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MOTTO 

 

Dakwah yang utama bukan berupa kata-kata. Melainkankan 

dari perilaku. Orang yang berbuat baik sudah berdakwah. 

(Emha Ainun Nadjib) 

 

Perilaku kita yang menentukan siapa diri kita. 

(Thomas Jefferson) 
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ABSTRAK  

 
        Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, bahwasanya di TK 
‘AnakQu’ Depok Sleman Yogyakarta terdapat beberapa perilaku prososial anak 
yang belum berkembang. Masa kanak-kanak yang merupakan masa emas karena 
masa pertumbuhan dan perkembangan pada tahap ini terjadi begitu pesat. Namun 
masih terbatasnya pengalaman anak untuk memecahkan masalah yang 
dihadapinya. Menuntut masih memerlukan bantuan orang lain dalam bentuk 
bimbingan konseling untuk menumbuhkan perilaku prososial anak agar dapat 
mencapai tugas perkembangannya. Dari gambaran permasalahan di atas, 
penelitian ini bertjuan untuk mengetahui bentuk-bentuk perilaku prososial anak 
yang belum berkembang, dan peran bimbingan konseling untuk menumbuhkan 
perilaku prososial anak di TK ‘AnakQu’ Depok Sleman Yogyakarta. 

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu proses penelitian yang 
menghasilkan data deskriptif sebagaimana adanya (natural setting). Penelitian ini 
dilakukan di TK ‘AnakQu’ Depok Sleman Yogyakarta. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan yaitu teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek 
dalam penelitian ini adalah konselor, kepala sekolah, dan guru kelas . Teknik 
Analisis data yang digunakan yaitu mencakup reduksi data, penyajian data, dan 
verifikasi data. Adapun mengecek keabsahan data digunakan teknik triangulasi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat empat bentuk perilaku 
prososial anak yang belum berkembang. Yaitu, (1) terdapat lima orang anak yang 
tidak mau berbagi, (2) terdapat empat orang anak yang tidak mau bekerja sama, 
(3) terdapat tiga orang anak yang tidak mau bermain bersama (4), terdapat empat 
anak yang tidak toleran. Hasil penelitian ini ditujukan kepada anak agar perilaku 
prososial anak berkembang sesuai yang diharapkan. Selanjutnya kepada orang tua 
dan guru agar kedepannya menjadi lebih baik lagi dalam gaya mengajar dan pola 
asuh yang benar untuk menumbuhkan perilaku prososial anak. Sehingga perilaku 
prososial anak berkembang sesuai harapan berdasarkan tugas-tugas perkembangan 
anak. 
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ABSTRACT 

 
        Based on the results of observations conducted by researchers, that in TK 
‘AnakQu’ Depok Sleman Yogyakarta there are some prosocial behaviors of 
children who have not developed. Childhood is a period of gold because the 
period of growth and development at this stage occurs so rapidly. However, 
children's experience is still limited to solving the problems they face. Demand 
still needs help from other people in the form of counseling to foster prosocial 
behavior of children in order to achieve their developmental tasks. From the 
description of the problems above, this study aims to determine the forms of 
underprivileged prosocial behavior, and the role of counseling to foster prosocial 
behavior of children in TK ‘AnakQu’ Depok Sleman Yogyakarta. 

This research is descriptive qualitative, namely the research process that 
produces descriptive data as it is (natural setting). This research was conducted at 
TK ‘AnakQu’ Depok Sleman Yogyakarta. Data collection techniques used are 
interview, observation, and documentation techniques. The subjects in this study 
were counselors, principals, and class teachers. Data analysis techniques are used 
which include data reduction, data presentation, and data verification. The 
checking of the validity of the data is used triangulation technique. 

The results of this study indicate that there are four forms of prosocial 
behavior of children who have not developed. Namely, (1) there are five children 
who do not want to share, (2) there are four children who do not cooperate, (3) 
there are three children who do not want to play together (4), there are four 
children who are intolerant. The results of this study are aimed at children so that 
children's prosocial behavior develops as expected. Next to parents and teachers 
so that in the future it will be better in the right teaching style and parenting style 
to grow children's prosocial behavior. So that children's prosocial behavior 
develops according to expectations based on children's development tasks. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

        Anak usia taman kanak-kanak merupakan masa yang sangat fundamental 

dalam rentang kehidupan manusia. Menurut Mulyasa anak usia dini adalah 

individu yang sedang mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan 

yang sangat pesat, bahkan dikatakan sebagai lompatan perkembangan.1 

Karena Masa pertumbuhan dan perkembangan pada tahap ini terjadi 

begitu pesat sehingga pada masa ini sering kali disebut dengan masa 

keemasan “The Golden Age”, masa-masa tersebut merupakan masa kritis 

dimana seorang anak membutuhkan rangsangan yang tepat untuk mencapai 

kematangan yang sempurna.2 Sehingga apabila masa ini anak tidak 

memperoleh rangsangan yang tepat dalam bentuk latihan atau proses belajar, 

maka diperkirakan anak akan mengalami kesulitan pada masa-masa 

perkembangan berikutnya. 

Untuk mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan anak agar terwujud 

secara optimal di masa keemasannya maka, dibentuklah lembaga-lembaga 

pendidikan, baik yang didirikan oleh pemerintah maupun masyarakat umum 

yang terkait pada bidang pendidikan. Mulai dari PAUD hingga jenjang 

pendidikan tinggi. 

Menurut Undang-undang Sisdiknas (UU No.20 pasal 28), Pendidikan 

Anak Usia Dini (PAUD) dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan 

                                                           
1Mulyasa, Manajemen PAUD, (Bandung: PT Rosda Karya, 2012), hlm. 44. 
2 Slamet Suyanto, Dasar-Dasar Pendidikan Anak Usia Dini, (Yogyakarta: Hikayat, 

2011), hlm. 6. 
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formal, non-formal dan informal.3 Taman Kanak-kanak (TK) adalah salah satu 

lembaga pendidikan PAUD yang termasuk jalur formal. Pendidikan anak usia 

dini diarahkan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan jasmani 

dan rohani anak usia dini agar dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan 

optimal sesuai dengan nilai, norma dan harapan masyarakat. 

Pendidikan anak usia dini memiliki fungsi utama yaitu mengembangkan 

semua aspek perkembangan anak, meliputi: perkembangan kognitif, 

perkembangan bahasa, perkembangan fisik motorik, serta perkembangan 

sosial emosional.4 

Salah satu aspek yang penting dalam lingkup perkembangan anak usia 

dini adalah sosial-emosional. Suyadi manyatakan bahwa perkembangan sosial 

adalah tingkat jalinan interaksi anak dengan orang lain mulai dari orang tua, 

saudara, teman bermain hingga masyarakat. Sementara perkembangan sosial 

emosional adalah luapan perasaan ketika anak berinteraksi dengan orang lain.5 

Mursid mengungkapkan bahwa mengembangkan hubungan sosial merupakan 

tonggak penting bagi anak prasekolah.6 Bagi anak, pengalaman sekolah akan 

menjadi kali pertama anak-anak membicarakan kesepakatan dengan kelompok 

sebayanya, bahkan mulai menghayati peraturan sosial. 

