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ABSTRAK 

 

Adistyasari, Ria. 2013. Meningkatkan keterampilan sosial dan Kerjasama Anak 

Dalam Bermain Angin Puyuh. Pendidikan Guru PAUD Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing I Dra. Emmy Budiartati, M. Pd, Pembimbing II Wulan 

Adiarti, S. Pd, M. Pd. Jumlah halaman 113. 

 

Kata Kunci : keterampilan sosial, kerjasama dan bermain angin puyuh . 

 

 Keterampilan sosial dan kerjasama anak kelompok B TK Kemala 

Bhayangkari 08 kurang maksimal, berdasarkan pengamatan tersebut peneliti 

menemukan ide, gagasan atau rencana untuk melakukan penelitian tindakan kelas 

dengan menggunakan kegiatan permainan angin puyuh di TK Kemala 

Bhayangkari 08 dalam pegembangan keterampilan sosial dan kerjasama anak. 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yang pertama adalah apakah 

permainan angin puyuh dapat meningkatkan keterampilan sosial dan kerjasama 

anak melalui kerjasama?. Permasalahan yang kedua adalah apakah faktor 

pendukung dan kendala dari permainan angin puyuh dalam meningkatkan 

keterampilan sosial dan kerjasama anak di TK Kemala Bhayangkari 08?. Tujuan 

penelitian adalah untuk meningkatkan keterampilan sosial dan kerjasama anak 

dalam bermain angin puyuh dan faktor pendukung dan kendala dari permainan 

angin puyuh dalam meningkatkan keterampilan sosial dan kerjasama anak di TK 

Kemala Bhayangkari 08. Penelitian Tindakan Kelas dilakukan di TK Kemala 

Bhayangkari 08 Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang. 

 

 Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode Penelitian 

Tindakan Kelas. Penelitian dilaksanakan dalam tiga siklus, tiap siklus terdiri atas 

tahapan perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Pengambilan data 

kuantitatif dan kualititatif. Indikator keberhasilan adalah sebagai berikut : 

meningkatnya keterampilan sosial dan kerjasama anak lebih dari 80% dan kenerja 

guru minimal Baik yaitu dengan presentase 3,00. 

 

Dari analisis data penelitian siklus I diperoleh hasil kemampuan 

keterampilan sosial dan kerjasama anak dalam bermain angin puyuh adalah 45% 

dengan kategori sangat kurang, kemudian dilanjutkan perbaikan ke  siklus II dan 

hasil penelitian meningkat sebesar 70% dengan kategori cukup. Untuk lebih 

memaksimalkan keterampilan sosial dan kerjasama anak melalui bermain angin 

puyuh, peneliti melanjutkan perbaikan ke siklus III dengan peningkatan sangat 

baik menjadi 90%. 

  

Berdasarkan dari hasil penelitian peneliti menyimpulkan bahwa dengan 

bermain angin puyuh di TK Kemala Bhayangkari 08 dapat meningkatkan 

keterampilan sosial dan kerjasama anak dan juga meningkatkan kinerja guru. 

Berdasarkan dari hasil penelitian dapat disarankan untuk menggunakan permainan 

angin puyuh dalam memberikan pembelajaran terutama untuk meningkatkan 

keterampilan sosial dan kerjasama pada anak usia dini. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kemampuan keterampilan sosial dan kerjasama sangat penting untuk 

anak, hal ini akan menjadi bekal saat anak memasuki dunia pergaulan yang 

lebih luas, dimana pengaruh teman-teman dan lingkungan sosial akan 

mempengaruhi kehidupannya. Kurangnya keterampilan sosial dan 

kemampuan kerjasama akan menyebabkan rasa rendah diri, kenakalan, dan 

dijauhi dalam pergaulan. Anak harus diajarkan memiliki keterampilan sosial 

dan kerjasama sejak usia dini, yang bisa di dapat dari lingkungan keluarga, 

masyarakat dan lingkungan sekolah, yaitu pertama kali anak memasuki 

sekolah seperti Taman Kanak-Kanak (TK). 

Menurut Purwadarminta (1976:43), Taman Kanak-Kanak (TK) adalah 

salah satu bentuk pendidikan dini bagi anak usia empat tahun sampai 

memasuki pendidikan dasar. Tujuan program kegiatan belajar di TK adalah 

untuk membantu perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya 

cipta yang diperlukan oleh anak dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan 

untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya. 

Belajar dan bermain di TK, akan mempermudah anak untuk belajar 

mengembangkan keterampilan sosial dan kerjasama, karena saat anak 
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melanjutkan ke Sekolah Dasar (SD) anak dituntut memiliki keterampilan 

sosial dan kerjasama yang baik, karena intensitas berinteraksi lebih banyak 

dan harus ditanamkan dan diajarkan pada masa prasekolah. 

Menurut Chaplin dalam Suhartini (2004:18), Keterampilan sosial 

merupakan bentuk perilaku, perbuatan dan sikap yang ditampilkan oleh 

individu ketika berinteraksi dengan oranglain disertai dengan ketepatan dan 

kecepatan sehingga memberikan  kenyamanan bagi orang yang berada di 

sekitarnya. Anak yang menguasai keterampilan sosial, diharapkan belajar 

untuk menyesuaikan diri terhadap norma kelompok, karena keterampilan 

sosial merupakan salah satu aspek perkembangan anak yang sangat penting 

dalam menentukan keberhasilan anak untuk memulai dan memiliki hubungan 

sosial. Selain itu kemampuan anak dalam kerjasama juga penting untuk suatu 

kegiatan atau pergaulan berkelompok. 

Kerjasama menurut Saputra (2005:39) adalah gejala saling mendekati 

untuk mengurus kepentingan bersama dan tujuan yang sama. Perkembangan 

keterampilan sosial anak dan kerjasama sangat dipengaruhi oleh kondisi anak 

dan lingkungan sosialnya, baik orang tua, teman sebaya, dan masyarakat 

sekitar. Apabila kondisi anak dan lingkungan sosial dapat memfasilitasi atau 

memberikan peluang terhadap perkembangan anak secara positif maka anak 

akan dapat mencapai keterampilan sosial dan kerjasama yang baik, akan tetapi 

apabila lingkungan sosial itu kurang kondusif cenderung anak akan 

menampilkan perilaku yang kurang baik. Kebanyakan anak merasa kesulitan 

dalam berinteraksi dengan teman, Guru maupun orang yang baru dikenalnya. 
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Anak memiliki perkembangan keterampilan sosial dan kerjasama 

dengan baik, apabila orangtua memberikan pola asuh yang baik, namun 

kebanyakan para orang tua sering beranggapan bahwa keterampilan sosial 

kerjasama anaknya tidaklah begitu penting untuk diperhatikan dalam 

kehidupannya. Hal ini dikarenakan anak akan dapat belajar dengan sendirinya 

untuk berinteraksi secara baik dengan teman, saudara atau orang lain. 

Orangtua beranggapan bahwa memasukkan anak ke sekolah atau ke lembaga 

pendidikan sudah cukup untuk membentuk keterampilan sosial dan kerjasama, 

padahal keterampilan sosial dan kerjasama anak juga diperoleh di dalam 

keluarga dan lingkungan sekitar. 

Orangtua tidak menyadari bahwa sekolah maupun lembaga pendidikan 

yang diberikan kepada anak belum tentu dapat membentuk perkembangan 

keterampilan sosialnya dan kerjasama secara baik, karena kebanyakan sekolah 

dan lembaga pendidikan tersebut lebih mengedepankan tujuan bagaimana 

peserta didiknya menjadi pintar dan cerdas (kognitif) tanpa memperhatikan 

bagaimana perkembangan keterampilan sosial dan kerjasama peserta didiknya. 

Oleh karena itu para orangtua sebaiknya tidak melepaskan tanggungjawabnya 

dalam hal membentuk perkembangan keterampilan sosial dan kerjasama anak. 

Seorang Guru TK seharusnya selalu bersedia bermain dengan anak dan 

tidak menganggap aktivitas bermain sebagai hal yang sia-sia. Guru juga 

dituntut untuk bersungguh-sungguh dalam mengembangkan seluruh aspek 

perkembangan anak melalui bermain dan permainan. 
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Berdasarkan hasil observasi di TK Kemala Bhayangkari 08, ditemukan 

kurangnya keterampilan sosial dan kerjasama anak. Ada dua anak yang masih 

ditunggui orangtuanya, beberapa anak masih merajuk dan merengek, anak 

laki-laki sering menggangu dan membuat temannya marah, anak tidak sabar 

menunggu giliran ketika melakukan kegiatan, anak kurang kerjasama ketika 

bermain dan melakukan kegiatan secara berkelompok. (19 Maret 2012) 

Salah satu penyebab masih kurangnya keterampilan sosial dan 

kerjasama anak adalah metode pengajaran kurang memiliki variasi dalam 

bermain, serta pembagian tugas kepada anak seringkali bersifat individual atau 

tidak berkelompok. Proses pembelajaran tanpa adanya kegiatan bermain akan 

mengakibatkan anak cepat bosan dan jenuh di kelas sehingga diperlukan 

upaya yang baru untuk meningkatkan keterampilan sosial dan kerjasama anak 

agar lebih optimal yaitu dengan bermain Angin Puyuh. 

Bermain Angin Puyuh adalah salah satu jenis kegiatan bermain yang 

diajarkan kepada anak untuk mengembangkan keterampilan sosial dan 

kerjasama, karena permainan ini merupakan jenis permainan terpimpin yang 

membutuhkan kerjasama dalam kelompok. Sehingga anak harus berinteraksi 

dengan teman untuk menyelesaikan permainannya. Jika anak saling 

berinteraksi dengan teman, dan bekerjasama maka akan terlihat keterampilan 

sosial anak. 

Untuk meningkatkan keterampilan sosial dan kerjasama pada anak 

Taman Kanak-kanak melalui permainan ini, pelaksanaannya di sekolah 
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dimasukkan kegiatan pembelajaran. Adapun dalam pelaksanaannya di sekolah 

tidak menutup kemungkinan akan menemui hambatan. Kendala-kendala yang 

mungkin muncul pada saat anak-anak melakukan permainan ini misalnya 

pemahaman orang tua dan guru yang kurang mendukung terhadap aktivitas 

bermain yang dilakukan oleh anak. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti memilih judul 

meningkatkan keterampilan sosial dan kerjasama anak dalam bermain angin 

puyuh ( PTK Kelompok B di  TK Kemala Bhayangkari 08 Kecamatan Gajah 

Mungkur Semarang, Tahun 2012). 

1.1. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah yang dirumuskan 

dalam penulisan penelitian ini adalah : 

1.1.1. Apakah permainan angin puyuh dapat meningkatkan keterampilan sosial 

dan kerjasama anak di TK Kemala Bhayangkari 08? 

1.1.2. Apakah faktor pendukung dan kendala dari permainan angin puyuh dalam 

meningkatkan keterampilan sosial dan kerjasama anak di TK Kemala 

Bhayangkari 08? 

 

1.2. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan, maka tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah : 
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1.2.1. Untuk mengetahui bahwa permainan angin puyuh dapat meningkatkan 

keterampilan sosial dan kerjasama di TK Kemala Bhayangkari 08. 

1.2.2. Mengetahui faktor pendukung dan kendala dalam permainan angin puyuh 

dalam meningkatkan keterampilan sosial dan kerjasama di TK Kemala 

Bhayangkari 08. 

 

1.3. Pengasan Istilah dan Batasan Masalah 

1.3.1.  Penegasan Istilah 

 Sehubungan dengan judul di atas, perlu adanya definisi istilah 

dalam penelitian ini untuk menghindari kesalahan dan pemahaman bahasa, 

maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut : 

1.3.1.1. Keterampilan Sosial : merupakan cara anak dalam melakukan interaksi 

baik dalam hal tingkah laku maupun dalam hal berkomunikasi dengan 

oranglain. 

1.3.1.2. Kerjasama : kesepakatan antara dua orang atau lebih yang saling 

menguntungkan kedua belah pihak. 

1.3.1.3. Bermain Angin Puyuh : salah satu jenis kegiatan permainan terpimpin 

yang membutuhkan kerjasama anak dalam kelompok untuk meningkatkan 

ketrampilan sosial dan kerjasama anak. 

1.3.2. Batasan Masalah 

 Dari penegasan istilah tersebut, penulis membatasi masalah yang 

akan di bahas yaitu meningkatkan keterampilan sosial dan kerjasama dengan 

bermain angin puyuh. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini dapat diambil manfaat secara teoritis maupun 

praktis, yaitu sebagai berikut : 

1.4.1. Manfaat teoritis 

Dari segi ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat mengetahui upaya 

meningkatkan keterampilan sosial dan kerjasama anak, khususnya melalui 

permainan “angin puyuh” di TK kemala Bhayangkari 08 Semarang. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

1.4.2.1. Bagi Guru 

1.4.2.1.1. Memberikan cara yang tepat untuk meningkatkan keterampilan sosial 

dan kerjasama anak melalui permainan. 

1.4.2.1.2. Memberikan motivasi kepada guru untuk lebih kreatif dalam 

memberikan permainan guna membantu anak memenuhi aspek 

keterampilan sosial dan kerjasama anak. 

1.4.2.2.   Bagi Sekolah 

1.4.2.2.1. Memberikan model pembelajaran yang menarik bagi sekolah dalam 

rangka memberikan proses pembelajaran sehingga mutu pendidikan 

dapat meningkat. 

1.4.2.3.  Bagi Anak 

1.4.2.3.1. Meningkatkan keterampilan sosial dan kerjasama anak melalui 

permainan. 

1.4.2.3.2. Meningkatkan sikat positif dengan kerjasama ketika permainan    

berlangsung. 
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1.5. Sistematika Skripsi 

Secara garis besar sistematika skripsi ini terbagi menjadi 3 bagian, 

yaitu bagian awal, bagian isi dan bagian akhir yang masing-masing diuraikan 

sebagai berikut. 

1.5.1. Bagian awal skripsi 

Berisi judul, pernyataan, persetujuan pembimbing, lembar pengesahan, 

pernyataan, motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar 

tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. 

1.5.2. Bagian isi skripsi 

Bab Satu Pendahuluan. 

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab Dua Kajian Pustaka dan Hipotesis. 

Berisi teori-teori yang mendukung dalam penelitian dan rumusan 

hipotesisnya.  

Bab Tiga Metode Penelitian. 

Pendekatan penelitian, Tempat penelitian, Variabel penelitian, Jadwal 

penelitian, pengumpulan data dan Analisis data. 

Bab Empat Hasil Penelitian dan Pembahasan. 

Berisi hasil penelitian dan pembahasannya.  

Bab Lima Penutup  

Berisi simpulan dan saran. 
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1.5.3. Bagian akhir skripsi 

Berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB 2 

 KAJIAN PUSTAKA  

2.1. Keterampilan Sosial 

2.1.1.  Pengertian Keterampilan Sosial 

Pada awal manusia dilahirkan belum bersifat sosial, dalam artian belum 

memiliki kemampuan dalam berinteraksi dengan orang lain. Kemampuan 

sosial anak diperoleh dari berbagai kesempatan dan pengalaman bergaul 

dengan orang-orang di lingkungannya. Kebutuhan berinteraksi dengan orang 

lain telah dirasakan sejak usia enam bulan, disaat itu mereka telah mampu 

mengenal manusia lain, terutama ibu dan anggota keluarganya. Anak mulai 

mampu membedakan arti senyum dan perilaku sosial lain, seperti marah (tidak 

senang mendengar suara keras) dan kasih sayang.  

Merrel (2008:1) memberikan pengertian keterampilan sosial sebagai 

 perilaku spesifik, inisiatif, mengarahkan pada hasil sosial yang diharapkan 

sebagai bentuk perilaku seseorang. Combs & Slaby (dalam Cartledge & 

Milburn, 1992:7) memberikan pengertian  keterampilan sosial adalah 

kemampuan berinteraksi dengan orang lain dalam konteks sosial dengan cara-

cara yang khusus yang dapat diterima secara sosial maupun nilai-nilai dan 

disaat yang sama berguna bagi dirinya dan orang lain. Sedangkan Matson dan 

Ollendick (Widyanti, 2008:48) menerjemahkan keterampilan sosial sebagai 

kemampuan seseorang dalam beradaptasi secara baik dengan kingkungannya 

dan menghindari konflik saat berkomunikasi baik secara  fisik maupun verbal. 
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Hargie (1998:1) memberikan pengertian keterampilan sosial sebagai 

 kemampuan individu untuk berkomunikasi efektif dengan orang lain baik 

secara verbal maupun nonverbal sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada 

pada saat itu, dimana keterampilan ini merupakan perilaku yang dipelajari. 

Matson (1998:1) mengatakan bahwa keterampilan sosial membantu seseorang 

untuk dapat menyesuaikan diri dengan standar harapan masyarakat dalam 

norma-norma yang berlaku di sekelilingnya  Keterampilan-keterampilan sosial 

tersebut meliputi kemampuan berkomunikasi, menjalin hubungan dengan 

orang lain, menghargai diri sendiri dan orang lain, mendengarkan pendapat 

atau keluhan dari orang lain, memberi atau menerima feedback, memberi atau 

menerima kritik, bertindak sesuai norma dan aturan yang berlaku, dan lain-

lain. (Satria, http://id.shvoong.com, diakses tanggal 11 april 2012) 

Menurut Suardi (1979:56) keterampilan sosial adalah suatu kemahiran 

dalam bergaul dengan oranglain. Sementara itu, Surya (1988:4-5) menyatakan 

bahwa keterampilan sosial adalah perangkat perilaku tertentu yang merupakan 

dasar bagi tercapainya interaksi sosial secara efektif. 

Dari kutipan di atas dapatlah dimengerti bahwa semakin bertambah usia 

anak maka semakin kompleks  perkembangan sosialnya, dalam arti mereka 

semakin membutuhkan orang lain. Tidak dipungkiri lagi bahwa manusia adalah 

makhluk sosial yang tidak akan mampu hidup sendiri, mereka butuh interaksi 

dengan manusia lainnya, interaksi sosial merupakan kebutuhan kodrati yang 

dimiliki oleh manusia. Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli dapat ditarik 

kesimpulan bahwa keterampilan sosial merupakan cara anak dalam melakukan 

http://id.shvoong.com/
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interaksi baik dilihat dari bentuk perilaku maupun dalam bentuk komunikasi 

dengan oranglain.  

Pruett menjelaskan bahwa anak dapat belajar sejumlah keterampilan 

sosial melalui kegiatan bermain bersama anak-anak lain. 

(http://content.scholastic.com, diakses tanggal 5 maret 2013) . 

Sedangkan menurut Beaty (Afiati, 2005:14) menjelaskan bahwa 

beberapa aspek penting dalam mengembangkan keterampilan sosial anak 

meliputi : (1) belajar untuk melakukan kontak dan bermain bersama anak yang 

lain, (2) belajar untuk berinteraksi dengan teman sebaya untuk saling 

memberi, (3) belajar untuk bergaul dengan anak lain dan berinteraksi secara 

harmonis, (4) belajar untuk melihat dari sudut pandang anak lain, (5) belajar 

untuk menunggu giliran, (6) belajar untuk berbagi dengan yang lain, (7) 

belajar untuk menghargai hak-hak oranglain, (8) belajar untuk menyelesaikan 

atau mengatasi konflik dengan oranglain. 

Demikian pula Beaty menjelaskan bahwa terdapat empat dimensi 

keterampilan sosial yang berkembang pada saat anak melakukan kegiatan 

bermain, antara lain : 

(1) inisiatif untuk beraktivitas bersama teman sebaya, misalnya dengan 

memulai percakapan dengan anak, bisa berupa pertanyaan ataupun 

ajakan atau inisiatif untuk beraktivitas dengan teman sebaya. Meliputi 

indikator:  

- menyapa teman  

- mengajak teman bermain 

http://content.scholastic.com/
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(2) Bergabung dalam permainan (memasuki kegiatan bermain). Dalam hal 

ini keterampilan berkomunikasi memegang peranan yang penting untuk 

mendapat penerimaan kelompok bermain. Dua indikator yaitu: 

- Ikut bergabung dalam permainan. 

- Terlibat aktif dalam permainan. 

(3) Memelihara peran selama kegiatan bermain berjalan. Selain diperlukan 

kemampuan dalam melakukan percakapan (keterampilan berbicara) 

sehingga dapat dipahami anak lain, anak juga diharapkan memiliki 

keterampilan untuk mendengarkan, berbagi dan bekerja sama dengan 

orang lain. Dalam penelitian ini digunakan enam indikator yang 

menunjukkan kemampuan memelihara peran dalam bermain meliputi:  

- menyesuaikan aktivitas sesuai dengan tuntutan peran dalam bermain 

- tidak memaksakan kehendak kepada teman bermain 

- memberikan respon yang tepat kepada teman bermain 

- membantu teman bermain yang membutuhkan pertolongan  

- menerima bantuan teman bermain 

(4) Mengatasi konflik interpersonal pada saat bermain berlangsung. Konflik 

antar anak yang sering terjadi dalam kegiatan bermain biasanya karena 

rebutan mainan, peran ataupun giliran. kegiatan bermain meliputi empat 

indikator, antara lain: 

- mengabaikan sumber konflik dengan melanjutkan permainan (tidak 

bertengkar). 
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- Sabar menunggu giliran dengan mengalihkan perhatian sehingga 

konflik tidak berlanjut 

- Tidak berebut mainan dengan melakukan negosiasi atau 

mengkompromikan tuntutan sendiri dengan tuntutan teman bermain 

Berdasarkan pengertian dan pendapat tentang indikator keterampilan 

sosial yang dinyatakan Para ahli, diambil indikator-indikator dari dimensi 

keterampilan sosial dari Beaty, yaitu sebagai berikut: 

(1)  Adanya inisiatif untuk beraktivitas dengan teman sebaya . 

(2)  Bergabung dalam permainan 

(3)  Memelihara peran dalam bermain 

(4)  Mengatasi konflik dalam bermain. 

2.1.2. Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Keterampilan Sosial 

Anak 

Perkembangan keterampilan sosial anak sangat dipengaruhi oleh 

kondisi anak dan lingkungan sosialnya, baik orangtua, teman sebaya dan 

masyarakat sekitar. Apabila kondisi anak dan lingkungan sosial dapat 

memfasilitasi atau memberikan peluang terhadap perkembangan anak secara 

positif maka anak akan mencapai keterampilan sosial yang baik. 

Faktor- faktor yang dapat mempengaruhi keterampilan sosial anak 

antara lain faktor internal, faktor eksternal dan faktor eksternal dan internal. 

Natawidjaya (dalam Setiasih, 2006:13-14) menjelaskan bahwa faktor internal 

merupakan faktor yang dimiliki manusia sejak dilahirkan yang meliputi 

kecerdasan, bakat khusus, jenis kelamin, dan sifat-sifat kepribadiannya. Faktor 

http://www.psychologymania.com/2013/02/pengertian-kerja-sama.html
http://www.psychologymania.com/2013/02/pengertian-kerja-sama.html
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luar yaitu yang dihadapi oleh individu pada waktu dan setelah anak dilahirkan 

serta terdapat pada lingkungan seperti keluarga, sekolah, teman sebaya, dan 

lingkungan masyarakat. Faktor internal eksternal adalah faktor yang terpadu 

antara faktor luar dan dalam yang meliputi sikap, kebiasaan, emosi dan 

kepribadian. 

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa keterampilan sosial anak bisa 

didapat dari faktor anak itu sendiri, faktor dari luar dan gabungan antara faktor 

dari dalam diri anak dan faktor luar. Faktor dari dalam diri anak sudah ada 

sejak dilahirkan yang sudah terbentuk sejak awal dan bisa dikembangkan. 

Sedangkan faktor dari luar terbentuk karena pengaruh dan dorongan dari 

lingkungan. Anak yang memiliki keterampilan sosial yang baik bisa di dapat 

dari gabungan kedua faktor tersebut, yaitu karena bakat dari dirinya sendiri dan 

pengaruh dan masukan yang didapat anak dari luar. 

 

2.2. Konsep Dasar Kerjasama 

2.2.1. Pengertian Kerjasama 

Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat dipisahkan dari 

komunitasnya dan setiap orang di dunia ini tidak ada yang dapat berdiri 

sendiri melakukan segala aktivitas untuk memenuhi kebutuhannya, tanpa 

bantuan orang lain. Begitupun Anak, dalam aktivitas usahanya setiap anak 

selalu membutuhkan kehadiran dan peran orang lain. 

Salah satu ciri khas keterampilan sosial yang berkembang adalah 

kerjasama, belajar kerjasama yang mengembangkan kognitif maupun sosial. 
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Kerjasama adalah gejala saling mendekati untuk mengurus kepentingan 

bersama dan tujuan bersama. Kerjasama dan pertentangan merupakan dua 

sifat yang dapat dijumpai dalam seluruh proses sosial atau masyarakat, 

diantara seseorang dengan oranglain, kelompok dengan kelompok, dan 

kelompok dengan seseorang. Pada umumnya kerjasama menganjurkan 

persahabatan, akan tetapi kerjasama dapat dilakukan diantara dua pihak yang 

tidak bersahabat, atau bahkan bertentangan. Kerjasama diantara dua pihak 

yang bertentangan dinamakan kerjasama berlawanan (antagonic cooperation), 

merupakan suatu kombinasi yang amat produktif dalam masyarakat modern. 

(Carol seefeldt & Barbara, 2008 :177) 

Makna kerjasama merupakan sifat ketergantungan manusia 

memungkinkan dan mengharuskan setiap insan atau kelompok sosial untuk 

selalu berinteraksi dengan oranglain atau kelompok lain. Hubungan dengan 

pihak lain yang dilaksanakan dalam suatu hubungan yang bermakna adalah 

hubungan kerjasama. Hubungan kerjasama bermakna bagi diri atau kelompok 

sosial sendiri, maupun bagi orang atau kelompok yang diajak kerjasama. 

Makna timbal balik ini harus diusahakan dan dicapai, sehingga harapan-

harapan, motivasi, sikap dan lain-lainnya yang ada pada diri atau kelompok 

dapat diketahui oleh orang atau kelompok lain. Dengan adanya hubungan 

timbal balik ini akan menghilangkan kecurigaan, prasangka, dan praduga. 

Kerjasama adalah gejala saling mendekati untuk mengurus kepentingan 

bersama dan tujuan bersama. (Yudha & Rudyanto, 2005:39) 
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Kerjasama menurut Hafsah sering juga disebut dengan istilah 

kemitraan, yang berarti suatu strategi kegiatan yang dilakukan oleh dua pihak 

atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama 

dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Sementara 

Kusnadi mengartikan kerjasama sebagai dua orang atau lebih untuk 

melakukan aktivitas bersama yang dilakukan secara terpadu yang diarahkan 

kepada suatu target atau tujuan tertentu. Sementara menurut Schiller dan 

Bryant, kerjasama adalah menggabungkan tenaga sendiri dengan tenaga 

oranglain untuk  bekerja untuk mencapai tujuan umum. (Hafsah, 2008: 18) 

Surgent (dalam Sentosa, 1992:29) menyatakan bahwa kerjasama 

merupakan usaha terkoordinasi diantara anggota kelompok atau masyarakat 

yang diarahkan untuk mencapai tujuan bersama. Sentosa (1992:29) juga 

menyatakan bahwa kerjasama adalah suatu bentuk interaksi sosial dimana 

tujuan anggota kelompok yang satu berkaitan erat dengan tujuan anggota 

kelompok yang lain atau tujuan kelompok secara keseluruhan sehingga 

seseorang individu hanya dapat mencapai tujuan bila individu lain juga 

mencapai tujuan. 

Davis (2006:1) berpendapat bahwa kerjasama adalah keterlibatan 

mental dan emosional orang di dalam situasi kelompok yang mendorong 

mereka untuk memberikan kontribusi dan tanggung jawab dalam mencapai 

tujuan kelompok. (Dewi, http://indikator.kerjasama.com, diakses tanggal 5 

maret 2013) 

http://indikator.kerjasama.com/
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Dari pengertian tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

kerjasama adalah aktivitas dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang 

telah disepakati bersama dalam jangka waktu tertentu. Dalam pendidikan anak 

usia dini, kerjasama dapat diartikan sebagai usaha bersama dalam 

menyelesaikan tugas yang telah ditetapkan antara anak dengan anak ataupun 

antara anak dengan orang dewasa. 

2.2.2. Indikator Kerjasama 

2.2.2.1. Ada beberapa indikator-indikator kerjasama. Berdasarkan pengertian 

kerjasama yang dinyatakan Davis (2006:1) sebagai berikut : 

2.2.2.1.1. Tanggung jawab. Secara bersama-sama menyelesaikan pekerjaan, 

yaitu dengan pemberian tanggung jawab dapat tercipta kerja sama 

yang baik.  

2.2.2.1.2. Saling berkontribusi. Yaitu dengan saling berkontribusi baik tenaga 

maupun pikiran akan terciptanya kerja sama.  

2.2.2.1.3. Pengerahan kemampuan secara maksimal, yaitu dengan mengerahkan 

kemampuan atau kekompakan masing-masing anggota tim secara 

maksimal. (Dewi, http://indikator.kerjasama.com, diakses tanggal 5 

maret 2013) 

2.2.2.2. Menurut Standar Kompetensi Pendidikan Anak Usia Dini (2003: 28) 

indikator kerjasama adalah: 

2.2.2.2.1. Senang bermain dengan teman (tidak bermain sendiri). 

2.2.2.2.2. Dapat melaksanakan tugas kelompok. 

2.2.2.2.3. Dapat memuji teman atau orang lain. 

http://www.psychologymania.com/2013/02/pengertian-kerja-sama.html
http://www.psychologymania.com/2013/02/pengertian-kerja-sama.html
http://www.psychologymania.com/2013/02/pengertian-kerja-sama.html
http://indikator.kerjasama.com/
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2.2.2.3. Menurut Pusat Studi Pendidikan Anak Usia Dini Lembaga  Penelitian 

Universitas Negeri Yogyakarta 2009: 35) indikator kerjasama adalah: 

2.2.2.3.1. Anak dapat bergabung dalam permainan kelompok. 

2.2.2.3.2. Anak dapat terlibat aktif dalam permainan kelompok. 

2.2.2.3.3. Anak bersedia berbagi dengan teman-temannya. 

2.2.2.3.4. Anak dapat mendorong anak lain untuk membantu orang lain. 

2.2.2.3.5. Anak merespon dengan baik bila ada yang menawarkan bantuan. 

2.2.2.3.6. Anak bergabung bermain dengan teman saat istirahat. 

2.2.2.3.7. Anak mengucapkan terima kasih apabila dibantu teman. 

2.2.2.4. Menurut Tedjasaputra, (2001: 88) indikator dalam kemampuan kerjasama 

adalah: 

2.2.2.4.1. Anak dapat membina dan mempertahankan hubungan dengan teman. 

2.2.2.4.2. Anak mau berbagi dengan teman yang lain. 

2.2.2.4.3. Anak mau menghadapi masalah bersama-sama. 

2.2.2.4.4. Mau menunggu giliran. 

2.2.2.4.5. Belajar mengendalikan diri. 

2.2.2.4.6. Mau berbagi. 

Berdasarkan pengertian dan pendapat tentang indikator kerjasama yang 

dinyatakan Para ahli, diambil indikator-indikator kerjasama dari Davis yaitu 

tanggung jawab, saling kontribusi, pengerahan kemampuan (kekompakan 

tim). 

 

 

http://www.psychologymania.com/2013/02/pengertian-kerja-sama.html
http://www.psychologymania.com/2013/02/pengertian-kerja-sama.html
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2.2.3. Tujuan kerjasama 

Seorang anak diciptakan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-

masing, sehingga seorang anak selalu membutuhkan kehadiran orang lain. 

Seorang anak dalam melakukan kegiatan permainan berkelompok 

memerlukan kerjasama dengan anak yang lain, anak pasti akan memilih teman 

sebaya yang memiliki pemikiran yang sama dengannya agar dapat 

menyelesaikan sebuah permainan dengan baik.  

