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ABSTRAK 
 
Runana. 2011. Strategi Pembelajaran Kooperatif dengan Memanfaatkan 

Lingkungan sebagai Sumber Belajar untuk Meningkatkan Perkembangan 
Sosial Siswa (Studi Pada TK Dharmawanita 1 Depok Kecamatan Toroh 
Kabupaten Grobogan. Sarjana. Jurusan Studi Pendidikan Guru Pendidikan 
Anak Usia Dini, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Dra. Sri. S. 
Dewanti H., M.Pd. dan Pembimbing II Amirul Mukminin, S.Pd. 

 
Kata kunci: Strategi Pembelajaran Kooperatif, Memanfaatkan Lingkungan, 

Perkembangan Sosial. 
 
 Perkembangan sosial anak sangat penting dimiliki oleh seseorang. Melalui 
lingkungan kita akan memperoleh pengetahuan yang lebih luas dalam segala hal 
dan membuat belajar menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Rendahnya 
perkembangan sosial siswa menjadi pokok permasalahan yang dihadapi guru di 
TK Dharmawanita 1 Depok Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan. Berdasarkan 
kondisi tersebut perumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah strategi 
pembelajaran kooperatif dengan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber 
belajar dapat meningkatkan perkembangan sosial siswa di TK Depok 1 Toroh 
Kabupaten Grobogan? 
 Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi proses 
pembelajaran. Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK), 
yang dilaksanakan dalam dua siklus, dengan masing-masing siklus terdapat 
perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Sumber data adalah siswa TK 
B di TK Depok 1 Toroh Kabupaten Grobogan. 

Penelitian ini dilakukan dalam tiga siklus dan diperoleh hasil berupa 
peningkatan kerja sama dan perkembangan sosial siswa baik dalam kegiatan 
kelompok maupun pada saat pembelajaran berlangsung. 

Hasil dari penelitian tindakan kelas ini menunjukkan bahwa pembelajaran 
kooperatif dengan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar dapat 
dikatakan berhasil, dalam rangka meningkatkan perkembangan sosial siswa, untuk 
itu disarankan pada semua guru agar mencoba menerapkan strategi pembelajaran 
yang baru sesuai dengan tema. 
 Hasil penelitian menunjukkan, dengan strategi pembelajaran kooperatif 
menggunakan teknik bertukar pasangan dan teknik mencari pasangan dapat 
meningkatkan perkembangan sosial siswa di kelompok B TK Dharmawanita 1 
Depok Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan. Peningkatan kemampuan sosial 
tersebut ditandai dengan: (1) anak mampu bermain bersama teman dan 
mengerjakan tugas secara berkelompok; (2) anak mau bergantian dan antri dalam 
melaksanakan tugas; (3) anak mau mengikuti perintah dan petunjuk selama 
kegiatan berlangsung; (4) adanya komunikasi antar anak dan kemauan anak untuk 
mengajak temannya bermain. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Secara umum di Indonesia perkembangan anak TK tengah 

mendapatkan perhatian serius terutama dari pemerintah, karena disadari benar 

bahwa merekalah yang akan menjadi penerus generasi yang ada sekarang. 

Untuk mewujudkan generasi penerus yang tangguh dan mampu berkompetisi 

diperlukan upaya pengembangan anak yang sesuai dengan masa pertumbuhan 

dan perkembangannya. Sebagaimana yang tertuang dalam hasil konferensi 

Jenewa tahun 1979 (Yudha, Saputra, dan Rudyanto, 2005: 3) bahwa aspek-

aspek yang perlu dikembangkan pada anak TK, yaitu: motorik, bahasa, 

kognitif, emosi, sosial, moral dan kepribadian. Agar semua aspek ini dapat 

berkembang dengan baik, maka diperlukan strategi pembelajaran khusus 

untuk anak. 

Pembelajaran kooperatif yang memanfaatkan lingkungan dan 

disemaikan melalui dunia pendidikan tidak harus menjadi mata pelajaran 

tersendiri, tetapi disajikan lintas mata pelajaran melalui pokok-pokok bahasan 

yang relevan. Dengan kata lain, lingkungan alam tidak cukup hanya menjadi 

tanggung jawab guru Geografi atau IPA saja, tetapi harus menjadi tanggung 

jawab semua guru, termasuk guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). 