Perilaku prososial berkontribusi dalam hubungan yang sehat antar 

sesama. Menurut Eisenberg dan Mussen perilaku prososial adalah tindakan 

                                                           
3Imam Musbikin, Buku Pintar PAUD, (Yogyakarta: Diva Press, 2010), hlm. 36. 
4Ibid., hlm.  47 
5 Suyadi, Psikologi Belajar Pendidikan Anak Usia Dini, (Yogyakarta: Pustaka Insan 

Madani, 2010), hlm. 108. 
6 . Mursid, Pengembangan Pembelajaran PAUD, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2016), 

hlm. 52. 
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sukarela yang dimaksudkan untuk membantu atau menguntungkan orang lain 

atau kelompok orang.7 Perilaku prososial ini dilakukan secara sukarela bukan 

merupakan sebuah paksaan meskipun tindakan prososial ini memiliki 

konsekuensi positif bagi orang lain. Perilaku prososial ini meliputi berbagi 

sesuatu dengan orang lain, menunjukkan kesediaan untuk bekerja sama, 

membantu, dan menghibur seseorang dalam kesusahan. 

Kemampuan berperilaku prososial perlu dimiliki sejak anak masih kecil 

sebagai suatu fondasi bagi perkembangan kemampuan anak berinteraksi 

dengan lingkungannya secara lebih luas. Ketidakmampuan anak berperilaku 

prososial seperti yang diharapkan lingkungannya, dapat berakibat anak akan 

terkucil dari lingkungan, tidak terbentuknya kepercayaan pada diri sendiri, 

menarik diri dari lingkungan, dan sebagainya. Akibatnya anak akan 

mengalami hambatan dalam perkembangan selanjutnya. 

Pada dasarnya anak khususnya anak usia TK memiliki keinginan yang 

kuat untuk dapat diterima oleh kelompoknya. Ia akan terus berusaha untuk 

dapat bergabung dan diakui oleh kelompok sebayanya. Bila anak itu tidak 

diakui oleh kelompoknya, maka ia akan mencari cara lain untuk dapat 

diterima dalam kelompok sebaya tersebut. Keinginan yang kuat pada anak 

untuk diakui menuntut sejumlah kemampuan sosial yang perlu dimilikinya. 

Tidak semua anak  mampu menunjukkan perilaku prososial seperti yang 

diharapkan, dan tidak semua anak mampu berinteraksi dengan kelompoknya 

secara baik. Ada anak yang menunjukkan sikap membangkang, ingin menang 

                                                           
7 Eisenberg & Mussen, The Roots of Prosocial Behavior in Children, (Inggris: Cambridge 

University Press, 1989), hlm. 3. 
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sendiri, tidak mau berbagi dengan teman lain, licik, cepat marah dan 

sebagainya. Untuk membantu mengurangi ketidakmampuan anak berperilaku 

sosial yang baik, dan membantu menyiapkan anak memasuki lingkungan 

pergaulan yang lebih luas. 

Kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa adanya  masalah dalam 

pengembangan perilaku prososial. Hal itu ditandai dengan perilaku yang 

kurang baik masih sering diperlihatkan anak-anak baik di kelas maupun diluar 

kelas. Perilaku tersebut diantaranya adalah anak tidak bisa menyesuaikan diri 

dengan teman-teman yang baru, kurang menghargai orang tua, kurang percaya 

diri, tidak dapat memberi salam dengan baik, dan tidak mau bergaul dengan 

teman. 

Studi lain adalah penelitian yang dilakukan oleh Beny Dwi Pratama dan 

Suharni, “Pemberian Layanan Bimbingan Pribadi Sosial Dalam 

Menumbuhkan Perilaku Prososial Anak Usia Dini” Permasalahan yang timbul 

terkait dengan perilaku prososial anak usia dini bahwa masih banyak anak-

anak yang belum menunjukkan perilaku prososial seperti menolong teman 

yang jatuh, menolong teman yang sedang kesulitan, masih maunya menang 

sendiri yang ditandai dengan suka memerintah teman, kurang mampu 

bekerjasama dengan teman, mudah marah dan menangis apabila keinginannya 

tidak terpenuhi.8 

Peranan media elektronik dan media cetak memberikan pengaruh yang 

besar terhadap kecenderungan sosial. Friendrich dan Stein menemukan bahwa 

                                                           
8Beny Dwi Pratama, Pemberian Layanan Bimbingan Sosial dalam Menumbuhkan 

Perilaku Prososial Anak Usia Dini, Journal Ilmiah Counsellia, Vol. 6. No. 2. 2016. 
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perilaku prososial dari program televisi berpengaruh terhadap perilaku anak-

anak usia dini.9 Jika yang dilihat adalah konten negativ, maka akan 

berpengaruh terhadap perilaku negativ maupun sebaliknya. Sejalan dengan 

penelitian Dumova bahwa televisi memiliki efek positif pada anak-anak 

dengan mengeksplorasi tema prososial dan mengembangkan konten yang 

berorientasi pada masyarakat.10 Permasalahannya di Indonesia tayangan 

televisi cenderung menampilkan konten-konten yang kurang edukatif, hampir 

setiap hari di dalam tayangan televisi dan media cetak ditampilkan bentuk-

bentuk perilaku anti sosial seperti kekerasan. Tayangan seperti kekerasan 

tersebut secara bebas dapat dilihat oleh anak-anak sehingga mereka dengan 

mudah mencontohnya.  

Berdasarkan data tersebut di atas dapat diasumsikan bahwa tidak sedikit 

anak yang masih kurang memiliki perilaku prososial. Kondisi dan situasi ini 

membutuhkan layanan bantuan yang dapat menjembatani anak menemukan 

capaian perkembangan seperti yang diharapkan.  

Beranjak dari permasalahan di atas, sekolah mempunyai peranan atau 

tanggung jawab penting dalam membantu para anak didiknya untuk mencapai 

tugas perkembangannya. Sekolah seyogyanya berupaya untuk menciptakan 

iklim yang kondusif atau kondisi yang dapat memfasilitasi anak untuk 

mencapai pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal. 

                                                           
9 Friendrich & Stein, Aggressive and Prosocial Television Programs and the Natural 

Behavior or Preschool Children, Monograph of the Society for Research in Child Development, 
1973. 

10 Dumova, Prosocial Learning International Journal of Learning, 12 (9), 184-194. 
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Bimbingan dan konseling merupakan salah satu upaya untuk membantu 

mengatasi konflik, hambatan dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan 

manusia, mengatasi persoalan-persoalan sekaligus sebagai upaya peningkatan 

kesehatan mental.11 

Bimbingan konseling  untuk membentuk pengendalian diri anak pada 

usia dini sangat penting sebagai fondasi terbentuknya perilaku prososial yang 

baik yang berguna bagi perkembangan anak sebagai totalitas. Sholehuddin 

menyatakan bahwa pendidikan untuk  anak  usia dini merupakan fondasi yang 

kuat bagi terbentuknya generasi yang berkualitas.12 

Bimbingan dan konseling bagi anak usia dini merupakan program krusial 

yang harus dilaksanakan karena lima tahun pertama kehidupan anak 

merupakan masa emas yang paling tepat bagi pembentukaan kepribadian 

anak. Pengasuhan anak pada lima tahun pertama akan menentukan 

terbentuknya perilaku anak di kemudian hari. 