 Tujuan kerjasama adalah untuk mendapatkan hasil yang diharapkan 

dan menguntungkan. Begitu juga dengan anak, bahwa kerjasama yang 

diharapkan dengan teman sebaya dalam satu kelompok akan menghasilkan 

sesuatu. Hafsah (2000:1) mengatakan bahwa pada dasarnya, maksud dan 

tujuan dari sebuah kerjasama adalah bahwa dalam kerjasama harus 

menimbulkan kesadaran dan saling menguntungkan kedua pihak. Tentu saja, 

saling menguntungkan bukan berarti bahwa kedua pihak yang bekerja sama 

tersebut harus memiliki kekuatan dan kemampuan yang sama serta 

memperoleh keuntungan yang sama besar,  akan tetapi, kedua pihak memberi 

kontribusi atau peran yang sesuai dengan kekuatan dan potensi masing-masing 

pihak, sehingga keuntungan atau kerugian yang dicapai atau diderita kedua 

pihak bersifat proporsional, artinya sesuai dengan peran dan kekuatan masing-

masing. Begitu juga dengan anak, jika kedua anak saling bekerjasama untuk 

menghasilkan atau menyelesaikan sesuatu, maka kedua anak harus memilki 

peran dan menggunakan kekuatan dan pemikiran masing-masing untuk 
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bekerjasama atau saling berhubungan. (http://id.shvoong.com. diakses pada 

tanggal 2 februari 2013) 

Menurut Yudha (2005: 54) tujuan kerjasama untuk anak usia dini yaitu 

Untuk lebih menyiapkan anak didik dengan berbagai ketrampilan baru agar 

dapat ikut, berpartisipasi dalam dunia yang selalu berubah dan terus 

berkembang, membentuk kepribadian anak didik agar dapat mengembangkan 

kemampuan, berkomunikasi dan bekerjasama dengan orang lain dalam 

berbagai situasi sosial, mengajak anak untuk membangun pengetahuan secara 

aktif karena dalam pembelajaran kerjasama (kooperatif), serta anak TK tidak 

hanya menerima pengetahuan dari guru begitu saja tetapi siswa menyusun 

pengetahuan yang terus menerus sehingga menempatkan anak sebagai pihak 

aktif. Selain itu juga dapat memantapkan interaksi pribadi diantara anak dan 

diantara guru dengan anak didik. Hal ini bertujuan untuk membangun suatu 

proses sosial yang akan membangun  pengertian bersama. 

Berdasarkan dua pendapat para ahli mengenai tujuan kerjasama dapat 

ketahui bahwa kemampuan kerjasama bertujuan mengembangkan kreativitas 

anak dalam berkelompok atau bermain bersama teman-temannya karena jika 

anak tidak memiliki kemampuan kerjasama anak belum dapat membedakan 

antara kondisi dirinya dengan kondisi orang lain atau anak lain di luar dirinya. 

Dari uraian di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa tujuan kemampuan 

kerjasama yaitu untuk mengajak anak agar dapat saling tolong menolong, 

untuk menciptakan mental anak didik yang penuh rasa percaya diri agar dapat 
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dengan mudah beradaptasi dengan lingkungan baru, serta dapat meningkatkan 

sosialisasi anak terhadap lingkungan. 

2.2.4. Manfaat Kerjasama 

Kerjasama memiliki manfaat yang dapat diperoleh anak ketika 

melakukan suatu kegiatan atau permainan. Menurut Kusnadi (2003:1) 

mengatakan bahwa berdasarkan penelitian, kerjasama memiliki beberapa 

manfaat, yaitu sebagai berikut: 

2.2.4.1. Kerjasama mendorong persaingan didalam pencapaian tujuan 

2.2.4.2. Kerjasama mendorong berbagai upaya terciptanya banyak energi. 

2.2.4.3. Kerjasama mendorong terciptanya hubungan yang baik antar individu 

serta meningkatkan rasa kesetiakawanan. 

2.2.4.4. Kerjasama menciptakan praktek yang sehat serta meningkatkan semangat 

kelompok. 

2.2.4.5. Kerjasama mendorong ikut serta memiliki situasi dan keadaan yang 

terjadi dilingkungannya, sehingga secara otomatis akan ikut menjaga dan 

melestarikan situasi dan kondisi yang telah baik. 

Dengan adanya kerjasama, anak yang satu dengan yang lain akan 

menciptakan interaksi sosial yang baik dan hubungan yang baik sehingga 

dapat mengakrabkan hubungan. 
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2.3. Konsep Dasar Bermain 

2.3.1. Pengertian Bermain 

Dunia anak adalah dunia bermain, dalam kehidupan anak-anak, 

sebagian besar waktunya dihabiskan dengan aktivitas bermain. Filsuf Yunani, 

Plato, merupakan orang pertama yang menyadari dan melihat pentingnya nilai 

praktis dari bermain. Anak-anak akan lebih mudah mempelajari aritmatika 

melalui situasi bermain. Bermain dapat digunakan sebagai media untuk 

meningkatkan keterampilan dan kemampuan tertentu pada anak. Istilah 

bermain diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan dengan 

mempergunakan atau tanpa mempergunakan alat yang menghasilkan 

pengertian, memberikan informasi, memberikan kesenangan, dan dapat 

mengembangkan imajinasi anak.  

Jamaris (2006:115) mengartikan bermain merupakan sarana bagi anak 

dalam melakukan berbagai eksperimen tentang konsep yang diketahui dan 

yang belum diketahuinya. Piaget (dalam Ismail 2006:13) mengatakan bermain 

sebagai kegiatan yang dilakukan berulang-ulang demi kesenangan. Sedangkan 

menurut Erna Iswati (2008:1) bermain adalah dunia anak yang tidak bisa 

dipisahkan, dalam bermain itulah secara tidak langsung anak-anak dapat 

membangun relasi sosial baik dengan lingkungan maupun antar sesama.  

Bermain merupakan salah satu kebutuhan penting bagi anak dan orang 

tua harus menyadari itu dan tidak melarang anak-anaknya untuk bermain. 

Orangtua justru harus mengarahkan serta memfasilitasi anaknya untuk 

bermain. Dengan bermain, anak bisa belajar untuk beradaptasi, bersosialisasi, 
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serta bisa bebas berekspresi.  Menurut Mayke, bermain merupakan 

pengalaman belajar yang sangat berguna untuk anak, misalnya saja 

memperoleh pengalaman dalam membina hubungan dengan sesama teman, 

menambah perbendaharaan kata, dan menyalurkan perasaan-perasaan 

tertekan. Bermain merupakan cara anak mengkomunikasikan dirinya ke dunia 

luar mengingat kemampuan berbicara mereka belum sebaik orang dewasa. 

Johnson mengemukakan bahwa istilah bermain merupakan konsep yang tidak 

mudah untuk dijabarkan, bahkan di dalam oxford English dictionary, 

tercantum 116 definisi tentang bermain. Salah satu contoh ada ahli yang 

mengatakan bermain sebagai kegiatan yang dilakukan berulang-ulang demi 

kesenangan. Susana Millar juga mempunyai pandangan, bahwa kegiatan 

bermain perlu dilihat sebagai suatu perilaku yang menyeluruh pada manusia 

dan dibutuhkan penelitian yang sistimatik. (Mayke S. 2001 :15-16) 

Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa kegiatan 

bermain merupakan suatu kegiatan yang dilakukan anak secara berulang-

ulang, semata-mata demi kesenangan dan tidak ada tujuan atau sasaran akhir 

yang ingin dicapainya. 

Banyak konsep dasar yang dapat dipelajari anak melalui aktivitas 

bemain. Pada usia prasekolah, anak perlu menguasai berbagai konsep dasar 

tentang warna, ukuran, bentuk, arah, besaran, dan sebagainya. Konsep dasar 

ini akan lebih mudah diperoleh anak melalui kegiatan bermain. 
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2.3.2. Teori Bermain 

Bermain merupakan sebuah kesatuan yang komplek yang merupakan 

aktivitas spontan, unik, tidak direncanakan, dan aktif baik kemampuan 

motorik maupun kognitif. Adapun teori bermain  adalah sebagai berikut 

(Suherman, 1999:56) yaitu : 

2.3.2.1.Teori Rekreasi 

Teori ini dikemukakan oleh Schaller pada tahun 1841 dan Lazarus 

pada tahun 1884 yang menyebutkan “bahwa permainan adalah suatu 

kesibukan untuk menenangkan pikiran dan untuk beristirahat”, misalnya pada 

orang yang sibuk bekerja maka orang perlu bermain untuk mengembalikan 

energinya yang hilang dan untuk kesegaran badan. 

2.3.2.2. Teori Kelebihan Tenaga atau Teori Pelepasan 

Teori ini dikemukakan oleh Herbert Spencer dari Inggris pada tahun 

1968, “bahwa kegiatan bermain pada anak karena ada kelebihan tenaga”. 

Dengan adanya tenaga yang berlebihan pada diri anak dapat dilepaskan 

melalui kegiatan bermain, sehingga dalam diri anak tetap terjaga 

2.3.2.3. Teori Atavistis 

Seorang psokolog dari Amerika yang bernama Stanley Hall pada tahun 

1970 yang menyatakan bahwa “di dalam permainan akan timbul bentuk-

bentuk perilaku seperti bentuk kehidupan yang pernah dialami oleh nenek 

moyang”, contohnya bermain kelereng yang telah dilakukan sejak zaman 

Yunani kuno dan tetap dilakukan sampai sekarang. 

2.3.2.4. Teori Biologis 
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Tokoh dalam teori ini adalah Karl Gross dari jerman pada tahun 1905 

yang kemudian dikembangkan oleh Dr. Maria Montessori pada tahun 1907 

dari Italia. Teori ini mengatakan bahwa “permainan mempunyai tugas-tugas 

biologis untuk melatih bermacam-macam fungsi jasmani dan rohani. 

2.3.2.5. Teori Psikologi Dalam 

Sigmund Freud tahun 1961 dan Adler tahun 1967 adalah tokoh dalam 

teori ini. Freud mengatakan bahwa “permainan merupakan bentuk pemuasan 

nafsu seksual di daerah bawah sadar”, sedangkan menurut Adler “permainan 

merupakan nafsu di daerah bawah sadar yang bersumber dari adanya 

dorongan nafsu untuk berkuasa”. 

2.3.2.6. Teori Fenomenologi 

Teori ini dikemukakan oleh Prof. Kohnstamm dari Belanda pada tahun 

1985, bahwa “permainan merupakan suatu fenomena atau gejala nyata, yang 

mengandung unsur suasana permainan, jadi tujuan bermain adalah permainan 

itu sendiri”. 

Berdasarkan teori-teori bermain menurut para ahli di atas, peneliti 

dapat menyimpulkan bahwa kegiatan bermain yang berasal dari kelebihan 

tenaga dapat disalurkan untuk melatih fungsi jasmani dan rohani yang dapat 

memuasakan nafsu bawah sadar yang merupakan suatu fenomena atau gejala 

nyata yang mengandung unsur suasana bermain. 

2.3.3. Tahapan Perkembangan Bermain 

Pada umumnya para ahli hanya membedakan atau mengkategorikan 

kegiatan bermain tanpa secara jelas mengemukakan bahwa suatu jenis 
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kegiatan bermain lebih tinggi tingkatan perkembangannya dibandingkan 

dengan jenis kegiatan lainnya. Mildred Parten dan Jean Piaget memiliki 

pendapat tentang tahapan perkembangan bermain anak. 

Menurut Mildred Parten yang meneliti kegiatan bermain sebagai 

sarana sosialisasi anak, terdapat enam tahapan perkembangan bermain dapat 

dilihat dan diamati ketika anak-anak melakukan kegiatan bermain. 

Perkembangan kegiatan bermain dari tingkat sederhana sampai tingkat yang 

tinggi. Tahapan prkembangan tersebut adalah (1) Unoccupied play yaitu 

mengamati kegiatan oranglain, bermain dengan tubuhnya, naik turun tangga, 

berjalan kesana-kemari tanpa tujuan bila tidak ada yang menarik perhatiannya, 

(2) Onlooker play yaitu mengamati, bertanya dan berbicara dengan anak lain 

tetapi tidak ikut bermain, (3) Solitary Play yaitu bermain sendiri dan tidak 

terlibat dengan anak lain, (4) Paralel Play yaitu bermain berdampingan atau 

berdekatan dengan anak lain menggunakan alat, tetapi bermain sendiri, (5) 

Associative Play yaitu bermain dengan anak lain dengan jenis permainan yang 

sama, terjadi percakapan tetapi tidak terlibat dalam kerjasama. (Mayke, 

2001:21-23) 

Jean Piaget memiliki pendapat lain tentang tahapan perkembangan 

bermain. Anak usia dini akan melewati tahap perkembangan bermain kognitif 

mulai dari permainan sensori motor atau bermain yang berhubungan dengan 

alat-alat panca indra sampai memasuki tahap tertinggi bermain, yaitu bermain 

yang ada aturannya, dimana anak dituntut untuk menggunakan nalar. Tahapan 

kegiatan bermain menurut Piaget yaitu; (1) Permainan sensori motorik (± 3/4 
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bulan – ½ tahun), kegiatan ini hanya merupakan kelanjutan kenikmatan yang 

diperoleh seperti kegiatan makan atau mengganti sesuatu. Jadi merupakan 

pengulangan dari hal-hal sebelumnya dan disebut reproductive assimilation. 

(2) Permainan Simbolik (± 2-7 tahun), merupakan ciri periode pra operasional 

yang ditemukan pada usia 2-7 tahun ditandai dengan bermain khayal dan 

bermain pura-pura. Setiap hal yang berkesan bagi anak akan dilakukan 

kembali dalam kegiatan bermainnya. (3) Permainan sosial yang memiliki 

aturan (± 8-11 tahun), pada usia 8-11 tahun anak lebih banyak terlibat dalam 

kegiatan games with rules dimana kegiatan anak lebih banyak dikendalikan 

oleh peraturan permainan. (4) Permainan yang memiliki aturan dan olahraga 

(11 tahun keatas), kegiatan bermain lain yang memiliki aturan adalah 

olahraga. Kegiatan bermain ini menyenangkan dan dinikmati anak-anak 

meskipun aturannya jauh lebih ketat dan diberlakukan secara kaku 

dibandingkan dengan permainan yang tergolong games seperti kartu atau 

kasti. Anak senang melakukan berulang-ulang dan terpacu mencapai prestasi 

yang sebaik-baiknya. (B.E.F. Montolalu, 2009:2.17-2.19) 

Jika dilihat tahapan perkembangan bermain Piaget maka peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa bermain yang tadinya dilakukan untuk kesenangan 

lambat laun mempunyai tujuan untuk hasil tertentu seperti ingin menang, 

memperoleh hasil kerja yang baik 

2.3.4. Karakteristik Bermain 

Bermain dapat sambil belajar, namun dalam bermain terdapat 

karakteristik yang dapat membedakan bermain dengan belajar. Karakteristik 
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bermain pada anak menurut Hariwijaya dan Bertiani (2009:104) yaitu bermain 

dilakukan secara sukarela tanpa paksaan, bermain merupakan kegiatan yang 

menyenangkan sehingga dapat dinikmati oleh anak-anak, tanpa adanya 

paksaan kegiatan bermain itu sendiri sudah menyenangkan. Tujuan bermain 

adalah aktivitas bermain itu sendiri, menuntut adanya partisipasi aktif dalam 

kegiatan bermain dan anak dapat secara bebas mengungkapkan ekspresinya 

dengan bermain. 

2.3.5. Manfaat Bermain 

Bermain memiliki beberapa manfaat yang baik untuk anak, manfaat 

tersebut antara lain bisa menjadi sarana hiburan yang menyediakan interaksi 

sosial, membangun semangat kerjasama atau teamwork ketika dimainkan, 

bermain bisa meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri anak saat mereka 

mampu menguasai permainan. Bermain juga dapat mengembangkan 

kemampuan membaca, matematika, dan memecahkan masalah atau tugas. 

Bermain membuat anak-anak merasa nyaman dan familiar dengan teknologi, 

terutama bagi anak perempuan yang tidak menggunakan teknologi sesering 

anak laki-laki. Bermain dapat melatih koordinasi antara mata dan tangan, serta 

skill motorik, dan dengan bermain dapat mengakrabkan hubungan anak 

dengan orangtua sehingga terjalin komunikasi satu sama lain. 

Untuk itu bermain tidak hanya memberikan dampak positif tetapi juga 

memulihkan kesehatan untuk beberapa kasus penyembuhan dan bagi orang 

dewasa bermain dapat mengurangi efek kepikunan yang dapat memperlambat 

berfikir. Bermain dengan permainan yang tepat akan memberikan banyak 
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manfaat bagi diri sendiri dan oranglain. (sciencemytologi.blogspot.com, 

diakses pada tanggal 2 September 2012) 

2.3.6. Konsep Permainan Angin Puyuh  

2.3.6.1. Pengertian Permainan Angin Puyuh 

Permainan merupakan alat bagi anak untuk menjelajahi dunianya dari 

yang tidak dikenali sampai pada yang diketahui, dan dari yang tidak dapat  

diperbuatnya sampai mampu melakukannya. Bermain bagi anak memiliki nilai 

dan ciri yang penting dalam kemajuan perkembangan kehidupan sehari-hari. 

Pada permulaan, setiap pengalaman bermain memiliki resiko.  Ada resiko bagi 

anak untuk belajar, misalnya belajar naik sepeda sendiri beresiko jatuh dan 

melompat bisa beresiko kaki terkilir. Melalui permainan, anak dapat 

menyatakan kebutuhannya tanpa dihukum atau terkena teguran. Aktivitas 

bermain merupakan suatu rangkaian usaha kegiatan di TK. Kegiatan yang 

dilakukan membutuhkan pengaturan lingkungan bermain dan belajar anak 

serta alat-alat permainan yang dibutuhkan. Di TK ada dua kategori bermain, 

yaitu bermain bebas dan bermain terpimpin. 

Permainan angin puyuh adalah salah satu jenis permainan terpimpin 

yang membutuhkan kerjasama anak dalam kelompok untuk meningkatkan 

keterampilan sosial. Di dalam kegiatan bermain terpimpin anak tidak bebas, 

melainkan terikat pada peraturan permainan atau kegiatan tertentu. (B.E.F 

Montolalu. 2009:7.29) 

Kekuatan atau kelebihan dari permainan angin puyuh ini adalah bahwa 

permainan ini berbentuk permainan lomba yang menarik untuk dimainkan 
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anak secara berkelompok atau membentuk tim. Anak melakukan permainan 

dengan anggota timnya. Permainan ini memiliki kolaborasi sehingga media 

yang digunakan selalu berbeda. Permainan angin puyuh yang sebenarnya 

menggunakan media bola pingpong, tetapi untuk menambah ketertarikan anak 

dengan permainan angin puyuh, peneliti membuat kolaborasinya. Anak yang 

biasanya bermain satu jenis permainan dengan satu media, bisa melakukan 

satu jenis permainan dengan media yang berbeda seperti kantong plastik, lilin, 

sedotan dan bulu ayam. Sehingga peneliti mempunyai keinginan untuk 

menerapkan permainan angin puyuh di kegiatan bermain, agar anak bisa 

belajar mengembangkan keterampilan sosial tidak hanya melalui kegiatan 

tugas dan perilaku sehari-hari tetapi juga melalui sebuah permainan. 

2.3.6.2. Cara Bermain Angin Puyuh 

Di bawah ini dapat diuraikan cara bermain angin puyuh. Permainan 

angin puyuh di bawah ini menggunakan media pingpong, sedangkan dalam 

kolaborasi permainan angin puyuh peneliti menggunakan media seperti 

kantong plastik, sedotan, bulu ayam, dan lilin. Berikut ini adalah cara bermain 

angin puyuh dengan media bola pingpong : 

 Jumlah Pemain : 2-10 anak 

 Tempat Bermain : di atas lantai 

 Jenis Bola  : bola pingpong 

Adapaun Cara bermain bermain angin puyuh yaitu sebagai berikut : 

- Anak-anak di bagi dua kelompok yang sama jumlah anggotanya 
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- Di atas lantai dibuat dua garis memakai tali raffia berwarna misal: merah, 

dengan jarak dua kotak lantai. 

- Tiap kelompok anak berada di belakang masing-masing garis dengan 

posisi tengkurap, kepala tidak boleh melewati garis. 

- Di antara kedua garis ada satu garis lain berwarna merah yang di atasnya 

diletakkan sebuah bola pingpong. 

- Dengan aba-aba Guru, anak-anak mulai meniup bola agar tidak berada di 

area kelompoknya, yaitu di ruang antara  garis merah dan garis putih yang 

dibuat di lantai. 

- Pada waktu guru meniup peluitnya, tiup-meniup bola harus dihentikan. 

Guru yang bertugas meniup peluit harus membelakangi para pemain, atau 

matanya ditutup agar tidak dapat melihat posisi bola. 

- Pemenangnya adalah kelompok yang berhasil mengosongkan areanya dari 

bola ketika peluit berbunyi dan permainan dihentikan. (B.E.F Montolalu. 

2009:7.40) 

Kegiatan awal permainan angin puyuh ini, menggunakan satu bola 

pingpong saja, untuk selanjutnya peneliti akan memakai dua sampai tiga bola 

pingpong untuk melihat perkembangan keterampilan sosial anak melalui 

kerjasama ini. Jika permainan ini sudah dikuasai oleh anak, maka  jarak 

meniup anak akan diperluas, yang awalnya sekitar dua garis lantai (ubin) atau 

kira-kira kurang dari setengah meter, maka akan diperluas lagi sehingga usaha 

anak untuk meniup bola semakin kuat lagi dan kerjasama dengan anak yang 

lain juga semakin meningkat.  
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2.3.6.3. Kolaborasi Permainan Angin Puyuh 

 Permainan angin puyuh dapat dikembangkan dengan mengubah atau 

menambah cara bermainnya. Permainan angin puyuh tidak hanya dengan cara 

meniup bola dengan mulut, tetapi bisa menggunakan alat yang bisa menambah 

permainan menjadi semakin menarik dan seru, terutama untuk melatih dan 

meningkatkan kerjasama anak. Peneliti membuat variasi permainan angin 

puyuh dengan menggunakan media yang menarik untuk dimainkan dengan 

anak. Kolaborasi permainan tersebut adalah : 

2.3.6.3.1.  Permainan Angin Puyuh dengan Kantong Plastik 

Pada awal peneliti menjelaskan konsep permainan, permainan dengan 

kantong plastik ini yang akan mengawali permainan angin puyuh. Permainan 

ini lebih sederhana dari permainan angin puyuh yang sebenarnya. Anak-anak 

akan diajarkan meniup dengan baik, jadi sebelum melakukan permainan angin 

puyuh yang sebenarnya, peneliti akan menggunakan permainan angin puyuh 

ini dengan kantong plastik putih atau transparan, dengan ukuran plastik 

setengah kg. Sebelum memulai permainan masing-masing kelompok yang 

terdiri dari 2-3 anak disuruh menghitung jumlah plastik, kemudian dengan aba-

aba peluit dari guru, anak-anak meniup kantong plastik sampai 

menggelembung terisi oleh udara atau angin. Kelompok anak yang berhasil 

meniup dengan cepat, maka anak tersebut pemenangnya. 

2.3.6.3.2. Permainan Angin Puyuh dengan Bulu Ayam 

Permainan ini adalah permainan angin puyuh sederhana setelah meniup 

kantong plastik. Masing-masing anak diberi beberapa lembar bulu ayam. Bulu 



34 
 

 
 

ayam ini diambil dari kemoceng yang terbuat dari bulu ayam yang ukurannya 

lebih kecil dari bulu ayam yang belum diolah dan lebih ringan untuk ditiup 

anak. Anak-anak disuruh meniup bulu ayam yang ada di dalam garis ubin. 

Anak harus meniup bulu ayam tersebut lurus dengan garis ubin tersebut. Bulu 

ayam tidak boleh keluar ke kanan atau ke kiri garis ubin, tetapi harus ditiup 

lurus sampai batas akhir yang ditentukan. Kelompok yang berhasil meniup 

lurus bulu ayam tersebut, kelompok tersebut pemenangnya. Jadi di dalam 

kelompok harus kompak menjaga bulu ayam agar tidak keluar ke kanan dan 

ke kiri garis ubin. 

2.3.6.3.3.  Permainan Angin Puyuh dengan lilin 

Permainan ini seperti meniup lilin di kue ulangtahun. Lilin yang 

digunakan adalah lilin-lilin kecil dengan jumlah yang banyak, yaitu 8-10 lilin. 

Lilin di tancapkan pada stereofoam berbentuk bulat seperti kue ulangtahun, 

kemudian anak di bagi menjadi dua kelompok. Masing- masing kelompok  

berjumlah 2-3 anak harus meniup semua lilin sampai mati. Guru memberi 

jarak antara anak dengan lilin yang akan ditiup dengan garis di ubin. Guru 

memberi aba-aba dengan peluit, kemudian dalam hitungan sampai 5, 

kelompok yang berhasil meniup lilin paling banyak, maka kelompok itulah 

yang menang. 

2.3.6.3.4.  Permainan Angin Puyuh dengan Sedotan 

Permainan angin puyuh ini menggunakan media air sabun atau 

detergen. Masing-masing anak diberi sedotan. Anak disuruh meniup air di 

mangkok yang sudah diberi detergen. Ketika aba-aba dimulai anak-anak 
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meniup. Kelompok Anak yang berhasil meniup air di mangkok dan 

menghasilkan busa paling banyak, maka anak tersebut pemenangnya. 

Permainan ini membutuhkan pengawasan yang baik dari Guru, agar anak tidak 

bermain-main dengan busa. 

 

2.4. Kerangka Berfikir 

Berdasar konsep dan kajian pustaka, gambaran penelitian yang akan 

dilakukan dapat digambarkan dalam kerangka berpikir sebagai berikut: 

Keterampilan Sosial dan 

Kerjasama Anak 

 

 

Bermain Angin Puyuh 

 

 

Perkembangan Keterampilan Sosial dan Kerjasama 

yang diharapkan 

 

1. Adanya inisiatif untuk beraktifitas dengan 

teman sebaya 

2. Bergabung dalam permainan teman sebaya 

3. Memelihara peran dalam permainan dengan 

teman sebaya 

4. Mengatasi konflik dengan teman sebaya 

5. Tanggung jawab 

6. Saling berkontribusi 

7. Penyerahan kemampuan (kekompakan tim) 

    Tabel 2.1. Kerangka Berfikir 

Penggambaran kerangka berfikir tersebut, akan membantu penulis 

dalam tahapan meningkatkan keterampilan sosial dan kerjasama anak. Melalui 

bermain angin puyuh, akan terbentuk interaksi antar anak yang nantinya akan 

memperlihatkan keterampilan dan kerjasama. Bermain  angin puyuh memiliki 

peraturan dalam mencapai suatu hasil akhir dari permainan, diharapkan dapat 
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meningkatkan keterampilan sosial dan kerjasama anak TK. Bermain angin 

puyuh membutuhkan keaktifan dan semangat anak. Di dalam suatu kelompok, 

anak yang tidak aktif dan hanya diam saja, akan mempengaruhi anak lain dan 

akan membuat anak lain ikut menjadi tidak aktif, sehingga Guru dengan 

antusias membimbing dan memberi semangat anak untuk aktif bermain. 

Permainan yang membutuhkan keterampialn dan kerjasama ini, akan melatih 

anak berhubungan sosial atau saling berinteraksi dengan anak lain. Anak yang 

pendiam dan tidak aktif, dalam melakukan permainan ini diharapkan akan 

termotivasi dan antusias dalam bermain, sehingga mau bekerjasama dengan 

kelompoknya untuk mengalahkan kelompok lain, dan dapat meningkatkan 

keterampilan sosial dan kerjasamanya. 

 

 

2.5. Hipotesis 

Berdasarkan kajian teori maka hipotesis tindakan dalam penelitian ini 

adalah : Melalui bermain angin puyuh keterampilan sosial dan kerjasama anak 

kelompok B di TK Kemala Bhayangkari 08 akan meningkat. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Pendekatan Penelitian 

Metode Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan rancangan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau classroom 

action research. Penentuan rancangan penelitian didasarkan pada keinginan 

peneliti untuk meningkatkan keterampilan sosial anak dengan kerjasama 

melalui permainan pada anak-anak kelompok B di TK Kemala Bhayangkari 

08.  

Menurut Hopkins (dalam Masnur, 2010:8) PTK adalah suatu bentuk 

kajian yang bersifat reflektif, yang dilakukan oleh pelaku tindakan untuk 

meningkatkan kemantapan rasional dan tindakan-tindakannya dalam 

melaksanakan tugas dan memperdalam pemahaman terhadap kondisi dalam 

praktik pembelajaran. Dalam penelitian ini, masalah yang dimaksud adalah 

rendahnya keterampilan sosial kelompok B TK Kemala Bhayangkari 08. 

Alternatif pemecahannya dengan permainan angin puyuh. Proses pelaksanaan 

tindakan dilakukan secara bertahap sampai penelitian ini berhasil.  

Pelaksanaan penelitian ini mengikuti tahap-tahap penelitian tindakan 

kelas yang pelaksanaan tindakannya terdiri atas beberapa siklus. Setiap siklus 

terdiri atas pengamatan, pendahuluan atau perencanaan, dan pelaksanaan 

tindakan. Perencanaan tindakan, pemberian tindakan, observasi, dan refleksi. 

Tahap-tahap penelitian dalam masing-masing tindakan terdiri secara berulang 
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yang akhirnya menghasilkan beberapa tindakan dalam penelitian kelas. Tahap-

tahap tersebut membentuk spiral, tindakan penelitian yang bersifat spiral 

tersebut dengan jelas digambarkan oleh Hopkins sebagai berikut ; 

plan 

Reflektive 

Action/ 

observation 

 

    Revised Plan  

Reflectife  

 

       Action/ 

Observation 

    Revised Plan 

     Reflectife   

Action/ 

Observation 

 

Gambar 3.1.  

Spiral Penelitian Tindakan Kelas (Hopkins, 1992) 

Gambar Model Penelitian Tindakan Kelas Oleh Hopkins 
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Pelaksanaan tindakan dalam penelitian ini dilaksanakan secara berdaur 

(siklus) ulang. Apabila pada tindakan 1 sudah bisa mencapai tujuan yang 

diinginkan maka langsung dapat ditarik kesimpulan, tetapi jika masih ada 

perbaikan, atau metode yang digunakan tidak berhsil maka dilanjutkan dengan 

tindakan tindakan selanjutnya. Dalam penelitian ini dilakukan tiga (3) siklus, 

karena penelitian permainan angin puyuh ini memiliki tambahan empat (4)  

kolaborasi permainan. 

 

3.2. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada anak-anak kelompok B di TK Kemala 

Bhayangkari 08 Jalan Sultan Agung 103, Kecamatan Gajahmungkur, 

Semarang Selatan. 

 

3.3. Variabel Penelitian 

Variabel adalah gejala yang menjadi fokus penelitian untuk diamati 

dan sebagai atribut dari sekelompok orang atau obyek yang mempunyai 

variasi antara satu dengan yang lainnya dalam kelompok itu.  

Penelitian ini menggunakan satu variabel bebas dan satu variabel 

terikat, dua variabel tersebut adalah sebagai berikut ; variabel terikat yaitu 

keterampilan sosial melalui kerjasama pada anak sedangkan variabel bebas 

yaitu permainan angin puyuh. 
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3.4. Subyek Penelitian  

Populasi adalah keseluruhan obyek peneliti menurut Wijaya Kusuma 

(2010:46). Populasi penelitian ini adalah anak kelompok B di TK Kemala 

Bhayangkari 08 Jalan Sultan Agung 103, Kecamatan Gajahmungkur, 

Semarang Selatan. Adapun jumlah anak yang dimaksud adalah 20 anak, terdiri 

dari 14 anak laku-laki dan 6 anak perempuan. 

 

3.5. Sampel Penelitian 

Sampel adalah bagian dari wakil populasi yang diteliti menurut Wijaya 

Kusuma (2010:47). Sampel diambil dari anak kelompok B. 

 

3.6. Jadwal Penelitian 

Jadwal penelitian yang dilakukan peneliti dalam Penelitian ini yaitu 

dari bulan Desember 2012-Januari 2013. 

 

3.7. Tahap Perencanaan Penelitian  

3.7.1. Tahap Penelitian Siklus I 

Perencanaan tindakan (permainan angin puyuh kantong plastik dan 

bulu ayam). Langkah-langkah yang dipersiapkan oleh peneliti sebelum 

melaksanakan perencanaan tindakan diantaranya : 

3.7.1.1. Membuat rencana kegiatan harian (RKH) beserta skenario tindakan yang 

akan dilaksanakan, mencakup langkah-langkah yang dilakukan oleh guru 
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dan anak dalam kegiatan pembelajaran sesuai dengan pendekatan yang 

akan digunakan. 