Untuk menunjang peningkatan perkembangan sosial anak perlu adanya 

media yang nyata. Berdasarkan hal tersebut pembelajaran kooperatif dengan 
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memanfaatkan lingkungan mutlak di perlukan untuk memberikan informasi 

dan merupakan modal besar untuk dapat dimanfaatkan dengan seoptimal 

mungkin. Ruang kelas bukan lagi menjadi satu-satunya pusat kegiatan belajar 

mengajar. 

Hasil observasi awal terhadap perkembangan sosial siswa pada saat 

proses pembelajaran yang berlangsung di kelas B2 TK Dharmawanita 1 

Depok Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan menunjukkan bahwa: 

Tabel 1. Hasil observasi awal terhadap perkembangan sosial siswa. 

No. Siswa Perkm. Sosial No. Siswa Perkm. Sosial
1. L 1 Baik 11. P 5 Cukup 
2. L 2 Cukup 12. L 7 Baik 
3. L 3 Kurang 13. P 6 Cukup 
4. L 4 Cukup 14. P 7 Kurang 
5. P 1 Kurang 15. L 8 Kurang 
6. L 5 Kurang 16. L 9 Cukup 
7. P 2 Kurang 17. L 10 Kurang 
8. P 3 Kurang 18. P 8 Kurang 
9. P 4 Cukup 19. P 9 Baik 
10. L 6 Kurang 20. P 10 Kurang 

 

Dari tabel 1 di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan siswa 

masih banyak yang kurang dan siswa lebih banyak bersikap pasif pada saat 

pembelajaran berlangsung, kurang adanya interaksi antara siswa yang satu 

dengan siswa yang lain atau jarang bermain bersama-sama pada saat istirahat, 

kurang kerja sama antar siswa dalam menyelesaikan tugas, kurang saling 

membantu dan lebih nampak sikap individualisme siswa. 

Pada saat kegiatan pembelajaran yang didalamnya terdapat kegiatan 

yang membutuhkan kerja sama hanya beberapa anak yang aktif bekerja sama 

melaksanakan tugas tersebut. Banyak anak yang terlihat diam dan bermain 
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sendiri, bahkan pada saat ditanya “kenapa kalian tidak ikut bergabung dan 

mengerjakan tugas bersama?”. Mereka menjawab nggak mau, ada yang 

menggelengkan kepala, bahkan ada yang hanya diam saja. Hal ini 

menunjukkan adanya kurang keberhasilan dalam mencapai tujuan pendidikan 

yang tercantum dalam kurikulum Taman Kanak-Kanak 2009 pada aspek 

perkembangan sosial emosional dan kemandirian pada indikator no 1 yang 

berbunyi “bersedia bermain dengan teman sebaya dan orang dewasa”, 

indikator no 2 yang berbunyi “mengajak teman untuk bermain dan belajar”, 

indikator no 3 yang berbunyi “ bekerja sama dalam menyelesaikan tugas”. 

Dari pokok permasalahan yang diuraikan di atas, dapat didefinisikan 

penyebab timbulnya masalah yang ada. Timbulnya masalah tersebut 

disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, pembelajaran yang dilakukan lebih 

banyak kegiatan di dalam kelas, kurang bervariasi dan kurang memanfaatkan 

lingkungan sebagai sumber belajar sehingga pembelajaran kurang menarik 

minat siswa, selain itu interaksi di dalam kelas belum optimal, kerjasama 

antara siswa yang satu dengan siswa yang lain kurang, serta siswa kurang 

saling membantu dan lebih nampak sikap individualisme. 

Strategi pembelajaran ada bermacam-macam, misalnya eksplorasi, 

pemecahan masalah, diskusi, demokrasi, kooperatif dan masih banyak lagi. 

Strategi pembelajaran identik dengan teknik penyajian. Pada dasarnya tidak 

ada strategi pembelajaran yang dianggap paling baik dibandingkan strategi 

pembelajaran yang lain. Setiap strategi pembelajaran mempunyai karakteristik 

tertentu dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Strategi 
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pembelajaran dikatakan relevan jika dapat mengantarkan siswa mencapai 

tujuan pendidikan yang diharapkan melalui pengajaran. 

Pembelajaran kooperatif dengan memanfaatkan lingkungan sebagai 

sumber belajar akan memberikan pengalaman nyata kepada anak. Dengan 

melihat dan mengalami secara langsung serta berinteraksi dengan makhluk 

hidup maupun benda mati, menjadikan anak memiliki kesadaran, berkreasi, 

memiliki rasa ingin tahu, dan selanjutnya dapat memberikan apresiasi yang 

semestinya terhadap benda dan makhluk yang dihadapinya. 