Bimbingan dan konseling di sekolah akan membantu mewujudkan tujuan 

pendiidkan serta bimbingan dan konseling itu sendiri yaitu mengoptimalkan 

perkembangan anak. Anak akan mendapatkan layanan bimbingan konseling 

yang diberikan oleh konselor disekolah, dimana keberadaan konselor itu sudah 

diakui secara yuridis didalam UU SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003 pasal 1 

ayat 6 yang berbunyi, bahwa pendidik adalah tenaga kependidikan yang 

berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong pelajar widyaswara, 

                                                           
11Latifun, Psikologi Konseling, cet. IV,(Malang: Universitas Muhammadiyah Malang 

Press, 2015), hlm. 3. 
12M Sholehuddin, Emproving Disatvantaged Kindergartnes Through Guidance-Based 

Teaching, Journal Education, Vol. IV. 2016. 
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tutor instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan 

kekhususannnya, serta berpartisifasi dalam menyelenggarakan pendidikan.13 

Pernyataan secara yuridis pada undang-undang Sistem Pendidikan 

Nasional tersebut, memberikan kejelasan posisi konselor di sekolah yaitu 

sebagai pemberi layanan  bimbingan konseling. Adapun yang menjadi tugas 

pokok konselor di sekolah seperti yang tertera dalam peraturan menteri 

pendidikan nasional (Permendiknas) Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 

2008, pada butir D mengenai kewenangan konselor berupa: (1) merancang 

program bimbingan konseling , (2) mengimplementasikan program bimbingan 

konseling yang komprehensif dan, (3) menilai proses dan hasil kegiatan 

bimbingan konseling.14 

Dari permasalahan-permasalahan kurangnya perilaku prososial anak 

yang ditemukan di lapangan dan berbagai media sosial maka perlu adanya 

bimbingan konseling yang diharapkan bertujuan untuk memberikan pengaruh 

positif bagi perilaku prososial anak. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian terkait “Peran Bimbingan Konseling untuk 

Menumbuhkan Perilaku Proosial Anak Di TK ‘AnakQU’ Depok Sleman 

Yogyakarta.”  

Adapun TK yang akan menjadi tempat tujuan penelitian ini adalah TK 

‘AnakQu’ Depok Sleman Yogyakarta. TK ‘AnakQu’ Depok Sleman 

Yogyakarta merupakan salah satu lembaga pendidikan anak usia dini yang 

                                                           
13 Undang-undang SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 6 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. 
14 Syamsu Yusuf, Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah, (Bandung: Rizki Press, 

2009), hlm. 67. 



 

 

8 

 

memberikan bimbingan konseling kepada anak didiknya yang memiliki 

kesulitan belajar terkait pencapaian keenam aspek perkembangan anak. 

Melihat masih sedikitnya sekolah TK  yang memberikan bimbingan konseling 

bagi anak didiknya. Maka hal itulah yang membuat peneliti tertarik untuk  

melakukan penelitian di TK ‘AnakQu’ Deresan Yogyakarta sekaligus yang 

menjadi keunikan dan keunggulan TK ‘AnakQu’ Depok Sleman Yogyakarta 

di saat sekolah TK yang lain belum memberikan pelayanan bimbingan 

konseling kepada anak didiknya. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang menjadi pokok permasalahan di atas, maka 

rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana peran bimbingan konseling untuk menumbuhkan perilaku 

prososial anak di TK ‘AnakQu’ Depok Sleman Yogyakarta? 

2. Bagaimana implementasi bimbingan konseling untuk menumbuhkan 

perilaku prososial anak di TK ‘AnakQu’ Depok Sleman Yogyakarta? 

3. Apakah bimbingan konseling efektif dalam menumbukan perilaku 

prososial anak di TK ‘AnakQu’ Depok Sleman Yogyakarta? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka 

yang menjadi tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui secara mendalam peran bimbingan konseling untuk 

menumbuhkan perilaku prososial anak di TK ‘AnakQu’ Depok Sleman 

Yogyakarta. 
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2. Mengetahui secara mendalam implementasi bimbingan konseling untuk 

menumbuhkan perilaku sosial anak di TK ‘AnakQu’ Depok Sleman 

Yogyakarta. 

3. Mengetahui secara mendalam efektivitas bimbingan konseling untuk 

menumbuhkan perilaku prososial anak di TK ‘AnakQu’ Depok Sleman 

Yogyakarta. 

Lebih lanjut, hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberi kegunaan, 

antara lain: 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini sebagai kajian untuk menambah pengetahuan dan 

memperdalam keilmuan pendidikan anak usia dini terkait peran 

bimbingan konseling untuk menumbuhkan perilaku prososial anak. 

2. Bagi Guru 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan dan 

sumbangsih pengetahuan kepada guru dalam mendidik anak usia dini 

khususnya dalam memberikan bimbingan konseling untuk 

menumbuhkan perilaku prososial anak. 

3. Bagi Universitas 

Penelitian ini dapat menambah koleksi pustaka sebagai literatur bagi 

penelitian yang relevan. 
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D. Kajian Pustaka 

        Dalam melengkapi dan menguatkan pijakan dalam berfikir, maka peneliti 

merujuk pada penelitian terdahulu penelitian ini, diantaranya penelitian yang 

telah dilakukan oleh: 

1. Lilik Sriyanti, (2014), dalam disertasinya yang berjudul, “Model 

Bimbingan dan Konseling Kolaboratif untuk Meningkatkan 

Pengendalian  Diri  Anak Usia Dini di PAUD Kota Salatiga  Tahun 

2014”, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anak usia dini 

mempunyai pengendalian diri yang rendah bahkan cenderung impulsiv, 

sementara pola pengasuhan orang tua dan kerjasama guru–orang tua yang 

belum tepat. 

        Kondisi pengendalian diri anak usia dini sebelum penerapan model 

dalam kategori rendah dan kolaborasi yang terjalin antara kepala sekolah, 

guru dan orang tua dalam kategori kurang tepat. Model bimbingan 

konseling kolaboratif yang dikembangkan melalui uji pakar, uji 

kepraktisan serta uji lapangan yang dilakukan secara sistematis dan 

terencana sehingga menghasilkan model yang dapat meningkatkan 

pengendalian diri anak. Melalui uji t, Model Bimbingan dan Konseling 

Kolaboratif terbukti efektif untuk meningkatkan pengendalian diri anak 

usia dini.15 

2. Rizki Drupadi, (2017), dalam tesisnya yang berjudul, “Pengaruh 

Pengambilan Perspektif dan Regulasi Emosi terhadap Perilaku Prososial 
                                                           

 
15Lilik Sriyanti, Model Bimbingan dan Konseling Kolaboratif untuk Meningkatkan 

Pengendalian Diri Anak Usia Dini Di PAUD Kota Salatatiga , Disertasi: Universitas Indonesia, 
2014. 
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pada Anak Usia Dini”, hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) 

pengambilan perspektif berpengaruh signifikan terhadap perilaku 

prososial anak usia dini dengan p=0,000 (p<0,05) artinya pengambilan 

perspektif dapat memprediksikan perilaku prososial pada anak usia dini; 