3.7.1.2. Menyiapkan media pembelajaran 

3.7.1.3. Menyiapkan lembar observasi 

3.7.2. Pelaksanaan siklus I 

3.7.2.1. Guru mengenali gaya keterampilan dan kerjasama anak. 

3.7.2.2. Anak diberi penjelasan permainan (angin puyuh kantong plastik dan bulu 

ayam) oleh  guru. 

3.7.2.3. Anak mempraktekkan kegiatan permainan angin puyuh 

3.7.2.4. Guru melakukan kegiatan tanya jawab tentang permainan dengan anak 

3.7.2.5. Anak diberi evaluasi secara lisan berupa pertanyaan oleh guru  

3.7.3. Observasi tindakan I 

Dalam kegiatan belajar mengajar guru melaksanakan pengamatan 

terhadap keaktifan siswa dalam mempraktekkan permainan. 

3.7.4. Refleksi tindakan I 

3.7.4.1. Mencatat hasil observasi  

3.7.4.2. Mengevaluasi hasil observasi, menganalisis hasil pembelajaran dan 

memperbaiki kelemahan untuk siklus berikutnya. 

3.7.5. Tahap penelitian siklus II 

3.7.5.1. Perencanaan tindakan II (Permainanan angin puyuh lilin dan sedotan) 

3.7.5.1.1. Membuat rencana kegiatan harian (RKH) beserta skenario tindakan 

yang akan   dilaksanakan, mencakup langkah-langkah yang dilakukan 
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oleh guru dan anak dalam kegiatan pembelajaran sesuai dengan 

pendekatan yang akan digunakan. 

3.7.5.1.2. Menyiapkan media pembelajaran 

3.7.5.1.3. Menyiapkan lembar observasi 

3.7.5.2. Pelaksanaan siklus II 

3.7.5.2.1.  Guru mengenali gaya keterampilan dan kerjasama anak 

3.7.5.2.2. Anak diberi penjelasan materi permainan (angin puyuh lilin dan 

sedotan) oleh guru 

3.7.5.2.3. Anak mendengarkan dan melihat contoh permainan angin puyuh oleh 

guru 

3.7.5.2.4. Guru melakukan kegiatan tanya jawab tentang permainan dengan 

Anak 

3.7.5.2.5. Guru meminta siswa mempraktekkan permainan angin puyuh 

3.7.5.2.6. Anak di beri evaluasi secara lisan berupa pertanyaan oleh guru  

3.7.5.3. Observasi tindakan II 

Dalam kegiatan belajar mengajar guru melaksanakan pengamatan 

terhadap keaktifan dan kerjasama anak dalam mengikuti kegiatan permainan. 

3.7.5.4. Refleksi II 

3.7.5.4.1. Mencatat hasil observasi 

3.7.5.4.2. Mengevaluasi hasil observasi  

3.7.6. Tahap penelitian siklus III 

3.7.6.1. Perencanaan tindakan III adalah Praktek permainan angin puyuh satu bola 

dan dua bola. 
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3.7.6.1.1. Membuat rencana kegiatan harian (RKH) beserta skenario tindakan 

yang akan dilaksanakan, mencakup langkah-langkah yang dilakukan 

oleh guru dan anak dalam kegiatan pembelajaran sesuai dengan 

pendekatan yang akan digunaka 

3.7.6.1.2.  Menyiapkan media pembelajaran 

3.7.6.1.3. Menyiapkan lembar observasi 

3.7.6.2. Pelaksanaan siklus III 

3.7.6.2.1.  Guru mengenali gaya keterampilan dan kerjasama anak 

3.7.6.2.2. Anak diberi penjelasan materi permainan (angin puyuh satu bola dan 

dua bola) oleh guru 

3.7.6.2.3. Anak mendengarkan dan melihat contoh permainanan angin puyuh oleh 

guru 

3.7.6.2.4.  Guru melakukan kegiatan tanya jawab tentang permainan dengan Anak 

3.7.6.2.5. Guru meminta siswa mempraktekkan permainanan angin puyuh 

3.7.6.2.6. Anak di beri evaluasi secara lisan berupa pertanyaan oleh guru  

3.7.6.3. Observasi tindakan III 

Dalam kegiatan belajar mengajar guru melaksanakan pengamatan 

terhadap keaktifan, kerjasama, dan keterampilan anak dalam mengikuti 

kegiatan permainan. 

3.7.6.4. Refleksi III 

3.7.6.4.1. Mencatat hasil observasi 

3.7.6.4.2. Mengevaluasi hasil observasi  

3.7.6.4.3. Menganalisis hasil pembelajaran 
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3.7.6.4.4. Menyusun laporan 

 

3.8. Pengumpulan Data 

Menurut Wijaya Kusuma, (2010:66) metode penelitian adalah cara 

yang digunakan oleh penelit dalam mengumpulkan data penelitian. Data dan 

hasil pencatatan penelitian, baik yang berupa fakta maupun angka. Sumber 

data adalah subyek darimana data dapat diperoleh. Sumber data dalam 

penelitian adalah menggunkan bukti-bukti dokumentasi, gambar, pengamatan 

dan instrumen. Dalam penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan 

data, yaitu : 

3.8.1. Teknik pengumpulan data 

3.8.1.1. Observasi 

Observasi (pengamatan) dapat diartikan sebagai pengamatan dan 

pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek 

penelitian, dengan menggunakan lembar observasi yang merupakan panduan 

dalam melakukan penilaian terhadap indikator-indikator dari aspek yang 

diamati. Bentuk lembar observasi (pengamatan) dimaksud adalah berbentuk 

daftar dengan daftar checklist pada kategori penilaian. Kategori penilaian ini 

merupakan petunjuk mengenai gambaran situasi objek yang diamati. Langkah-

langkah menggunakan observasi yaitu, pengamat hanya melakukan 

pengamatan kemudian melihat daftar atau lembar observasi, aspek apa yang 

muncul dalam pengamatan tersebut kemudian dimasukkan ke tanda checklist 

pada lembar observasi. 
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Alasan peneliti menggunakan observasi yaitu karena banyak gejala 

yang di selidiki dengan observasi datanya lebih akurat dan sulit di bantah. 

Keunggulan dari observasi yaitu banyak objek yang hanya bisa diambil 

datanya hanya dengan observasi. Misalnya karena objek banyak dan tidak ada 

waktu untuk wawancara dan mengisi kuesioner. Kejadian yang serempak 

dapat diamati dan dicatat serempak pula dengan memperbanyak observer dan 

banyak kerjadian yang dipandang kecil yang tidak dapat ditangkap oleh alat 

pengumpul data yang lain ternyata sangat menentukan hasil penelitian. Akan 

tetapi, observasi juga memiliki kelemahan yaitu, observasi tergantung pada 

kemampuan pengamat dalam mengingat kejadian dan keadaan dalam waktu 

pengamatan tersebut. Sering juga menjumpai objek yang tidak menyenangkan 

karena tahu bahwa objek tersebut sedang di observasi. 

3.8.1.1.1. Pedoman Penilaian Observasi 

Menurut Departemen Agama RI (2004: 50) penilaian merupakan usaha 

mengumpulkan dan menafsirkan berbagai informasi secara sistematis, berkala, 

berkelanjutan, menyeluruh tentang proses dan hasil dari pertumbuhan dan 

perkembangan yang telah dicapai oleh anak didik melalui kegiatan kegiatan 

pembelajaran. Menurut Pedoman penilaian Kemendiknas dirjen Mandas dan 

menengah Direktorat Pembinaan TK SD (2010: 11): 

(1)  Catatan hasil penilaian harian perkembangan anak dicantumkan pada 

kolom pada penilaian di RKH. 
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a. Anak yang belum berkembang (BB) sesuai dengan indikator Seperti ; 

dalam melaksanakan tugas selalu dibantu guru, maka pada kolom 

penilaian ditulis nama anak dan diberi tanda satu bintang (�). 

b. Anak yang sudah mulai berkembang (MB) sesuai dengan indikator 

seperti yang diharapkan RKH mendapatkan tanda dua bintang (��) 

c. Anak yang sudah berkembang sesuai harapan (BSH) pada indikator 

dalam RKH mendapat tanda tiga bintang (���). 

d. Anak yang berkembang sangat baik (BSB) melebihi indikator seperti 

yang diharapkan dalam RKH mendapatkan tanda empat bintang 

(���� ). 

Sedangkan menurut Yus (2005:53) mengatakan bahwa banyak alat 

penilaian yang dapat digunakan untuk memperoleh data penilaian, namun 

tidak semua alat penilaian dapat mengungkap semua dimensi pertumbuhan 

dan perkembangan anak didik yang akan diungkap. Penilaian yang dilakukan 

di Taman Kanak-kanak biasanya dilakukan bersamaan dengan berlangsungnya 

kegiatan pelaksanaan proses kegiatan pembelajaran. Ketika anak sedang 

melakukan kegiatan, pada saat itu dan di tempat itu juga penilaian dilakukan, 

sehingga guru harus benar-benar mencermati kapan waktu yang tepat untuk 

mengambil data penilaian selama kegiatan berlangsung. Dari beberapa 

pendapat prosedur penilaian diatas peneliti menggunakan Pedoman penilaian 

Tahun 2010 (Kemendiknas dirjen Mandas dan menengah Direktorat 

Pembinaan TK SD. 
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3.8.1.2. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prastasi, notulen 

rapat, agenda, dan sebagainya (Suharsini Arikunto, 2010: 201). Dokumen 

yang digunakan dalam penelitian ini berupa lembar observasi anak, daftar dan, 

daftar foto-foto kegiatan anak.  

Alasan peneliti menggunakan dokumentasi adalah untuk memberikan 

gambaran secara konkret mengenai kegiatan kelompok anak dan 

menggambarkan suasana kelas ketika aktivitas belajar berlangsung digunakan 

dokumentasi. Peneliti menggunakan metode ini untuk mendokumentasikan 

lembar kerja anak dan foto anak yang diambil pada waktu anak dalam 

kegiatan permainan angin puyuh. 

Keunggulan dari dokumentasi adalah hasil yang diperoleh apabila ada 

kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah, maka metode ini tidak 

begitu sulit untuk dilakukan. Akan tetapi, kelemahan dari metode ini adalah 

objek sulit untuk dirubah, harus tetap. 

3.8.2. Jenis Data 

3.8.2.1. Kuantitatif  

Data kuantitatif, yang berupa nilai presentase yang di peroleh pada 

aspek yang telah di amati dan lembar kerja anak. 

3.8.2.2. Kualitatif  

Data kualitatif berupa data aktivitas anak dan performasi guru yang 

diperoleh dengan menggunakan lembar pengamatan. 
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3.8.3. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian (Wijaya Kusuma, 2010:83) adalah alat atau 

fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar 

pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalm arti lebih cermat, 

lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Seperangkat instrumen 

yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari hal-hal sebagai berikut : 

3.8.3.1. Rencana Kegiatan Harian  

Rencana kegiatan harian (RKH) adalah rencana yang akan digunakan 

dalam pembelajaran yang digunakan Guru sebagai pedoman tentang apa yang 

akan diajarkan pada anak.  

3.8.3.2. Lembar observasi Anak 

Lembar observasi ini digunakan untuk memantau setiap perkembangan 

siswa mengenai kemampuan keterampilan sosial anak dan kerjasama melalui 

bermain angin puyuh. 

3.8.3.3. Lembar Observasi Guru 

Lembar observasi ini digunakan untuk memantau setiap perkembangan 

dalam proses pembelajaran yang dilakukan Guru. Penguasaan terhadap 

metode yang dipakai serta penguasaan kelas dalam menerapkan metode. 

3.8.4. Sumber Data dan Cara Pengumpulan Data 

3.8.4.1. Sumber Data 

3.8.4.1.1. Hasil pengamatan lembar observasi anak 

3.8.4.1.2. Hasil pengamatan lembar observasi Guru 
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3.8.4.2. Cara pengambilan data 

3.8.4.2.1. Lembar observasi anak 

3.8.4.2.2. Lembar observasi Guru 

 

3.9. Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh melalui observasi per siklus selama enam kali 

pertemuan dianalisis dengan mean (rata-rata) untuk menentukan kriteria 

kelebihan atau kelemahan tindakan. Melalui kegiatan refleksi, setiap aspek 

atau indikator dicermati, sehingga diperoleh kesimpulan untuk perbaikan pada 

siklus selanjutnya. 

Data yang diperoleh melalui lembar observasi setiap pertemuan dalam 

setiap siklus dikumpulkan lalu dipresentase berapa siswa yang berhasil. Ini 

untuk mengetahui penguasaan anak secara umum. Selanjutnya untuk 

mendapatkan data anak secara pribadi, peneliti membuat catatan khusus 

pencapaian anak per siklus. Untuk memperjelas hasil analisi anak, baik hasil 

observasi maupun prningkatan penguasaan keterampilan sosial anak, 

keduanya ditampilkan dalam bentuk gambar . (zainal Aqib, 2009:115) 

 

3.10. Indikator Keberhasilan 

Dalam indikator keberhasilan yang ingin dicapai yaitu meningkatnya 

keterampilan sosial dan kerjasama anak melalui bermain angin puyuh yaitu 

80% dari aspek penilaian. Untuk menentukan keberhasilan anak, 

menggunakan rumus : 
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P=  

 

Presentase Kategori 

85 – 100% Sangat Baik 

71 – 84 % Baik 

65 – 70 % Cukup 

51 – 64 % Kurang 

 0 – 50 % Sangat Kurang 

Tabel 3.1. Kriteria Keberhasilan Anak 

Rumus: 

persentasi (%) = Jumlah skor yang di peroleh x 100% 

    jumlah aspek yang diamati 

Sedangkan untuk menentukan rata-rata hasil observasi performansi 

Guru menggunakan Rumus (Universitas Terbuka, 2008:6.15) : 

NILAI APKG PP=P 

P = NA+NB+NC+ND+NE+NF+NG x 100% 

                  7 

Keterangan : 

P     = Nilai Rata-Rata 

NA = Nilai Poin A 

NB = Nilai Poin B 

NC = Nilai Poin C 
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ND = Nilai Poin D 

NE = Nilai Poin E 

NF = Nilai Poin F 

NG = Nilai Poin G 

Dengan hasil penilaian performansi Guru : 

Presentase Kategori 

3,50 - 4.00 Sangat Baik 

3,00  - 3,50 Baik 

2,00  - 3,00 Cukup 

1,00 - 2,00 Kurang 

 

Tabel 3.2. Performansi Guru 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Dekskripsi awal 

4.1.1. Sejarah berdirinya TK Kemala Bhayangkari 08 

TK Kemala Bhayangkari 08 adalah sekolah yang ada di bawah 

naungan Yayasan Bhayangkari, Taman Kanak-Kanak Kemala Bhayangkari 08 

merupakan TK yang ada di Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang yang 

dulunya ikut yayasan polres semarang selatan dan sekarang ikut yayasan 

polrestabes semarang pelimpahan pada tahun 2009. TK Kemala Bhayangkari 

08 didirikan pada tahun 1959, beralamat di Jalan Sultan Agung 103 Semarang. 

Dengan berbasis pada Kurikulum dari Dinas Pendidikan dan Kurikulum dari 

Yayasan, TK Kemala Bhayangkari mempunyai slogan “PSA” (Polisi Sahabat 

Anak), senantiasa mengembangkan pembelajaran yang berbasis pada ilmu 

pengetahuan yang modern sehingga anak didik piawai dalam ilmu 

pengetahuan. TK Kemala Bhayangkari 08 terdiri dari Kelompok A dan B. 

4.1.2. Sarana dan Prasarana TK Kemala Bhayangkari 08 

4.1.2.1. Gedung dan Halaman 

Secara umum keadaan gedung dan halaman TK Kemala Bhayangkari 

08 sudah sangat baik, Oleh sebab itu menjadi salah satu faktor yang 

menjadikan sekolah tersebut mendapatkan Akreditasi A dengan perolehan 

nilai baik yaitu 86. Kondisi gedung dan halamannya sudah cukup tertata rapi 

dan bersih serta aman, halaman bermain di luar cukup luas. Ruang 
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pembelajaranya terdiri dari beberapa ruangan untuk tempat belajar Kelompok 

B, Kelompok A, ruang kepala TK, ruang guru, ruang tamu, perpustakaan, 

ruang bermain indoor, ruang tunggu. Unit Kesehatan Sekolah (UKS), dapur, 

Kamar mandi/WC siswa, kamar mandi/WC Guru dan gudang. 

4.1.2.2. Alat Permainan di luar (indoor)  

Alat permainan yang ada di Tk kemala bhayangkari 08 yaitu 1 buah 

tempat Meluncur, 1 buah bola dunia, 5 buah ayunan, 1 buah tangga, dan 3 

buah jungkitan yang menjadi fasilitas anak di sekolah untuk bermaian. Selain 

itu alat permainan yang bisa digunakan di luar kelas bisa berasal dari dalam 

kelas seperti bola kecil, bola besar, simpai dan alat lainnya yang tergantung 

oleh fungsi penggunaan dalam permainan. 

4.1.2.3. Guru dan Staf TK Kemala Bhayangkari 08 

TK Kemala Bhayangkari 08 memiliki seorang Kepala Sekolah, tiga 

Guru inti dan satu Guru pendamping yang membantu anak dalam kegiatan 

pembelajaran di sekolah, berikut ini adalah nama-nama Guru yang ada di 

sekolah : 

4.1.2.3.1. Kepala Sekolah : Dyah Hesti Agustini 

4.1.2.3.2. Guru TK A : Anjrah Herry Yunanto  

4.1.2.3.3. Guru TK B : Rahayu Kusnari 

4.1.2.3.4. Guru TK B : Ria Adistyasari 

4.1.2.3.5. Guru Pendamping : Rini Widiyanti 

4.1.2.3.6. Penjaga  : Supartiningsih 
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4.1.3. Kemampuan Keterampilan Sosial dan Kerjasama Anak 

Keterampilan sosial dan kerjasama anak merupakan hal penting yang 

dibutuhkan anak untuk berinteraksi dengan teman sebaya, keluarga dan 

lingkungan. Keterampilan sosial dan kerjasama ini penting sebagai bekal 

memperoleh suatu hubungan yang baik di lingkungannya, bekal anak dalam 

menjalin suatu ikatan dan hubungan bermasyarakat pada masa dewasa nanti. 

Di TK Kemala Bhayangkari 08, keterampilan sosial dan kerjasama  

anak penting untuk diperhatikan. Peneliti dapat mengamati kegiatan 

keseharian anak yang cenderung memiliki keterampilan sosial dan kerjasama 

yang kurang maksimal. Anak masih terlihat asyik dengan kegiatan sendiri 

tanpa membutuhkan interaksi dengan teman bermainnya. Anak masih terlihat 

egois dan bermain dengan menguasai permainannya, hal ini tidak baik jika 

dibiarkan karena anak pada dewasa nanti akan membutuhkan hubungan yang 

baik dengan lingkungannya. Selain itu cara anak bekerjasama dalam sebuah 

kelompok  juga masih kurang sehingga perlu ditingkatkan dengan sebuah 

permainan. 

Kurangnya keterampilan sosial dan kerjasama anak di TK Kemala 

Bhayangkari bisa dilihat dari kurangnya interaksi anak dengan teman sebaya 

dan kurangnya sikap saling membutuhkan dan kerjasama dalam kegiatan 

sehari-hari di sekolah. Misalnya dalam kegiatan menempel berkelompok, anak 

masih egois dan tidak mau dibantu teman, dalam kegiatan pembelajaran anak 

sulit sekali berbagi alat tulis misalnya penghapus dan pensil. Contoh lain yaitu 

anak sulit sekali bekerjasama dalam permainan, misalnya dalam bermain 
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sepak bola anak hanya ingin menguasai bola tanpa memberi kesempatan anak 

yang lain untuk ikut menendang bola. Untuk itu dalam bermain angin puyuh 

ini, peneliti membantu anak dalam hubungan interaksi yang baik dengan 

kerjasama menyelesaikan permainan yang dilakukan berkelompok untuk 

meningkatkan keterampilan sosialnya. 

Peneliti memberikan suatu kegiatan bermain yang akan membutuhkan 

kerjasama anak yang satu dengan yang lainnya, yang memerlukan hubungan 

interaksi anak dengan teman dalam suatu kelompoknya. Permainan ini adalah 

permainan angin puyuh yang memiliki kolaborasi permainan dengan alat 

lainnya seperti sedotan, kantong plastik, bulu ayam dan lain-lain. 

4.1.4. Bermain Angin Puyuh 

Bermain angin puyuh adalah salah satu dari aneka ragam kegiatan 

bermain anak, ini termasuk dalam kegiatan “bermain terpimpin”. Peneliti 

melakukan kegiatan bermain angin puyuh ini di TK Bhayangkari 08. Di dalam 

kegiatan bermain terpimpin anak tidak bebas, melainkan terikat pada 

peraturan bermain atau kegiatan tertentu. Aktivitas bermain terpimpin dapat 

membantu guru dalam mencipta permainan, antara lain seperti permainan 

dengan lingkaran, permainan dengan alat, permainan tanpa alat, permainan 

dengan angka, permainan dengan nyanyian, permainan bentuk lomba, dan 

permainan mengasah panca indera. Angin puyuh ini memiliki nama yang 

cukup menarik untuk anak-anak, pada dasarnya bermain angin puyuh ini 

adalah “meniup”. Permainan ini melatih kesabaran anak dalam menyelesaikan 
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permainannya, meningkatkan keterampilan sosial dan kerjasama dengan 

teman bermain. 

Media utama bermain angin puyuh adalah bola pingpong, dengan cara 

meniup bola tidak boleh melebihi batas garis. Guru TK harus kreatif mencipta 

permainan agar kegiatan pembelajaran tidak membosankan serta anak dan 

guru tidak mengalami kejenuhan. Peneliti membuat kolaborasi bermain angin 

puyuh, empat kolaborasi ini antara lain; angin puyuh dengan kantong plastik, 

angin puyuh dengan bulu ayam, angin puyuh dengan sedotan, dan angin 

puyuh dengan lilin. 

4.1.5. Kinerja (performansi) Guru 

Di dalam penelitian ini, peneliti membutuhkan teman sejawat untuk 

menilai kegiatan yang dilakukan peneliti. Untuk mengetahui hasil observasi 

kegiatan guru dapat dilihat dari kemampuan guru dalam merencanakan 

pembelajaran/membuat SKM dan SKH yaitu kejelasan perumusan tujuan 

pembelajaran, pemilihan alat peraga, kejelasan langkah-langkah kegiatan 

pembelajaran (awal, inti dan penutup). 

 

4.2. Hasil Penelitian  

Hasil penelitian yang dipaparkan oleh peneliti dalam meningkatkan 

keterampilan sosial dan kerjasama anak di TK Kemala Bhayangkari 08 yaitu 

diperoleh dari pemberian tugas, dan observasi pada saat berlangsungnya 

kegiatan permainan angin puyuh yang dapat meningkatkan keterampilan 
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sosial anak. Pada bagian ini di hasil ketiganya terangkum dalam tiga bagian 

yaitu siklus 1, siklus II dan siklus III. 

4.2.1. Hasil Penelitian Siklus I  

Hasil penelitian siklus 1 adalah hasil dari penilaian permainan angin 

puyuh kantong plastik dan angin puyuh bulu ayam. Siklus 1 ini dilakukan 

enam kali pertemuan, pada bulan desember 2012 di Kelompok B TK Kemala 

Bhayangkari 08 dengan tema Air, Udara, Api. Deskripsi per siklus ditulis 

secara garis besar, secara detail terdapat pada lampiran. 

4.2.1.1. Perencanaan Siklus I 

Pada tahap perencanaan siklus I ini kegiatan yang dilakukan meliput 

beberapa tahap, yaitu: 

4.2.1.1.1. Merumuskan tujuan perbaikan kegiatan, meningkatkan keterampilan 

sosial anak  melalui bermain angin puyuh. 

4.2.1.1.2.  Membuat SKM dan SKH yang telah ditandatangani oleh Kepala 

Sekolah. 

4.2.1.1.3.  Mengadakan diskusi dengan teman sejawat 

4.2.1.1.4.  Merencanakan pengelolaan kelas. 

4.2.1.1.5. Merencanakan langkah-langkah perbaikan 

4.2.1.1.6.  Menyediakan alat-alat dan bahan yang mendukung perbaikan kegiatan 

peningkatan keterampilan sosial anak melalui bermain angin puyuh. 

Setelah tahap perencanaan selesai, kemudian berlanjut ke tahap 

pelaksanaan, yaitu : 
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4.2.1.2. Pelaksanaan Siklus I 

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk kelas siklus I di 

kelompok B TK Kemala Bhayangkari 08 dengan jumlah anak yang mengikuti 

pembelajaran adalah 20 anak. Adapun proses belajar mengajar mengacu pada 

skenario pembelajaran yang telah disiapkan. Perkembangan keterampilan 

sosial untuk TK ini dikembangkan melalui permainan angin puyuh kantong 

plastik dan bulu ayam. Oleh karena itu, Guru banyak memberikan latihan. 

Sedangkan dalam pemantapan penguasaan pemahaman anak, Guru hendaknya 

banyak memberikan latihan. 

Pelaksanaan kegiatan permainan angin puyuh anak di TK Kemala 

Bhayangkari 08 sebagai berikut : 

4.2.1.2.1. Kegiatan Awal + 30 menit  

1) Do’a masuk ruangan dipandu oleh guru. 

2) Anak mengucapkan salam, guru menjawab salam 

3) Bercakap-cakap tentang manfaat udara. 

4) Bertepuk “semangat”. 

4.2.1.2.2. Kegiatan Inti + 60 menit 

 Meliputi pemberian tugas dan praktek langsung, dimana Peneliti 

meminta anak melakukan gerak praktek langsung dan mengerjakan 

LKA. Sebelum melakukan praktek bermain angin puyuh, Peneliti 

menjelaskan cara bermain, adapun lngkah-langkahnya sebagai berikut : 

1) Peneliti memperlihatkan alat peraga yang akan digunakan yaitu 

kantong plastik berukuran 1/5 kg. 
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2) Peneliti menunjukkan langkah-langkah cara meniup kantong 

plastik. 

3) Peneliti mendemonstrasikan di depan kelas kegiatan meniup 

sampai plastik menggelembung terisi udara. 

 Proses Bermain: 

1) Dari jumalah 20 anak, tiap kelompok berjumlah 2 anak. Jadi 

terbentuk 10 kelompok. 

2) Dua kelompok mempraktekkan permainan secara bergantian 

3) Sebelum lomba permaianan angin puyuh kantong plastik, masing-

masing kelompok menghitung jumlah kantong plastik. 

4) Peneliti memberi aba-aba permainan akan dimulai 

5) Setelah menghitung 1,2,3, permainan dimulai  

6) Peneliti mengamati anak yang sedang melaksanakan kegiatan. 

7) Peneliti membimbing siswa yang mengalami kesulitan dalam 

Bermain. 

8) Peneliti mengevaluasi kemampuan anak dalam keterampilan sosial 

melalui kegiatan bermain angin puyuh. 

9) Kelompok yang tercepat dalam meniup kantong plastik, maka 

kelompok tersebut pemenangnya. 

 Evaluasi : 

1) Peneliti mengevaluasi kemampuan anak melakukan kegiatan 

bermain angin puyuh. 

2) Peneliti menilai berdasarkan aspek penilaian di lembar observasi. 
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3) Peneliti mengajak anak merapikan mainan 

4.2.1.2.3. Istirahat + 30 menit 

1) Anak mencuci dan melap tangan sebelum dan sesudah makan. 

2) Anak berdo’a sebelum dan sesudah makan. 

3) Anak makan bekal yang dibawa dari rumah. 

4) Anak membereskan perlengkapan makan 

5) Anak bermain dengan alat permainan yang ada sesuai dengan minatnya. 

4.2.1.2.4. Kegiatan Akhir + 30 menit 

1) Mengulas kegiatan hari ini 

2) Do’a pulang 

3) Anak-anak mengucapkan salam, Guru menjawab salam 

Setelah tahap pelaksanaan, kemudian peneliti memaparkan hasil 

penelitian. Hasil penelitian siklus 1 dirangkum dalam tabel  sebagai berikut : 

Aspek-Aspek yang diobservasi 
Jumlah Anak 

BB MB BSH BSB 

1. Anak menyapa teman-temannya untuk 

bermain 

11 2 3 4 

55% 10% 15% 20% 

2. Anak mengajak banyak teman untuk 

bermain dalam suatu kelompok 

10 2 2 6 

50% 10% 10% 30% 

3. Anak aktif dan mempunyai ide 

mengadakan permainan 

11 2 3 4 

55% 10% 15% 20% 

4. Anak selalu aktif  bergabung dalam 

bermain 

12 3 2 3 

60% 15% 10% 15% 

5. Anak terlibat aktif dalam permainan 11 2 3 4 

55% 10% 15% 20% 

6. Anak mau bermain sesuai peran di 

angin puyuh (meniup) 

9 3 3 5 

45% 15% 15% 25% 

7. Anak tidak memaksakan kehendak 

kepada teman untuk bermain 

12 2 2 4 

60% 10% 10% 20% 

8. Anak saling berinteraksi dan 

berkomunikasi dengan teman 

10 3 3 4 

50% 15% 15% 20% 

9. Anak membantu teman-temannya 11 3 2 4 
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dalam bermain 55% 15% 10% 20% 

10. Anak mau menerima bantuan dari 

teman 

10 2 3 5 

50% 10% 15% 25% 

11. Anak tidak bertengkar dengan teman 12 2 2 4 

60% 10% 10% 20% 

12. Anak sabar menunggu giliran 13 3 2 2 

65% 15% 10% 10% 

13. Anak tidak berebut mainan dengan 

memaksa 

12 3 2 3 

60% 15% 10% 15% 

14. Anak dapat menciptakan situasi yang 

kondusif saat bermain 

10 3 3 4 

50% 15% 15% 20% 

15. Anak mau melakukan permainan 

sampai selesai 

9 3 3 5 

45% 15% 15% 25% 

16. Anak mau membereskan alat permainan 

setelah selesai bermain 

13 2 2 3 

65% 10% 10% 15% 

17. Anak dapat bertanggung jawab 

memimpin kelompok saat bermain 

11 3 3 3 

55% 15% 15% 15% 

18. Anak memiliki inisiatif membagi 

temannya masuk ke dalam kelompok 

bermain 

12 2 3 3 

60% 10% 15% 15% 

19. Anak mau memberi semangat kepada 

teman  

10 3 3 4 

50% 15% 15% 20% 

20. Anak mau berbagi motivasi dengan 

teman dalam strategi bermain (tidak 

menang untuk dirinya sendiri) 

11 2 2 5 

55% 10% 10% 25% 

21. Anak kompak bermain di dalam 

kelompok 

9 3 3 5 

45% 15% 15% 25% 

22. Anak tetap semangat meskipun kalah 13 2 2 3 

65% 10% 10% 15% 

Tabel 4.1. prosentase (%) nilai siklus I 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa pada siklus I ini ada 

dua variabel dari dua puluh dua aspek yang diamati yaitu Anak menyapa 

teman-temannya untuk bermain dengan kriteria belum berkembang 55%, 

mulai berkembang 10%, berkembang sesuai harapan 15%, dan berkembang 

sangat baik sebesar 20%. Anak mengajak banyak teman untuk bermain dalam 

suatu kelompok dengan kriteria belum berkembang 50%, mulai berkembang 

10%, berkembang sesuai harapan 10%, dan berkembang sangat baik sebesar 
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30%. Anak aktif dan mempunyai ide mengadakan permainan dengan kriteria 

belum berkembang 55%, mulai berkembang 10%, berkembang sesuai harapan 

15%, dan berkembang sangat baik sebesar 20%. Anak selalu aktif bergabung 

dalam bermain dengan kriteria belum berkembang 60%, mulai berkembang 

15%, berkembang sesuai harapan 10%, dan berkembang sangat baik sebesar 

15%. Anak terlibat aktif dalam permainan dengan kriteria belum berkembang 

55%, mulai berkembang 10%, berkembang sesuai harapan 15%, dan 

berkembang sangat baik sebesar 20%. Anak mau bermain sesuai peran di 

angin puyuh (meniup) dengan kriteria belum berkembang 45%, mulai 

berkembang 15%, berkembang sesuai harapan 15%, dan berkembang sangat 

baik sebesar 25%. Anak tidak memaksakan kehendak kepada teman untuk 

bermain dengan kriteria belum berkembang 60%, mulai berkembang 10%, 

berkembang sesuai harapan 10%, dan berkembang sangat baik sebesar 20%. 

