2) Failure atau gagal (F/G). Anak tidak dapat melakukan uji coba

dengan baik atau ibu / pengasuh anak memberi laporan (tepat) bahwa

anak tidak dapat melakukannya dengan baik.

3) Refuse atau menolak (R/M). Anak menolak untuk melakukan uji coba.

Penolakan dapat dikurangi dengan mengatakan kepada anak “apa

yang harus dilakukan”, jika tidak menanyakan kepada anak apakah

dapat melakukannya (uji coba yang dilaporkan oleh ibu / pengasuh

anak tidak diskor sebagai penolakan).

4) By report berarti no opportunity (tidak ada kesempatan). Anak tidak

mempunyai kesempatan untuk melakukan uji coba karena ada

hambatan. Skor ini hanya boleh dipakai pada uji coba dengan tanda R.

h. Prosedur

1) Sapa orang tua / pengasuh anak dengan ramah.

2) Jelaskan maksud dan tujuan test DDST pada orang tua.

3) Buat komunikasi yang baik dengan anak.

4) Hitung umur anak dan buat garis umur.
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5) Instruksi umum : catat nama anak, tanggal lahir, dan tanggal

pemeriksaan pada formulir. Umur anak dihitung dengan cara tanggal

pemeriksaan dikurangi tanggal lahir.

6) Bila anak lahir prematur, koreksi factor prematuritas. Untuk anak yang

lahir lebih dari 2 minggu sebelum tanggal perkiraan dan berumur

kurang dari 2 tahun, maka harus dilakukan koreksi.

7) Tarik garis umur dari atas ke bawah dan cantumkan tanggal

pemeriksaan pada ujung atas garis umur. Formulir Denver dapat

digunakan untuk beberapa kali, gunakan garis umur dengan warna

yang berbeda.

i. Iinterprestasi penilaian individual

1) Lebih (advanced) Bilamana seorang anak lewat pada uji coba yang

terletak di kanan garis umur, dinyatakan perkembangan anak lebih

pada uji coba tersebut.

2) Normal Bila seorang anak gagal atau menolak melakukan tugas

perkembangan disebelah kanan garis umur dikategorikan sebagai

normal.

3) Caution / peringatanl Bila seorang anak gagal (F) atau menolak tugas

perkembangan, dimana garis umur terletak pada atau anatara persentil

75 dan 90.

4) Delay / keterlambatan Bila seorang anak gagal (F) atau menolak (R)

melakukan uji coba yang terletak lengkap disebelah kiri garis umur.
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5) No opportunity / tidak ada kesempatan. Pada tugas perkembangan

yang berdasarkan laporan, orang tua melaporkan bahwa anaknya tidak

ada kesempatan untuk melakukan tugas perkembangan tersebut. Hasil

ini tidak dimasukkan dalam mengambil kesimpulan.

j. Langkah mengambil kesimpulan

1) Normal. Bila tidak ada keterlambatan dan atau paling banyak satu

caution.

2) Suspect / di duga. Bila didapatkan ≥ 2 caution dan / atau ≥ 1

keterlambatan.

3) Untestable / tidak dapat diuji . Bila ada skor menolak pada ≥ 1 uji coba

tertelak disebelah kiri garis umur atau menolak pada > 1 uji coba yang

ditembus garis umur pada daerah 75–90%.

E. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian dalam penelitian eksperimen ini adalah sebagai

berikut:

1) Tahap Persiapan :

a) Persiapan Administrasi (Perizinan)

Peneliti meminta surat izin prariset dan surat riset dari fakultas.

Persiapan perizinan dilakukan pada pihak-pihak yang berwenang

penggunaan ruangan kelas di TK Islam Mesjid Raya.

b) Screening

Alat ukur yang digunakan untuk melakukan screening dalam

penelitian ini adalah Denver Developmental Screening Test. Denver
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Developmental Screening Test (DDST) adalah sebuah metode asesmen

yang di gunakan untuk menilai perkembangan anak dengan umur kurang

dari 6 tahun, DDST menilai 4 sektor perkembangan, yaitu personal-

sosial, bahasa, motorik halus, motorik kasar (Kurniawan, 2016). Dalam

penelitian ini, peneliti memakai tes denver pada bagian perkembangan

personal-sosial yaitu aspek yang berhubungan dengan kemampuan

mandiri bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungan. Indikator

yang digunakan dalam tes denver bagian perkembangan personal-sosial

ini sesuai dengan usia kronologis subjek saat melakukan tes.

c) Persiapan Observer

Penelitian ini menggunakan tiga orang observer. Setiap observer

bertugas untuk mengobservasi perilaku subjek selama kegiatan

eksperimen berlangsung. Setiap observer diberikan lembaran observasi

yang telah disusun berdasarkan teori Beaty (2013). Setiap Observer

ditugaskan untuk fokus mengamati lima orang subjek penelitian selama

proses penelitian berlangsung.