(2) regulasi emosi berpengaruh terhadap perilaku prososial anak usia dini 

dengan p=0,000 (p<0,05), artinya regulasi emosi dapat memprediksikan 

perilaku prososial pada anak usia dini; (3) pengambilan perspektif dan 

regulasi emosi berpengaruh terhadap perilaku prososial dengan 

p=(p<0,05) artinya pengambilan perspektif dan regulasi emosi secara 

bersamasama dapat memprediksikan perilaku prososial pada anak usia 

dini. Pengambilan perspektif dan regulasi emosi memberikan sumbangan 

efektif sebesar 20,8% terhadap perilaku prososial.16 

3. Risma Dina, (2018), dalam tesisnya yang berjudul, “Pengembangan 

Program Tahunan Bimbingan dan Konseling di SD Negeri Serayu 

Yogyakarta Tahun Ajaran 2017/2018”, hasil penelitian dan 

pengembangan ini adalah: (1) menghasilkan produk berupa program 

tahunan bimbingan dan konseling di SD Negeri Serayu Yogyakarta tahun 

ajaran 2017/2018. (2) berdasarkan hasil uji validasi ahli terhadap 

program tahunan bimbingan dan konseling mendapatkan rata-rata 

penilaian sebesar 86,8% (kategori baik), dan hasil uji validasi praktisi 

terhadap program tahunan bimbingan dan konseling mendapatkan rata-

rata penilaian sebesar 91,62% (kategori baik). Dapat disimpulkan bahwa 

                                                           
16 Rizki Drupadi, Pengaruh Pengambilan Perspektif dan Regulasi Emosi terhadap 

Perilaku Prososial pada Anak Usia Dini, Tesis Universitas Negeri Yogyakarta, 2017. 
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program tahunan bimbingan dan konseling di SD Negeri Serayu 

Yogyakarta tahun ajaran 2017/2018 baik dan layak untuk 

diimplementasikan.17 

 Dari kajian pustaka di atas dapat dikemukakan bahwa kajian Lilik 

Sriyanti hanya terfokus pada pengembangan diri anak melalui bimbingan 

konseling kolaboratif. Sedangkan penelitian yang dilakukan Rizki 

Drupadi hanya melihat pengaruh pengambilan perspektif dan regulasi 

emosi terhadap perilaku prososial anak. Sementara penelitian yang 

dilakukan oleh Risma Dina hanya berfokus kepada program bimbingan 

konseling. 

        Dari kajian penelitian di atas dapat diperoleh gambaran bahwa 

rencana penelitian tentang “Peran Bimbingan Konseling untuk 

Menumbuhkan Perilaku prososial dan Kemampuan Berbicara Anak di 

TK AnakQu Depok Sleman Yogyakarta” merupakan kajian yang berbeda, 

sehingga penelitian ini memiliki titik orisinalitas. Letak (state of affairs) 

yang membedakan penelitian yang akan dilakukan ini dengan penelitian-

penelitian yang terdahulu (prior research on topic) yaitu ada pada peran 

bimbingan konseling untuk menumbuhkan perilaku prososial anak. 

E. Metode Penelitian 

1. Lokasi dan Jadwal Penelitian 

 Penelitian ini akan dilaksanakan  di TK ‘AnakQu’ yang merupakan 

salah satu lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang beralamatkan di Jl. 

                                                           
17 Risma dina, Pengembangan Program Tahunan Bimbingan dan Konseling di SD Negeri 

Serayu Yogyakarta Tahun Ajaran 2017/2018, Tesis Universitas Negeri Yogyakarta, 2018. 
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Nusa Indah 136H Depok Sleman Yogyakarta. Kelebihan sehingga 

dipilihnya TK ‘AnakQu’ Depok Sleman Yogyakarta sebagai lokasi 

penelitian adalah karena TK ‘AnakQu’ Depok Sleman Yogyakarta 

merupakan TK yang berbasis Qur’ani yang menanamkan 7 nillai yang 

ingin dicapai yaitu: Tauhid, Tahfidz Qur’an, sholat Dhuha, Bahasa, 

Kemandirian, Kepemimpinan, dan Kebersamaan. Sedangkan jadwal 

penelitian ini Insya Allah Swt. akan dilaksanakan pada awal bulan 

Januari 2019. 

2. Jenis Penelitian 

        Agar penelitian ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan 

dapat menghasilkan sebuah karya ilmiah yang baik, tentu dibutuhkan suatu 

metode yang diterapkan dalam melakukan penelitian. Metode dapat 

diartikan sebagai setiap prosedur yang digunakan untuk mencapai tujuan 

akhir. Pada penelitian, tujuan adalah data yang terkumpul dan metode 

adalah alatnya.18 

Dalam sebuah penelitian, penggunaan metode penting untuk 

menentukan validitas data yang diperoleh. Begitu pula dengan penelitian 

ini, diharapkan metode yang digunakan sesuai dengan obyek permasalahan 

yang diteliti. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud 

memahami fenomena secara holistik, dengan cara deskripsi dalam bentuk 

                                                           
18 Sulistyo Basuki, Metode Penelitian, (Jakarta: Penaku, 2010), hlm. 92. 
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kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan 

memanfaatkan metode ilmiah.19 

Metode ini dipakai dalam memahami dan memberikan analisis tentang 

obyek penelitian. Dengan metode kualitatif ini diharapkan terungkap 

gambaran mengenai realita sasaran penelitian. 

Oleh karena itu jenis penelitian ini digunakan peneliti untuk 

menggambarkan dan menafsirkan fokus penelitian yang ada di TK 

‘AnakQu’ Depok Sleman Yogyakarta sesuai dengan permasalahan yang 

diteliti yakni tentang “Peran Bimbingan Konseling untuk Menumbuhkan 

Perilaku Prososial Anak di TK ‘AnakQu’ Depok Sleman Yogyakrta”. 

3. Subjek dan Objek Penelitian 

a. Subjek Penelitian 

Subjek yaitu orang-orang yang menjadi sumber informasi atau 

orang-orang yang membicarakan mengenai permasalahan yang 

diteliti.20 Teknik pemeilihan subjek dalam penelitian ini adalah 

purposive sample atau sampel bertujuan. Purposive sample ini 

dilakukan dengan cara megambil subjek bukan berdasarkan strata 

random, atau daerah tetapi berdasarkan tujuan.21  

Dalam hal ini peneliti memilih informan yang menurut peneliti 

dapat memberikan informasi yaitu, konselor, kepala sekolah, dan guru 

                                                           
19 Lexy J. Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosda 

Karya, 2011), hlm. 6. 
20 Nyoman Kutha, Metode Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu-ilmu Soaial Humaniora 

Pada Umumnya, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 135. 
21 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT. 