Lingkungan secara alami mendorong anak untuk berinteraksi dan 

bekerja sama dengan siswa lain bahkan dengan orang-orang dewasa. Pada saat 

siswa mengamati objek-objek tertentu yang ada di lingkungan pasti siswa 

ingin menceritakan hasil penemuannya dengan yang lain. Agar hasil 

penemuannya tersebut diketahui oleh teman-temannya, siswa tersebut 

mencoba mendekati siswa yang lain sehingga terjadilah proses interaksi dan 

kerja sama di antara mereka. 

Pembelajaran kooperatif banyak digunakan pada pembelajaran anak 

usia dini karena dianggap sesuai untuk melatih sosial dan kemampuan bekerja 

sama. Dalam konteks tanggung jawab kelompok, umpan balik dan komunikasi 

akan lebih realistik dan karakternya akan berbeda dari pola pembelajaran 

secara individual yang biasa diterapkan. Dalam pembelajaran kooperatif akan 

mendorong siswa untuk belajar lebih banyak materi pelajaran merasa lebih 

nyaman dan termotivasi untuk belajar, memiliki kemampuan yang baik untuk 

berpikir secara kritis, menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam 
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bekerja sama dan mampu menerima perbedaan yang ada di antara teman satu 

kelompok. 

Memperhatikan pentingnya strategi pembelajaran kooperatif untuk 

meningkatkan perkembangan sosial siswa, maka perlu dilaksanakan Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK). Penelitian Tindakan Kelas  (PTK) adalah penelitian 

yang dilakukan oleh guru di kelasnya sendiri melalui refleksi diri dengan 

tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sehingga hasil belajar siswa meningkat 

(Zainal Aqib, dkk., 2009: 3) 

Pengertian kelas dalam penelitian tindakan kelas ini tidak hanya 

terbatas pada kelas yang sedang aktif melangsungkan pembelajaran di dalam 

sebuah ruangan tertutup saja, tetapi dapat juga ketika anak sedang tidak aktif 

belajar, yaitu ketika sedang melakukan karyawisata di obyek wisata, 

laboratorium, rumah, atau di tempat lain, ketika siswa sedang mengerjakan 

tugas yang diberikan oleh guru, dan sebagainya. Dengan lokasi bukan kelas 

ini, yang diamati harus berupa kegiatan yang dilakukan oleh anak (Suharsimi 

Arikunto, 2006: 101) 

Dengan melihat paparan di atas, maka dilakukan penelitian pada kelas 

B2 di TK Dharmawanita 1 Depok Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan 

dengan judul “Strategi Pembelajaran Kooperatif dengan Memanfaatkan 

Lingkungan Sebagai Sumber Belajar untuk Meningkatkan Perkembangan 

Sosial (Studi Pada TK Dharmawanita 1 Depok Kecamatan Toroh Kabupaten 

Grobogan)” 

 



6 
 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka dapat 

diidentifikasikan masalah sebagai berikut: masih seringnya guru 

melaksanakan pembelajaran di dalam kelas dan tidak memanfaatkan 

lingkungan sebagai sumber belajar sehingga tidak dapat meningkatkan 

perkembangan sosial siswa. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: apakah strategi pembelajaran kooperatif 

dengan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar dapat meningkatkan 

perkembangan sosial siswa di TK Dharmawanita 1 Depok Kecamatan Toroh 

Kabupaten Grobogan? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui strategi pembelajaran kooperatif dengan memanfaatkan 

lingkungan sebagai sumber belajar dapat meningkatkan perkembangan sosial 

siswa di TK Dharmawanita 1 Depok Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan.  

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan harapan hasil penelitian yang 

diperoleh dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 
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1. Bagi Anak 

Dapat membantu perkembangan anak didik dari biasa belajar pasif 

menjadi belajar aktif sehingga dapat bersosialisasi dengan teman-

temannya. 

2. Bagi Mahasiswa 

Mahasiswa mampu memahami tentang hakikat pembelajaran 

kooperatif pada anak yang sedang menempuh pendidikan TK. 