Anak saling berinteraksi dan berkomunikasi dengan teman dengan kriteria 

belum berkembang 50%, mulai berkembang 15%, berkembang sesuai harapan 

15%, dan berkembang sangat baik sebesar 20%. Anak membantu teman dalam 

bermain dengan kriteria belum berkembang 55%, mulai berkembang 15%, 

berkembang sesuai harapan 10%, dan berkembang sangat baik sebesar 20%. 

Anak mau menerima bantuan dari teman dengan kriteria belum berkembang 

50%, mulai berkembang 10%, berkembang sesuai harapan 15%, dan 

berkembang sangat baik sebesar 25%. Anak tidak bertengkar dengan teman 

dengan kriteria belum berkembang 60%, mulai berkembang 10%, berkembang 

sesuai harapan 10%, dan berkembang sangat baik sebesar 20%. Anak sabar 
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menunggu giliran dengan kriteria belum berkembang 65%, mulai berkembang 

15%, berkembang sesuai harapan 10%, dan berkembang sangat baik sebesar 

10%. Anak tidak berebut mainan dengan memaksa dengan kriteria belum 

berkembang 60%, mulai berkembang 15%, berkembang sesuai harapan 10%, 

dan berkembang sangat baik sebesar 15%. Anak dapat menciptakan situasi 

yang kondusif saat bermain dengan kriteria belum berkembang 50%, mulai 

berkembang 15%, berkembang sesuai harapan 15%, dan berkembang sangat 

baik sebesar 20%. Anak mau melakukan permainan sampai selesai dengan 

kriteria belum berkembang 45%, mulai berkembang 15%, berkembang sesuai 

harapan 15%, dan berkembang sangat baik sebesar 25%. Anak mau 

membereskan alat bermain dengan kriteria belum berkembang 65%, mulai 

berkembang 10%, berkembang sesuai harapan 10%, dan berkembang sangat 

baik sebesar 15%. Anak dapat bertanggung jawab memimpin kelompok saat 

bermain dengan kriteria belum berkembang 55%, mulai berkembang 15%, 

berkembang sesuai harapan 15%, dan berkembang sangat baik sebesar 15%. 

Anak memiliki inisiatif membagi temannya masuk ke dalam kelompok 

bermain dengan kriteria belum berkembang 60%, mulai berkembang 10%, 

berkembang sesuai harapan 15%, dan berkembang sangat baik sebesar 15%. 

Anak mau memberi semangat kepada teman dengan kriteria belum 

berkembang 50%, mulai berkembang 15%, berkembang sesuai harapan 15%, 

dan berkembang sangat baik sebesar 20%. Anak mau berbagi motivasi dengan 

teman dalam strategi bermain dengan kriteria belum berkembang 55%, mulai 

berkembang 10%, berkembang sesuai harapan 10%, dan berkembang sangat 
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baik sebesar 25%. Anak kompak dalam bermain kelompok dengan kriteria 

belum berkembang 45%, mulai berkembang 15%, berkembang sesuai harapan 

15%, dan berkembang sangat baik sebesar 20%. Anak tetap semangat 

meskipun kalah dengan kriteria belum berkembang 65%, mulai berkembang 

10%, berkembang sesuai harapan 10%, dan berkembang sangat baik sebesar 

15%. 

Hasil yang dicapai masih belum maksimal dan belum mencapai target 

dikarenakan masih pada permulaan dan anak masih berdaptasi dengan 

permainan angin puyuh. Apabila dipresentase keberhasilan kegiatan bermain 

angin puyuh dari 20 anak pada siklus I ini adalah sebagai berikut: 

NO Variabel Aspek-Aspek yang diobservasi Hasil 

Observasi 

Siklus I 

1. Keterampilan 

Sosial 

1. Anak menyapa teman-

temannya untuk bermain 

45% 

2. Anak mengajak banyak 

teman untuk bermain dalam  

suatu kelompok 

50% 

3. Anak aktif dan mempunyai 

ide mengadakan permainan 

45% 

4. Anak selalu aktif bergabung 

dalam bermain 

40% 

5. Anak terlibat aktif dalam 

permainan 

45% 

6. Anak mau bermain sesuai 

peran di angin puyuh 

(meniup) 

55% 

7. Anak tidak memaksakan 

kehendak kepada teman 

untuk bermain 

40% 

8. Anak saling berinteraksi dan 

berkomunikasi dengan 

teman 

50% 

9. Anak membantu teman 

dalam bermain 

45% 

10. Anak mau menerima 50% 
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bantuan dari teman 

11. Anak tidak bertengkar 

dengan teman 

40% 

12. Anak sabar menunggu 

giliran 

35% 

13. Anak tidak berebut mainan 

 

40% 

14. Anak dapat menciptakan 

situasi yang kondusif saat 

bermain 

50% 

2.  Kerjasama 15. Anak mau melakukan 

permainan sampai selesai 

55% 

16. Anak mau membereskan 

alat permainan setelah 

selesai bermain 

35% 

17. Anak dapat bertanggung 

jawab memimpin kelompok 

saat bermain 

45% 

18. Anak memiliki inisiatif 

membagi temannya masuk 

ke dalam kelompok bermain 

40% 

19. Anak mau memberi 

semangat kepada teman 

50% 

20. Anak mau berbagi motivasi 

dengan teman dalam strategi 

bermain (tidak menang 

untuk dirinya sendiri) 

45% 

21. Anak kompak bermain di 

dalam kelompok 

55% 

22. Anak tetap semangat 

meskipun kalah 

35% 

RATA-RATA 45% 

Tabel 4.2. prosentase (%) nilai perkembangan siklus I 

Hasil yang dicapai pada siklus I anak menyapa teman-temannya untuk 

bermain sebesar 45%. Anak mengajak banyak teman untuk bermain dalam  

suatu kelompok sebesar 50%. Anak aktif dan mempunyai ide mengadakan 

permainan sebesar 45%. Anak selalu aktif bergabung dalam bermain sebesar 

40%. Anak terlibat aktif dalam permainan sebesar 45%. Anak mau bermain 

sesuai peran di angin puyuh (meniup) sebesar 55%. Anak tidak memaksakan 
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kehendak kepada teman untuk bermain sebesar 40%. Anak saling berinteraksi 

dan berkomunikasi dengan teman sebesar 50%. Anak membantu teman dalam 

bermain sebesar 45%. Anak mau menerima bantuan dari teman sebesar 50%. 

Anak tidak bertengkar dengan teman sebesar 40%. Anak sabar menunggu 

giliran sebesar 35%. Anak tidak berebut mainan dengan memaksa sebesar 

40%. Anak dapat menciptakan situasi yang kondusif saat bermain sebesar 

50%. Anak mau menyelesaikan permainan sebesar 55%. Anak mau 

membereskan alat permainan setelah selesai bermain sebesar 35%. Anak dapat 

bertanggung jawab memimpin kelompok saat bermain sebesar 45%. Anak 

memiliki inisiatif membagi temannya masuk ke dalam kelompok bermain 

sebesar 40%. Anak mau memberi semangat kepada teman sebesar 50%. Anak 

mau berbagi motivasi dengan teman dalam strategi bermain sebesar 45%. 

Anak kompak bermain di dalam kelompok sebesar 55%. Anak tetap semangat 

meskipun kalah sebesar 35% dan menghasilkan rata-rata sebesar 45% 

termasuk dalam kategori kurang. 

Kemudian dalam siklus I ini hasil performansi Guru dapat dilihat 

dalam tabel berikut ini : 

No Performance Guru Hasil Siklus I 

1. Pengelolaan ruangan dan fasilitas pembelajaran 3,5 

2. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran 3,2 

3. Pengelolaan interaksi kelas 3,3 

4. Bersikap terbuka dan luwes 3,2 

5. Mendemonstrasikan pembelajaran 3,5 

6. Melaksanakan evaluasi 3,5 

7. Kesan umum kinerja/calon Guru 3,5 

Rata-Rata 3,39 

Tabel 4.3. Hasil Performansi Guru Siklus I 
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Dari pelaksanaan pembelajaran dinilai dari mengelola ruang dan 

fasilitas pembelajaran adalah 3,5 melaksanakan kegiatan pembelajaran 3,2 

pengelolaan interaksi kelas sebesar 3,3 bersikap luwes dan terbuka sebesar 3,2 

dapat mendemonstrasikan pembelajaran sebesar 3,5 melaksanakan evaluasi 

sebesar 3,5 dan kesan umum kinerja/calon Guru sebesar 3,5. Dari hasil 

penilaian tersebut dibagi 7 aspek penilaian hasilnya adalah 3,39 termasuk 

dalam kategori baik. 

Apabila ditinjau dari indikator perkembangan keterampilan sosial dan 

kerjasama anak, anak sudah bisa bermain sesuai peran angin puyuh, mau 

menerima bantuan dari teman dan mau menyelesaikan permainan, namun ada 

beberapa anak yang masih tidak sabar menunggu giliran, bertengkar dengan 

temannya, belum mau membereskan mainan, dan tidak semangat karena 

kalah. 

Pada proses pembelajaran siklus I, ketika menggunakan media kantong 

plastik anak menunjukkan ketertarikan karena sebelumnya anak belum pernah 

bermain lomba meniup kantong plastik di sekolah, dan dengan media bulu 

ayam juga belum pernah di gunakan kecuali untuk kolase. 

4.2.1.3. Observasi 

Observasi dilaksanakan secara langsung bersamaan dengan 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Pada siklus I dapat diketahui aktivitas 

anak pada saat kegiatan bermain angin puyuh dengan teman Air, Udara, Api 

menggunakan media kantong plastik  untuk meningkatkan keterampilan sosial 

dan kerjasama anak.  
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Pada tahap observasi siklus I yang dilaksanakan pada saat proses 

pembelajaran sedang berlangsung dapat diketahui sebelum pembelajaran 

dimulai dengan tanya jawab dan berbagi cerita tentang cara meniup kantong 

plastik. Setelah itu memasuki kegiatan inti melakukan perintah sederhana, 

misalnya: ambilkan kantong plastik dan masukkan ke dalam keranjang , 

setelah itu menghitung jumlah kantong plastik dan terakhir praktek permainan 

angin puyuh kantong plastik. Pada saat melakukan kegiatan bermain angin 

puyuh kantong plastik, Habib masih membutuhkan bantuan dalam 

bekerjasama. Habib masih kurang dalam berinteraksi dan tidak sabar dalam 

menunggu giliran. Sedangkan ada anak yang bernama Tegar kemudian 

mengajak Habib untuk mau bermain sesuai peran (meniup) dan menasehati 

agar tidak berebut mainan. (CL 1 ) 

Pada pertemuan kedua sebelum pembelajaran dimulai anak diajak 

menyebutkan macam-macam warna kantong plastik, kemudian berjalan pada 

papan titian. Memasuki kegiatan inti yaitu kegiatan ekstra menari baru 

kemudian praktik bermain angin puyuh. Adinu merasa sudah bisa bermain 

angin puyuh kantong plastik, kemudian mengajak teman yang lain untuk 

bergabung dalam tim/kelompoknya. Sedangkan Nabila tidak mau bergabung 

dalam tim Adinu. Peneliti “ Nabila, kenapa tidak mau?”. Nabila Cuma 

menggelengkan kepala dan diam saja. Kemudian peneliti membujuk dan 

memberi semangat agar Nabila ikut bermain, setelah dibujuk Nabila baru mau 

ikut bermain. (CL 2) 
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Pada pertemuan ketiga, dimulai dengan tanya jawab menyebutkan 

ukuran kantong plastik. Peneliti “anak-anak, siapa yang tahu ukuran kantong 

plastik yang ibu bawa ini ya? Besar apa kecil? Anak-anak serentak menjawab 

“besar bu”. Peneliti “bagus..ada yang tahu ini ukurannya berapa kilo ya dek?”.  

Fadla menjawab “sepuluh kilo bu” .Peneliti “wah,,besar sekali fadla, yang ibu 

bawa ini ukurannya setengah kilo. Bisa di isi gula, tepung atau jajannya anak-

anak”. kemudian Arya “oh,,itu yang dijual bunda di toko bu”. Peneliti “iya 

dek, ini bisa buat mainan. Nanti kita akan bermain angin puyuh kantong 

plastik, meniup kantong plastik. Saat permainan berlangsung Fadhla memaksa 

teman-temannya agar menuruti perintahnya, cara bermain meniup harus sama 

seperti dia, dan tidak ada yang boleh yang mendahului. Kemudian Santi 

menengahi dan mengajak teman-teman yang lain terlibat aktif dalam bermain. 

(CL 3) 

 Pada pertemuan keempat anak-anak sangat senang sekali karena 

Peneliti membawa media permainan angin puyuh bulu ayam yang berasal dari 

kemoceng. Bulu ayam yang panjang dan berwarna-warni menarik perhatian 

anak-anak. sebelum kegiatan dimulai, Peneliti berbagi cerita dan tanya jawa 

tentang manfaat bulu ayam. Kemudian memasuki kegiatan inti, Peneliti 

mengajak anak untuk membedakan suku kata yang berawalan sama secara 

bersama-sama. Berlanjut ke kegiatan menghitung jumlah bulu ayam yang 

dibawa oleh Peneliti, kemudian praktek bermain angin puyuh bulu ayam. 

Genta sangat antusias ingin segera mencoba permainan, dan tidak sabar 

menunggu giliran. Sehingga ketika belum saatnya maju, Genta sudah 
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memaksa Peneliti untuk mencoba permainan. Jeni yang mendapat giliran maju 

mau mengalah dan tidak mau bertengkar dengan Genta. (CL 4) 

Pada pertemuan kelima, anak-anak berbagi cerita dan tanya jawab 

dengan Peneliti tentang warna Bulu ayam yang di bawa Peneliti. Anak-anak 

antusias menyebut berbagai warna bulu ayam yang berasal dari kemoceng. 

Kemudian memasuki kegiatan inti, praktek bermain angin puyuh bulu ayam 

dimulai. Kemampuan anak-anak sudah lebih baik dari pertemuan keempat. 

Dalam pertemuan ini Izza tidak mau bergabung dengan teman-temannya 

karena takut ditinggal neneknya yang menunggui di luar kelas. Peneliti 

membujuk Izza agar mau ikut bermain, kemudian Peneliti mengajak anak-

anak untuk ikut membujuk dan mengajak Izza bermain. Tegar mencoba 

membujuk Izza, dan mengajaknya bermain dalam satu tim. Akhirnya Izza mau 

bermain sesuai peran. (CL 5) 

Pada pertemuan keenam atau terakhir di Siklus I, sebelum kegiatan 

Peneliti memulai dengan tanya jawab bentuk bulu ayam. Kemudian kegiatan 

fisik motorik menirukan gerakan merangkak dan merayap. Karena pada hari 

sabtu anak-anak senam sehat ceria supaya badan lebih sehat dulu baru 

kemudian bermain angin puyuh. Saat praktik permainan bulu ayam dimulai, 

Febri dengan semangat mengajak anak-anak yang lain untuk berbaris dan 

tenang agar Peneliti bisa memilih anak-anak yang tenang untuk mencoba 

permainan dulu. Saat permainan berlangsung, Habib dan teman-teman 

kelompoknya tidak saling bekerjasama sehingga tidak ada kekompakan tim. 

(CL 6) 
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Dalam siklus I, anak-anak mengembangkan keterampilan sosial dan 

kerjasama dengan bermain angin puyuh kantong plastik dan bulu ayam. 

Beberapa anak seperti Habib, Izza, Genta masih harus di bantu dan diberi 

motivasi lagi agar keterampilan sosial dan kerjasamanya bisa meningkat 

dengan baik. 

4.2.1.4. Refleksi siklus I 

Dari kegiatan yang dilakukan pada siklus I, kegiatan ini masih perlu 

pengulangan karena belum sesuai yang diharapkan dari dua variabel dan dua 

puluh dua aspek yang diamati. Dalam meningkatkan keterampilan sosial dan 

kerjasama, anak merasa senang karena permainan ini belum pernah dilakukan 

oleh anak sebelumnya. kesulitan dalam kegiatan ini karena beberapa anak 

masih harus dibujuk seperti Izza yang ditungggui neneknya dan Genta dan 

Habib yang masih belum bisa mengalah dengan teman-temannya. Namun 

untuk anak-anak lain seperti Tegar, Jeni, Arya memiliki peningkatan yang 

baik. 

Hasil dari pengamatan pembelajaran siklus I anak-anak mengikuti 

permainan dengan senang dan suasana kelas yang ramai dalam bermain angin 

puyuh kantong plastik dan bulu ayam. Hasil penelitian siklus I ini masih 

kurang maksimal dan belum sesuai target yang diharapkan sebesar 80%, 

karena hanya menghasilkan prosentase sebesar 45%. 

Meningkatkan keterampilan sosial dan kerjasama anak melalui 

bermain angin puyuh ini diharapkan akan meningkat di siklus II, sehingga 

dalam siklus II bermain angin puyuh menggunakan media yang berbeda. 
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4.2.2. Hasil Penelitian Siklus II 

Hasil penelitian siklus II adalah hasil dari penilaian permainan angin 

puyuh lilin dan angin puyuh sedotan. Siklus II ini dilakukan enam kali 

pertemuan, pada bulan Januari 2013 di Kelompok B TK Kemala Bhayangkari 

08 dengan tema Air, Udara, Api. Deskripsi per siklus ditulis secara garis 

besar, secara detail terdapat pada lampiran. 

4.2.2.1. Perencanaan Siklus II 

Berdasarkan pengamatan dan penelitian pada siklus I, maka Siklus II 

merupakan perbaikan dari siklus I. Rencana Tindakan Siklus II disusun untuk 

menguatkan kelemahan – kelemahan yang ada pada siklus I, adapun rencana 

Siklus II yaitu : 

4.2.2.1.1.  Merumuskan tujuan perbaikan kegiatan, meningkatkan keterampilan 

sosial anak melalui permainan angin puyuh lilin dan sedotan. 

4.2.2.1.2.  Membuat SKH yang telah ditandatangani oleh Kepala Sekolah. 

4.2.2.1.3.  Menentukan Tema air, udara ,api 

4.2.2.1.4. Merencanakan pengelolaan kelas. 

4.2.2.1.5.  Merencanakan langkah-langkah perbaikan 

4.2.2.1.6. Menyediakan alat-alat dan bahan yang mendukung perbaikan kegiatan 

permainan. 

4.2.2.1.7. Menyusun kegiatan pemberian tugas pada anak. 

4.2.2.2. Pelaksanaan siklus II 

Pelaksanaan tindakan Kelas pada siklus II  pada prinsipnya sama 

dengan pelaksanaan Tindakan Kelas Siklus I, tetapi pada siklus II diadakan 
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perbaikan dan penguatan atas kelemahan yang ada pada Siklus I. Kegiatan 

perbaikan pengembangan keterampilan sosial dan kerjasama anak di TK 

Kemala Bhayangkari 08 adalah sebagai berikut : 

4.2.2.2.1. Kegiatan Awal + 30 menit  

1) Do’a masuk ruangan dipandu oleh guru. 

2) Anak mengucapkan salam, guru menjawab salam 

3) Bercakap-cakap warna api 

4) PL: Berlari sambil melompat dilantai 

4.2.2.2.2.  Kegiatan Inti + 60 menit 

 Meliputi pemberian tugas dan praktek langsung, dimana guru meminta 

anak melakukan gerak praktek langsung dan mengerjakan LKA adapun 

langkah-langkah kegiatannya sebagai berikut : 

1) Peneliti mengajak anak membuat bentuk kue ulang tahun dari 

bahan stereofoam. 

2) Peneliti membagikan masing-masing kelompok dengan 3 buah 

streofoam berbentuk lingkaran berdiameter 15cm. 

3) Peneliti mengajarkan anak menempel stereofoam disusun ke atas 

menjadi bentuk kue ulang tahun. 

4) Setelah berbentuk kue, kemudian anak menghias kue tersebut 

dengan gambar sesuai minat anak 

5) Setelah itu di atas kue dihiasi, di atasnya ditancapkan lilin-lilin 

kecil . 
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6) Peneliti menilai hasil karya kue ulang tahun  dari stereofoam 

buatan anak-anak secara berkelompok.  

7) Peneliti mengajak anak bermain angin puyuh lilin 

 

 Cara Bermain : 

1) Peneliti menjelaskan  alat peraga yang akan digunakan yaitu lilin 

dan sterofom yang dibentuk menyerupai kue ulang tahun yang 

telah dibuat anak-anak secara berkelompok. 

2) Peneliti menunjukkan langkah-langkah cara permainan angin 

puyuh lilin. 

3) Peneliti mendemonstrasikan di depan kelas kegiatan permainan. 

 Proses Bermain : 

1) Dari jumalah 20 anak, tiap kelompok berjumlah 5 anak. Jadi 

terbentuk 4 kelompok. 

2) Dua kelompok mempraktekkan permainan secara bergantian 

3) Hitungan 1,2,3, anak-anak memulai meniup lilin kue ulang tahun 

dari stereofoam hasil karya anak-anak. 

4) Peneliti mengamati anak yang sedang melaksanakan kegiatan. 

5) Peneliti membimbing siswa yang mengalami kesulitan dalam 

Bermain. 

6) Peneliti mengevaluasi kemampuan anak dalam keterampilan sosial 

melalui kegiatan bermain angin puyuh lilin. 
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7) Kelompok yang berhasil meniup lilin dengan cepat, maka 

kelompok tersebut pemenangnya. 

 Evaluasi : 

1) Peneliti mengevaluasi kemampuan anak melakukan kegiatan 

bermain angin puyuh lilin. 

2) Peneliti menilai berdasarkan aspek penilaian di lembar observasi. 

3) Peneliti mengajak anak merapikan mainan. 

4.2.2.2.3. Istirahat + 30 menit 

1) Anak mencuci dan melap tangan sebelum dan sesudah makan. 

2) Anak berdo’a sebelum dan sesudah makan. 

3) Anak makan bekal yang dibawa dari rumah. 

4) Anak membereskan perlengkapan makan 

5) Anak bermain dengan alat permainan yang ada sesuai dengan minatnya. 

4.2.2.2.4. Kegiatan Akhir + 30 menit 

1) Mengulas kegiatan hari ini 

2) Guru bertanya anak menjawab 

3) Bertepuk “api” 

4) menyanyi lagu “lets go home” 

5) Do’a pulang 

6) Anak-anak mengucapkan salam, guru menjawab salam 

Hasil penelitian siklus II merupakan hasil penilaian permainan angin 

puyuh lilin dan angin puyuh sedotan. Tindakan siklus II dilaksanakan untuk 

meningkatkan keterampilan sosial dan kerjasama anak dan mengatasi 
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masalah-masalah yang ada sehingga mencapai target yang diinginkan. 

Observasi yang dilakukan pada saat pembelajaran berlangsung menghasilkan 

data siklus II yang dirangkum dalam hasil observasi 20 anak sebagai berikut : 

Aspek-Aspek yang diobservasi 
Jumlah Anak 

BB MB BSH BSB 

1. Anak menyapa teman-temannya untuk 

teman 

7 4 4 5 

35% 20% 20% 25% 

2. Anak mengajak banyak teman untuk 

bermain dalam  suatu kelompok 

7 3 5 5 

35% 15% 25% 25% 

3. Anak aktif dan mempunyai ide 

mengadakan permainan 

7 2 4 7 

35% 10% 20% 35% 

4. Anak selalu aktif bergabung dalam 

bermain 

7 3 5 5 

35% 15% 25% 25% 

5. Anak terlibat aktif dalam permainan 6 3 5 6 

30% 15% 25% 30% 

6. Anak mau bermain sesuai peran di 

angin puyuh (meniup) 

6 4 5 5 

30% 20% 25% 25% 

7. Anak tidak memaksakan kehendak 

kepada teman untuk bermain 

6 3 5 6 

30% 15% 25% 30% 

8. Anak saling berinteraksi dan 

berkomunikasi dengan teman 

5 2 6 7 

25% 10% 30% 35% 

9. Anak membantu teman dalam bermain 5 3 5 7 

25% 15% 25% 35% 

10. Anak mau menerima bantuan dari 

teman 

6 3 5 6 

30% 15% 25% 30% 

11. Anak tidak bertengkar dengan teman 6 4 5 5 

30% 20% 25% 25% 

12. Anak sabar menunggu giliran 5 3 6 6 

25% 15% 30% 30% 

13. Anak tidak berebut mainan dengan 

memaksa 

5 4 5 6 

25% 20% 25% 30% 

14. Anak dapat menciptakan situasi yang 

kondusif saat bermain 

6 4 4 6 

30% 20% 20% 30% 

15. Anak mau melakukan permainan 

sampai selesai 

6 3 4 7 

30% 15% 20% 35% 

16. Anak mau membereskan alat permainan 

setelah selesai bermain 

5 4 5 6 

25% 20% 25% 30% 

17. Anak dapat bertanggung jawab 

memimpin kelompok saat bermain 

6 3 5 6 

30% 15% 25% 30% 

18. Anak memiliki inisiatif membagi 

temannya masuk ke dalam kelompok 

bermain 

7 4 4 5 

35% 20% 20% 25% 
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19. Anak mau memberi semangat kepada 

teman  

7 3 4 6 

35% 15% 20% 30% 

20. Anak mau berbagi motivasi dengan 

teman dalam strategi bermain (tidak 

menang untuk dirinya sendiri 

6 3 5 6 

30% 15% 25% 30% 

21. Anak kompak bermain dalam kelompok 6 4 4 6 

30% 20% 20% 30% 

22. Anak tetap semangat meskipun kalah 5 4 4 7 

25% 20% 20% 35% 

Tabel 4.4. Prosentase (%) Nilai siklus II 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa pada siklus II ini ada 

dua variabel dari dua puluh dua aspek yang diamati yaitu Anak menyapa 

teman-temannya untuk bermain dengan kriteria belum berkembang 35%, 

mulai berkembang 20%, berkembang sesuai harapan 20%, dan berkembang 

sangat baik sebesar 25%. Anak mengajak banyak teman untuk bermain dalam 

suatu kelompok dengan kriteria belum berkembang 35%, mulai berkembang 

15%, berkembang sesuai harapan 25%, dan berkembang sangat baik sebesar 

25%. Anak aktif dan mempunyai ide mengadakan permainan dengan kriteria 

belum berkembang 35%, mulai berkembang 10%, berkembang sesuai harapan 

20%, dan berkembang sangat baik sebesar 35%. Anak selalu aktif bergabung 

dalam bermain dengan kriteria belum berkembang 30%, mulai berkembang 

15%, berkembang sesuai harapan 25%, dan berkembang sangat baik sebesar 

25%. Anak terlibat aktif dalam permainan dengan kriteria belum berkembang 

30%, mulai berkembang 15%, berkembang sesuai harapan 25%, dan 

berkembang sangat baik sebesar 30%. Anak mau bermain sesuai peran di 

angin puyuh (meniup) dengan kriteria belum berkembang 30%, mulai 

berkembang 20%, berkembang sesuai harapan 25%, dan berkembang sangat 



78 
 

 
 

baik sebesar 25%. Anak tidak memaksakan kehendak kepada teman untuk 

bermain dengan kriteria belum berkembang 30%, mulai berkembang 15%, 

berkembang sesuai harapan 25%, dan berkembang sangat baik sebesar 30%. 

Anak saling berinteraksi dan berkomunikasi dengan teman dengan kriteria 

belum berkembang 25%, mulai berkembang 10%, berkembang sesuai harapan 

30%, dan berkembang sangat baik sebesar 35%. Anak membantu teman dalam 

bermain dengan kriteria belum berkembang 25%, mulai berkembang 15%, 

berkembang sesuai harapan 25%, dan berkembang sangat baik sebesar 35%. 

Anak mau menerima bantuan dari teman dengan kriteria belum berkembang 

30%, mulai berkembang 15%, berkembang sesuai harapan 25%, dan 

berkembang sangat baik sebesar 30%. Anak tidak bertengkar dengan teman 

dengan kriteria belum berkembang 30%, mulai berkembang 20%, berkembang 

sesuai harapan 25%, dan berkembang sangat baik sebesar 25%. Anak sabar 

menunggu giliran dengan kriteria belum berkembang 25%, mulai berkembang 

15%, berkembang sesuai harapan 30%, dan berkembang sangat baik sebesar 

30%. Anak tidak berebut mainan dengan memaksa dengan kriteria belum 

berkembang 25%, mulai berkembang 20%, berkembang sesuai harapan 25%, 

dan berkembang sangat baik sebesar 35%. Anak dapat menciptakan situasi 

yang kondusif dengan kriteria belum berkembang 30%, mulai berkembang 

20%, berkembang sesuai harapan 20%, dan berkembang sangat baik sebesar 

30%. Anak mau melakukan permainan sampai selesai dengan kriteria belum 

berkembang 30%, mulai berkembang 15%, berkembang sesuai harapan 20%, 

dan berkembang sangat baik sebesar 35%. Anak mau membereskan alat 
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bermain dengan kriteria belum berkembang 25%, mulai berkembang 20%, 

berkembang sesuai harapan 25%, dan berkembang sangat baik sebesar 30%. 

Anak dapat bertanggung jawab memimpin kelompok saat bermain dengan 

kriteria belum berkembang 30%, mulai berkembang 15%, berkembang sesuai 

harapan 25%, dan berkembang sangat baik sebesar 30%. Anak memiliki 

inisiatif membagi temannya masuk ke dalam kelompok bermain dengan 

kriteria belum berkembang 35%, mulai berkembang 20%, berkembang sesuai 

harapan 20%, dan berkembang sangat baik sebesar 25%. Anak mau memberi 

semangat kepada teman dengan kriteria belum berkembang 35%, mulai 

berkembang 15%, berkembang sesuai harapan 20%, dan berkembang sangat 

baik sebesar 30%. Anak mau berbagi motivasi dengan teman dalam strategi 

bermain dengan kriteria belum berkembang 30%, mulai berkembang 15%, 

berkembang sesuai harapan 25%, dan berkembang sangat baik sebesar 30%. 

Anak kompak bermain di dalam kelompok dengan kriteria belum berkembang 

30%, mulai berkembang 20%, berkembang sesuai harapan 20%, dan 

berkembang sangat baik sebesar 30%. Anak tetap semangat meskipun kalah 

dengan kriteria belum berkembang 25%, mulai berkembang 20%, berkembang 

sesuai harapan 20%, dan berkembang sangat baik sebesar 35%. 

Apabila dipresentase keberhasilan kegiatan bermain angin puyuh dari 

20 anak pada siklus II ini adalah sebagai berikut: 

NO Variabel Aspek-Aspek yang diobservasi Hasil 

Observasi 

Siklus II 

1. Keterampilan 

Sosial 

1. Anak menyapa teman-

temannya untuk bermain 

65% 

2. Anak mengajak banyak 65% 
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teman untuk bermain dalam  

suatu kelompok 

3. Anak aktif dan mempunyai 

ide mengadakan permainan 

65% 

4. Anak selalu aktif bergabung 

dalam bermain 

65% 

5. Anak terlibat aktif dalam 

permainan 

70% 

6. Anak mau bermain sesuai 

peran di angin puyuh 

(meniup) 

70% 

7. Anak tidak memaksakan 

kehendak kepada teman 

untuk bermain 

70% 

8. Anak saling berinteraksi dan 

berkomunikasi dengan 

teman 

75% 

9. Anak membantu teman 

dalam bermain 

75% 

10. Anak mau menerima 

bantuan dari teman 

70% 

11. Anak tidak bertengkar 

dengan teman 

70% 

12. Anak sabar menunggu 

giliran 

75% 

13. Anak tidak berebut mainan 

dengan memaksa 

75% 

14. Anak dapat menciptakan 

situasi yang kondusif saat 

bermain 

70% 

2.  Kerjasama 15. Anak mau melakukan 

permainan sampai selesai 

70% 

16. Anak mau membereskan 

alat permainan setelah 

selesai bermain 

75% 

17. Anak dapat bertanggung 

jawab memimpin kelompok 

saat bermain 

70% 

18. Anak memiliki inisiatif 

membagi temannya masuk 

ke dalam kelompok bermain 

65% 

19. Anak mau memberi 

semangat kepada teman 

65% 

20. Anak mau berbagi motivasi 

dengan teman dalam strategi 

70% 
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bermain tidak menang untuk 

dirinya sendiri) 

21. Anak kompak bermain di 

dalam kelompok 

70% 

22. Anak tetap semangat 

meskipun kalah 

75% 

RATA-RATA 70% 

Tabel 4.5. Prosentase (%) Nilai Perkembangan Siklus II 

 

Hasil yang dicapai pada siklus II adalah anak menyapa teman-

temannya untuk bermain sebesar 65%. Anak mengajak banyak teman untuk 

bermain dalam  suatu kelompok sebesar 65%. Anak aktif dan mempunyai ide 

mengadakan permainan sebesar 65%. Anak selalu aktif bergabung dalam 

bermain sebesar 65%. Anak terlibat aktif dalam permainan sebesar 70%. Anak 

mau bermain sesuai peran di angin puyuh (meniup) sebesar 70%. Anak tidak 

memaksakan kehendak kepada teman untuk bermain sebesar 70%. Anak 

saling berinteraksi dengan teman sebesar 75%. Anak membantu teman dalam 

bermain sebesar 75%. Anak mau menerima bantuan dari teman sebesar 70%. 