Hak Cipta, 2011), hlm. 113. 
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kelas TK ‘AnakQu’ Depok Sleman Yogyakarta. Dalam pengambilan 

sampel, peneliti juga telah memilih beberapa informan yang berkaitan 

untuk mencari data-data sesuai dengan teori yang telah dipaparkan 

dalam mencari data tentang “Peran Bimbingan Konseling untuk 

Menumbuhkan Perilaku Prososial Anak di TK ‘AnakQu’ Depok 

Sleman Yogyakrta”. 

b. Objek Penelitian 

Adapun objek penelitian menurut Nyoman Kutha Ratna, obyek 

adalah keseluruhan gejala yang disekitar kehidupan manusia. Apabila 

dilihat dari sumbernya obyek dalam penelitian kualitatif menurut 

Supardley (dalam Andi Prastowo, 2011), disebut social situation atau 

situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen, yaitu tempat (place), 

pelaku (actors), dan aktivitas (aktivity) yang berinteraksi secara 

sinergis.22 Dalam hal ini objek yang akan diteliti adalah anak TK B1 

yang berusia 5-6 Tahun di TK ‘AnakQu’ Depok Sleman Yogyakarta. 

4. Teknik Pengumpulan Data  

        Teknik pengumpulan data berkaitan dengan mekanisme yang harus 

dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data. Teknik pengumpulan 

data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena 

tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui 

                                                           
22 Andi Prastowo, Metoede Penelitian Kualitatif dalam Persfektif Rencana Penelitian, 

(Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2011), hlm. 199. 



 

 

16 

 

teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang 

memenuhi standar data yang ditetapkan.23 

        Sesuai dengan jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif, maka 

teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah: 

a. Observation (Pengamatan) 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara langsung 

dengan cermat dan sistematis bukan asal-asalan saja terhadap 

fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan yang akan diteliti.24 

Observasi dapat dilaksanakan secara partisipatif ataupun 

nonpartisipatif. Dalam observasi partisipatif, pengamat ikut serta 

dalam kegiatan yang sedang berlangsung. Sedangkan dalam observasi 

nonpartisipatif, pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan melainkan 

hanya berperan mengamati kegiatan.25 

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi 

nonpartisipan, yaitu peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat 

independen. Adapun cara peneliti melakukan penelitian dengan 

menggunakan metode observasi yaitu untuk mengetahui 

perkembangan prilaku prososial anak, hambatan yang dihadapi dalam 

proses bimbingan konseling, dan mengumpulkan data tentang peran 

                                                           
23 Beni Ahmad Saebani, Filsafat Ilmu dan Metodelogi Penelitian, (Bandung: Pustaka 

Setia, 2015), hlm. 284. 
24 S. Nasution, Metode Research Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, R & D, 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 106  
25 Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan, 

(Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 384. 
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bimbingan konseling untuk menumbuhkan perilaku prososial anak di 

TK ‘AnakQu’ Depok Sleman Yogyakarta,  

Selain itu, Adapun data yang diperoleh peneliti melalui metode 

observasi yaitu data tentang letak geografis, situasi, dan kondisi di TK 

‘AnakQu’ Depok Sleman Yogyakarta. 

b. Interview (Wawancara) 

Wawancara merupakan suatu kejadian atau suatu proses interaksi 

antara pewawancara (inviewer) dan sumber informasi atau orang yang 

di wawancarai (interviewee) melalui komunikasi langsung. Dapat pula 

dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (face 

to face) antara pewawancara dengan sumber informasi, di mana 

pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu objek yang diteliti 

dan telah dirancang sebelumnya.26 

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara terstruktur 

dan tidak terstruktur. Dalam wawancara terstruktur peneliti membawa 

instrumen wawancara yang sudah disiapkan secara tertulis sebagai 

pedoman untuk wawancara, sedangkan wawancara tidak terstruktur 

adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan 

pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis yang 

mendalam yang dilakukan secara bebas terpimpin.27 Peneliti 

membawa pedoman wawancara yang hanya merupakan kata kunci 

                                                           
26 Ibid., hlm. 372. 
27 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 

2016), hlm. 140. 
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garis besarnya saja terkait hal-hal yang akan ditanyakan kepada 

informan. 

Dengan metode ini peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih 

mendalam tentang “Peran Bimbingan Konseling untuk Menumbuhkan 

Perilaku Prososial Anak di TK ‘AnakQu’ Depok, Sleman, 

Yogyakarta”. 

c. Documentation (Dokumentasi) 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa bebentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan 

misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), ceritera, 

biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar 

misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.28 

 Dalam penelitian ini cara atau teknik peneliti untuk 

mengumpulkan data melalui metode dokumentasi adalah peneliti 

mengambil gambar anak ketika proses pembelajaran berlangsung. 

Kemudian peneliti meminta data-data yang berhubungan dengan 

sekolah kepada pegawai sekolah yaitu pegawai tata usaha (TU) di TK 

‘AnakQu’ Depok Sleman Yogyakarta seperti, latar belakang 

berdirinya sekolah, Visi-Misi dan Tujuan TK, struktur organisasi, 

keadaan guru, siswa, karyawan, keadaan sarana dan prasarana, brosur 

atau profil sekolah, dan sebagainya. 

                                                           
28 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), (Bandung: Alfabeta, 2014), 

hlm. 326. 
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d. Triaggulasi Data 

Triagulasi data diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang 

bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan 

sumber data yang telah ada.29 Dalam teknik triangulasi peneliti 

menggunakan triangulasi teknik dan sumber. Triangulasi teknik, 

berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-

beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti 

menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan 

dokumentasi untuk sumber data yang sama. Triangulasi sumber 

berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda 

dengan teknik yang sama. 

       Digambarakan sebagai berikut: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. 1 Triangulasi” Teknik” Pengumpulan Data 

 

                                                           
29 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D,... hlm. 330.  

Observasi non 
partisipatif 

Wawancara 
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Sumber data sama 
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Gambar 1. 2 Triangulasi” Sumber” Pengumpulan Data 

 
5. Teknik Analisis Data 

        Setelah teknik pengumpulan data selesai, maka proses selanjutnya 

adalah analisis data. Data yang terkumpul selama melakukan penelitian 

perlu dianalisis dengan penuh ketelitian sehingga akan ditemukan suatu 

kesimpulan yang obyektif dari data yang diambil dalam penelitian. 

Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan 

transkripsi wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi lain yang telah 

di kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman peneliti sendiri mengenai 

materi-materi tersebut dan untuk memungkinkan peneliti menyajikan apa 

yang yang sudah peneliti temukan kepada orang lain. Analisis melibatkan 

pekerjaan dengan data, penyusunan, dan pemecahannya ke dalam unit-unit 

yang dapat ditangani, perangkumannya, pencarian pola-pola, dan 

Wawancara 
mendalam 

Konselor  

Kepala TK 

Guru kelas 
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penemuan apa yang penting dan apa yang perlu dipelajari, dan pembuatan 

keputusan apa yang akan anda katakan kepada orang lain.30 

Tujuan dari analisis data adalah untuk mendapatkan informasi yang 

relevan yang terkandung didalam data tersebut, dan menggunakan hasil 

analisis tersebut untuk memecahkan suatu masalah. Mengingat penelitian 

ini berbentuk kualitatif, maka pendekatan analisis data yang digunakan 

adalah analisis data kualitatif yang dilakukan secara interaktif. Dimana 

peneliti dan obyek penelitian terlibat langsung secara terus menerus, 

sehingga penelitian ini tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas 

secara interaktif yang dimaksud dalam analisis data tersebut yakni data 

reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.31 

Analisis model Miles and Huberman: 

a. Data Reduction (Reduksi Data) 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu 

maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, 

semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin 

banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis 

data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih 

hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari 

tema dan polanya. 

