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ABSTRAK 

Latar belakang melakukan penelitian ini didasari pengamatan dan pengalaman peneliti saat 

melakukan pembelajaran. Anak Kelompok B umumnya kurang memahami sifat jujur, sehingga anak 

belum begitu terampil dalam bersikap jujur. 

Permasalahan dalam penelitian ini telah dikemukakan dan dibatasi ruang lingkupnya sehingga 

dapat dirumuskan apakah penggunaan media kaleng kejujuran dalam pembelajaran dapat meningkatkan 

kemampuan dalam bersikap jujur pada anak Kelompok B TK Aisyiyah Bustanul Athfal I Singonegaran. 

Indikator kualitas tindakan berhasil bila kemampuan dalam bersikap jujur pada anak Kelompok B TK 

Aisyiyah Bustanul Athfal I Singonegaran telah dilakukan tindakan mengalami perubahan yang positif 

daripada sebelum dilakukan tindakan. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian tindakan kelas (PTK). Sasaran yang menjadi 

penelitian ini adalah anak kemampuan dalam bersikap jujur pada anak Kelompok B TK Aisyiyah 

Bustanul Athfal I Singonegaran pada tahun ajaran 2014/2015, jumlah anak dalam 1 kelas ada 15 anak, 

terdiri dari 8 anak laki-laki dan 7 anak perempuan. Penelitian dilaksanakan dalam 3 siklus menggunakan 

instrument berupa Rencana Kegiatan Mingguan (RKM), Rencana Kegiatan Harian (RKH), lembar 

observasi anak didik, lembar observasi guru dan dokmentasi. 

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah melalui penggunaan media kaleng kejujuran dapat 

meningkatkan kemampuan dalam berskap jujur anak Kelompok B TK Aisyiyah Bustanul Athfal I 

Singonegaran Kecamatan Pesantren Kota Kediri.                                                .

Kata kunci: Sikap Jujur, Kaleng Kejujuran 

 

I. PENDAHULUAN 

Pendidikan anak usia dini (PAUD) 

adalah suatu upaya pembinaan yang 

ditujukan kepada anak sejak lahir sampai 

dengan usia enam tahun yang dilakukan 

melalui pemberian rangsangan pendidikan 

untuk membantu pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani dan rohani agar anak 

memiliki kesiapan dalam memasuki 

pendidikan lebih lanjut. 

Jujur adalah sebuah kata sederhana 

yang memiliki nilai dan makna luar biasa. 

Sayang sekarang ini kejujuran sudah mulai 

dilupakan dan jarang ditemui. Kemampuan 

dalam bersikap jujur pada anak usia dini 

yang terjadi di TK Aisyiyah Bustanul Athfal 

I Singonegaran belum terlihat dari yang 

diperoleh peneliti. Dari data menunjukkan 

dari 15 anak, terdapat 3 anak yang mendapat 

bintang **, 2 anak yang mendapat bintang 

*** sedangkan yang mendapat bintang * 

ada 10 anak. Setelah peneliti melihat hasil 

data atau penilaian tersebut, maka peneliti 

menemukan solusi untuk mengatasi 
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kemampuan perkembangan dalam bersikap 

jujur anak usia dini menggunakan media 

kaleng kejujuran. 

II. KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Sikap Jujur 

a. Pengertian  Jujur 

Menurut Fadillah, dkk (2013) 

jujur merupakan perilaku yang 

didasarkan pada upaya menjadikan 

dirinya sebagai orang yang selalu 

dapat dipercaya dalam perkataan, 

tindakan dan pekerjaan. 

Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) jujur adalah lurus 

hati, tidak berbohong, tidak curang, 

tulus ikhlas. Sedangkan kejujuran 

merupakan sifat jujur, ketulusan hati, 

kelurusan hati. Oleh karena itu, 

pengertian kejujuran atau jujur 

adalah tidak berbohong, berkata atau 

memberikan informasi sesuai 

kenyataan.  

Menurut Kelly (2003/2005), 

orang tua harus mendorong dan 

mendukung anak untuk berkata jujur 

dan tidak meminta anak untuk 

berkata tidak jujur demi kepentingan 

orang tua. Selain itu, orang tua juga 

tidak boleh memanggil anaknya 

dengan sebutan pembohong karena 

akan membuat anak bertumbuh 

menjadi pembohong. 

b. Faktor yang mempengaruhi 

kemampuan bersikap jujur. 