Anak tidak bertengkar dengan teman sebesar 70%. Anak sabar menunggu 

giliran sebesar 75%. Anak tidak berebut mainan dengan memaksa sebesar 

75%. Anak dapat menciptakan situasi yang kondusif saat bermain sebesar 

70%. Anak mau melakukan permainan sampai selesai sebesar 70%. Anak mau 

membereskan alat bermain sebesar 75%. Anak dapat bertanggung jawab 

memimpin kelompok saat bermain sebesar 70%. Anak memiliki inisiatif 

membagi temannya masuk ke dalam kelompok bermian sebesar 65%. Anak 

mau memberi semangat kepada teman sebesar 65%. Anak mau berbagi 

motivasi dengan teman dalam strategi bermain sebesar 70%. Anak kompak 

dalam bermain kelompok sebesar 70%. Anak tetap semangat meskipun kalah 
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sebesar 75% dan menghasilkan rata-rata sebesar 70% termasuk dalam kategori 

cukup. 

Kemudian dalam siklus II ini hasil performansi Guru dapat dilihat 

dalam tabel berikut ini : 

No Performansi Guru Hasil Siklus II 

1. Pengelolaan ruangan dan fasilitas pembelajaran 3,5 

2. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran 3,5 

3. Pengelolaan interaksi kelas 3,5 

4. Bersikap terbuka dan luwes 3,6 

5. Mendemonstrasikan pembelajaran 3,7 

6. Melaksanakan evaluasi 3,5 

7. Kesan umum kinerja/calon Guru 3,7 

Rata-Rata 3,57 

Tabel 4.6. Hasil Observasi Performance Guru siklus II 

Dari pelaksanaan pembelajaran dinilai dari mengelola ruang dan 

fasilitas pembelajaran adalah 3,5 melaksanakan kegiatan pembelajaran 3,5 

pengelolaan interaksi kelas sebesar 3,5 bersikap luwes dan terbuka sebesar 3,6 

dapat mendemonstrasikan pembelajaran sebesar 3,7 melaksanakan evaluasi 

sebesar 3,5 dan kesan umum kinerja/calon Guru sebesar 3,7. Dari hasil 

penilaian tersebut dibagi 7 aspek penilaian hasilnya adalah 3,57 termasuk 

dalam kategori baik. 

Hasil siklus II apabila ditinjau dari indikator keberhasilan 

meningkatkan keterampilan sosial dan kerjasama anak dengan bermain angin 

puyuh sudah meningkat tetapi belum seperti yang diharapkan peneliti yaitu 

lebih dari 80%.  

Pada proses pembelajaran siklus II, dengan menggunakan media lilin 

dan sedotan, anak menunjukkan ketertarikan pada pada permainan angin 
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puyuh. Media yang berbeda di setiap siklus membuat anak bersemangat untuk 

bermain. 

4.2.2.3. Observasi 

Observasi dilaksanakan secara langsung bersamaan dengan kegiatan 

pembelajaran. Pada siklus II dapat diketahui aktivitas anak pada saat kegiatan 

bermain angin puyuh dengan tema Air, Udara, Api menggunakan media lilin 

dan sedotan untuk meningkatkan keterampilan sosial dan kerjasama. 

Pada tahap observasi siklus II dilaksanakan pada saat pembelajaran 

berlangsung. Sebelum pembelajaran anak diajak masuk kelas dan melakukan 

tanya jawab tentang warna api. Kemudian saat kegiatan inti, peneliti mengajak 

anak-anak membuat kue ulangtahun dari bahan sterefoam. Dalam pembuatan 

kue ulangtahun ini dilakukan secara berkelompok, diharapkan kerjasama anak 

akan muncul saat membuat kue. Peneliti membagi kelompok anak, kemudian 

memagikan bahan berupa sterofoam, lem, lilin kecil. Masing-masing 

kelompok membuat kue ulangtahun. Saat kegiatan berlangsung kelompok 

Tegar terlihat sekali kerjasama dan kekompakan tim. Namun kelompok Genta 

beberapa anak masih ingin menguasai kegiatan dengan tidak memperbolehkan 

teman dalam kelompoknya untuk membuat kreasi. Setelah masing-masing 

kelompok menyelesaikan pembuatan kue, kemudian peneliti 

mendemonstrasikan cara bermain angin puyuh lilin. Yaitu masing-masing 

kelompok meniup kue ulangtahun hasil buatan sendiri dengan terlebih dulu 

menancapkan lilin-lilin kecil pada kue ulangtahun dari sterofoam. Kelompok 
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Eggar yang terlalu bersemangat, sudah mendahului meniup lilin. Sedangkan 

kelompok Santi yang diam saja yaitu Toni. (CL 1) 

Pada pertemuan kedua, seperti biasa di hari rabu adalah ekstra menari 

untuk anak-anak. jadi kegiatan bermain angin puyuh lilin dilakukan setelah 

kegiatan ekstra menari. Setelah kegiatan menari, Peneliti dengan semangat 

mengajak anak untuk bermain. Peneliti “siapa yang mau bermain angin puyuh 

lilin seperti kemarin?” anak-anak:”saya,,saya,,saya” serentak dengan ramai 

anak-anak menanggapi. Kemudian kegiatan bermain angin puyuh dimulai, 

jika kemarin kelompok Eggar yang tidak sabar menunggu giiliran, hari ini 

bergantian dengan kelompok Santi yang tidak sabar dan saling berebut 

membawa kue ulangtahun. Kelompok Genta yang juga aktif ikut-ikutan 

berebut memegang kue ulangtahun. Sehingga kue ulangtahun milik kelompok 

Santi dan Genta sedikit rusak. Kelompok Tegar dan Eggar sudah ada 

peningkatan dari pertemuan sebelumnya, dengan tidak berebut. (CL 2) 

Pada pertemuan ketiga di hari Sabtu seperti biasa anak-anak 

melakukan kegiatan senam sehat ceria. Sebelumnya peneliti melakukan tanya 

jawab tentang bahaya api. Setelah senam selesai Peneliti mengajak anak-anak 

bermain angin puyuh lilin. Jika pertemuan sebelumnya kelompok Santi dan 

Genta yang masih berebut dan bertengkar, pada pertemuan ini masing-masing 

kelompok sudah lebih baik dan melakukan bermain angin puyuh lilin dengan 

baik meskipun terkadang keinginan menguasai masih terlihat di kelompok 

Genta. (CL 3) 
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Pada pertemuan keempat hari Selasa, permainan angin puyuh 

menggunakan media sedotan, dan air berbusa. Permainan ini adalah 

permainan angin puyuh sedotan, sebelum memasuki kegiatan inti peneliti 

mengajak anak-anak melakukan tanya jawab tentang meniup air di dalam 

sedotan. Jika biasanya anak meminum air dengan sedotan, maka lain halnya 

dengan bermain angin puyuh sedotan. Anak-anak disuruh meniup air berbusa, 

semakin kencang anak meniup maka semakin banyak pula busa yang 

dihasilkan. Sebelum bermain anak-anak maju satu persatu menulis kata-kata 

sederhana di papan tulis, misalnya udara, air, lilin dan lain-lain. Setelah itu 

menyebutkan hasil pengurangan dengan alat sedotan baru kemudian anak-

anak bermain angin puyuh sedotan. Di dalam kegiatan ini kelompok Genta 

dengan semangat memnyelesaikan permainan, kemudian disusul oleh 

kelompok Tegar dan Eggar, namun kelompok Santi seperti Adinu dan Fadla 

kurang kompak dan kurang berinteraksi dengan teman. (CL 4) 

Pada pertemuan kelima yaitu hari Rabu seperti biasa kegiatan ekstra 

menari, sebelum memasuki kegiatan inti tanya jawab tentang manfaat air 

kemudian praktek langsung bergerak sambil tepuk tangan. Setelah ekstra 

menari selesai, peneliti dan anak-anak memasuki kelas. Peneliti “siapa yang 

mau kompak bermain angin puyuh sedotan?”. Santi “saya bu, tapi saya mau 

bermain sama Izza”. Santi mau mengajak teman untuk bermain, tetapi Izza 

diam saja tidak merespon ajakan Santi. Saat kegiatan berlangsung, Habib 

ingin satu kelompok dengan Santi tetapi kelompok Santi sudah penuh. Habib 

menarik baju Izza untuk keluar dari kelompok Santi. Peneliti “ Habib, tidak 
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boleh nakal, ayo sekarang siapa yang mau satu kelompok sama Habib?. 

Kemudian Febri mengacungkan jari dan membujuk Habib untuk ikut dalam 

kelompoknya. Permainan angin puyuh sedotan dilakukan dan anak-anak 

bekerjasama untuk menyelesaikan permainan. (CL 5) 

Pada pertemuan terakhir di siklus II ini masih dengan permainan angin 

puyuh sedotan. Observasi dilakukan di hari Sabtu, seperti biasa sebelumnya 

diawali dengan senam sehat ceria. Peneliti “anak-anak, siapa yang mau 

berlomba menyelesaikan permainan angin puyuh sedotan? pemenangnya nanti 

ibu kasih tanda bintang di tangan”. Zacky “bu, saya tidak mau main”. Peneliti 

“kenapa dek?teman-teman semua mau bermain lho”. Zacky “tidak boleh main 

sama Habib”. Peneliti “lho, Habib tidak boleh ya, kita main bersama yuk sama 

teman-teman, ayo berbagi sama teman, Habib mau jadi anak pintar kan?”. 

Habib Cuma diam saja. Kemudian saat permainan berlangsung, zacky terlihat 

bersemangat mengikuti permainan dan Habib sambil melirik-lirik Zacky 

terlihat tidak suka. (CL 6) 

Dalam bermain angin puyuh siklus II ini, anak-anak menunjukkan 

peningkatan yang baik dalam meningkatkan keterampilan sosial dan 

kerjasama anak. Namun dalam aspek mau mengalah, tidak bertengkar dan 

kekompakan tim masih membutuhkan bimbingan lagi. 

4.2.2.4. Refleksi Siklus II 

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada siklus II ini 

didapatkan bahwa keterampilan sosial dan kerjasama anak di diu puluh dua 

aspek penilaian sudah meningkat tetapi belum mencapai target yang telah 
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ditentukan. Pada siklus II ini kelebihan yang di dapat yaitu Santi yang 

biasanya tidak mau mengalah, sudah lebih baik dengan tidak berebut mainan 

lagi. Namun Genta masih belum mau bersabar menunggu giliran. Penelitian 

ini masih termasuk kategori cukup yaitu menghasilkan prosentase sebesar 

70% belum sesuai target yang diharapkan yaitu sebesar 80%, maka peneliti 

melakukan rencana ulang pembelajaran di siklus III. 

 

4.2.3. Hasil Penelitian Siklus III 

4.2.3.1.Perencanaan Siklus III 

Hasil penelitian siklus III adalah penilaian permainan angin puyuh satu 

bola dan dua bola. Berdasarkan pengamatan dan penelitian pada siklus II, 

maka Siklus III merupakan perbaikan dari siklus II. Rencana Tindakan Siklus 

III disusun untuk menguatkan kelemahan–kelemahan yang ada pada siklus II 

adapun rencana Siklus III yaitu : 

4.2.3.1.1. Merumuskan tujuan perbaikan kegiatan, meningkatkan keterampilan 

sosial dan kerjasama anak melalui bermain angin puyuh . 

4.2.3.1.2. Membuat SKH yang telah ditandatangani oleh Kepala Sekolah. 

4.2.3.1.3. Menentukan Tema untuk memberikan kegiatan permainan. 

4.2.3.1.4. Merencanakan pengelolaan kelas. 

4.2.3.1.5. Merencanakan langkah-langkah perbaikan 

4.2.3.1.6. Menyediakan alat-alat, bahan dan LKA yang mendukung perbaikan 

kegiatan permainan angin puyuh. 

4.2.3.2. Pelaksanaan siklus III 
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Pelaksanaan tindakan Kelas pada siklus III  pada prinsipnya sama 

dengan pelaksanaan Tindakan Kelas Siklus II, tetapi permainannya adalah 

angin puyuh satu bola dan dua bola, pada siklus III diadakan perbaikan dan 

penguatan atas kelemahan yang ada pada Siklus II. Kegiatan perrmainan angin 

puyuh di TK Kemala Bhayangkari 08 adalah sebagai berikut : 

4.2.3.2.1. Kegiatan Awal + 30 menit  

1) Do’a masuk ruangan dipandu oleh guru. 

2) Anak mengucapkan salam, guru menjawab salam 

4.2.3.2.2. Kegiatan Inti + 60 menit 

 Meliputi pemberian tugas dan praktek langsung, dimana guru meminta 

anak melakukan gerak praktek langsung dan mengerjakan LKA adapun 

langkah-langkah kegiatannya sebagai berikut : 

1) Peneliti memperlihatkan alat peraga yang akan digunakan yaitu bola 

pingpong dan peluit. 

2) Peneliti menunjukkan langkah-langkah cara bermain angin puyuh. 

3) Peneliti mendemonstrasikan di depan kelas kegiatan permainan. 

 Proses Bermain : 

1) Anak-anak di bagi dua kelompok yang sama jumlah anggotanya. 

2) Tiap kelompok anak berada di belakang masing-masing garis dengan 

posisi tengkurap, kepala tidak boleh melewati garis. 

3) Di antara kedua garis, ada satu garis yang diatasnya diletakkan dua 

bola pingpong. 
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4) Dengan aba-aba, anak mulai meniup bola agar bola tidak berada di 

area kelompoknya. 

5) Pada waktu peluit berbunyi, tiup-meniup bola harus segera dihentikan. 

6) Peneliti mengamati anak yang sedang melaksanakan kegiatan. 

7) Kelompok yang berhasil mengosongkan area kelompoknya dari bola 

pingpong, maka kelompok tersebut pemenangnya. 

8) Peneliti mengevaluasi kemampuan anak dalam keterampilan sosial 

melalui kegiatan bermain angin puyuh. 

 Evaluasi : 

1) Peneliti menentukan kelompok yang memenangkan permainan. 

2) Peneliti menilai berdasarkan aspek penilaian di lembar observasi. 

3) Peneliti mengajak anak merapikan mainan. 

4.2.3.2.3. Istirahat + 30 menit 

1) Anak mencuci dan melap tangan sebelum dan sesudah makan. 

2) Anak berdo’a sebelum dan sesudah makan. 

3) Anak makan bekal yang dibawa dari rumah. 

4) Anak membereskan perlengkapan makan 

5) Anak bermain dengan alat permainan yang ada sesuai dengan minatnya. 

4.2.3.2.4. Kegiatan Akhir + 30 menit 

1) Demonstrasi dan pemberian tugas : menyanyi lagu “hore-hore” 

2) Mengulas kegiatan hari ini 

3) Guru bertanya anak menjawab 

4) Do’a pulang 
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5) Anak-anak mengucapkan salam, guru menjawab salam 

Hasil penelitian siklus III merupakan hasil penilaian permainan angin 

puyuh satu bola dan angin puyuh dua bola. Tindakan siklus III dilaksanakan 

untuk meningkatkan keterampilan sosial dan kerjasama anak dan mengatasi 

masalah-masalah yang ada sehingga mencapai target yang diinginkan. Adapun 

hasil penilaian siklus III adalah sebagai berikut : 

Aspek-Aspek yang diobservasi 
Jumlah Anak 

BB MB BSH BSB 

1. Anak menyapa teman-temannya untuk 

teman 

4 5 5 6 

20% 25% 25% 30% 

2. Anak mengajak banyak teman untuk 

bermain dalam  suatu kelompok 

3 6 6 5 

15% 30%% 30% 25% 

3. Anak aktif dan mempunyai ide 

mengadakan permainan 

3 5 6 6 

15% 25% 30% 30% 

4. Anak selalu aktif  bergabung dalam 

bermain 

3 4 5 8 

15% 20% 25% 40% 

5. Anak terlibat aktif dalam permainan 2 5 6 7 

10% 25% 30% 35% 

6. Anak mau bermain sesuai peran di 

angin puyuh (meniup) 

2 6 6 6 

10% 30% 30% 30% 

7. Anak tidak memaksakan kehendak 

kepada teman untuk bermain 

3 6 6 5 

15% 30% 30% 25% 

8. Anak saling berinteraksi dan 

berkomunikasi dengan teman 

1 5 6 8 

5% 25% 30% 40% 

9. Anak membantu teman dalam bermain 1 6 6 7 

5% 30% 30% 35% 

10. Anak mau menerima bantuan dari 

teman 

2 5 6 6 

10% 25% 30% 30% 

11. Anak tidak bertengkar dengan teman 2 6 5 6 

10% 30% 25% 30% 

12. Anak sabar menunggu giliran 1 6 6 7 

5% 30% 30% 35% 

13. Anak tidak berebut mainan dengan 

memaksa 

1 5 7 7 

5% 25% 35% 35% 

14. Anak dapat menciptakan situasi yang 

kondusif saat bermain 

2 5 5 8 

10% 25% 25% 40% 

15. Anak mau melakukan permainan 

sampai selesai 

0 6 7 7 

0% 30% 35% 35% 

16. Anak mau membereskan alat 2 6 6 6 
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permainan setelah selesai bermain 10% 30% 30% 30% 

17. Anak dapat bertanggung jawab 

memimpin kelompok saat bermain 

2 5 6 7 

10% 25% 30% 35% 

18. Anak memiliki inisiatif membagi 

temannya masuk ke dalam kelompok 

bermain 

1 5 6 8 

5% 25% 30% 40% 

19. Anak mau memberi semangat kepada 

teman  

2 4 7 7 

10% 20% 35% 35% 

20. Anak mau berbagi motivasi dengan 

teman dalam strategi bermain (tidak 

menang untuk dirinya sendiri) 

2 5 6 7 

10% 25% 30% 35% 

21. Anak kompak bermain di dalam 

kelompok 

2 6 6 6 

10% 30% 30% 30% 

22. Anak tetap semangat meskipun kalah 3 5 6 6 

15% 25% 30% 30% 

Tabel 4.7. Prosentase (%) Siklus III 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa pada siklus III ini ada 

dua variabel dari dua puluh dua aspek yang diamati yaitu Anak menyapa 

teman-temannya untuk bermain dengan kriteria belum berkembang 20%, 

mulai berkembang 25%, berkembang sesuai harapan 25%, dan berkembang 

sangat baik sebesar 30%. Anak mengajak banyak teman untuk bermain dalam 

suatu kelompok dengan kriteria belum berkembang 15%, mulai berkembang 

30%, berkembang sesuai harapan 30%, dan berkembang sangat baik sebesar 

25%. Anak aktif dan mempunyai ide mengadakan permainan dengan kriteria 

belum berkembang 15%, mulai berkembang 25%, berkembang sesuai harapan 

30%, dan berkembang sangat baik sebesar 30%. Anak selalu aktif bergabung 

dalam bermain dengan kriteria belum berkembang 15%, mulai berkembang 

20%, berkembang sesuai harapan 25%, dan berkembang sangat baik sebesar 

40%. Anak terlibat aktif dalam permainan dengan kriteria belum berkembang 

10%, mulai berkembang 25%, berkembang sesuai harapan 30%, dan 

berkembang sangat baik sebesar 35%. Anak mau bermain sesuai peran di 
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angin puyuh (meniup) dengan kriteria belum berkembang 10%, mulai 

berkembang 30%, berkembang sesuai harapan 30%, dan berkembang sangat 

baik sebesar 30%. Anak tidak memaksakan kehendak kepada teman untuk 

bermain dengan kriteria belum berkembang 15%, mulai berkembang 30%, 

berkembang sesuai harapan 30%, dan berkembang sangat baik sebesar 25%. 

Anak saling berinteraksi dan berkomunikasi dengan teman dengan kriteria 

belum berkembang 5%, mulai berkembang 25%, berkembang sesuai harapan 

30%, dan berkembang sangat baik sebesar 40%. Anak membantu teman dalam 

bermain dengan kriteria belum berkembang 5%, mulai berkembang 30%, 

berkembang sesuai harapan 30%, dan berkembang sangat baik sebesar 35%. 

Anak mau menerima bantuan dari teman dengan kriteria belum berkembang 

20%, mulai berkembang 25%, berkembang sesuai harapan 30%, dan 

berkembang sangat baik sebesar 30%. Anak tidak bertengkar dengan teman 

dengan kriteria belum berkembang 10%, mulai berkembang 30%, berkembang 

sesuai harapan 25%, dan berkembang sangat baik sebesar 30%. Anak sabar 

menunggu giliran dengan kriteria belum berkembang 5%, mulai berkembang 

30%, berkembang sesuai harapan 30%, dan berkembang sangat baik sebesar 

35%. Anak tidak berebut mainan dengan memaksa dengan kriteria belum 

berkembang 5%, mulai berkembang 25%, berkembang sesuai harapan 35%, 

dan berkembang sangat baik sebesar 35%. Anak dapat menciptakan situasi 

yang kondusif saat bermain dengan kriteria belum berkembang 10%, mulai 

berkembang 25%, berkembang sesuai harapan 25%, dan berkembang sangat 

baik sebesar 40%. Anak mau melakukan permainan sampai selesai dengan 
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kriteria belum berkembang 0%, mulai berkembang 30%, berkembang sesuai 

harapan 35%, dan berkembang sangat baik sebesar 35%. Anak mau 

membereskan alat permainan setelah selesai bermain dengan kriteria belum 

berkembang 10%, mulai berkembang 30%, berkembang sesuai harapan 30%, 

dan berkembang sangat baik sebesar 30%. Anak dapat bertanggung jawab 

memimpin kelompok saat bermain dengan kriteria belum berkembang 10%, 

mulai berkembang 25%, berkembang sesuai harapan 30%, dan berkembang 

sangat baik sebesar 35%. Anak memiliki inisiatif membagi temannya masuk 

ke dalam kelompok bermain dengan kriteria belum berkembang 5%, mulai 

berkembang 25%, berkembang sesuai harapan 30%, dan berkembang sangat 

baik sebesar 40%. Anak mau memberi semangat kepada teman dengan kriteria 

belum berkembang 10%, mulai berkembang 20%, berkembang sesuai harapan 

35%, dan berkembang sangat baik sebesar 35%. Anak mau berbagi motivasi 

dengan teman dalam strategi bermain dengan kriteria belum berkembang 10%, 

mulai berkembang 25%, berkembang sesuai harapan 30%, dan berkembang 

sangat baik sebesar 35%. Anak kompak bermain di dalam kelompok dengan 

kriteria belum berkembang 10%, mulai berkembang 30%, berkembang sesuai 

harapan 30%, dan berkembang sangat baik sebesar 30%. Anak tetap semangat 

meskipun kalah dengan kriteria belum berkembang 55%, mulai berkembang 

25%, berkembang sesuai harapan 30%, dan berkembang sangat baik sebesar 

30%. 
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Apabila dipresentase keberhasilan kegiatan bermain angin puyuh dari 

20 anak pada siklus III ini adalah sebagai berikut: 

NO Variabel Aspek-Aspek yang diobservasi Hasil 

Observasi 

Siklus III 

1. Keterampilan 

Sosial 

1. Anak menyapa teman-

temannya untuk bermain 

80% 

2. Anak mengajak banyak teman 

untuk bermain dalam  suatu 

kelompok 

85% 

3. Anak aktif dan mempunyai ide 

mengadakan permainan 

85% 

4. Anak selalu aktif  bergabung 

dalam bermain 

85% 

5. Anak terlibat aktif dalam 

permainan 

90% 

6. Anak mau bermain sesuai 

peran di angin puyuh (meniup) 

90% 

7. Anak tidak memaksakan 

kehendak kepada teman untuk 

bermain 

85% 

8. Anak saling berinteraksi dan 

berkomunikasi dengan teman 

95% 

9. Anak membantu teman dalam 

bermain 

95% 

10. Anak mau menerima bantuan 

dari teman 

90% 

11. Anak tidak bertengkar dengan 

teman 

90% 

12. Anak sabar menunggu giliran 95% 

13. Anak tidak berebut mainan 

dengan memaksa 

95% 

14. Anak dapat menciptakan 

situasi yang kondusif 

90% 

2.  Kerjasama 15. Anak mau melakukan 

permainan sampai selesai 

100% 

16. Anak mau membereskan alat 

permainan setelah selesai 

bermain 

90% 

17. Anak dapat bertanggung 

jawab memimpin kelompok 

saat bermain 

90% 

18. Anak memiliki inisiatif 95% 
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membagi temannya masuk ke 

dalam kelompok bermain 

19. Anak mau memberi semangat 

kepada teman 

90% 

20. Anak mau berbagi motivasi 

dengan teman dalam strategi 

bermain 

90% 

21. Anak kompak bermain di 

dalam kelompok 

90% 

22. Anak tetap semangat 

meskipun kalah 

85% 

RATA-RATA 90% 

Tabel 4.8. Prosentase (%) Hasil Nilai Aspek perkembangan Siklus III 

Hasil yang dicapai pada siklus III adalah anak menyapa teman-

temannya untuk bermain sebesar 80%. Anak mengajak banyak teman untuk 

bermain dalam  suatu kelompok sebesar 85%. Anak aktif dan mempunyai ide 

mengadakan permainan sebesar 85%. Anak selalu aktif bergabung dalam 

bermain sebesar 85%. Anak terlibat aktif dalam permainan sebesar 90%. Anak 

mau bermain sesuai peran di angin puyuh (meniup) sebesar 90%. Anak tidak 

memaksakan kehendak kepada teman untuk bermain sebesar 85%. Anak 

saling berinteraksi dan berkomunikasi dengan teman sebesar 95%. Anak 

membantu teman dalam bermain sebesar 95%. Anak mau menerima bantuan 

dari teman sebesar 90%. Anak tidak bertengkar dengan teman sebesar 90%. 

Anak sabar menunggu giliran sebesar 95%. Anak tidak berebut mainan 

dengan memaksa sebesar 95%. Anak dapat menciptakan situasi yang kondusif 

saat bermain sebesar 90%. Anak mau melakukan permainan sampai selesai 

sebesar 100%. Anak mau membereskan alat permainan setelah selesai 

bermain sebesar 90%. Anak dapat bertanggung jawab memimpin kelompok 

saat bermain sebesar 90%. Anak memiliki inisiatif membagi temannya masuk 
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ke dalam kelompok bermain sebesar 95%. Anak mau memberi semangat 

kepada teman sebesar 90%. Anak mau berbagi motivasi dengan teman dalam 

strategi bermain sebesar 90%. Anak kompak bermain di dalam kelompok 

sebesar 90%. Anak tetap semangat meskipun kalah sebesar 85% dan 

menghasilkan rata-rata sebesar 90% termasuk dalam kategori sangat baik. 

Kemudian dalam siklus III ini hasil performansi Guru dapat dilihat 

dalam tabel berikut ini : 

No Performance Guru Hasil Siklus III 

1. Pengelolaan ruangan dan fasilitas pembelajaran 4 

2. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran 3,8 

3. Pengelolaan interaksi kelas 3,8 

4. Bersikap terbuka dan luwes 3,8 

5. Mendemonstrasikan pembelajaran 4 

6. Melaksanakan evaluasi 3,5 

7. Kesan umum kinerja/calon Guru 3,8 

Rata-Rata 3,81 

Tabel 4.9. Hasil Performance Guru Siklus III 

Dari pelaksanaan pembelajaran dinilai dari mengelola ruang dan 

fasilitas pembelajaran adalah 4 melaksanakan kegiatan pembelajaran 3,8 

pengelolaan interaksi kelas sebesar 3,8 bersikap luwes dan terbuka sebesar 3,8 

dapat mendemonstrasikan pembelajaran sebesar 4 melaksanakan evaluasi 

sebesar 3,5 dan kesan umum kinerja/calon Guru sebesar 3,8. Dari hasil 

penilaian tersebut dibagi 7 aspek penilaian hasilnya adalah 3,81 termasuk 

dalam kategori sangat baik.  

Bermain angin puyuh ditinjau dari dua puluh dua aspek penilaian, hasil 

yang diperoleh sudah meningkat yaitu sebesar 90% dan telah memenuhi dari 

80% yang diharapkan. Oleh karena itu penelitian dikatakan berhasil karena 

sudah melebihi dari target  yang ditentukan oleh peneliti yaitu 10% lebih 



97 
 

 
 

banyak. Penelitian tindakan kelas ini telah dilakukan sebanyak tiga siklus dan 

sudah memenuhi kriteria keberhasilan. 

4.2.3.3. Observasi 

Observasi dilaksanakan secara langsung bersamaan dengan 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Pada siklus III dapat diketahui aktivitas 

anak pada saat kegiatan bermain angin puyuh dengan tema air, udara, api 

menggunakan media bola pingpong untuk meningkatkan keterampilan sosial 

dan kerjasama anak. 

Pada tahap observasi siklus III dilaksanakan pada saat pembelajaran 

berlangsung, sebelum dimulai pertemuan anak diajak masuk kedalam ruangan.  

Peneliti melakukan tanya jawab dan berbagi cerita tentang pengalaman anak 

bermain dengan bola pingpong. Kemudian memasuki kegiatan inti yaitu anak-

anak diberi penugasan maju satu-persatu menulis kata sederhana misalkan 

bola satu, bola dua dan lain-lain. kegiatan selanjutnya yang berhubungan 

dengan kognitif anak yaitu sebelum melakukan kegiatan bermain, Peneliti 

mengajak anak-anak menghitung jumlah bola pingpong dengan menggunakan 

penambahan dan pengurangan. Setelah itu peneliti mendemonstrasikan cara 

bermain angin puyuh yang sebenarnya, yaitu dengan menggunakan media 

bola pingpong. Pada pertemuan ini media pingpong yang digunakan 

berjumlah satu. Anak-anak tertarik dan antusias dengan permainan angin 

puyuh. Karena terlalu semangat anak-anak ingin maju dulu sebelum peneliti 

menunjuk anak-anak, Habib dengan semangat maju ke depan kelas tanpa 

ditunjuk membuat anak-anak yang lain ingin segera mencoba permainan. 
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Kemudian peneliti berusaha adil dengan cara memilih kelompok berdasarkan 

anak yang tenang di kelas, anak-anak segera duduk dan menunggu peneliti 

menunjuk. Kesabaran sudah mulai tampak pada anak, anak sudah mau 

menunggu gilran, akan tetapi saat bermain karena terlalu bersemangat 

sehingga saat lomba bermain angin puyuh kelompok Habib kalah dengan 

kelompok Febri, meskipun terlihat kecewa tetapi Habib tidak lagi marah 

seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya.(CL 1) 

Pada pertemun kedua, seperti biasa di hari rabu kegiatan anak-anak 

dimulai dengan tepuk bola dan ekstra menari. Setelah kegiatan menari selesai, 

peneliti mengajak anak-anak bermain angin puyuh dengan media bola 

pingpong. Anak-anak masih bersemangat dengan bermain angin puyuh, kali 

ini kelompok Adinu yang yang memenangkan permainan. Pada saat bermain 

Genta dan kelompoknya masih bermain sendiri dan kerjasamanya masih 

kurang. Peneliti “ayo kelompok Genta jangan melebihi batas garis”. 