 

                                                           
30 Emzir, Metodelogi Penelitian Kualitatif Analisis Data, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2010), hlm. 85.  
31 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 

2013), hlm. 246. 
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b. Data Display (Penyajian Data) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data 

bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar 

kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and 

Huberman menyatakan yang paling sering digunakan untuk 

menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks 

yang bersifat naratif. 

c. Conclution Drawing/verification 

d. Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and 

Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan 

akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang 

mendukung pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid 

dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan 

data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan 

yang kredibel.32 

F. Sistematika Pembahasan 

 Sistematika pembahasan adalah serangkaian pembahasan yang termuat 

dalam penelitian, dimana antara bab satu dengan bab lainnya saling 

berhubungan. Disamping itu, sistematika pembahasan juga merupakan 

deskripsi sepintas yang mencerminkan pokok-pokok pembahasan dalam setiap 

                                                           
32 Ibid.,  hlm. 247-252. 
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bab untuk mencapai sasaran penelitian yang akan dilakukan. Adapun 

sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

Bab I merupakan bagian awal dari tesis ini yakni pendahuluan yang 

mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Pada Bab II merupakan bab yang membahas tentang teori-teori yang 

berkenaan dengan penelitian. Pembahasan ini mencakup tentang pengertian 

bimbingan konseling, perilaku prososial anak. 

Bab III menyajikan tentang gambaran umum objek yang diteliti. Dalam 

hal ini peneliti memberikan gambaran umum mengenai TK ‘AnakQu’, yang 

meliputi tentang: letak dan keadaan geografis, sejarah singkat berdirinya TK 

‘AnakQu’, Visi misi dan tujuan, keadaan pendidik dan peserta didik, sarana 

dan prasarana, administrasi, kurikulum, dan penilaian. 

Bab IV penulis akan memaparkan hasil atau temuan dari penelitian yang 

dilakukan, yaitu pembahasan yang berkenaan tentang “Peran Bimbingan 

Konseling untuk Menumbuhkan Perilaku Prososial Anak di TK ‘AnakQu’ 

Depok Sleman Yogyakarta” 

Bab V merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran. 
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BAB V 
PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN  

        Berdasarkan uraian dan penjelasan pada beberapa bab di atas dapat ditarik 

beberapa kesimpulan terkait Peran Bimbingan Konseling untuk Menumbuhkan 

Perilaku Prososial Anak di TK ‘AnakQu’ Depok Sleman Yogyakarta. Hasil 

penelitian ini terdiri dari tiga bagian yakni pertama bentuk-bentuk perilaku 

prososial yang belum berkembang pada anak. Kedua, peran bimbingan konseling 

untuk menumbuhkan perilaku prososial anak. Ketiga, hasil bimbingan konseling 

untuk menumbuhkan perilaku prososial anak. Berikut kesimpulannya: 

1.  Bentuk-bentuk perilaku prososial beberapa anak yang belum berkembang, 

dalam penelitian ini mencakup: pertama, anak berbagi. Kedua, bekerja sama. 

Ketiga, bermain bersama. Keempat, toleran. 

2. Mekanisme atau prosedur layanan bimbingan konseling yang yang diterapkan 

konselor untuk menumbuhkan perilaku prososial anak di TK ‘AnakQu’ Depok 

Sleman Yogyakarta. Pertama, guru kelas mengamati anak yang memiliki 

masalah terkait perilaku prososial anak yang belum berkembang. Anak yang 

memiliki masalah dalam perilaku prososial yang belum berkembang di berikan 

pendekatan oleh guru kelas. Guru memberikan laporan kepada konselor terkait 

anak yang membutuhkan penanganan yang berkelanjutan. Konselor 

mempelajari keluhan dan pengaduan untuk mengidentifikasi masalah dan 

solusi penanganan. Konselor langsung mengamati anak yang bermasalah ke 
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dalam kelas. Konselor bekerja sama dengan guru kelas dan orang tua 

menangani kasus. Konselor memberikan arahan atau bimbingan kepada guru 

kelas dan orang tua terkait masalah anak. Guru kelas dan orang tua menerapkan 

arahan dan bimbingan yang diberikan konselor. 

3. Hasil layanan bimbingan konseling untuk menumbuhkan perilaku prososial 

anak di TK ‘AnakQu’ Depok Sleman Yogyakarta, ada beberapa hasil dalam 

penelitian ini yang mencakup: pertama, hasil penelitian perilaku prososal yang 

belum berkembang pada anak, gambaran perilaku tersebut sesuai dengan 

standar pencapaian perkembangan Permendikbud 137 Tahun 2014. Kedua, 

perubahan perilaku pada anak atau dapat dikatan bahwa perilaku prososial 

anak sudah berkembang sesuai harapan. Perubahan ini tidak terlepas dari peran 

bimbingan konseling. Anak yang sebelumnya tidak mau berbagi dengan 

temannya menjadi anak yang gemar berbagi kepada temannya. Anak yang 

sebelumnya tidak mau bermain bersama sekarang anak tersebut sudah berani 

mengajak temannya untuk bermain bersama. Anak yang sebelumnya tidak 

mau bekerja sama sekarang anak sudah mau bekerja sama dengan temannya 

pada saat bermain dan menyelesaikan kegiatan yang diberikan oleh guru. Anak 

yang awalnya belum menunjukkan sikap toleran mengalami perubahan sikap 

toleran ke arah yang lebih baik. Hal itu ditandai dengan anak sudah mampu 

memberikan dan meminta maaf kepada teman, anak sudah mulai 

mengucapkan terimakasih pada saat diberi sesuatu oleh orang tua dan 

temannya, perilaku menolong teman juga sudah tampak dilakukan anak pada 
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saat ada teman yang jatuh ketika bermain. Ketiga, perubahan pada guru lebih 

tanggap dalam mengamati perilaku prososial anak yang belum berkembang 

agar secepatnya berdiskusi dengan konselor untuk menindak lanjuti perilaku 

anak. Berusaha memberikan teladan yang baik di dalam kelas maupun di luar 

kelas. Keempat, perubahan pada orang tua yang selama ini lebih pasrah kepada 

sekolah menjadi andil dalam perkembangan perilaku prososial anaknya yaitu, 

dengan mengontrol dan memberikan teladan atau model yang baik kepada 

anaknya.  

B. SARAN 

Berdasarkan penelitian dan pelaksanaan peran bimbingan konseling untuk 

menumbuhkan perilaku prososial anak, diperlukan berbagai saran kepada berbagai 

pihak untuk menyempurnakan penelitian berikutnya serta mengembangkan 

penelitian. Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti sebagai berikut: 

1. Pihak TK ‘AnakQu’ 

a. Peran bimbingan konseling diharapkan dapat membantu anak didik dalam 

mencapai tugas-tugas perkembangannya secara optimal. 

b. Mengadakan jadwal rutin untuk pertemuan antar konselor di TK ‘AnakQu’ 

Depok Sleman Yogyakarta. 

c. Adanya koordinasi yang lebih kuat lagi antara, konselor, kepala sekolah, 

guru, dan orang tua anak, langkah ini diambil sebagai bentuk penyelesaian 

masalah yang efektif. 
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d. Pihak sekolah seharusnya memberikan waktu kepada orang tua untuk 

sosialisasi tentang adanya bimbingan konseling yang berperan sebagai 

upaya prefentif untuk menumbuhkan perilaku prososial anak. 