Observer pada penelitian ini memiliki kriteria sebagai berikut:

yaitu mahasiswa jurusan psikologi. Hal ini menjadi pertimbangan karena

mahasiswa psikologi dianggap lebih tahu mengenai penggunaan alat ukur

dalam penelitian dan supaya mudah untuk menyamakan persepsi

mengenai perilaku yang akan diamati.

d) Persiapan alat ukur
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Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini merupakan

penjabaran dari indikator perilaku yang terdiri dari empati,

kedermawanan, kerjasama, perhatian, dan kepedulian. Metode

pembelajaran untuk menstimulasi perilaku prososial yang akan diberikan

kepada sampel penelitian adalah metode bermain pura-pura (Pretend

Play) dan mempersiapkan modul yang akan digunakan, serta menentukan

eksperimenter yang akan memberikan perlakuan pada sampel penelitian.

Guru yang ada di TK menjadi eksperimenter pada penelitian ini,

dikarenakan guru dan anak sudah saling kenal dan terbiasa berinteraksi

sehingga rapport sudah terjalin dengan baik. Sebelum dilakukan

penelitian, peneliti memberitahu tata cara melakukan eksperimen

sehingga eksperimenter mengerti tentang alur pembelajaran. Kemudian,

peneliti mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam

penelitian sesuai dengan judul peran yang dilaksanakan.

2) Tahapan Pelaksanaan Eksperimen

a) Informed Consent

Informed consent merupakan hal penting dalam penelitian

eksperimen, karena hal ini berkaitan dengan persetujuan pada setiap

individu yang terlibat di dalam penelitian. Dalam penelitian ini, terdapat

tiga informed consent yaitu informed consent subjek penelitian, informed

consent eksperimenter dan informed consent observer. Informed consent

pada subjek penelitian diwakilkan oleh orangtua subjek, karena subjek

belum mengerti dengan maksud dan tujuan dari penelitian.
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b) Tes Denver

Tes denver diujikan kepada 20  anak yang berusia 4-6 tahun

untuk mendapatkan data mengenai perilaku sosial anak TK. Tes ini

merupakan screening untuk menentukan subjek penelitian eksperimen.

c) Uji Modul

Uji coba modul pada penelitian ini dilakukan sebagai uji coba modul

Pretend Play yang telah disusun peneliti untuk dapat diterapkan sesuai

dengan rencana dapat berjalan dengan baik dan dapat mengantisipasi

kesalahan atau gangguan yang mulai terjadi dalam pelaksanaan, untuk

melihat efisiensi waktu dan kepahaman anak-anak terhadap instruksi yang

diberikan.

d) Pretest

Pretest dilakukan pada awal penelitian untuk mengetahui

keterampilan berbicara anak sebelum diberikan perlakuan. Jumlah subjek

yang mengikuti pretest berjumlah 15 orang. Pelaksanaan pretest

dilakukan dengan mengobservasi kemampuan subjek berperilaku di

lingkungan sekolah dengan teman-teman, guru. Pretest ini dilakukan

dengan memberikan lembar observasi kepada observer lembar observasi

ini berisi 25 pernyataan. Pada saat melakukan pretest, subjek tetap

melakukan aktivitas seperti biasanya, belajar di dalam kelas dan bermain.

Pretest dilakukan ketika anak melakukan aktivitas belajar di sekolah, dan

di waktu istirahat bermain di luar kelas.
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e) Perlakuan

Perlakuan diberikan kepada kelompok eksperimen sebanyak 15

orang yaitu menggunakan modul Pretend Play. Pelaksanaan metode

Pretend Play ini dilakukan selama 3 minggu.

Prosedur pelaksanaan metode Pretend Play ini adalah:

1. Mempersiapkan kelas untuk subjek.

2. Mempersiapkan alat eksperimen yakni alat dan bahan yang digunakan

untuk bermain pura-pura (Pretend Play). Kondisi ruangan dan

lingkungan sekitar penelitian dikondisikan dalam keadaan tenang agar

anak nyaman dan senang dalam melakukan kegiatan.

3. Subjek dipersilahkan untuk masuk ke dalam ruangan dan duduk di

tempat masing-masing sesuai dengan keinginan subjek.

4. Anak dibagi menjadi dua kelompok, setiap kelompok diberi

kesempatan untuk bermain pura-pura pada setiap sesinya.

5. Anak diarahkan untk melakukan kegiatan bermain.

6. Lama perlakuan ±60 menit.

a) Posttest

Pelaksanaan Posttest menggunakan alat ukur dan cara pelaksanaan

yang sama dengan pelaksanaan pretest. Dilakukan setelah perlakuan

diberikan. Posttest dilakukan pada saat anak melakukan kegiatan belajar di

dalam kelas dan di waktu istirahat. Pelaksanaan posttest sama dengan

melakukan pretest dengan memberikan lembar observasi kepada obsever.
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b) Follow up

Follow up bertujuan untuk melihat sejauh mana keterampilan anak

dalam berperilaku prososial setelah diberikan metode Pretend Play.

Follow up berupa observasi kembali perilaku prososial anak, untuk melihat

kestabilan perilaku anak, apakah meningkat, berkurang atau menetap

setelah diberikan perlakuan. Follow up dilakukan beberapa minggu setelah

metode Pretend Play dilakukan.