Kelompok Genta tidak mendengarkan dan terus melakukan permainan angin 

puyuh meskipun melewati garis. (CL 2) 

Pertemun ketiga seperti biasa kegiatan dilakukan setelah senam sehat 

ceria. Dalam pertemuan ini anak-anak sudah terlibat aktif. Saat permainan 

dimulai, Fadla meminta saudara kembarnya yaitu Adinu untuk satu kelompok 

dengannya, namun Adinu ingin satu kelompok dengan Tegar. Fadla tetap 

ingin bersama Adinu dan sambil memaksa meminta Adinu satu tim. Peneliti 

mencoba membujuk dan akhirnya Fadla ikut kelompok Febri meskipun 
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terlihat kecewa. Permainan angin puyuh satu bola dilakukan dengan baik dan 

anak-anak bersemangat. (CL 3) 

Peneliti mengajak anak masuk kedalam kelas, dimulai dengan peneliti 

yang menjelaskan penambahan media angin puyuh. Pertemuan sebelumnya 

peneliti hanya menggunakan satu bola pingpong saja, maka untuk lebih 

meningkatkan tantangan dan kerjasama anak peneliti menambah bola 

pingpong menjadi dua bola. Saat kegiatan bermain dimulai, anak-anak seperti 

biasa sebelum melakukan kegiatan bermain yaitu mengerjakan tugas. Tugas 

pertemuan kali ini adalah menghitung jumlah pengurangan dengan 

menggunakan gambar bola pingpong. Setelah semua anak selesai, kemudian 

peneliti mengajak anak bermain angin puyuh. Anak-anak semakin 

bersemangat saat tahu jumlah bola pingpong yang akan ditiup bertambah, 

masing-masing kelompok sudah bisa menyelesaikan permainan dengan baik. 

(CL 4) 

Pertemuan kelima anak-anak masuk kelas dengan semangat setelah 

sebelumnya melakukan kegiatan ekstra menari, hari rabu adalah kegiatan 

menari untuk anak-anak. Setelah anak-anak selesai menari, anak-anak masuk 

ke dalam kelas untuk bermain angin puyuh. Pada pertemuan kelima ini anak-

anak sudah mulai terbiasa dan dengan baik melakukan permainan. Kelompok 

Febri dan Tegar berlomba-lomba menjadi pemenangnya, Santi “ ah, kecil bu 

aku udah bisa” dan kelompok Santi pun menyelesaikan permainan dengan 

baik.(CL 5) 
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Pertemuan keenam atau terakhir di sklus III ini anak-anak sudah lebih 

baik keterampilan sosial dan kerjasamanya, setelah melakukan senam sehat 

ceria di halaman sekolah anak-anak bermain angin puyuh dengan semangat. 

Kelompok yang biasanya tidak sabar dan tidak mau mengalah seperti 

kelompok Habib, Genta dan santi sudah baik dan bisa bekerjasama dengan 

teman-teman yang lainnya. Seperti pada pertemuan ini, ketika melakukan 

kegiatan bermain, masing-masing kelompok seperti Tegar, Febri, santi dan 

lain-lain menyelesaikan permainan dengan baik.  (CL 6) 

4.2.3.4. Refleksi Siklus III 

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pada siklus III ini 

didapatkan  bahwa kemampuan anak dari dua puluh dua aspek penilaian 

perkembangan keterampilan sosial dan kerjasama anak sudah meningkat 

sesuai dengan yang telah ditargetkan yaitu 80% dengan hasil lebih 10% dari 

yang diharapkan. Permainan angin puyuh menyenangkan bagi anak karena 

kegiatan permainan ini menuntut anak untuk aktif. Dalam siklus III ini anak 

mengalami peningkatan yang baik yaitu mencapai 90%. Hal ini dengan 

kegiatan bermain angin puyuh dapat emningkatkan keterampilan sosial dan 

kerjasama anak kelompok B di TK Kemala Bhayangkari 08. 

Peningkatan kemampuan keterampilan sosial dan kerjasama dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini : 

Siklus Persentase Hasil Nilai 

Siklus I 45% Belum berhasil 

Siklus II 70% Belum berhasil 

Siklus III 90% Berhasil 

Tabel 4.10. Hasil dari Siklus I,II,dan III 
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Dari tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kondisi pada siklus I 

dilakukan dengan hasil 45% dengan kategori kurang, setelah peneliti 

melanjutkan pada siklus II menghasilkan 70% termasuk dalam kategori cukup, 

hasil ini mengalami peningkatan sebesar 25% dan dilakukan penelitian 

kembali pada siklus III yaitu 90% termasuk dalam kategori sangat baik dan 

mengalami peningkatan sebesar 20%. Berikut ini adalah grafik peningkatan 

hasil penelitian : 

 

Gambar 4.1. Grafik Peningkatan Hasil Penelitian 

 

4.3. Pembahasan 

4.3.1. Pemaknaan Temuan Penelitian  

Keterampilan sosial dan kerjasama anak merupakan hal yang harus 

dimiliki anak sejak usia dini. Keterampilan sosial dan kerjasama akan 

membantu anak mudah berinteraksi dengan lingkungannya. Keterampilan 

sosial dan kerjasama anak bisa dilatih dengan bermain, karena bermain adalah 
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dunia kerja anak dan menjadi hak setiap anak untuk bermain tanpa dibatasi 

usia. Dalam pasal 33 konvensi hak-hak anak (dalam Mayke, 2010:16) 

disebutkan hak anak untuk beristirahat dan bersantai, bermain dan turut serta 

dalam kegiatan-kegiatan rekreasi yang sesuai dengan usia yang bersangkutan 

untuk turut serta bebas dalam kehidupan budaya seni. 

Keterampilan sosial bisa dipengaruhi beberapa faktor seperti orangtua, 

lingkungan sosial, teman sebaya, masyarakat, dan kondisi anak sendiri, 

sehingga diperlukan sebuah hubungan yang tepat antara anak dengan 

lingkungan dan perkembangan aspek sosial yang baik bagi anak. Seperti yang 

dikemukakan oleh Collins (dalam Thobroni:33) bahwa aspek sosial pada 

perkembangan anak mencakup bentuk relasi yang tepat dengan keluarga, 

teman, dan lingkungan untuk mempertahankan harga diri yang dicapai. Untuk 

meningkatkan keterampilan sosial diperlukan kerjasama. Kerjasama itu bisa 

didapat dari kerjasama orangtua, guru dan masyarakat untuk bersama-sama 

menanamkan perilaku sosial anak yang baik. 

Kerjasama adalah aktivitas dua orang lebih atau lebih untuk mencapai 

tujuan bersama. Kerjasama bisa dilakukan dalam permainan untuk 

mendapatkan hasil yang baik. Menurut Arends (dalam zainal dkk:175) 

mengatakan bahwa belajar bekerjasama dapat saling menguntungkan antara 

anak yang berprestasi rendah dan anak yang berprestasi tinggi, yang 

bekerjasama dalam tugas-tugas akademik. Tujuan kerjasama itu sendiri untuk 

menyelesaikan atau menghasilkan sesuatu. Manfaat yang bisa diambil dalam 

sebuah kerjasama antar anak salah satunya untuk menciptakan hubungan yang 
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baik antar anak serta meningkatkan rasa kesetiakawanan yang akan 

mendorong terciptanya keterampilan sosial pada diri anak. 

Kegiatan bermain yang bisa meningkatkan sebuah interaksi dan 

hubungan yang meningkatkan keterampilan sosial dan kerjasama anak di TK 

Kemala Bhayangkari 08 adalah dengan bermain angin puyuh. Permainan 

angin puyuh di TK Kemala Bhayangkari ini tidak hanya akan membantu 

peningkatan keterampilan sosial dan kerjasama, tetapi juga mengembangkan 

aspek lainnya. 

 Seperti yang dikemukakan oleh Athey dan Hendrick (dalam 

Montolalu:1.14) bahwa bermain memberi anak-anak kesempatan untuk 

menguji tubuhnya, melihat seberapa baik anggota tubuhnya berfungsi. 

Misalnya dalam kegiatan meniup, bisa mengembangkan fisik motorik halus 

anak. Kegiatan meniup  melatih anak kerja keras dalam mencapai sesuatu, 

dilihat dari usaha keras dan kegigihan anak mengeluarkan udara, bukan 

menghirup udara. Ada anak yang tidak bisa meniup, hanya keluar suara dari 

mulut tapi bukan udara. Meniup mungkin terlihat seperti hal yang mudah bagi 

orang dewasa, namun bagi anak-anak merupakan suatu tantangan. Dilihat dari 

permainan angin puyuh kantong plastik, beberapa anak tidak bisa membuat 

kantong plastik terisi udara dengan penuh karena yang keluar dari mulut hanya 

suara tanpa udara hasil meniup. Ketika bermain angin puyuh, anak juga harus 

tiarap di lantai agar bisa melakukan permainannya. 

Anak juga belajar berkomunikasi dengan temannya, sehingga  terlihat 

yaitu peningkatan bahasa anak. Saat bermain ada anak menyemangati dirinya 
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sendiri dengan berkata “aku bisa”, anak-anak lain yang belum bermain 

menyemangati temannya dengan yel-yel “semangat” ada juga yang dengan 

semangatnya berdoa dulu sambil mengangkat tangan agar bisa menyelesaikan 

permainannya. Selain itu dalam pengembangan kognitif, seperti anak 

bersemangat berhitung 1,2,3 saat permainan di mulai. Selain itu dari segi Seni 

dengan bernyanyi  merupakan kegiatan seni untuk mengekspresikan 

kegembiraan dan meningkatkan kreativitas anak. 

Aspek sosial yang terlihat dari permainan angin puyuh ini yaitu, anak 

melakukan kegiatan bersama dengan teman dalam kelompoknya. 

Mempertahankan hubungan yang sudah terbina, dan mencari pemecahan 

masalah yang dihadapi dengan teman dalam kelompoknya. 

 Permainan angin puyuh juga dapat meningkatkan aspek emosi atau 

kepribadian anak. dalam kegiatan bermain bersama kelompoknya, anak akan 

mempunyai penilaian terhadap dirinya tentang kelebihan-kelebihan yang 

dimiliki, sehingga dapat membantu pembentukan konsep diri dan harga diri 

yang positif, mempunyai rasa percaya diri dan harga diri karena merasa 

mempunyai kompetensi tertentu. 

Aspek lain yang bisa diambil dari permainan angin puyuh ini yaitu 

untuk mengasah ketajaman penginderaan. Penginderaan meliputi penglihatan, 

pengecapan dan perabaan. Dengan permainan angin puyuh dapat mengasah 

penglihatan karena membantu anak melihat bentuk, warna, melalui media 

permainan angin puyuh. Untuk itu, kegiatan permainan berkelompok ini akan 

melatih anak dalam kerja keras, kerjasama, dan keterampilan sosial itu sendiri. 
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Hasil penelitian sebelum tindakan pada siklus I, yaitu kegiatan pra 

siklus menunjukkan bahwa anak dalam meningkatkan keterampilan sosial 

dengan kerjasama melalui permainan angin puyuh memerlukan bimbingan 

dan arahan. Anak masih kurang dalam mengikuti aturan permainan, 

mendengarkan penjelasan materi permainan dengan tenang dan kerjasama. 

Kesulitan tersebut, dapat diatasi dengan mengunakan kolaborasi permainan 

angin puyuh yang menumbuhkan minat dan kreativitas anak sehingga kegiatan 

permainan tidak membosankan. Kegiatan permainan disini membantu anak 

dalam meningkatkan keterampilan sosial yang menarik dan menjadi kesukaan 

anak sehingga anak tidak bosan untuk berlatih .  

Permainan angin puyuh ini adalah kegiatan yang sesuai untuk melatih 

kerjasama yang ada pada diri anak, kreativitas anak untuk bermain dan 

menyelesaikan permainannya akan membantu anak menumbuhkan interaksi 

dengan teman dalam kelompok bermainnaya. Dalam kegiatan bermain yang 

sudah dilakukan dalam setiap siklus, peneliti selalu menyisipkan contoh 

gerakan yang dapat dikembangkan anak dalam peningkatan keterampilan 

sosialnya. Peneliti juga mengajak anak untuk kreatif dalam menyelesaikan 

permainan tersebut dan sejalan dengan keinginan anak, cara anak melakukan 

gerakan ketika sedang berinteraksi atau bekerjasama ketika kegiatan 

berlangsung. 

Pada siklus I, keberhasilan penilaian keterampilan sosial anak dalam 

permainan angin puyuh menunjukkan 45% dari target yang ditetapkan >80%. 

Hal ini karena anak masih dalam tahap belajar, belum terbiasa untuk dalam 
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permainan angin puyuh, masih memerlukan bimbingan dan arahan dalam 

menyelesaikan permainan dengan baik seperti mau mendengar guru 

menyampaikan materi permainan, mau mengikuti aturan permainan dan aspek 

lain dalam penilaian. 

Pada siklus II permainan yang dilakukan adalah permainan angin 

puyuh lilin dan sedotan, keberhasilan penilaian permainan angin puyuh telah 

mencapai 70%. Hal tersebut menunjukkan kemampuan siswa lebih meningkat. 

Pada siklus III, peningkatan kemampuan keterampilan sosial dalam permainan 

angin puyuh tersebut mencapai 90%, dibuktikan adanya keberhasilan dalam 

siklus III ini yaitu sebanyak 18 anak berhasil melakukan 10 indikator penilaian 

perkembangan keterampilan sosialnya. 

Kegiatan permainan angin puyuh ini lebih memotivasi anak untuk 

menumbuhkan minat anak dalam kegiatan bermain. Anak akan terbiasa dalam 

kerjasama dengan teman dan lebih baik dalam berinteraksi. 

4.3.2. Implikasi Hasil Penelitian  

Hasil penelitian yang telah dilakukan mengindentifikasi bahwa 

kegiatan permainan angin puyuh dapat membantu anak dalam meningkatkan 

keterampilan sosial. 

Berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan oleh peneliti, 

permainan angin puyuh melalui kerjasama dapat diimplikasikan ke  

pembelajaran selanjutnya dimana Guru bisa melakukan variasi permainan 

dengan kreativitas yang dimiliki sehingga mendukung perkembangan 

keterampilan sosial anak sesuai dengan harapan. Implikasi kegiatan permainan 
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ini pada dasarnya yaitu memudahkan anak saling berhubungan dengan teman 

sebayanya yang merupakan teknik bermain yang menarik dan diminati anak 

berdasarkan gaya berpikir anak. 

Hasil penelitian pada pra siklus, siklus I, II dan III dengan tingkat 

keberhasilan hasil kegiatan bermain yang meningkat telah membuktikan 

bahwa permainan ini sangat baik diterapkan pada anak terutama anak usia dini 

yang dimana masih dalam proses penyerapan berbagai informasi. Hal ini 

terlihat pada perilaku anak di sekolah yang kurang dalam berbagi dengan 

teman, tidak mau mengalah dan kerjasama anak dengan kelompok atau teman 

sebaya masuk dalam kategori kurang, dalam hal ini stimulasi tidak hanya pada 

kegiatan bermain tetapi dapat dilakukan saat guru mendekati dan berinteraksi 

dengan murid. 

4.3.3. Faktor Pendukung Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti didukung dengan faktor pendukung yang 

memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian. Faktor pendukung tersebut 

seperti mudahnya peneliti mendapatkan informasi yang menyebabkan 

kurangnya keterampilan anak. informasi tersebut didapat dari Guru, Kepala 

Sekolah dan Orangtua anak di TK Kemala Bhayangkari. Peneliti juga dibantu 

Guru atau teman sejawat dalam melakukan penelitian. Peneliti dapat 

bekerjasama dengan pihak sekolah dan orangtua anak dalam membantu proses 

penelitian. 

Di sela-sela istirahat saat kegiatan di TK, peneliti menyempatkan 

untuk bertanya kepada orangtua anak tentang keadaan anak di rumah. 
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Sebagian besar anak mendapatkan fasilitas permainan yang tidak 

membutuhkan interaksi dengan teman. Sehingga peneliti memvariasikan 

permainan angin puyuh dengan kolaborasi permainan yang menarik perhatian 

anak. 

Faktor pendukung lain yaitu media permainan mudah didapatkan, 

sehingga penelitian dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan 

peneliti.  

4.3.4. Keterbatasan atau Kendala Penelitian 

Di dalam penelitian tindakan kelas ini, peneliti juga memiliki kendala-

kendala yang tidak bisa dipecahkan oleh peneliti sehingga membuat penelitian 

tidak maksimal. Adapun kendala-kendala yang tidak bisa dipecahkan dalam 

penelitian ini yaitu dari faktor siswa, ada dua anak yang masih ditunggui oleh 

orangtuanya di saat kegiatan permainan berlangsung. Sehingga membuat anak 

tidak mandiri dan percaya diri, harus dibujuk dulu untuk melakukan 

permainan.  

Menurut informasi yang didapat peneliti ketika melakukan tanya jawab 

dengan orangtua anak, didapat informasi bahwa sebagian orangtua 

memberikan permainan yang lebih memfokuskan pada perkembangan kognisi 

anak, sehingga tidak membutuhkan interaksi dengan teman lain. Permainan 

tersebut misalnya video game, play station, game online, dan jenis-jenis 

permainan lainnya. 

Keterbatasan waktu dalam kegiatan permainan membuat peneliti harus 

membagi waktu agar permainan selesai tepat waktu dan semua anak bisa 
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melakukan permainan. Selain itu keterbatasan kemampuan dalam peneliti 

melakukan penelitian sehingga membutuhkan teman sejawat untuk membantu 

menilai penguasaan pembelajaran yang dilakukan oleh peneliti. 
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BAB 5 

PENUTUP  

5. Simpulan dan Saran 

5.1. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan 

bahwa kegiatan permainan angin puyuh dengan kerjasama dapat meningkatkan 

keterampilan sosial anak sesuai dengan analisis data, terlihat dari hasil pra 

siklus, siklus I, siklus II dan siklus III. Aktivitas permainan angin puyuh 

dengan kerjasama meningkat dari pra siklus, siklus I sampai siklus III.  

Dari 20 anak, dapat dilihat jumlah anak yang memiliki keterampilan 

sosial dan kerjasama yang baik. Pada siklus 1 atau sebesar 45% yang termasuk 

pada kategori kurang dan pada siklus II sebesar 70% yang berarti termasuk 

kategori cukup, dan siklus III sebesar 90%. Aktivitas permainan angin puyuh 

dengan kerjasama meningkat dari siklus I sampai siklus III.  

Keterampilan sosial dan kerjasama setelah mengikuti kegiatan bermain 

angin puyuh mengalami perubahan yang baik. Perubahan tersebut terlihat 

sekali ketika anak berinteraksi dengan teman dalam permainan kelompok. 

Anak dapat aktif dalam proses kegiatan pembelajaran, serta anak menjadi 

tertarik dan antusias mengikuti kegiatan permainan. 
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5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang disimpulkan di atas, maka saran yang 

dapat disampaikan adalah : 

5.2.1. Guru harus memaksimalkan metode-metode pembelajaran yang dapat 

meningkatkan keterampilan sosial anak. Misalnya dengan metode 

bermain. 

5.2.2. Guru hendaknya sedini mungkin membiasakan anak untuk saling 

berbagi, dan bekerjasama dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikan 

bekal yang baik bagi anak untuk berinteraksi dengan orang dewasa 

maupun dengan seusianya. 

5.2.3. Guru harus meningkatkan kreatifitasnya dalam mengenalkan berbagai 

permainan baru yang bisa diterapkan dalam pembelajaran agar anak 

tidak bosan dan semakin bersemangat dalam bersekolah. 
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TEMA/SUB TEMA: AIR, UDARA,API/ MENIUP KANTONG PLASTIK       KELOMPOK  : B 

SEMESTER : 1            WAKTU          : 07.00-09.30 

HARI/TGL : SELASA, 

INDIKATOR KEGIATAN PEMBELAJARAN 
ALAT/SUMBER 

BELAJAR 

PENILAIAN 

PENGEMBANGAN  

ANAK DIDIK 

KET 

ALAT HASIL  

 

 

-Menceritakan kejadian secara sederhana (bhs.7) 

-Menjawab pertanyaan secara sederhana (Bhs.10) 

-Menirukan berbagai gerakan (Fm.20) 

I.KEGIATAN AWAL + 30 MENIT 

-Berbaris, doa, salam 

-Berbagi cerita 

-Tj: cara meniup kantong plastik 

-Pl : menirukan bermacam-macam gerakan   

meniup 

 

 

-anak dan Guru 

langsung 

-anak langsung 

 

-Observasi 

-Percakapan 

-percakapan 

-Unjuk kerja 

  

 

-Melakukan 2-3 perintah secara sederhana(Bhs.3) 

 

 

 

-Menyebut urutan bilangan dengan benda. (Kog.34) 

-Mencoba dan menceritakan apa yang terjadi jika 

:(balon ditiup,percobaan magnit,benda dimasukkan ke 

dalam air) dll (kog.6) 

II. KEGIATAN INTI + 60 MENIT 

Area Bahasa 

Melakukan perintah sederhana,misal: 

-ambilkan kantong plastik dan masukkan ke dalam 

keranjang  

Area Matematika 

Menghitung jumlah kantong plastik  

Area Sains 

Praktek permainan angin puyuh kantong plastik 

 

 

-kantong plastik 

-keranjang 

 

 

-kantong plastik 

 

-Kantong plastic 

-Peluit 

 

 

-unjuk kerja 

-unjuk kerja 

 

 

-unjuk kerja 

 

-unjuk kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

BSB: Tegar 

BB   : Habib 

 

 

 

Rutinitas 
III.ISTIRAHAT + 30 MENIT 

-mencuci tangan, makan bekal,bermain 

 

-Bekal,air,mainan 

 

-observasi 

  

 

-Menyanyikan beberapa lagu anak-anak (Bhs.18) 
IV. KEGIATAN AKHIR +  30 MENIT 

-menyanyi lagu balonku 

-mengulas kegiatan sehari 

-doa, salam 

 

-langsung 

-langsung 

-langsung 

 

-percakapan 

-percakapan 

-observasi 

  

Semarang, 

Kepala TK Kemala Bhayangkari 08            Guru Kelompok 

 

 

Dyah Hesti Agustini              Ria Adistyasari 

Nip. 0300194299              Nim.1601910003 
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TEMA   : AIR, UDARA,API/MENIUP KANTONG PLASTIK       KELOMPOK  : B 

SEMESTER : 1            WAKTU          : 07.00-09.30 

HARI/TGL : RABU, 

INDIKATOR KEGIATAN PEMBELAJARAN 
ALAT/SUMBER 

BELAJAR 

PENILAIAN 

PENGEMBANGAN  

ANAK DIDIK 

KET 

ALAT HASIL  

 

 

-Menceritakan kejadian secara sederhana (bhs.7) 

-Menjawab pertanyaan secara sederhana (Bhs.10) 

-berjalan ke berbagai arah jalan pada papan titian 

(Fm.4) 

I.KEGIATAN AWAL + 30 MENIT 

-Berbaris, doa, salam 

-Berbagi cerita 

-Tj: menyebutkan macam warna kantong plastik 

-Pl : berjalan pada papan titian 

 

 

-anak dan Guru 

langsung 

-anak langsung 

 

-Observasi 

-Percakapan 

-percakapan 

-Unjuk kerja 

  

 

- Menggerakkan tangan, kepala tangan,atau kaki 

mengikuti irama music atau ritmik(FM.17) 

 

 -Mencoba dan menceritakan apa yang terjadi jika 

:(balon ditiup,percobaan magnit,benda dimasukkan ke 

dalam air) dll (kog.6) 

II. KEGIATAN INTI + 60 MENIT 

Ekstra Menari 

-Menari bersama 

 

Area Sains 

Praktek permainan angin puyuh kantong plastik 

 

 

-anak langsung 

 

 

-kantong plastik 

-peluit 

 

 

 

 

-unjuk kerja 

  

 

-unjuk kerja 

 

 

 

 

 

 

BSB: Adinu 

BB : Nabila 

 

 

Rutinitas 
III.ISTIRAHAT + 30 MENIT 

-mencuci tangan, makan bekal,bermain 

 

-Bekal,air,mainan 

 

-observasi 

  

 

-Menyanyikan beberapa lagu anak-anak (Bhs.18) 
IV. KEGIATAN AKHIR +  30 MENIT 

-menyanyi lagu “jika pulang sekolah: 

-mengulas kegiatan sehari 

-doa, salam 

 

-langsung 

-langsung 

-langsung 

 

-percakapan 

-percakapan 

-observasi 

  

 

Semarang, Rabu 

 

Kepala TK Kemala Bhayangkari 08            Guru Kelompok 

 

Dyah Hesti Agustini              Ria Adistyasari 

Nip. 0300194299              Nim.1601910003 
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TEMA/SUB TEMA: AIR, UDARA,API/MENIUP KANTONG PLASTIK       KELOMPOK  : B 

SEMESTER : 1            WAKTU          : 07.00-09.30 

HARI/TGL : SABTU, 

INDIKATOR KEGIATAN PEMBELAJARAN 
ALAT/SUMBER 

BELAJAR 

PENILAIAN 

PENGEMBANGAN  

ANAK DIDIK 

KET 

ALAT HASIL  

 

 

-Menceritakan kejadian secara sederhana (bhs.7) 

-Menjawab pertanyaan secara sederhana (Bhs.10) 

 

I.KEGIATAN AWAL + 30 MENIT 

-Berbaris, doa, salam 

-Berbagi cerita 

-Tj: menyebutkan macam ukuran kantong plstik 

 

 

 

-anak dan Guru 

langsung 

 

 

-Observasi 

-Percakapan 

-percakapan 

 

  

 

- Menggerakkan tangan, kepala tangan,atau kaki 

mengikuti irama music atau ritmik(FM.17) 

 

 -Mencoba dan menceritakan apa yang terjadi jika 

:(balon ditiup,percobaan magnit,benda dimasukkan ke 

dalam air) dll (kog.6) 

II. KEGIATAN INTI + 60 MENIT 

Kegiatan di Luar Kelas 

-Senam ceria 

 

Area Sains 

Praktek permainan angin puyuh kantong plastik 

 

 

-anak langsung 

 

 

-kantong plastik 

-peluit 

 

 

 

 

-unjuk kerja 

  

 

-unjuk kerja 

 

 

 

 

 

 

BB :Fadla 

BSB :Arya 

 

 

Rutinitas 
III.ISTIRAHAT + 30 MENIT 

-mencuci tangan, makan bekal,bermain 

 

-Bekal,air,mainan 

 

-observasi 

  

 

-Menyanyikan beberapa lagu anak-anak (Bhs.18) 
IV. KEGIATAN AKHIR +  30 MENIT 

-menyanyi lagu “lets go home” 

-mengulas kegiatan sehari 

-doa, salam 

 

-langsung 

-langsung 

-langsung 

 

-percakapan 

-percakapan 

-observasi 

  

Semarang,  

 

Kepala TK Kemala Bhayangkari 08            Guru Kelompok 

 

Dyah Hesti Agustini              Ria Adistyasari 

Nip. 0300194299              Nim.1601910003 
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TEMA/SUB TEMA: BINATANG/ MANFAAT BULU AYAM        KELOMPOK  : B 

SEMESTER : 1            WAKTU          : 07.00-09.30 

HARI/TGL : SELASA, 

INDIKATOR KEGIATAN PEMBELAJARAN 
ALAT/SUMBER 

BELAJAR 

PENILAIAN 

PENGEMBANGAN  

ANAK DIDIK 

KET 

ALAT HASIL  

 

 

-Menceritakan kejadian secara sederhana (bhs.7) 

-Menjawab pertanyaan secara sederhana (Bhs.10) 

-Mengekspresikan diri dalam gerak bervariasi (Fm.14) 

I.KEGIATAN AWAL + 30 MENIT 

-Berbaris, doa, salam 

-Berbagi cerita 

-Tj: Manfaat bulu ayam 

-Pl : menirukan bermacam-macam gerakan   

binatang 

 

 

-anak dan Guru 

langsung 

-anak langsung 

 

-Observasi 

-Percakapan 

-percakapan 

-Unjuk kerja 

  

 

-Melakukan 2-3 perintah secara sederhana(Bhs.3) 

 

 

-Menyebut urutan bilangan dengan benda. (Kog.34) 

 

-Mencoba dan menceritakan apa yang terjadi jika 

:(balon ditiup,percobaan magnit,benda dimasukkan ke 

dalam air) dll (kog.6) 

II. KEGIATAN INTI + 60 MENIT 

Area Bahasa 

Membedakan suku kata yang awalnya sama: ayam-

ayak, dll 

Area Matematika 

Menghitung jumlah bulu ayam  

Area Sains 

Praktek permainan angin puyuh bulu ayam 

 

 

-anak dan Guru 

 

 

-bulu ayam 

 

-bulu ayam 

-Peluit 

 

 

-percakapan 

 

 

-unjuk kerja 

 

-unjuk kerja 

 

 

 

 

 

 

BSB: Jeni 

BB  : Genta 

 

 

Rutinitas 
III.ISTIRAHAT + 30 MENIT 

-mencuci tangan, makan bekal,bermain 

 

-Bekal,air,mainan 

 

-observasi 

  

 

-Menyanyikan beberapa lagu anak-anak (Bhs.18) 
IV. KEGIATAN AKHIR +  30 MENIT 

-menyanyi lagu “ayam-bebek” 

-mengulas kegiatan sehari 

-doa, salam 

 

-langsung 

-langsung 

-langsung 

 

-percakapan 

-percakapan 

-observasi 

  

Semarang, 

Kepala TK Kemala Bhayangkari 08            Guru Kelompok 

 

 

Dyah Hesti Agustini              Ria Adistyasari 

Nip. 0300194299              Nim.1601910003 
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TEMA/SUB TEMA: BINATANG/MANFAAT BULU AYAM        KELOMPOK  : B 

SEMESTER : 1            WAKTU          : 07.00-09.30 

HARI/TGL : RABU, 

INDIKATOR KEGIATAN PEMBELAJARAN 
ALAT/SUMBER 

BELAJAR 

PENILAIAN 

PENGEMBANGAN  

ANAK DIDIK 

KET 

ALAT HASIL  

 

 

-Menceritakan kejadian secara sederhana (bhs.7) 

-Menjawab pertanyaan secara sederhana (Bhs.10) 

 

I.KEGIATAN AWAL + 30 MENIT 

-Berbaris, doa, salam 

-Berbagi cerita 

-Tj: Warna bulu ayam 

 

 

 

-anak dan Guru 

langsung 

 

 

-Observasi 

-Percakapan 

-percakapan 

 

  

 

- Menggerakkan tangan, kepala tangan,atau kaki 

mengikuti irama music atau ritmik(FM.17) 

 

 -Mencoba dan menceritakan apa yang terjadi jika 

:(balon ditiup,percobaan magnit,benda dimasukkan ke 

dalam air) dll (kog.6) 

II. KEGIATAN INTI + 60 MENIT 

Ekstra Menari 

-Menari bersama 

 

Area Sains 

Praktek permainan angin puyuh bulu ayam 

 

 

-anak langsung 

 

 

-bulu ayam 

-peluit 

 

 

 

 

-unjuk kerja 

  

 

-unjuk kerja 

 

 

 

 

 

 

BSB : Tegar 

BB   : Izza 

 

 

Rutinitas 
III.ISTIRAHAT + 30 MENIT 

-mencuci tangan, makan bekal,bermain 

 

-Bekal,air,mainan 

 

-observasi 

  

 

-bertepuk tangan dengan 3 pola (FM.27) 
IV. KEGIATAN AKHIR +  30 MENIT 

-tepuk “ayam” 

-mengulas kegiatan sehari 

-doa, salam 

 

-langsung 

-langsung 

-langsung 

 

-percakapan 

-percakapan 

-observasi 

  

 

Semarang, Rabu 

 

Kepala TK Kemala Bhayangkari 08            Guru Kelompok 

 

Dyah Hesti Agustini              Ria Adistyasari 

Nip. 0300194299              Nim.1601910003 
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TEMA/SUB TEMA: BINATANG/MANFAAT BULU AYAM        KELOMPOK  : B 

SEMESTER : 1            WAKTU          : 07.00-09.30 

HARI/TGL : SABTU, 

INDIKATOR KEGIATAN PEMBELAJARAN 
ALAT/SUMBER 

BELAJAR 

PENILAIAN 

PENGEMBANGAN  

ANAK DIDIK 

KET 

ALAT HASIL  

 

 

-Menceritakan kejadian secara sederhana (bhs.7) 

-Menjawab pertanyaan secara sederhana (Bhs.10) 

-merayap,merangkak dengan berbagai variasi (Fm.21) 

I.KEGIATAN AWAL + 30 MENIT 

-Berbaris, doa, salam 

-Berbagi cerita 

-Tj: bentuk bulu ayam 

-Pl : Menirukan gerakan merayap dan merangkak 

 