2. Kepada Guru 

a. Bagi guru disarankan lebih mendampingi dan memperhatikan perilaku 

anak di dalam maupun di luar kelas. 

b. Guru lebih berusaha untuk menumbuhkan perilaku prososial pada anak 

dengan memanfaatkan layanan bimbingan konseling di TK. 

c. Berusaha memberikan teladan yang baik di dalam kelas maupun di luar 

kelas. 

3. Kepada Orang Tua 

Bagi orang tua diharapkan dapat bekerja sama dengan konselor dan guru kelas 

untuk mengawasi, membimbing, dan mengarahkan anaknya berperilaku 

prososial sesuai tahap atau tugas perkembangan anak. 

4. Bagi peneliti selanjutnya 

a. Diharapkan dapat mengkaji lebih dalam dengan melakukan studi kasus 

terhadap perilaku prososial anak.  

b. Diharapkan dapat melakukan penelitian selain penelitian kualitatif yaitu 

penelitian dalam bentuk eksperimen mengenai layanan bimbingan 

konseling. 
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LAMPIRAN  

INSTRUMEN PENELITIAN 

A. PEDOMAN WAWANCARA 

1. Wawancara Kepala Sekolah 

Nama  : Ibu Tanti 

Hari/tanggal : 14 Januari 2019 

1 Bagaimana latar belakang sejarah berdirinya TK ‘AnakQu’ Depok Sleman 
Yogyakarta? 

2 Kurikulum apa yang diterapkan di TK ‘AnakQu’ Depok Sleman 
Yogyakarta? 

3 Seperti apa perencanaan program pendidikan di TK ‘AnakQu’ Depok 
Sleman Yogyakarta? 

4 Model pembelajaran apa yang diterapkan di TK ‘AnakQu’ Depok Sleman 
Yogyakarta? 

5 Mengapa menerapkan model pembelajaran tersebut? 

6 Program apa yang diberikan kepada anak yang memiliki kesulitan belajar 
atau kesulitan dalam pencapaian aspek perkembangan anak? 

7 Bagaimana latar belakang pendidikan konselor di TK ‘AnakQu’ Depok 
Sleman Yogyakarta? 

8 Bagaimana keberhasilan pelaksanaan program bimbingan konseling 
kepada anak di TK ‘AnakQu’ Depok Sleman Yogyakrta? 

 

 

 

 



2. Wawancara dengan Konselor 

Nama    : Ibu Santi 

Hari/Tanggal   : 17 Januari 2019 

 
1 Metode apa yang digunakan konselor dalam memberikan bimbingan 

konseling kepada anak? 

2 Mengapa harus menggunakan metode tersebut? 

3 Apa tujuan diberikannya program bimbingan konseling kepada anak? 

4 Apa fungsi pemberian program bimbingan konseling kepada anak? 

5 
 

Apa saja prinsip-pronsip dalam mengimplementasikan bimbingan 
konseling kepada anak? 

6 Bagaimana konsep program penyelenggaraan bimbingan konseling 
kepada anak? 

7 Masalah apa saja yang mengharuskan anak mendapatkan bimbingan 
konseling? 

8 Sejak kapan bimbingan konseling diberikan kepada anak? 

9 Bagaimana cara mengimplementasikan bimbingan konseling kepada 
anak? 

10 Berapa lama proses pemberian bimbingan konseling kepada anak agar 
bisa mencapai tujuan pemberian bimbingan konseling? 

11 Bagaimana perkembangan anak setelah diberikan bimbingan konseling? 

12 Bagaimana respon anak pada saat diberikan bimbingan konseling? 

13 Apa peran/kontribusi guru kelas dalam mendukung pemberian 
bimbingan konseling kepada anak? 

14 Apa peran/kontribusi orang tua dalam mendukung program bimbingan 
konseling kepada anak? 



15 Apa saja kendala/kesulitan yang dihadapi konselor dalam memberikan 
bimbingan konseling kepada anak? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Guru Kelas 

Nama    : Ibu Nindia 

Hari/Tanggal   : 18 Januari 2019 

1 Adakah anak yang belum berkembang perilaku sosialnya? 

2 Bagaimana perilaku prososial anak yang belum berkembang? 

3 Kapan perilaku itu muncul dan bagaimana bentuk perilakunya? 

4 Cara apa yang dilakukan guru kelas untuk menumbuhkan perilaku 
prososial pada anak? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. PEDOMAN OBSERVASI 

1. Observasi Lembaga 

a. Lingkungan 

b. Gedung 

c. Sarana dan Prasarana 

2. Proses pemberian bimbingan konseling kepada anak 

a. Mengetahui pelaksanaan pembelajaran  

b. Mengetahui prilaku anak sesudah maupun sebelum proses pemberian 

bimbingan konseling berlangsung di sekolah. 

c. Mengetahui proses belajar anak di kelas sesudah maupun sebelum kegiatan 

pembelajaran berlangsung. 

d. Mengamati setting pemberian bimbingan konseling. 

e. Mengetahui prosedur pemberian bimbingan konseling kepada anak 

f. Mengetahui perubahan perilaku anak setelah diberikan bimbingan 

konseling. 

3. Pedoman Dokumentasi 

a. Profil TK ‘AnakQu’ Depok Sleman Yogyakarta 

b. Sejarah Berdirinya TK ‘AnakQu’ Depok Sleman Yogyakarta 

c. Visi,Misi, tujuan pendidikan TK ‘AnakQu’ Depok Sleman Yogyakarta 

d. Struktur Organisasi 

e. Sarana dan prasarana 

f. Keadaan peserta didik dan tenaga pendidik 



g. Foto-foto kegiatan pelaksanaan bimbingan konseling di TK ‘AnakQu’ 

Depok Sleman Yogyakarta 

h. Surat Izin Penelitian 

i. Surat balasan penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Data Observasi Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak 

1. Subjek 1, nama anak AF 

Perilaku Prososial 
Anak Usia 5-6 

Tahun 
Kompetensi Dasar Indikator Ket. 