3. Bagi Guru 

Diharapkan dapat membimbing guru dalam menerapkan strategi 

pembelajaran kooperatif dengan memanfaatkan lingkungan sebagai 

sumber belajar yang dapat melatih anak untuk berpikir lebih kreatif dan 

meningkatkan keterampilan hidup anak TK. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Hakikat Strategi Pembelajaran 

1. Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara 

peserta didik dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan ke arah 

yang lebih baik. Dalam melaksanakan tugasnya seorang guru tidak hanya 

menyampaikan informasi semata, tetapi mengkondisikan lingkungan agar 

menunjang terjadinya perubahan perilaku bagi peserta didik. Dalam proses 

pembelajaran, keaktifan siswa lebih diutamakan sehingga siswa 

mempunyai kebebasan yang bertanggungjawab  untuk mengungkapkan ide 

atau gagasan yang pada akhirnya pemahaman siswa tentang materi akan 

lebih tertanam dengan sendirinya dalam pikirannya.  

Pembelajaran terjemahan dari kata “instruction” yang berarti self 

instruction (dari internal) dan external instruction (dari eksternal). 

Pembelajaran yang bersifat eksternal antara lain datang dari guru yang 

disebut teaching atau pengajaran. Senada dengan arti pembelajaran 

tersebut Briggs (1992) dalam Achmad Sugandi (2004: 9) menjelaskan 

bahwa pembelajaran adalah seperangkat peristiwa yang mempengaruhi si 

belajar sedemikian rupa sehingga si belajar itu memperoleh kemudahan 

dalam berinteraksi berikutnya dengan lingkungan. 
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Menurut Martini Jamaris (2006: 125) pembelajaran adalah suatu 

kegiatan yang mencakup kegiatan belajar mengajar. Pembelajaran 

merupakan usaha sadar dan disengaja yang dilakukan oleh guru. Kegiatan 

pembelajaran dilakukan berdasarkan rencana yang terorganisir secara 

sistematis. 

Sifat pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini berlangsung 

secara simultan dan holistik, sehingga pendekatan dan desain serta 

pelaksanaan pembelajaran anak tersebut terintegrasi secara terpadu. 

Dengan demikian, kekompakan antar pendekatan, desain, dan pelaksanaan 

pembelajaran, serta sifat pertumbuhan serta perkembangan anak usia dini 

dapat diwujudkan. 

Adapun pembelajaran atau pengajaran menurut Degeng (1993) 

dalam Uno Hamzah (2009: 2) adalah upaya untuk membelajarkan siswa. 

Dalam pengertian ini secara implisit dalam pengajaran terdapat kegiatan 

memilih, menetapkan, mengembangkan metode untuk mencapai hasil 

pengajaran yang diinginkan. Pemilihan, penetapan, dan pengembangan 

metode ini didasarkan pada kondisi pengajaran yang ada. Kegiatan ini 

pada dasarnya merupakan inti dari perencanaan pembelajaran. Sejalan 

dengan hal tersebut Uno Hamzah (2009: 2) menjelaskan bahwa 

pembelajaran memiliki hakikat perencanaan atau perancangan (desain) 

sebagai upaya untuk membelajarkan siswa. Itulah sebabnya dalam belajar, 

siswa tidak hanya berinteraksi dengan guru sebagai salah satu sumber 

belajar, tetapi mungkin berinteraksi dengan keseluruhan sumber belajar 
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yang dipakai untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Oleh 

karena itu, pembelajaran memusatkan perhatian pada “bagaimana 

membelajarkan siswa”. 

Dari berbagai kajian mengenai pengertian pembelajaran di atas, 

maka penulis menyimpulkan bahwa pembelajaran merupakan usaha sadar 

dan di sengaja yang dilakukan oleh guru untuk membuat siswa belajar 

dengan jalan mengaktifkan faktor intern dan ekstern. Seseorang yang 

melakukan kegiatan pembelajaran harus membawa siswa ke arah 

perubahan tingkah laku. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam 

melaksanakan tugasnya seorang guru tidak hanya menyampaikan 

informasi semata, tetapi juga membimbing siswa menuju ke arah 

perubahan yang lebih baik. Dalam proses pembelajaran, keaktifan siswa 

lebih diutamakan, sebagai siswa mempunyai kebebasan yang 

bertanggungjawab untuk mengungkapkan ide/ gagasan yang pada akhirnya 

pemahaman siswa tentang materi akan lebih tertanam dengan sendirinya 

dalam pikirannya. 

 

2. Pengertian Strategi Pembelajaran 

  Strategi pembelajaran adalah suatu rencana yang dilaksanakan 

pendidik (guru) untuk mengoptimalkan potensi peserta didik agar siswa 

terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran dan mencapai hasil yang 

diharapkan. Pada hakikatnya strategi pembelajaran merupakan suatu 
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kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan 

pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. 