F. Metode Pengumpulan Data

Metode   pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan alat

ukur perilaku prososial. Alat ukur perilaku prososial yang digunakan merupakan

penjabaran dari indikator-indikator perilaku prososial yang telah dikemukakan

oleh Beaty (2013) yaitu empati, kedermawanan, kerjasama, perhatian, kepedulian.

Berikut adalah alat ukur yang digunakan untuk mengumpulkan data perilaku

prososial.

Tabel 3.2
Alat ukur perilaku prososial

Aspek Perilaku Prososial Indikator
Empati Anak mampu menjalin hubungan

yang lebih dekat dengan orang
lain
Mampu menunjukkan rasa yang
sama dengan apa yang dirasakan
orang lain.
Merespon perasaan orang lain.

Berbagi Memiliki keinginan untuk selalu
berbagi kepada orang lain.

Kerja sama Anak mampu bertanggung jawab
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secara bersama-sama
menyelesaikan pekerjaan.
Bermain bersama-sama.
Kemampuan berkomunikasi
dengan orang lain.

Peduli Bersahabat.
Menolong anak lain dalam
melakukan kegiatan.

G. Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas

a. Uji Validitas Alat Ukur Perilaku Prososial

Validitas merupakan hal terpenting dalam mengevaluasi kualitas  tes

sebagai instrumen ukur. Menurut Sugiyono (2013), valid berarti instrumen

mengukur apa yang seharusnya diukur. Konsep validitas mengacu kepada

kelayakan, kebermaknaan, dan kebermanfaatan inferensi tertentu yang

dibuat berdasarkan skor hasil tes yang bersangkutan (Azwar, 2012).

Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas

isi (content validity). Azwar (2013) mengungkapkan bahwa validitas isi

merupakan validitas yang diestimasi lewat pengujian terhadap isi tes

dengan analisis secara rasional atau lewat professional judgment. Validator

merupakan Dosen pembimbing yaitu Eka Fitriani, MA. Psikolog, dan Dosen

penguji yaitu Hijriyati Cucuani, M.Psi. Validitas isi memiliki pengertian

yaitu sejauhmana item-item yang terdapat pada alat ukur dapat mewakili

seluruh kawasan yang hendak diukur.
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b. Validitas Penelitian Eksperimen

Penelitian ini menggunakan validitas internal untuk melihat

sejauhmana hubungan sebab akibat antara VB dan VT yang ditemukan

dalam penelitian. Faktor-faktor yang mempengaruhi validitas internal

dalam penelitian ini adalah :

1) Proactive History

Faktor ini merupakan faktor perbedaan individual yang dibawa

ke dalam penelitian, yang merupakan faktor bawaan maupun sesuatu

yang telah dipelajari sebelumnya. Proactive History yang digunakan

dalam penelitian ini adalah usia (4-6 tahun), dan kemampuan

perilaku prososial yang setara.

2) Maturation

Maturation adalah perubahan biologis dan atau perubahan

psikologis yang sistematis pada organisme dalam suatu waktu

tertentu.

3) Eksperimenter Effect

Dalam suatu penelitian yang melibatkan manusia, interaksi

antara eksperimenter dengan subjek penelitian turut mempengaruhi

validitas internal penelitian. Untuk mengontrol hal ini, maka

dilakukan dengan cara mencari individu yang mampu menjadi

eksperimenter, sehingga ia murni menjalankan peran sebagai

eksperimenter tanpa memiliki harapan terhadap peran yang akan

dijalankannya.
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2. Uji Reliabilitas

a. Reliabilitas Alat Ukur

Reliabilitas mampu menghasilkan data yang reliable dan suatu

proses pengukuran dapat dipercaya (Azwar, 2009). Alat ukur yang

digunakan dalam penelitian ini disusun berdasarkan perilaku prososial

pada masa kanak-kanak awal. Sebelum digunakan untuk setiap kali

pengukuran (pretest, posttest, dan follow up). Alat ukur ini didiskusikan

terlebih dahulu dengan profesional judgment untuk menentukan sejauh

mana item-item dalam alat ukur dapat dipercaya sehingga menghasilkan

skor yang baik.

H. Teknik Analisis Data

Pengolahan data penelitian ini dilakukan secara komputasi dengan

menggunakan program Statistical Packages for Social Science (SPSS) 19.00 for

windows. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis

non parametrik dengan uji Wilcoxon signed-rank test untuk menguji taraf

signifikansi perbedaan skor perilaku prososial pada anak TK sebelum dan sesudah

diberi perlakuan.
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I. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Tabel 3.4
Berikut rincian kegiatan dan jadwal penelitian:

Kegiatan Tanggal pelaksanaan
Pengajuan Sinopsis Januari 2016
Perbaikan proposal November 2016- Februari 2017
Seminar Proposal Mei 2017
Screening Juli 2017
Pretest Juli 2017
Perlakuan Juli-Agustus 2017
Posttest Agustus 2017
Analisis data penelitian September 2017
Seminar Hasil November 2017
Seminar Munaqasah Desember 2017