Menurut Megawangi dalam 

Aisyah (2007) dalam membentuk 

tingkah laku sebagai pencerminan 

nilai-nilai hidup tertentu, banyak 

Faktor tingkat harmonisasi 

hubungan antara orangtua dan anak 

yaitu: faktor seberapa banyak model 

yang diidentifikasikan oleh anak 

sebagai gambaran ide, faktor 

lingkungan memegang peranan 

penting faktor tingkat penalaran, 

faktor interaksi sosial. 

c. Metode pengembangan sikap jujur 

Metode untuk meningkatkan 

kemampuan moral dan nilai agama 

dalam bersikap jujur yaitu: bercerita, 

karya wisata, bernyanyi, sajak. 

2. Media Kaleng Kejujuran 

a. Pengertian Media 

Heinich, Molenda dan Russell 

dalam buku media dan sumber 

belajar TK (Badru zaman, 2008:4.4) 

menyatakan bahwa kata media 

berasal dari bahasa latin dan 

merupakan bentuk jamak dari kata 

medium, yang secara harfiah berarti 

perantara atau pengantar. Media 

merupakan wahana penyalur 

informasi belajar atau pesan.  

b. Pengertian Kaleng 

Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI), kaleng adalah 
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besi tipis berlapis timah, lembaran 

baja yang disalut timah. Bagi orang 

awam, kaleng sering diartikan 

sebagai tempat penyimpanan atau 

wadah yang terbuat dari logam dan 

digunakan untuk mengemas 

makanan, minuman atau produk lain. 

Dalam pengertian ini, kaleng juga 

termasuk wadah yang terbuat dari 

aluminium. 

c. Pengertian Kejujuran 

Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI), jujur adalah lurus 

hati, tidak berbohong, tidak curang, 

tulus ikhlas. Sedangkan kejujuran 

merupakan sifat jujur, ketulusan hati, 

kelurusan (hati). Oleh karena itu, 

pengertian kejujuran atau jujur 

adalah tidak berbohong, berkata atau 

memberikan informasi sesuai 

kenyataan.  

d. Pengertian Media Kaleng Kejujuran 

Media kaleng kejujuran adalah 

kaleng yang digunakan anak-anak 

dalam melakukan transaksi di kantin 

yang bertujuan untuk menguji 

kejujuran anak. 

e. Prosedur penggunaan media 

Media kaleng kejujuran 

diletakkan pada kantin kejujuran 

yang ada di sekolah. Anak didik 

yang membeli mengambil sendiri 

makanan dan minuman yang hendak 

dibeli. Di kantin tidak ada petugas 

yang berjaga maupun yang mencatat 

yang dibeli anak didik. Setiap anak 

didik yang mengambil barang 

langsung membayar atau 

memasukkan uang ke dalam kaleng 

kejujuran yang disediakan. 

B. Kerangka Berfikir 

Mengingat kemampuan dalam 

bersikap jujur memberikan dampak yang 

positif bagi perkembangan anak usia dini, 

maka berkaitan dengan perkembangan sikap 

jujur ini, anak juga secara simultan dapat 

mengembangkan dirinya dalam hal 

perkembangan kepribadian, sosial dan 

kemasyarakatan. Mengenalkan dan 

menanamkan kejujuran sedini mungkin 

dapat meningkatkan kemampuan moral dan 

nilai agama. 

Salah satu yang dibutuhkan untuk 

meningkatkan kemampuan dalam bersikap 

jujur pada anak selain dukungan orangtua 

juga dengan dukungan guru. Guru dapat 

meningkatkan kemampuan dalam bersikap 

jujur menggunakan media kaleng kejujuran. 

Karena dengan menggunakan media guru 

lebih mudah dalam menyampaikan materi 

pembelajaran. 

 

III. METODE PENELITIAN 

A. Subjek dan Setting Penelitian 

Pelaksanaan ini dilaksanakan di TK 

Aisyiyah Bustanul Athfal I Singonegaran 

Kecamatan Pesantren Kota Kediri. 

Subjek dalam penelitian ini anak didik 
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kelompok B yang berjumlah 15 anak, 

terdiri dari 7 anak perempuan dan 8 anak 

laki-laki. 

B. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini merupakan Penelitian 

Tindakan Kelas Kolaboratif, 

menggunakan model penelitian tindakan 

dari Kemmis Mc Targart. Yang terdiri 

dari empat langkah yaitu: 1) perencanaan, 

2) pelaksanaan tindakan, 3) pengamatan 

dan 4) refleksi 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Tahapan Penelitian Tindakan Kelas 

(Sumber: Kemmis dan Mc. Taggat (dalam Arikunto, 

2010)) 

C. Teknik Pengumpulan Data dan 

Instrumen Penelitian 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang akan dilakukan 

dalam pengumpulan data dalam 

penelitian tindakan kelas adalah 

observasi. Data-data yang diperlukan 

dalam penelitian ini diperoleh melalui 

observasi anak didik dan observasi 

media. 

2. Instrument Penelitian 

Instrumen yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 

perangkat pembelajaran yaitu 

Rencana Kegiatan Harian (RKH). 

Rencana pembelajaran merupakan 

perangkat mengajar yang 

didalamnya terdapat langkah-

langkah yang akan dilakukan oleh 

guru dalam mengajar pada siklus I, 

siklus II dan siklus III. Rencana 

pembelajaran ini mengacu pada 

kemampuan bersikap jujur anak 

didik. Juga dengan Observasi dan 

Dokumentasi. 

a. Observasi 

Suharsimi (2010) 

menyatakan bahwa observasi 

disebut sebagai pengamatan 

yang meliputi kegiatan pemuatan 

peratian terhadap suatu objek 

dengan menggnakan seluruh alat 

indera yaitu melalui penglihatan, 

penciuman, pendengaran, peraba 

dan pengecap.   

b. Dokumentasi  

Dokumentasi yang 

digunakan yaitu berupa foto 

anak, ketika anak bersikap atau 

berperilaku sesuai dengan 

konsep jujur. 

D. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian tindakan kelas ini 

adalah kuantitatif. Kegiatan analisis data 

menggunakan unjuk kerja anak dalam 

penerapan media kaleng kejujuran, 

kemudian direfleksi dan dianalisis. 

PERENCANAA

N 
REFLEKSI 

TINDAKAN 

PENGAMATAN 

PERENCANAA

N 
REFLEKSI 

PERENCANAAN 

TINDAKAN 

SIKLUS 1 
1 

REFLEKSI PENGAMATAN 

PENGAMATAN 

TINDAKAN 
SIKLUS 3 

SIKLUS 2 
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Prosedur analisis data dalam penelitian 

ini adalah: 

  

Ket : P  : Hasil jawaban 

dalam % 

f  : Nilai yang diperoleh 

n  :  Jumlah item pengamatan dikalikan 

dengan nilai tertinggi 

E. Rencana Jadwal Penelitian 

Penelitian dilaksanakan selama 6 

bulan, mulai bulan Oktober  s/d bulan 

Maret 2015 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

A. Gambaran Selintas Setting Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di TK 

Aisyiyah Bustanul Athfal I 

Singonegaran Pesantren Kediri pada 

Semester II bulan Januari sampai Maret. 

Penelitian dilaksanakan di Kelompok B 

dengan jumlah anak didik 15 anak, 

terdiri dari 8 anak laki-laki dan 7 anak 

perempuan. 

Kegiatan belajar yang digunakan 

adalah meningkatkan kemampuan moral 

dan nilai agama dalam bersikap jujur. 

Sumber belajar berupa media kaleng 

kejujuran. Alat kelengkapan berupa 

kantin yang telah dipersiapkan sebelum 

kegiatan dilaksanakan. Hal-hal yang 

diamati adalah kemampuan anak dalam 

bersikap jujur dengan menggunakan 

media kaleng kejujuran. Dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran 

meningkatkan kemampuan dalam 

bersikap jujur, peneliti ditemani teman 

sejawat sebagai kolaborator. 

B. Deskripsi Temuan Penelitian 

1. Pelaksanaan Tindakan Siklus 

a. Tahap Perencanaan 

Pada tahapan ini akan 

dipersiapkan berbagai hal yang 

akan digunakan dalam penelitian 

tindakan kelas. 

b. Tahap Pelaksanaan Tindakan  

Dalam tahap ini peneliti 

menerapkan persiapan 

pembelajaran yang telah 

direncanakan sebelumnya.  

c. Tahap Pengamatan atau 

Observasi 

Dalam observasi ini peneliti 

melakukan pengamatan sesuai 

dengan format yang telah dibuat. 