 

-anak dan Guru 

langsung 

-anak langsung 

 

-Observasi 

-Percakapan 

-percakapan 

-Unjuk kerja 

  

 

- Menggerakkan tangan, kepala tangan,atau kaki 

mengikuti irama music atau ritmik(FM.17) 

 

 -Mencoba dan menceritakan apa yang terjadi jika 

:(balon ditiup,percobaan magnit,benda dimasukkan ke 

dalam air) dll (kog.6) 

II. KEGIATAN INTI + 60 MENIT 

Kegiatan di Luar Kelas 

-Senam ceria 

 

Area Sains 

Praktek permainan angin puyuh bulu ayam 

 

 

-anak langsung 

 

 

-bulu ayam 

-peluit 

 

 

 

 

-unjuk kerja 

  

 

-unjuk kerja 

 

  

 

Rutinitas 
III.ISTIRAHAT + 30 MENIT 

-mencuci tangan, makan bekal,bermain 

 

-Bekal,air,mainan 

 

-observasi 

  

 

-Menyanyikan beberapa lagu anak-anak (Bhs.18) 
IV. KEGIATAN AKHIR +  30 MENIT 

-menyanyi lagu “anak ayam” 

-mengulas kegiatan sehari 

-doa, salam 

 

-langsung 

-langsung 

-langsung 

 

-percakapan 

-percakapan 

-observasi 

  

Semarang,  

 

Kepala TK Kemala Bhayangkari 08            Guru Kelompok 

 

Dyah Hesti Agustini              Ria Adistyasari 

Nip. 0300194299              Nim.1601910003 
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TEMA/SUB TEMA: AIR, UDARA,API/ MENIUP API         KELOMPOK  : B 

SEMESTER : 1            WAKTU          : 07.00-09.30 

HARI/TGL : SELASA, 

INDIKATOR KEGIATAN PEMBELAJARAN 
ALAT/SUMBER 

BELAJAR 

PENILAIAN 

PENGEMBANGAN  

ANAK DIDIK 

KET 

ALAT HASIL  

 

 

-Menceritakan kejadian secara sederhana (bhs.7) 

-Menjawab pertanyaan secara sederhana (Bhs.10) 

-memutar dan mengayun lengan (Fm.1) 

I.KEGIATAN AWAL + 30 MENIT 

-Berbaris, doa, salam 

-Berbagi cerita 

-Tj: warna api 

-Pl : memutar lengan kanan dan kiri 

 

 

-anak dan Guru 

langsung 

-anak langsung 

 

-Observasi 

-Percakapan 

-percakapan 

-Unjuk kerja 

  

 

-Menuliskan kata-kata sederhana(Bhs.26) 

 

-Menyusun benda membentuk bangunan.(Sn.42) 

 

-Mencoba dan menceritakan apa yang terjadi jika 

:(balon ditiup,percobaan magnit,benda dimasukkan ke 

dalam air) dll (kog.6) 

II. KEGIATAN INTI + 60 MENIT 

Area Bahasa 

Menulis di papan tulis, misal: air, udara, api, dll  

Area Seni 

Membuat roti ulangtahun dari sterefoam 

Area Sains 

Praktek permainan angin puyuh lilin 

 

 

-spidol 

 

-anak,sterefoam 

-,lem,gunting 

-sterofoam 

-lilin,korek api 

-Peluit 

 

 

-penugasan 

  

-unjuk kerja 

 

-Unjuk kerja 

 

 

 

 

BB  :Genta 

BSB:Tegar 

BB  :Toni 

 BSB:Tegar 

 

 

Rutinitas 
III.ISTIRAHAT + 30 MENIT 

-mencuci tangan, makan bekal,bermain 

 

-Bekal,air,mainan 

 

-observasi 

  

 

-bertepuk tangan 3 pola (Fm.27) 
IV. KEGIATAN AKHIR +  30 MENIT 

-tepuk “api” 

-mengulas kegiatan sehari 

-doa, salam 

 

-langsung 

-langsung 

-langsung 

 

-observasi 

-percakapan 

-observasi 

  

Semarang, 

Kepala TK Kemala Bhayangkari 08            Guru Kelompok 

 

 

Dyah Hesti Agustini              Ria Adistyasari 

Nip. 0300194299              Nim.1601910003 
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TEMA/SUB TEMA: AIR,UDARA,API/MENIUP API         KELOMPOK  : B 

SEMESTER : 1            WAKTU          : 07.00-09.30 

HARI/TGL : RABU, 

INDIKATOR KEGIATAN PEMBELAJARAN 
ALAT/SUMBER 

BELAJAR 

PENILAIAN 

PENGEMBANGAN  

ANAK DIDIK 

KET 

ALAT HASIL  

 

 

-Menceritakan kejadian secara sederhana (bhs.7) 

-Menjawab pertanyaan secara sederhana (Bhs.10) 

-membungkukkan badan (Fm.3) 

 

I.KEGIATAN AWAL + 30 MENIT 

-Berbaris, doa, salam 

-Berbagi cerita 

-Tj: Manfaat api 

-Pl: membungkukkan badan kedepan dan belakang 

 

 

 

-anak dan Guru 

langsung 

-anak dan Guru 

langsung 

 

-Observasi 

-Percakapan 

-percakapan 

-unjuk kerja 

  

 

- Menggerakkan tangan, kepala tangan,atau kaki 

mengikuti irama music atau ritmik(FM.17) 

 

 -Mencoba dan menceritakan apa yang terjadi jika 

:(balon ditiup,percobaan magnit,benda dimasukkan ke 

dalam air) dll (kog.6) 

II. KEGIATAN INTI + 60 MENIT 

Ekstra Menari 

-Menari bersama 

 

Area Sains 

Praktek permainan angin puyuh lilin 

 

 

-anak langsung 

 

 

-stereofom 

-lilin,korek api, 

 

 

 

-unjuk kerja 

  

 

-unjuk kerja 

 

 

 

 

 

BB :Genta,   

Santi 

BSB:Tegar, 

Eggar 

 

 

Rutinitas 
III.ISTIRAHAT + 30 MENIT 

-mencuci tangan, makan bekal,bermain 

 

-Bekal,air,mainan 

 

-observasi 

  

 

 
IV. KEGIATAN AKHIR +  30 MENIT 

 -mengulas kegiatan sehari 

-doa, salam 

 

-langsung 

-langsung 

 

-percakapan 

-observasi 

  

 

Semarang, Rabu 

 

Kepala TK Kemala Bhayangkari 08            Guru Kelompok 

 

Dyah Hesti Agustini              Ria Adistyasari 

Nip. 0300194299              Nim.1601910003 
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TEMA/SUB TEMA: AIR, UDARA,API/MENIUP API         KELOMPOK  : B 

SEMESTER : 1            WAKTU          : 07.00-09.30 

HARI/TGL : SABTU, 

INDIKATOR KEGIATAN PEMBELAJARAN 
ALAT/SUMBER 

BELAJAR 

PENILAIAN 

PENGEMBANGAN  

ANAK DIDIK 

KET 

ALAT HASIL  

 

 

-Menceritakan kejadian secara sederhana (bhs.7) 

-Menjawab pertanyaan secara sederhana (Bhs.10) 

-berlari sambil melompat (Fm.9) 

I.KEGIATAN AWAL + 30 MENIT 

-Berbaris, doa, salam 

-Berbagi cerita 

-Tj: Bahaya api 

-Pl : berlari sambil melompat di lantai 

 

 

-anak dan Guru 

langsung 

-anak langsung 

 

-Observasi 

-Percakapan 

-percakapan 

-Unjuk kerja 

  

 

- Menggerakkan tangan, kepala tangan,atau kaki 

mengikuti irama music atau ritmik(FM.17) 

 

 -Mencoba dan menceritakan apa yang terjadi jika 

:(balon ditiup,percobaan magnit,benda dimasukkan ke 

dalam air) dll (kog.6) 

II. KEGIATAN INTI + 60 MENIT 

Kegiatan di Luar Kelas 

-Senam ceria 

 

Area Sains 

Praktek permainan angin puyuh lilin 

 

 

-anak langsung 

 

 

-stereofoam 

-lilin,korek api 

-peluit 

 

 

 

-unjuk kerja 

  

 

-unjuk kerja 

 

 

 

 

 

 

BB  :Genta 

Santi 

BSB :Tegar, 

Eggar 

 

 

Rutinitas 
III.ISTIRAHAT + 30 MENIT 

-mencuci tangan, makan bekal,bermain 

 

-Bekal,air,mainan 

 

-observasi 

  

 

-Menyanyikan beberapa lagu anak-anak (Bhs.18) 
IV. KEGIATAN AKHIR +  30 MENIT 

-menyanyi lagu “lilin kecil” 

-mengulas kegiatan sehari 

-doa, salam 

 

-langsung 

-langsung 

-langsung 

 

-percakapan 

-percakapan 

-observasi 

  

Semarang,  

 

Kepala TK Kemala Bhayangkari 08            Guru Kelompok 

 

Dyah Hesti Agustini              Ria Adistyasari 

Nip. 0300194299              Nim.1601910003 
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TEMA/SUB TEMA: AIR, UDARA,API/ MENIUP AIR DI SEDOTAN       KELOMPOK  : B 

SEMESTER : 1            WAKTU          : 07.00-09.30 

HARI/TGL : SELASA, 

INDIKATOR KEGIATAN PEMBELAJARAN 
ALAT/SUMBER 

BELAJAR 

PENILAIAN 

PENGEMBANGAN  

ANAK DIDIK 

KET 

ALAT HASIL  

 

 

-Menceritakan kejadian secara sederhana (bhs.7) 

-Menjawab pertanyaan secara sederhana (Bhs.10) 

-Mendemonstrasikan kegiatan melompat, berjalan, dan 

berlari (Fm.20) 

I.KEGIATAN AWAL + 30 MENIT 

-Berbaris, doa, salam 

-Berbagi cerita 

-Tj: cara meniup Air di dalam sedotan 

-Pl : menirukan gerakan melompat ,berlari 

kemudian berjalan 

 

 

-anak dan Guru 

langsung 

-anak langsung 

 

-Observasi 

-Percakapan 

-percakapan 

-Unjuk kerja 

  

 

-Menuliskan kata-kata sederhana(Bhs.26) 
 

 

- Menyebutkan hasil pengurangan.(Kog.33) 

 

 

-Mencoba dan menceritakan apa yang terjadi jika 

:(balon ditiup,percobaan magnit,benda dimasukkan ke 

dalam air) dll (kog.6) 

II. KEGIATAN INTI + 60 MENIT 

Area Bahasa 

Menulis kata-kata sederhana di papan 

tulis,misal:udara, air, lilin.dll  

Area Matematika 

Menyebutkan hasil pengurangan dengan alat 

sedotan  

Area Sains 

Praktek permainan angin puyuh sedotan 

 

 

-spidol 

 

 

-sedotan 

 

-sedotan,air 

-Peluit 

 

 

-penugasan 

 

 

-unjuk kerja 

 

-unjuk kerja 

 

 

 

 

 

 

 

BB  : Genta 

BSB : Santi 

 

 

Rutinitas 
III.ISTIRAHAT + 30 MENIT 

-mencuci tangan, makan bekal,bermain 

 

-Bekal,air,mainan 

 

-observasi 

  

 

-Menyanyikan beberapa lagu anak-anak (Bhs.18) 
IV. KEGIATAN AKHIR +  30 MENIT 

-menyanyi lagu “bengawan solo” 

-mengulas kegiatan sehari 

-doa, salam 

 

-langsung 

-langsung 

-langsung 

 

-percakapan 

-percakapan 

-observasi 

  

Semarang, 

Kepala TK Kemala Bhayangkari 08            Guru Kelompok 

 

 

Dyah Hesti Agustini              Ria Adistyasari 

Nip. 0300194299              Nim.1601910003 
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TEMA   : AIR, UDARA,API/MENIUP AIR DI SEDOTAN       KELOMPOK  : B 

SEMESTER : 1            WAKTU          : 07.00-09.30 

HARI/TGL : RABU, 

INDIKATOR KEGIATAN PEMBELAJARAN 
ALAT/SUMBER 

BELAJAR 

PENILAIAN 

PENGEMBANGAN  

ANAK DIDIK 

KET 

ALAT HASIL  

 

 

-Menceritakan kejadian secara sederhana (bhs.7) 

-Menjawab pertanyaan secara sederhana (Bhs.10) 

-bergerak sambil menyanyi tepuk tangan (Fm.19) 

I.KEGIATAN AWAL + 30 MENIT 

-Berbaris, doa, salam 

-Berbagi cerita 

-Tj: manfaat air 

-Pl : bergerak sambil tepuk tangan dan bernyanyi 

 

 

-anak dan Guru 

langsung 

-anak langsung 

 

-Observasi 

-Percakapan 

-percakapan 

-Unjuk kerja 

  

 

- Menggerakkan tangan, kepala tangan,atau kaki 

mengikuti irama music atau ritmik(FM.17) 

 

 -Mencoba dan menceritakan apa yang terjadi jika 

:(balon ditiup,percobaan magnit,benda dimasukkan ke 

dalam air) dll (kog.6) 

II. KEGIATAN INTI + 60 MENIT 

Ekstra Menari 

-Menari bersama 

 

Area Sains 

Praktek permainan angin puyuh sedotan 

 

 

-anak langsung 

 

 

-sedoatan,air 

-peluit 

 

 

 

 

-unjuk kerja 

  

 

-unjuk kerja 

 

 

 

 

 

 

BB  :Habib 

BSB: Febri 

 

 

 

Rutinitas 
III.ISTIRAHAT + 30 MENIT 

-mencuci tangan, makan bekal,bermain 

 

-Bekal,air,mainan 

 

-observasi 

  

 

-Menyanyikan beberapa lagu anak-anak (Bhs.18) 
IV. KEGIATAN AKHIR +  30 MENIT 

-menyanyi lagu “latiko-tiko” 

-mengulas kegiatan sehari 

-doa, salam 

 

-langsung 

-langsung 

-langsung 

 

-percakapan 

-percakapan 

-observasi 

  

 

Semarang, Rabu 

 

Kepala TK Kemala Bhayangkari 08            Guru Kelompok 

 

Dyah Hesti Agustini              Ria Adistyasari 

Nip. 0300194299              Nim.1601910003 
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TEMA/SUB TEMA: AIR, UDARA,API/MENIUP AIR DI SEDOTAN       KELOMPOK  : B 

SEMESTER : 1            WAKTU          : 07.00-09.30 

HARI/TGL : SABTU, 

INDIKATOR KEGIATAN PEMBELAJARAN 
ALAT/SUMBER 

BELAJAR 

PENILAIAN 

PENGEMBANGAN  

ANAK DIDIK 

KET 

ALAT HASIL  

 

 

-Menceritakan kejadian secara sederhana (bhs.7) 

-Menjawab pertanyaan secara sederhana (Bhs.10) 

-Meliukkan tubuh (Fm.2) 

I.KEGIATAN AWAL + 30 MENIT 

-Berbaris, doa, salam 

-Berbagi cerita 

-Tj: Asal air 

-Pl : meliukkan tubuh ke kanan dan ke kiri 

 

 

-anak dan Guru 

langsung 

-anak langsung 

 

-Observasi 

-Percakapan 

-percakapan 

-Unjuk kerja 

  

 

- Menggerakkan tangan, kepala tangan,atau kaki 

mengikuti irama music atau ritmik(FM.17) 

 

 -Mencoba dan menceritakan apa yang terjadi jika 

:(balon ditiup,percobaan magnit,benda dimasukkan ke 

dalam air) dll (kog.6) 

II. KEGIATAN INTI + 60 MENIT 

Kegiatan di Luar Kelas 

-Senam ceria 

 

Area Sains 

Praktek permainan angin puyuh sedotan 

 

 

-anak langsung 

 

 

-sedotan,air 

-peluit 

 

 

 

-unjuk kerja 

  

 

-unjuk kerja 

 

  

 

Rutinitas 
III.ISTIRAHAT + 30 MENIT 

-mencuci tangan, makan bekal,bermain 

 

-Bekal,air,mainan 

 

-observasi 

  

 

-Menyanyikan beberapa lagu anak-anak (Bhs.18) 
IV. KEGIATAN AKHIR +  30 MENIT 

-menyanyi lagu “air susu” 

-mengulas kegiatan sehari 

-doa, salam 

 

-langsung 

-langsung 

-langsung 

 

-percakapan 

-percakapan 

-observasi 

  

Semarang,  

 

Kepala TK Kemala Bhayangkari 08            Guru Kelompok 

 

Dyah Hesti Agustini              Ria Adistyasari 

Nip. 0300194299              Nim.1601910003 

 

 

 

 



127 
 

 
 

 

TEMA/SUB TEMA: AIR, UDARA,API/ MENIUP BOLA  PINGPONG       KELOMPOK  : B 

SEMESTER : 1            WAKTU          : 07.00-09.30 

HARI/TGL : SELASA, 

INDIKATOR KEGIATAN PEMBELAJARAN 
ALAT/SUMBER 

BELAJAR 

PENILAIAN 

PENGEMBANGAN  

ANAK DIDIK 

KET 

ALAT HASIL  

 

 

-Menceritakan kejadian secara sederhana (bhs.7) 

-Menjawab pertanyaan secara sederhana (Bhs.10) 

-meloncat dari ketinggian 30-40 cm (Fm.6) 

I.KEGIATAN AWAL + 30 MENIT 

-Berbaris, doa, salam 

-Berbagi cerita 

-Tj: tentang pengalaman bermain bola pingpong 

dengan teman  
-Pl : meloncat dari kursi melatih kekuatan anak 

 

 

-anak dan Guru 

langsung 

-anak langsung 

 

-Observasi 

-Percakapan 

-percakapan 

-Unjuk kerja 

  

 

-Menuliskan kata-kata sederhana(Bhs.26) 
 

 

- Mengelompokkan  bentuk geometri (Kog.23) 

 

 

-Mencoba dan menceritakan apa yang terjadi jika 

:(balon ditiup,percobaan magnit,benda dimasukkan ke 

dalam air) dll (kog.6) 

II. KEGIATAN INTI + 60 MENIT 

Area Bahasa 

Menulis kata-kata sederhana di papan 

tulis,misal:bola satu,bola dua  

Area Matematika 

Menghitung jumlah bola pingpong 

 

Area Sains 

Praktek permainan angin puyuh satu bola 

 

 

-spidol 

 

 

-sedotan 

 

-bola pingpong 

-tali rafia 

-Peluit 

 

 

-penugasan 

 

 

-unjuk kerja 

 

-unjuk kerja 

 

 

 

 

 

 

 

BSB: 

Habib,Genta 

 

 

Rutinitas 
III.ISTIRAHAT + 30 MENIT 

-mencuci tangan, makan bekal,bermain 

 

-Bekal,air,mainan 

 

-observasi 

  

 

-Menyanyikan beberapa lagu anak-anak (Bhs.18) 
IV. KEGIATAN AKHIR +  30 MENIT 

-menyanyi lagu “hore-hore” 

-mengulas kegiatan sehari 

-doa, salam 

 

-langsung 

-langsung 

-langsung 

 

-percakapan 

-percakapan 

-observasi 

  

Semarang, 

Kepala TK Kemala Bhayangkari 08            Guru Kelompok 

 

 

Dyah Hesti Agustini              Ria Adistyasari 

Nip. 0300194299              Nim.1601910003 
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TEMA   : AIR, UDARA,API/MENIUP BOLA PINGPONG       KELOMPOK  : B 

SEMESTER : 1            WAKTU          : 07.00-09.30 

HARI/TGL : RABU, 

INDIKATOR KEGIATAN PEMBELAJARAN 
ALAT/SUMBER 

BELAJAR 

PENILAIAN 

PENGEMBANGAN  

ANAK DIDIK 

KET 

ALAT HASIL  

 

 

-Menceritakan kejadian secara sederhana (bhs.7) 

-Menjawab pertanyaan secara sederhana (Bhs.10) 

-bertepuk tangan 3 pola(Fm.27) 

I.KEGIATAN AWAL + 30 MENIT 

-Berbaris, doa, salam 

-Berbagi cerita 

-Tj: manfaat udara 

-Pl : tepuk “bola” 

 

 

-anak dan Guru 

langsung 

-anak langsung 

 

-Observasi 

-Percakapan 

-percakapan 

-Unjuk kerja 

  

 

- Menggerakkan tangan, kepala tangan,atau kaki 

mengikuti irama music atau ritmik(FM.17) 

 

 -Mencoba dan menceritakan apa yang terjadi jika 

:(balon ditiup,percobaan magnit,benda dimasukkan ke 

dalam air) dll (kog.6) 

II. KEGIATAN INTI + 60 MENIT 

Ekstra Menari 

-Menari bersama 

 

Area Sains 

Praktek permainan angin puyuh satu bola 

 

 

-anak langsung 

 

 

-bola pingpong 

-tali rafia 

-peluit 

 

 

 

-unjuk kerja 

  

 

-unjuk kerja 

 

 

 

 

 

 

BB:Genta 

BSB:Adinu 

 

 

Rutinitas 
III.ISTIRAHAT + 30 MENIT 

-mencuci tangan, makan bekal,bermain 

 

-Bekal,air,mainan 

 

-observasi 

  

 

-Menyanyikan beberapa lagu anak-anak (Bhs.18) 
IV. KEGIATAN AKHIR +  30 MENIT 

-menyanyi lagu “bola salju” 

-mengulas kegiatan sehari 

-doa, salam 

 

-langsung 

-langsung 

-langsung 

 

-percakapan 

-percakapan 

-observasi 

  

 

Semarang, Rabu 

 

Kepala TK Kemala Bhayangkari 08            Guru Kelompok 

 

Dyah Hesti Agustini              Ria Adistyasari 

Nip. 0300194299              Nim.1601910003 
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TEMA/SUB TEMA: AIR, UDARA,API/MENIUP BOLA PINGPONG       KELOMPOK  : B 

SEMESTER : 1            WAKTU          : 07.00-09.30 

HARI/TGL : SABTU, 

INDIKATOR KEGIATAN PEMBELAJARAN 
ALAT/SUMBER 

BELAJAR 

PENILAIAN 

PENGEMBANGAN  

ANAK DIDIK 

KET 

ALAT HASIL  

 

 

-Menceritakan kejadian secara sederhana (bhs.7) 

-Menjawab pertanyaan secara sederhana (Bhs.10) 

-Memanjat, bergantung, berayun (Fm.7) 

I.KEGIATAN AWAL + 30 MENIT 

-Berbaris, doa, salam 

-Berbagi cerita 

-Tj: bentuk dan warna udara 

-Pl : memanjat, bergantung, berayun pada pohon 

 

 

-anak dan Guru 

langsung 

-anak langsung 

 

-Observasi 

-Percakapan 

-percakapan 

-Unjuk kerja 

  

 

- Menggerakkan tangan, kepala tangan,atau kaki 

mengikuti irama music atau ritmik(FM.17) 

 

 -Mencoba dan menceritakan apa yang terjadi jika 

:(balon ditiup,percobaan magnit,benda dimasukkan ke 

dalam air) dll (kog.6) 

II. KEGIATAN INTI + 60 MENIT 

Kegiatan di Luar Kelas 

-Senam ceria 

 

Area Sains 

Praktek permainan angin puyuh satu bola 

 

 

-anak langsung 

 

 

-bola pingpong 

-tali rafia 

-peluit 

 

 

-unjuk kerja 

  

 

-unjuk kerja 

 

 

 

 

 

 

BB:Fadla 

BSB:Adinu 

 

 

Rutinitas 
III.ISTIRAHAT + 30 MENIT 

-mencuci tangan, makan bekal,bermain 

 

-Bekal,air,mainan 

 

-observasi 

  

 

-Menyanyikan beberapa lagu anak-anak (Bhs.18) 
IV. KEGIATAN AKHIR +  30 MENIT 

-menyanyi lagu “dakocan” 

-mengulas kegiatan sehari 

-doa, salam 

 

-langsung 

-langsung 

-langsung 

 

-percakapan 

-percakapan 

-observasi 

  

Semarang,  

 

Kepala TK Kemala Bhayangkari 08            Guru Kelompok 

 

Dyah Hesti Agustini              Ria Adistyasari 

Nip. 0300194299              Nim.1601910003 
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TEMA/SUB TEMA: AIR, UDARA,API/ MENIUP BOLA PINGPONG       KELOMPOK  : B 

SEMESTER : 1            WAKTU          : 07.00-09.30 

HARI/TGL : SELASA, 

INDIKATOR KEGIATAN PEMBELAJARAN 
ALAT/SUMBER 

BELAJAR 

PENILAIAN 

PENGEMBANGAN  

ANAK DIDIK 

KET 

ALAT HASIL  

 

 

-Menceritakan kejadian secara sederhana (bhs.7) 

-Menjawab pertanyaan secara sederhana (Bhs.10) 

- Menirukan kembali 3-4 urutan kata (Bhs.2) 

I.KEGIATAN AWAL + 30 MENIT 

-Berbaris, doa, salam 

-Berbagi cerita 

-Tj: warna bola  

-Pl : menirukan kata “menghirup udara” 

 

 

-anak dan Guru 

langsung 

-anak langsung 

 

-Observasi 

-Percakapan 

-percakapan 

-Unjuk kerja 

  

 

-Menuliskan kata-kata sederhana(Bhs.26) 
 

 

- Menyebutkan hasil pengurangan.(Kog.33) 

 

 

-Mencoba dan menceritakan apa yang terjadi jika 

:(balon ditiup,percobaan magnit,benda dimasukkan ke 

dalam air) dll (kog.6) 

II. KEGIATAN INTI + 60 MENIT 

Area Bahasa 

Meniru menulis kalimat sederhana:di desa udara 

sehat  

 Area Matematika 

Menyebutkan hasil pengurangan gambar media 

hitung bola pingpong  

Area Sains 

Praktek permainan angin puyuh dua bola 

 

 

-spidol 

 

 

-bola pingpong 

 

-bola pingpong 

-tali rafia 

-Peluit 

 

 

-penugasan 

 

 

-unjuk kerja 

 

-unjuk kerja 

  

 

Rutinitas 
III.ISTIRAHAT + 30 MENIT 

-mencuci tangan, makan bekal,bermain 

 

-Bekal,air,mainan 

 

-observasi 

  

 

-Menyanyikan beberapa lagu anak-anak (Bhs.18) 
IV. KEGIATAN AKHIR +  30 MENIT 

-menyanyi lagu “hip hip” 

-mengulas kegiatan sehari 

-doa, salam 

 

-langsung 

-langsung 

-langsung 

 

-percakapan 

-percakapan 

-observasi 

  

Semarang, 

Kepala TK Kemala Bhayangkari 08            Guru Kelompok 

 

 

Dyah Hesti Agustini              Ria Adistyasari 

Nip. 0300194299              Nim.1601910003 
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TEMA   : AIR, UDARA,API/MENIUP BOLA PINGPONG       KELOMPOK  : B 

SEMESTER : 1            WAKTU          : 07.00-09.30 

HARI/TGL : RABU, 

INDIKATOR KEGIATAN PEMBELAJARAN 
ALAT/SUMBER 

BELAJAR 

PENILAIAN 

PENGEMBANGAN  

ANAK DIDIK 

KET 

ALAT HASIL  

 

 

-Menceritakan kejadian secara sederhana (bhs.7) 

-Menjawab pertanyaan secara sederhana (Bhs.10) 

 

I.KEGIATAN AWAL + 30 MENIT 

-Berbaris, doa, salam 

-Berbagi cerita 

-Tj: macam-macam jenis bola 

 

 

 

-anak dan Guru 

langsung 

 

 

-Observasi 

-Percakapan 

-percakapan 

  

 

- Menggerakkan tangan, kepala tangan,atau kaki 

mengikuti irama music atau ritmik(FM.17) 

 

 -Mencoba dan menceritakan apa yang terjadi jika 

:(balon ditiup,percobaan magnit,benda dimasukkan ke 

dalam air) dll (kog.6) 

II. KEGIATAN INTI + 60 MENIT 

Ekstra Menari 

-Menari bersama 

 

Area Sains 

Praktek permainan angin puyuh dua bola 

 

 

-anak langsung 

 

 

-bola pingpong 

-tali rafia 

-peluit 

 

 

 

-unjuk kerja 

  

 

-unjuk kerja 

 

 

 

 

 

 

BSB:Santi 

Febri 

 

 

Rutinitas 
III.ISTIRAHAT + 30 MENIT 

-mencuci tangan, makan bekal,bermain 

 

-Bekal,air,mainan 

 

-observasi 

  

 

-Menyanyikan beberapa lagu anak-anak (Bhs.18) 
IV. KEGIATAN AKHIR +  30 MENIT 

-menyanyi lagu “anak rajin” 

-mengulas kegiatan sehari 

-doa, salam 

 

-langsung 

-langsung 

-langsung 

 

-percakapan 

-percakapan 

-observasi 

  

 

Semarang, Rabu 

 

Kepala TK Kemala Bhayangkari 08            Guru Kelompok 

 

Dyah Hesti Agustini              Ria Adistyasari 

Nip. 0300194299              Nim.1601910003 

 

 

 



132 
 

 
 

TEMA/SUB TEMA: AIR, UDARA,API/MENIUP BOLA PINGPONG        KELOMPOK  : B 

SEMESTER : 1            WAKTU          : 07.00-09.30 

HARI/TGL : SABTU, 

INDIKATOR KEGIATAN PEMBELAJARAN 
ALAT/SUMBER 

BELAJAR 

PENILAIAN 

PENGEMBANGAN  

ANAK DIDIK 

KET 

ALAT HASIL  

 

 

-Menceritakan kejadian secara sederhana (bhs.7) 

-Menjawab pertanyaan secara sederhana (Bhs.10) 

I.KEGIATAN AWAL + 30 MENIT 

-Berbaris, doa, salam 

-Berbagi cerita 

-Tj: macam-macam ukuran bola 

 

 

 

-anak dan Guru 

langsung 

 

 

-Observasi 

-Percakapan 

-percakapan 

  

 

- Menggerakkan tangan, kepala tangan,atau kaki 

mengikuti irama music atau ritmik(FM.17) 

 

 -Mencoba dan menceritakan apa yang terjadi jika 

:(balon ditiup,percobaan magnit,benda dimasukkan ke 

sdalam air) dll (kog.6) 

II. KEGIATAN INTI + 60 MENIT 

Kegiatan di Luar Kelas 

-Senam ceria 

 

Area Sains 

Praktek permainan angin puyuh dua bola 

 

 

-anak langsung 

 

 

-bola pingpong 

-tali rafia 

-peluit 

 

 

 

-unjuk kerja 

  

 

-unjuk kerja 

 

 

 

 

 

 

BSB: Febri, 

Tegar,Santi 

 

 

Rutinitas 
III.ISTIRAHAT + 30 MENIT 

-mencuci tangan, makan bekal,bermain 

 

-Bekal,air,mainan 

 

-observasi 

  

 

-Menyanyikan beberapa lagu anak-anak (Bhs.18) 
IV. KEGIATAN AKHIR +  30 MENIT 

-menyanyi lagu “up and down” 

-mengulas kegiatan sehari 

-doa, salam 

 

-langsung 

-langsung 

-langsung 

 

-percakapan 

-percakapan 

-observasi 

  

Semarang,  

 

Kepala TK Kemala Bhayangkari 08            Guru Kelompok 

 

Dyah Hesti Agustini              Ria Adistyasari 

Nip. 0300194299              Nim.1601910003 
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Indikator Keterampilan Sosial dan Kerjasama Anak 

 

Variabel Indikator No Soal 

Keterampilan 

Sosial 

1. Adanya inisiatif untuk 

beraktivitas dengan teman 

sebaya 

1,2,3 

2. Bergabung dalam permainan 

teman sebaya 

4,5 

3. Memelihara peran dalam 

permainan dengan teman 

sebaya 

6,7,8,9,10 

4. Mengatasi konflik dengan 

teman sebaya 

      11,12,13,14 

Kerjasama 5. Tanggung Jawab       15,16,17,18 

 6. Saling berkontribusi       19,20 

 7. Penyerahan kemampuan 

(kekompakan tim) 

      21,22 
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Kisi-Kisi Indikator Keterampilan Sosial dan Kerjasama 

 

 