Bermain bersama Anak berani 
mengajak 
temannya untuk 
bermain  

-anak dapat bekerjasama 
dengan teman saat bermain 

-anak mampu bekerjasama 
dengan teman menyelesaikan 
tugas kelompok yang diberikan 
guru 

-anak dapat bermain dengan 
baik dengan semua teman 
sekelasnya 

BSH 

 

BSH 

 

BSH 

Berbagi  Anak mau berbagi 
dengan orang lain  

-anak tebiasa berbagi makanan 
dan minuman kepada teman  

-anak berinisiatif memberikan 
makanannya kepada teman  

-anak memberikan makanannya 
kepada ibu guru tanpa diminta 

BSB 

BSB 

BSB 

Bekerjama sama Anak bekerja sama 
dalam bermain 

Menyelesaikan 
tugas kelompok 
secara kompak 

-anak bermain bersama teman-
temannya 

-anak bekerja sama dalam 
menyelesaikan tugas kelompok 

-anak bekerja sama dalam 
merapikan dan menyimpan alat 
permainan 

BSH 

BSH 

 

MB 



Toleran Anak peduli 
terhadap temannya 

-anak mau menolong ketika 
melihat temannya jatuh pada 
saat bermain 

-anak mampu menghibur 
temannya yang sedang sedih 

-anak mampu memberi dan 
meminta maaf kepada teman 

-anak mampu mengucapkan 
terimakasih kepada teman pada 
saat diberikan Sesutu 

BSH 

BSH 

BSH 

BSH 

 

Keterangan:  

BSB: Anak terbiasa melakukan secara konsisten tanpa perintah dan bantuan orang 

          lain  

BSH: Anak mampu melakukan tanpa di suruh 

MB: Anak mampu melakukannya apabila diberi perintah 

BB: Anak melakukan atas instruksi dan bimbingan guru 

  

 

 

 



2. Subjek 2, nama anak AS 

Perilaku Prososial 
Anak Usia 5-6 

Tahun 
Kompetensi Dasar Indikator Ket. 

Bermain bersama Anak berani 
mengajak 
temannya untuk 
bermain  

-anak dapat bekerjasama 
dengan teman saat bermain 

-anak mampu bekerjasama 
dengan teman menyelesaikan 
tugas kelompok yang diberikan 
guru 

-anak dapat bermain dengan 
baik dengan semua teman 
sekelasnya 

BSB 

 

BSB 

 

BSB 

Berbagi  Anak mau berbagi 
dengan orang lain  

-anak tebiasa berbagi makanan 
dan minuman kepada teman  

-anak berinisiatif memberikan 
makanannya kepada teman  

-anak memberikan makanannya 
kepada ibu guru tanpa diminta 

BSH 

MB 

BSH 

Bekerja sama Anak bekerja sama 
dalam beramain  

Anak 
menyelesaikan 
tugas kelompok 
dengan kompak 

-anak bermain bersama teman-
temannya 

-anak bekerja sama dalam 
menyelesaikan tugas kelompok 

-anak bekerja sama dalam 
merapikan dan menyimpan alat 
permainan yang telah dipakai 

BSH 

BSH 

BSH 

Toleran Anak peduli 
terhadap temannya 

-anak mau menolong ketika 
melihat temannya jatuh pada 
saat bermain 

-anak mampu menghibur 
temannya yang sedang sedih 

BSH 

BSH 



-anak mampu memberi dan 
meminta maaf kepada teman 

-anak mampu mengucapkan 
terimakasih kepada teman pada 
saat diberikan Sesutu 

BSH 

BSH 

 

Keterangan:  

BSB: Anak terbiasa melakukan secara konsisten tanpa perintah dan bantuan orang 

          lain  

BSH: Anak mampu melakukan tanpa di suruh 

MB: Anak mampu melakukannya apabila diberi perintah 

BB: Anak melakukan atas instruksi dan bimbingan guru 

  

 

 

 

 

 

 



3. Subjek 3, nama anak AF 

Perilaku Prososial 
Anak Usia 5-6 

Tahun 
Kompetensi Dasar Indikator Ket. 

Bermain bersama Anak berani 
mengajak 
temannya untuk 
bermain  

-anak dapat bekerjasama 
dengan teman saat bermain 

-anak mampu bekerjasama 
dengan teman menyelesaikan 
tugas kelompok yang diberikan 
guru 

-anak dapat bermain dengan 
baik dengan semua teman 
sekelasnya 

BSH 

 

BSH 

 

BSH 

Berbagi  Anak mau berbagi 
dengan orang lain  

-anak tebiasa berbagi makanan 
dan minuman kepada teman  

-anak berinisiatif memberikan 
makanannya kepada teman  

-anak memberikan makanannya 
kepada ibu guru tanpa diminta 

BSH 

MB 

BSH 

Bekerja sama Anak bekerja sama 
dalam bermain 

Anak 
menyelesaikan 
tugas kelompok 
dengan kompak 

-anak anak bermain bersama 
teman-temannya 

-anak bekerja sama dalam 
menyelesaikan tugas kelompok 

-anak bekerja sama dalam 
merapikan dan menyimpan alat 
permainan yang telah dipakai 

BSB 

BSH 

BSB 

Toleran Anak peduli 
terhadap temannya 

-anak mau menolong ketika 
melihat temannya jatuh pada 
saat bermain 

-anak mampu menghibur 
temannya yang sedang sedih 

BSH 

BSH 



-anak mampu memberi dan 
meminta maaf kepada teman 

-anak mampu mengucapkan 
terimakasih kepada teman pada 
saat diberikan Sesutu 

BSH 

BSH 

 

Keterangan:  

BSB: Anak terbiasa melakukan secara konsisten tanpa perintah dan bantuan orang 

          lain  

BSH: Anak mampu melakukan tanpa di suruh 

MB: Anak mampu melakukannya apabila diberi perintah 

BB: Anak melakukan atas instruksi dan bimbingan guru 

  

 

 

 

 

 

 



4. Subjek 4, nama anak MF 

Perilaku Prososial 
Anak Usia 5-6 

Tahun 
Kompetensi Dasar Indikator Ket. 

Bermain bersama Anak berani 
mengajak 
temannya untuk 
bermain  

-anak dapat bekerjasama 
dengan teman saat bermain 

-anak mampu bekerjasama 
dengan teman menyelesaikan 
tugas kelompok yang diberikan 
guru 

-anak dapat bermain dengan 
baik dengan semua teman 
sekelasnya 

BSH 

 

BSH 

 

BSH 

Berbagi  Anak mau berbagi 
dengan orang lain  

-anak tebiasa berbagi makanan 
dan minuman kepada teman  

-anak berinisiatif memberikan 
makanannya kepada teman  

-anak memberikan makanannya 
kepada ibu guru tanpa diminta 

BSH 

MB 

BSH 

Bekerja sama Anak bekerja sama 
dalam bermain 

Anak 
menyelesaikan 
tugas kelompok 
dengan kompak 

-anak bermain bersama teman-
temannya 

-anak bekerja sama dalam 
menyelesaikan tugas kelompok 

-anak bekerja sama dalam 
merapikan dan menyimpan 
mainan yang telah dipakai 

BSH 

BSH 

MB 

Toleran Anak peduli 
terhadap temannya 

-anak mau menolong ketika 
melihat temannya jatuh pada 
saat bermain 

-anak mampu menghibur 
temannya yang sedang sedih 

BSB 

BSH 



-anak mampu memberi dan 
meminta maaf kepada teman 

-anak mampu mengucapkan 
terimakasih kepada teman pada 
saat diberikan Sesutu 

BSH 

BSH 

 

Keterangan:  

BSB: Anak terbiasa melakukan secara konsisten tanpa perintah dan bantuan orang 

          lain  

BSH: Anak mampu melakukan tanpa di suruh 

MB: Anak mampu melakukannya apabila diberi perintah 

BB: Anak melakukan atas instruksi dan bimbingan guru 
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