Hal ini bertujuan untuk 

mengetahui dan memperoleh 

gambaran tentang perkembangan 

proses pengamatan. 

d. Tahap Refleksi 

Hasil refleksi siklus 

berdasarkan lembar observasi 

untuk menunjukkan dalam 

menyampaikan cara 

menggunakan media, manfaat 

media kaleng, materi sudah 

mengalami peningkatan. Hal ini 

dutunjukkan dengan 
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ketercapaian prosentase 

ketuntasan belajar anak. 

C. Pembahasan dan Pengambilan 

Simpulan 

a. Pembahasan 

Berdasarkan data hasil Media 

Kaleng Kejujuran diperoleh  

prosentase hasil penilaian 

kemampuan dalam bersikap jujur 

*satu sebesar 0% prosentase *dua 

sebesar 20 %, prosentase *tiga 

sebesar 53,34 % dan prosentase 

*empat sebesar 26,66 %.  

b. Pengambilan Simpulan 

Dengan menggunakan media 

Kaleng Kejujuran dapat 

meningkatkan kemampuan bersikap 

jujur serta minat anak didik dalam 

mengikuti pembelajaran sudah 

meningkat. 

D. Kendala dan Keterbatasan 

Dalam pelaksanaan penelitian 

tindakan kelas ini, terdapat kendala dan 

keterbatasan yang menyebabkan kegiatan 

pembelajaran menjadi kurang maksimal. 

Kendala tersebut disebabkan adanya anak 

didik yang masih rewel dan ingin ditemani 

oleh orang tua atau pendidik. Keterbatasan 

dalam penerapan media ini adalah adanya 

rasa kebosanan anak terhadap berbagai 

macam makanan yang hanya itu-itu saja 

dalam penerapan media Kaleng Kejujuran 

pada permainan kantin kejujuran pendidik 

hanya menyediakan makanan yang tidak 

berbahaya bagi anak. 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan rumusan masalah, 

rumusan hipotesis dan hasil-hasil 

pengujian, selanjutnya dapat 

disimpulkan penerapan media kaleng 

kejujuran dalam pembelajaran dapat 

meningkatkan kemampuan dalam 

bersikap jujur anak kelompok B TK 

Aisyiyah Bustanul Athfal I 

Singonegaran Kecamatan Pesantren 

Kota Kediri. Tindakan tersebut terbukti 

dapat meningkatkan kemampuan dalam 

bersikap jujur anak, maka hipotesis 

tindakan ini diterima. 

B. Saran 

Berdasarkan latar belakang 

masalah dan kesimpulan, disampaikan 

saran-saran: 

1. Untuk anak TK Aisyiyah Bustanul 

Athfal I Singonegaran Pesantren 

Kediri. 

a. Media kaleng kejujuran semoga 

dapat meningkatkan kemampuan 

anak dalam bersikap jujur, 

sehingga karakter positif lain 

yang tertanam dalam diri anak 

dapat tumbuh secara optimal. 

b. Dapat mengembangkan media 

yang lebih menarik sehingga 
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pembelajaran dapat lebih 

maksimal. 

2. Untuk Pengajar TK Aisyiyah 

Bustanul Athfal I Singonegaran 

Kecamatan Pesantren Kota Kediri 

a. Semoga penelitian yang sudah 

dilakukan peneliti dapat 

dijadikan pilihan tindakan oleh 

pengajar TK dalam 

mengembangkan kemampuan 

dalam bersikap jujur. 

b. Guru dapat menngunakan media 

yang baru yang lebih menarik 

dan inovatif dari media 

sebelumnya. 

3. Untuk Lembaga 

a. Penelitian meningkatkan 

kemampuan dalam bersikap jujur 

menggunakan media kaleng 

kejujuran dapat dijadikan 

sebagai salah satu pedoman 

dalam mngembangkan karakter 

anak, khususnya karakter jujur 

dalam pembelajaran. 

b. Penggunaan media kaleng 

kejujuran dalam proses 

pembelajaran dapat lebih 

meningkatkan kemampuan 

dalam bersikap jujur 
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