Indikator Sub Indikator Pertanyaan 

1. Adanya inisiatif 

untuk beraktivitas 

dengan teman 

sebaya 

1. Menyapa teman 

2. Mengajak teman bermain 

3. Aktif dan mempunyai ide mengadakan 

permainan 

2. Bergabung dalam 

permainan teman 

sebaya 

4. Meminta persetujuan teman untuk ikut 

bermain/dapat bergabung menempatkan 

diri dalam suatu kelompok (fleksibel) 

5. Memberikan kontribusi dalam 

permainan yang sedang berlangsung 

3. Memelihara peran 

dalam permainan 

dengan teman 

sebaya 

6. Menyesuaikan aktivitas sesuai dengan 

tuntutan peran dalam bermain 

7. Tidak memaksa kehendak kepada teman 

bermain 

8. Memberikan respon yang tepat kepada 

teman bermain 

9. Membantu teman dalam bermain 

10. Menerima bantuan dari teman bermain 

4. Mengatasi konflik 

dengan teman 

sebaya 

11. Mengabaikan sumber konflik dengan 

melanjutkan permainan 

12. Mengalihkan perhatian sehingga konflik 

tidak berlanjut (Sabar menunggu giliran) 

13. Melakukan negosiasi atau 

mengkompromikan tuntutan sendiri 

dengan tuntutan teman bermain 

(Tidak berebut mainan) 

14. Menciptakan situasi yang kondusif 

5. tanggung jawab 15. Menyelesaikan pekerjaan 

16. Membereskan alat mainan 

17. Bertanggung jawab memimpin 

kelompok 

18. Mempunyai inisiatif membagi teman 

masuk kedalam kelompok 

6. Saling kontribusi 19. Saling memberi semangat antar teman 

20. Saling memotivasi 

7. Penyerahan 

kemampuan 

(kekompakan tim) 

21. Kekompakan tim 

22. Tetap semangat 
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Pedoman Observasi Keterampilan Sosial dan Kerjasama  

 Nama   : 

 Kelompok : 

Aspek-Aspek yang diobservasi 
Jumlah Anak 

BB MB BSH BSB 

23. Anak menyapa teman-temannya untuk 

bermain 
    

24. Anak mengajak banyak teman untuk 

bermain dalam  suatu kelompok 
    

25. Anak aktif dan mempunyai ide 

mengadakan permainan 
    

26. Anak selalu ikut bergabung dalam bermain     

27. Anak terlibat aktif dalam permainan     

28. Anak mau bermain sesuai peran di angin 

puyuh (meniup) 
    

29. Anak tidak memaksakan kehendak kepada 

teman untuk bermain 
    

30. Anak saling berinteraksi dan 

berkomunikasi dengan teman 
    

31. Anak membantu teman dalam bermain     

32. Anak mau menerima bantuan dari teman     

33. Anak tidak bertengkar dengan teman     

34. Anak sabar menunggu giliran     

35. Anak tidak berebut mainan dengan 

memaksa 
    

36. Anak dapat menciptakan situasi yang 

kondusif saat bermain 
    

37. Anak mau melakukan permainan sampai 

selesai 
    

38. Anak mau membereskan alat permainan 

setelah selesai bermain 
    

39. Anak dapat bertanggung jawab memimpin 

kelompok bermain 
    

40. Anak memiliki inisiatif membagi temannya 

masuk ke dalam kelompok 
    

41. Anak mau memberi semangat kepada 

teman  
    

42. Anak mau berbagi motivasi dengan teman 

dalam strategi bermain (tidak menang 

untuk dirinya sendiri) 

    

43. Anak kompak bermain di dalam kelompok     

44. Anak tetap semangat meskipun kalah     
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SIKLUS I 

 

NO NAMA ANAK 

HASIL NILAI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1. Achmad Murrizal BSH BB MB BSB BB BSH BB BB BSH BB MB BB BSH BB BB BB BB MB BB BB BSB BSB 

2. Gineus Geysha. BB BB BB BB BB BB BB BSB BB BSB BB BB BB MB MB MB BSB BSB BSB BSB BSB BSB 

3. Habib Ghanny BB BB BB MB BB BSB BB BSH BB BB BB BB BB BSH BB BB BB BB BB BSB BSB BSB 

4. Izza Arya Saputra BB BB BB MB BB BB BB BSB BB BSH BB BSB BB BSH BB MB MB BSH MB BSB BSB BSB 

5. Rayya Alika.M MB BB BB BSH BB MB BSH BB BB MB BSH BB MB BB BB BSH BB BB BB BSB BSB BSB 

6. Fadhla Alkhusni.  BB BB BB BB BSH BB BB BB BB BB BB BSH BB BB BB BB BSH BB BB BB BSB BSB 

7. Adinu Alghozy.  MB BB BB MB BB BSB BB BB BSH MB BSB MB BSB MB BSH MB BSB BSB BSB BSB BSB BSB 

8. Febrian Kurniawn BB BB BB BB BB BSH BB BB BSH BB BSH BB BB BB BB MB BSH BB BB BB BSB BSB 

9. Genta Bayu. F BB BB BB BB BSH BB BB BB BB BB BB BB BSH BB BSH BB BB BB BB BB BSB BSB 

10. Maulana Fajar. N MB BSH BB MB BB BSH MB BB BB BSH BSB BB BB MB BB BB BSH BB BB BSB BSB BSB 

11. Muhamad Rafif BB BB BSH BB BB MB BB BSB BB MB BB BB BSH BB BSB BB BB BB BB BSB BSB BSB 

12. Muhamad Zacky BB BB BB BB BB BB BSH BB BB BB BSH BSH MB BB BSB BB MB BB BB BB BSB BSB 

13. Nabilah Candra   BB BB MB BB BB MB BB BSH BB BB BSH MB BB BB BB BB BB BB BB BB BSB BSB 
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14. Pratama Arya. B BB BB BB BB BB BSB BB BB MB MB BSH BSB BB BB BB BSH BSB BSB BSB BSB BSB BSB 

15. Rafi Rahmat. M MB BB BB BB BB BB BSH BB BB BB BB MB BSH BB MB BB BB BB BB BSB BSB BSB 

16. Rafi Zharfa.A BB BB BSH BB BSH BB BSH BB MB BB BSB BB BB BB BB BSH MB BB BSH BSB BSB BSB 

17. Raihan Atwi.F BB BB BB BB BB BSH BB BB BB BB BB BB BB BSB BB BB BB BB BB BSB BSB BSB 

18. Sandika Reno .F BB MB BB BB BB BB BSB BB BB BSH BB MB BSH BB MB BB BB BB BB BSB BSB BSB 

19. Santi Pambagia BB BB BB BB BB BB BSH BB MB BB MB BB BSH BB BB BSH BB BB BB BSB BSB BSB 

20. Tegar Maulana.  BB MB BB BB BB BB BSH BB BSB BSH BSB BB BB MB MB MB BSB BSB BSB BSB BSB BSB 

 

Keterangan : 

 BB : Belum Berkembang 

 MB : Mulai Berkembang 

 BSH : Berkembang Sesuai Harapan 

 BSB : Berkembang Sangat Baik 
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SIKLUS II 

 

 

NO NAMA ANAK 

HASIL NILAI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1. Achmad Murrizal BSB MB BB BB BSB MB BSH BSH BB BSB BSH BB BSB BSH BSB BB BB BB BSB BSH BB BB 

2. Gineus Geysha. MB MB BB BB MB BSH BSB BSB MB BB MB BB BSH BSH BB BSB BB BSB BB BSB BSB BSB 

3. Habib Ghanny BSB MB BSH BB BSH BB BB BSB BSH BSB BSH BB BSH BSH BB BSH BB BB MB BSH BSH BSB 

4. Izza Arya Saputra MB MB BSB BSB BSH MB BSB BSB MB BSH BSH BSB BSH BSH BSB BSH BB BSB BB BSH BSH BSB 

5. Rayya Alika.M BSB MB BSH MB BSB BB MB BB MB BSB MB BB BSH BB MB BSB BB BB MB BSB BSB BSB 

6. Fadhla Alkhusni.  MB MB BSH BSB MB BB BB BSB BSH BSB BSH BB BSH BSB MB BB BSB BSB BB BSB BSB BSB 

7. Adinu Alghozy.  BSB BB BSB BB BSH BSH MB BB BSB BSH MB BB BB BSB MB BSH BSB BB BSB BB BSB BSB 

8. Febrian Kurniawn MB MB BSB BB MB BSB BSB MB MB BB BB BSB BSH BSB BB BSB BB MB MB MB BSB BSB 

9. Genta Bayu. F BSH BSH BB BSB BSH BSH MB BB BB BSB BSB BB BSH BB BB BSH BSB BB BB BB BSB BSB 

10. Maulana Fajar. N MB BSH BSB BB MB BSH BSH BSH BSB BSH BSH BB BB MB BSB BSH BB MB BB BSB BSB BSB 

11. Muhamad Rafif BSB BSH BB BB BSB BSH BSB MB BSH BB MB BSH BSB MB BB BSB BB BSH BSH BSB BSB BSB 

12. Muhamad Zacky BSB BSB BB MB BB MB BSB BB MB BSB BB BSB BB BSH BSH BSH BSB BB BSB BSH BSB BSB 
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13. Nabilah Candra   MB BSB BB BB BSH MB MB MB BB MB BSB BB MB BSH BSH BSB BSH BSH BSH BSB BSH BSB 

14. Pratama Arya. B BSH BSH BB MB BB BB BB BB BSB BB BB BSB BB BB BB BSB BSB BSB BSB BB BSH BSB 

15. Rafi Rahmat. M BSB MB BSB BB BSH BB BSB BB MB BB BB BB BSH BSB BSH BSB MB BB BB BSB BSB BB 

16. Rafi Zharfa.A MB MB BSB MB BSH MB BSH MB BSH BSB BSB BSH BSH BB BSH BB BB MB BB BB BB BSB 

17. Raihan Atwi.F MB BSH BSB BB BSB BB BSH BSB MB BSB BB BB BSB BB BB BSB BB BSB BB BSB BB BSB 

18. Sandika Reno .F BSB BSB BSH BSB BSH BB MB BSB BSH BB BSB BSH BSH BSB BSH BB BB BB BB BB BB BSB 

19. Santi Pambagia MB MB BSB BB BSB MB BB MB BB BB BSB BSB BSH BSH BSH BSB BSB BSB BSB BB BB BB 

20. Tegar Maulana.  MB BB BSB BSH BB BSB MB BSB BSB BSB BSB BSB BSH BSH BSH BSB BSB MB BSB BSB BSB BSB 

 

 

 

 Keterangan : 

 BB : Belum Berkembang 

 MB : Mulai Berkembang 

 BSH : Berkembang Sesuai Harapan 

 BSB : Berkembang Sangat Baik 
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SIKLUS III 

 

NO NAMA ANAK 

HASIL NILAI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1. Achmad Murrizal BSH MB MB BB BSB BSB BSB BSB BSB BSB BSB BSB BSB BSH BSB BSB BSH BSB BSB BSH BSB MB 

2. Gineus Geysha. BSH MB MB BSB BSH BSH MB MB BB BSB BSH MB MB BSB BSH BSB BSB BSB BSB BSB BSB BSH 

3. Habib Ghanny BB BB BSB BSB BSB BSB MB BB MB MB MB BSH BSH MB BSB MB BB BSH BB BSB BSH MB 

4. Izza Arya Saputra BSB MB BSH BSB BSH BSH BSB MB BB BSB BSB BSH BSH BSH BSH MB BSB BSB MB MB BSB MB 

5. Rayya Alika.M BSH MB BSH BSB BSH BSH BSB MB BB BSB BSB BSH BSH BSH MB BSH BSH BSH BSH BSH BSB BSH 

6. Fadhla Alkhusni.  BSH BSH BSH BSH BSH BSH BSB BSH B BSB BSH BSH BSB MB MB BSB BSB BSB MB MB BSB BSH 

7. Adinu Alghozy.  MB MB BSB BSB MB BSH BB BSH MB MB MB BSB BSH BSB BB BSB BSB BSH BB BSH BSH BB 

8. Febrian Kurniawn BSB BSB MB BSH MB MB BSB MB BSH BSB BSH BB MB BSB BSB BSH BSH MB MB MB BSB BSH 

9. Genta Bayu. F BB BSH BSH BSB BSH BSB BB MB BSH BSH BSB BB MB BSH BB BSB BSH MB BB BSH BSH BB 

10. Maulana Fajar. N BSH BSB MB BSB BSB BSH BSB BSH MB MB BSH BB MB MB BSH BSB BSH MB MB BSB MB BSB 

11. Muhamad Rafif BSH BSB MB BSB BSB BSH BSB BSH MB MB BSH BB MB BSB BSB BSH BSB BSH MB BSH BSB BSB 

12. Muhamad Zacky BBBB BSH BSH BSH BB MB BSB BB MB BSB MB MB MB MB MB BSB BSH MB BB BSB BSH BB 

13. Nabilah Candra   BBBB BSB BSB BSB BSB BSB BSH BSH BSH BSH BSH MB BSH BSB BSB BSH BSB BSH BSB BSB BSB BSB 
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14. Pratama Arya. B BSH BSB BSB MB MB BSH BSB BB MB MB BSB MB BSH BB MB BSB MB BSH BSB BSH BSB BB 

15. Rafi Rahmat. M BSH BSH BSB BSH BSH BB BSB BSB MB BB BSH BSH BB BSB MB BB MB MB BSB BSH BSB BSB 

16. Rafi Zharfa.A BSH BSH MB BSB BSH BSB BSB MB BB BSH BSH BSB BSH BSH MB BSH MB BSH BB BSB BSB BSH 

17. Raihan Atwi.F BSH MB BSH MB MB MB BB MB BSB BSH MB MB BSH BSH MB MB BB BSH BSB BSH BSB BB 

18. Sandika Reno .F MB MB BSH BSB MB MB MB BSB MB MB BSB BSB BB BSH BSB MB MB MB BB BSB BSH BSB 

19. Santi Pambagia BSB BSB BSB BSH BSH BSH BSB BSH BSH BSB MB BSH MB BSB BB BSB BSH BSB BSB BSH BSB BSH 

20. Tegar Maulana.  BSB BSB BSB BSB BSB BSH BSB BSH BSB BSB MB MB BSH BSB BSB BSB BSH BB BSB BSH BSH BSH 

 

 

 

 Keterangan : 

 BB : Belum Berkembang 

 MB : Mulai Berkembang 

 BSH : Berkembang Sesuai Harapan 

 BSB : Berkembang Sangat Baik 
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RANGKUMAN HASIL OBSERVASI 

Aspek-Aspek yang 

diobservasi 

Siklus I Siklus II Siklus III 

BB MB BSH BSB Jml (%) BB MB BSH BSB Jml (%) BB MB BSH BSB Jml (%) 

Anak menyapa teman-

temannya untuk bermain 

 

11 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

9 

 

45% 

 

 

 

7 

 

4 

 

4 

 

5 

 

13 

 

65% 

 

4 

 

5 

 

5 

 

 

 
16 

 
80% 

Anak mengajak banyak 

teman untuk bermain 

dalam  suatu kelompok 

10 

 

 

2 

 

2 6 10 50% 7 3 5 5 13 65% 3 6 6 5 17 85% 

Anak aktif dan 

mempunyai ide 

mengadakan permainan 

 

11 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

 

9 

 

45% 

 

7 

 

2 

 

4 

 

7 

 

13 

 

65% 

 

3 

 

5 

 

6 

 

6 

 
17 

 
85% 

Anak selalu ikut 

bergabung dalam bermain 

 

12 

 

3 

 

2 

 

3 

 

8 

 

40% 

 

7 

 

 

3 

 

5 

 

5 

 

13 

 

65% 

 

3 

 

4 

 

5 

 

8 

 
17 

 
85% 

Anak terlibat aktif dalam 

permainan 

 

11 

 

2 

 

3 

 

 

 

4 

 

9 

 

45% 

6 3 5 6 14 70% 2 5 6 7 18 90% 

Anak mau bermain sesuai 

peran di angin puyuh 

(meniup) 

9 3 3 5 11 55% 6 4 5 5 14 70% 2 6 6 6 18 90% 

Anak tidak memaksakan 

kehendak kepada teman 

untuk bermain 

12 2 2 4 8 40% 6 3 5 6 14 70% 3 6 6 5 17 85% 
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Anak saling berinteraksi 

dan berkomunikasi 

dengan teman 

10 3 3 4 10 50% 5 2 6 7 15 75% 1 5 6 8 19 95% 

Anak membantu teman 

dalam bermain 

11 3 2 4 9 45% 5 3 5 7 16 80% 1 6 6 7 19 95% 

Anak mau menerima 

bantuan dari teman 

10 2 3 5 10 50% 6 3 5 6 14 70% 2 5 6 6 17 85% 

Anak tidak bertengkar 

dengan teman 

11 2 2 4 8 40% 6 4 5 5 14 70% 2 6 5 6 17 85% 

Anak sabar menunggu 

giliran 

13 3 2 2 7 35% 5 3 6 6 15 75% 1 6 6 7 19 95% 

Anak tidak berebut 

mainan dengan memaksa 

12 3 2 3 8 40% 5 4 5 6 15 75% 1 5 7 7 19 95% 

Anak dapat menciptakan 

situasi yang kondusif saat 

bermain 

10 3 3 4 10 50% 6 4 4 6 14 70% 2 5 5 8 18 90% 

Anak mau melakukan 

permainan sampai selesai 

9 3 3 5 11 55% 6 3 4 7 14 70% 0 6 7 7 20 100% 

Anak mau membereskan 

alat permainan setelah 

selesai bermain 

13 2 2 3 7 35% 5 4 5 6 15 75% 2 6 6 6 18 90% 

Anak dapat bertanggung 

jawab memimpin 

kelompok bermain 

11 3 3 3 9 45% 6 3 5 6 14 70% 2 5 6 7 18 90% 

Anak memiliki inisiatif 

membagi temannya 

masuk ke dalam 

kelompok 

12 2 3 3 8 40% 7 4 4 5 13 65% 1 5 6 8 19 95% 
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Anak mau memberi 

semangat kepada teman  

10 3 3 4 10 50% 7 3 4 6 13 65% 2 4 7 7 18 90% 

Anak mau berbagi 

motivasi dengan teman 

dalam strategi bermain 

(tidak menang untuk 

dirinya sendiri) 

11 2 2 5 9 45% 6 3 5 6 14 70% 2 5 6 7 18 90% 

Anak kompak bermain di 

dalam kelompok 

9 3 3 5 11 55% 6 4 4 6 14 70% 2 6 6 6 18 90% 

Anak tetap semangat 

meskipun kalah 

13 2 2 3 7 35% 5 4 4 7 15 75% 3 5 6 6 17 85% 

Rata-Rata  35%  70%  90% 

 

 Keterangan : 

 BB : Belum Berkembang 

 MB : Mulai Berkembang 

 BSH : Berkembang Sesuai Harapan 

 BSB : Berkembang Sangat Baik           Observer, 

 

Ria Adistyasari 

NIM.1601910003
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ALAT PENGUKURAN KOMPETENSI GURU (APKG) 

Pelaksanaan pembelajaran 

Siklus I 

Petun 

 

 

 

PETUNJUK 

1. Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

3. Berilah skor kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir 

pengukuran di bawah ini. 

4. Khusus butir 5, yaitu mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam 

pembelajaran, pilih salah satu butir penilaian yang sesuai dengan mata 

pelajaran yang sedang diajarkan. 

5. Nilailah guru sesuai aspek kemampuan berikut. 

 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran  1        2        3       4 

1.1. Mernyediakan alat, media dan sumber belajar 

1.2. Melaksanakan tugas harian kelas 

        Rata-rata butir 1=A  

2. Melaksanakan kegiatan pebelajaran 

2.1. Memulai kegiatan pembelajaran 

2.2.Melaksanakan jenis kegiatan yang sesuai dengan  

Tujuan siswa, situasi dan lingkungan 

2.3. Menggunakan alat bantu (media) pembelajaran 

Yang sesuai dengan tujuan siswa, situasi dan lingkungan 

2.4.Melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam 

Urutan logis. 

2.5. Melaksanakan kegiatan pembelajaran secara  

individual, kelompok atau klasikal 

2.6.Mengelola waktu pembelajaran secara efisien 

Rata-rata butir 2=B 

  

NAMA : RIA ADISTYASARI 

SEKOLAH : TK KEMALA BHAYANGKARI 08 

TEMA  : TANAMAN 

KELOMPOK : B 

OBSERVASI : RINI WIDIYANTI 
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3. Mengelola interaksi kelas 

3.1. Memberi petunjuk dan penjelasan yang berkaitan 

Dengan isi pembelajaran. 

3.2. Menangani pertanyaan dan respon siswa 

3.3. Menggunakan ekspresi lisan, tulisan, isyarat dan  

Gerakan badan 

3.4. Memicu dan memelihara keterlibatan siswa 

3.5.Memantapkan penguasaan materi pembelajaran 

Rata-rata butir 3=C 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu 

Mengembangkan sikap positif siswa terhadap belajar 

4.1. Menunjukkan sikap ramah, hangat, luwes, terbuka, 

Penuh, pengertian dan sabar kepada siswa 

4.2. Menunjukkan kegairahan mengajar 

4.3. Mengembangkan hubungan antar pribadi yang 

Sehat dan serasi 

4.4. Membantu siswa menyadari kelebihan dan  

Kekurangan 

4.5. Membantu siswa menumbuhkan kepercayaa diri 

Rata-rata butir 4=D 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam 

Pembelajaran mata pelajaran tertentu 

5.1. Mencapai tujuan komunikatif yang diinginkan 

5.2.Memiliki unsur makna dalam urutan logis 

5.3.Menggunakan unsur-unsur kebahasaan yang tepat 

5.4.Menerapkan pembentukan wacana, sosiokltural 

Dan strategi komunikatif secara tepat 

Rata-rata butir 5=E 

 

6. Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar 

6.1. Melaksanakan penilaian selama proses  

Pembelajaran 

6.2.Melaksanakan penilaian pada akhir pembelajaran  

Rata-rata butir 6=F 

 

7. Kesan umum kinerja/calon guru 

7.1. Keefektifan proses pembelajaran 

7.2.Penggunaan bahasa Indonesia tepat 

7.3.Peka terhadap kesalahan bahasa siswa 
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7.4.Penampilan guru dalam pembelajaran 

 

Rata-rata butir 7=G 

 

 

 

Keterangan Nilai 

1. Sebagian besar yang diajarkan salah 

2. Separuh yang diajarkan salah 

3. Sebagian besar yang diajarkan benar 

4. Seluruh yang diajarkan benar 

NILAI APKG PP= P 

P =        

 

 

       

        Obsever,  

 

RINI WIDIYANTI 
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ALAT PENGUKURAN KOMPETENSI GURU (APKG) 

Pelaksanaan pembelajaran 

Siklus II 

Petun 

 

 

 

PETUNJUK 

1. Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

3. Berilah skor kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir 

pengukuran di bawah ini. 

4. Khusus butir 5, yaitu mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam 

pembelajaran, pilih salah satu butir penilaian yang sesuai dengan mata 

pelajaran yang sedang diajarkan. 

5. Nilailah guru sesuai aspek kemampuan berikut. 

 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran  1        2        3       4 

1.1.Mernyediakan alat, media dan sumber belajar 

1.2. Melaksanakan tugas harian kelas 

        Rata-rata butir 1=A  

2. Melaksanakan kegiatan pebelajaran 

2.1. Memulai kegiatan pembelajaran 

2.2.Melaksanakan jenis kegiatan yang sesuai dengan  

Tujuan siswa, situasi dan lingkungan 

2.3. Menggunakan alat bantu (media) pembelajaran 

Yang sesuai dengan tujuan siswa, situasi dan lingkungan 

2.4.Melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam 

Urutan logis. 

2.5. Melaksanakan kegiatan pembelajaran secara  

individual, kelompok atau klasikal 

2.6.Mengelola waktu pembelajaran secara efisien 

Rata-rata butir 2=B 

  

NAMA : RIA ADISTYASARI 

SEKOLAH : TK KEMALA BHAYANGKARI 08 

TEMA  : TANAMAN 

KELOMPOK : B 

OBSERVASI : RINI WIDIYANTI 
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3.Mengelola interaksi kelas 

3.1. Memberi petunjuk dan penjelasan yang berkaitan 

Dengan isi pembelajaran. 

3.2.  Menangani pertanyaan dan respon siswa 

3.3.  Menggunakan ekspresi lisan, tulisan, isyarat dan  

Gerakan badan 

3.4.  Memicu dan memelihara keterlibatan siswa 

3.5. Memantapkan penguasaan materi pembelajaran 

Rata-rata butir 3=C 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu 

Mengembangkan sikap positif siswa terhadap belajar 

4.1.  Menunjukkan sikap ramah, hangat, luwes, terbuka, 

Penuh, pengertian dan sabar kepada siswa 

4.2.  Menunjukkan kegairahan mengajar 

4.3.  Mengembangkan hubungan antar pribadi yang 

Sehat dan serasi 

4.4.  Membantu siswa menyadari kelebihan dan  

Kekurangan 

4.5.  Membantu siswa menumbuhkan kepercayaa diri 

Rata-rata butir 4=D 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam 

Pembelajaran mata pelajaran tertentu 

5.1.  Mencapai tujuan komunikatif yang diinginkan 

5.2. Memiliki unsur makna dalam urutan logis 

5.3. Menggunakan unsur-unsur kebahasaan yang tepat 

5.4. Menerapkan pembentukan wacana, sosiokltural 

Dan strategi komunikatif secara tepat 

Rata-rata butir 5=E 

 

6. Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar 

6.1.  Melaksanakan penilaian selama proses  

Pembelajaran 

6.2. Melaksanakan penilaian pada akhir pembelajaran  

Rata-rata butir 6=F 

 

7. Kesan umum kinerja/calon guru 

7.1.  Keefektifan proses pembelajaran 

7.2. Penggunaan bahasa Indonesia tepat 

7.3. Peka terhadap kesalahan bahasa siswa 
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7.4. Penampilan guru dalam pembelajaran 

 

Rata-rata butir 7=G 

 

 

 

Keterangan Nilai 

1. Sebagian besar yang diajarkan salah 

2. Separuh yang diajarkan salah 

3. Sebagian besar yang diajarkan benar 

4. Seluruh yang diajarkan benar 

NILAI APKG PP= P 

P =          

 

 

 

Obsever,  

 

RINI WIDIYANTI 
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ALAT PENGUKURAN KOMPETENSI GURU (APKG) 

Pelaksanaan pembelajaran 

Siklus III 

Petun 

 

 

 

PETUNJUK 

1. Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

3. Berilah skor kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir 

pengukuran di bawah ini. 

4. Khusus butir 5, yaitu mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam 

pembelajaran, pilih salah satu butir penilaian yang sesuai dengan mata 

pelajaran yang sedang diajarkan. 

5. Nilailah guru sesuai aspek kemampuan berikut. 

 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran  1        2        3       4 

1.1. Mernyediakan alat, media dan sumber belajar 

1.2. Melaksanakan tugas harian kelas 

        Rata-rata butir 1=A  

2.  Melaksanakan kegiatan pebelajaran 

2.1. Memulai kegiatan pembelajaran 

2.2.Melaksanakan jenis kegiatan yang sesuai dengan  

Tujuan siswa, situasi dan lingkungan 

2.3. Menggunakan alat bantu (media) pembelajaran 

Yang sesuai dengan tujuan siswa, situasi dan lingkungan 

2.4.Melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam 

Urutan logis. 

2.5.Melaksanakan kegiatan pembelajaran secara  

individual, kelompok atau klasikal 

2.6.Mengelola waktu pembelajaran secara efisien 

Rata-rata butir 2=B 

  

NAMA : RIA ADISTYASARI 

SEKOLAH : TK KEMALA BHAYANGKARI 08 

TEMA  : AIR, UDARA, API 

KELOMPOK : B 

OBSERVASI : RINI WIDIYANTI 
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3.  Mengelola interaksi kelas 

3.1.Memberi petunjuk dan penjelasan yang berkaitan 

Dengan isi pembelajaran. 

3.2.Menangani pertanyaan dan respon siswa 

3.3.Menggunakan ekspresi lisan, tulisan, isyarat dan  

Gerakan badan 

3.4.Memicu dan memelihara keterlibatan siswa 

3.5.Memantapkan penguasaan materi pembelajaran 

Rata-rata butir 3=C 

4.  Bersikap terbuka dan luwes serta membantu 

Mengembangkan sikap positif siswa terhadap belajar 

4.1.Menunjukkan sikap ramah, hangat, luwes, terbuka, 

Penuh, pengertian dan sabar kepada siswa 

4.2.Menunjukkan kegairahan mengajar 

4.3.Mengembangkan hubungan antar pribadi yang 

Sehat dan serasi 

4.4.Membantu siswa menyadari kelebihan dan  

Kekurangan 

4.5.Membantu siswa menumbuhkan kepercayaa diri 

Rata-rata butir 4=D 

 

 

 

5.  Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam 

Pembelajaran mata pelajaran tertentu 

5.1.Mencapai tujuan komunikatif yang diinginkan 

5.2.Memiliki unsur makna dalam urutan logis 

5.3.Menggunakan unsur-unsur kebahasaan yang tepat 

5.4.Menerapkan pembentukan wacana, sosiokltural 

Dan strategi komunikatif secara tepat 

Rata-rata butir 5=E 

 

6.  Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar 

6.1.Melaksanakan penilaian selama proses  

Pembelajaran 

6.2.Melaksanakan penilaian pada akhir pembelajaran  

Rata-rata butir 6=F 

 

7.  Kesan umum kinerja/calon guru 
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7.1.Keefektifan proses pembelajaran 

7.2.Penggunaan bahasa Indonesia tepat 

7.3.Peka terhadap kesalahan bahasa siswa 

7.4.Penampilan guru dalam pembelajaran 

 

Rata-rata butir 7=G 

 

 

Keterangan Nilai 

1. Sebagian besar yang diajarkan salah 

2. Separuh yang diajarkan salah 

3. Sebagian besar yang diajarkan benar 

4. Seluruh yang diajarkan benar 

NILAI APKG PP= P 

P =         

 

 

        Obsever, 

 

        RINI WIDIYANTI 
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SURAT PERNYATAAN 

KESEDIAAN SEBAGAI GURU PENGAMAT 

DALAM KEGIATAN PERBAIKAN PEMBELAJARAN 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama : RINI WIDIYANTI 

Unit Kerja : TK Kemala Bhayangkari 08 

Mengajar : Kelompok B 

 

Menyatakan bersedia sebagai guru pengamat untuk mendampingi : 

Nama : RIA ADISTYASARI 

Nim : 1601910003 

Program Studi : S1 PG PAUD 

 

Dalam rangka membantu pelaksanaan perbaikan pembelajaran, yang akan 

dilaksanakan di TK Kemala Bhayangkari 08 Kecamatan Gajahmungkur Kota 

Semarang pada penerapan permainan angin puyuh untuk meningkatkan 

keterampilan sosial dan kerjasama. 

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. 

 

                Semarang, 19 November 2012 

 

Guru Pamong        Yang membuat pernyataan 

 

 

RINI WIDIYANTI                RIA ADISTYASARI 

                 NIM. 1601910003 
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SIKLUS I 

PERMAINAN ANGIN PUYUH 

 KANTONG PLASTIK & BULU AYAM 

 

1.  Anak mendengarkan materi permainan   

                               

  

2.    Permainan angin puyuh kantong plastik : 

                                

                 Ket: 

                 Laras tidak mau meniup, masih ingin dibantu. 
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3. Permaianan angin puyuh kantong plastik 

                    

             Ket : anak melakukan permainan dengan baik dan saling bekerjasama. 

 

4. Permainan Angin puyuh bulu ayam 
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SIKLUS II 

PERMAINAN ANGIN PUYUH 

LILIN & SEDOTAN 

5. Permainan angin puyuh lilin 

 

                     Ket: anak melakukan permainan dengan semangat 

6. Permainan angin puyuh sedotan 

 

                 Ket:anak melakukan permainan dengan kompak 
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SIKLUS III 

PERMAINAN ANGIN PUYUH  

SATU BOLA DAN DUA BOLA 

 

7. Permainan angin puyuh satu bola 

 

         Ket : anak tidak mengikuti aturan permainan dengan melewati garis. 

 

8. Permainan angin puyuh   satu bola       

 

                     Ket: anak mulai mengikuti aturan permainan 
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9.   Permainan angin puyuh dua bola. 

 

                  Ket: anak bersemangat menyelesaikan permainan dengan baik 
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