  Menurut Masitoh dkk., (2005: 63) Strategi pembelajaran adalah 

sebagai segala usaha guru dalam menerapkan berbagai metode 

pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diharapkan 

  Adapun Achmad Sugandi, (2009: 82) mengemukakan bahwa 

strategi pembelajaran diartikan sebagai pola umum perbuatan guru-siswa 

dalam mewujudkan proses pembelajaran yang efektif dan efesien atau 

keseluruhan aktivitas guru dalam rangka menciptakan suasana 

pembelajaran yang kondusif bagi tercapainya tujuan pembelajaran. 

Dikatakan pola umum karena dalam perwujudannya dimungkinkan adanya 

variasi, karena diwarnai oleh komponen-komponennya. 

Strategi pembelajaran perlu dikombinasikan dengan cara yang 

berbeda dalam melakukan aktivitas yang memiliki fungsi dan bentuk 

secara beragam. Yudha, Saputra, dan Rudyanto, (2005: 28-36) 

mengemukakan ada beberapa macam aktivitas yang dapat dilakukan 

dengan berbagai strategi pembelajaran antara lain yaitu: 

a. Strategi Pembelajaran Eksplorasi 

 Strategi mengajar eksplorasi merupakan strategi yang lebih 

memfokuskan pada siswa. Strategi ini memungkinkan untuk 

memberikan anak peluang bekerja mandiri dan menggali 

kemampuannya sendiri. Contoh, guru mengajukan penugasan kepada 

anak ”coba anak-anak lakukan sikap berdiri dengan satu kaki”. 
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b. Strategi Pembelajaran Pemecahan Masalah 

 Pemecahan masalah adalah anak merencanakan, 

memprediksi, mengambil keputusan, mengobservasi hasil dari aksinya, 

dan membuat kesimpulan sementara guru bertindak sebagai fasilitator. 

Contoh: (1) anak diberikan beberapa benda yang sudah ada nomornya 

dari satu sampai sepuluh; (2) anak diminta untuk mengurutkan benda 

satu sampai lima berdassarkan urutan tinggi-rendah; besar-kecil; berat-

ringan; dan tebal-tipis; (3) anak dapat memperkirakan urutan 

berikutnya setelah melihat bentuk dua pola yang berurutan; (4)anak 

dapat mengambil kesimpulan mengenai urutan yang sebenarnya; (5) 

anak dapat menceritakan hasilnya kepada guru. 

c. Strategi Pembelajaran Diskusi 

 Pembelajaran diskusi adalah guru membimbing anak 

percakapan, mendorong anak-anak untuk mengekspresikan dirinya dan 

berkomunikasi secara gamblang melalui diskusi ini, anak yang dituntut 

banyak bicara. Contoh, anak membuat kata sebanyak-banyaknya dari 

suku awal yang disediakan dalam bentuk lisan. Sambil bertukar kata 

dengan temanny, anak mencatat semua kata yang diucapkan oleh 

setiap anak dalam masing-masing kelompok. Mengucapkan suku kata 

juga dapat dilakukan sambil bernyanyi, misalnya la-la-la, ma-ma-ma, 

ta-ta-ta, dst. 
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d. Strategi Pembelajaran Demonstrasi 

 Demonstrasi diartikan sebagai pemberian contoh dari 

seeorang, baik guru atau orang lain, kepada anak. Secara umum 

demokrasi melibatkan satu orang yang mendemonstrasi kepada orang 

lain. Contoh: (1) guru terlebih dahulu mempersiapkan alat gambar; (2) 

guru mendemonstrasikan salah satu gambar; (3) anak dapat meniru 

gambar yang didemonstrasikan  oleh guru; (4) anak memperlihatkan 

hasilnya kepada guru. 

e. Strategi Pembelajaran Instruksi Langsung 

 Intruksi langsung artinya anak harus mengikuti segala yang 

ditugaskan guru kepadanya. Contoh: (1) anak diminta berdoa sebelum 

dan sesudah memulai kegiatan; (2) anak ditugaskan untuk meniru 

pelaksanaan ibadah agama; (3) anak diharuskan mengucapkan terima 

kasih kepada teman lainnya; (4) anak ditugaskan untuk mengucapkan 

salam bila bertemu dengan orang lain. 

f. Strategi Pembelajaran Kooperatif 

 Pembelajaran kooperatif didefinisikan sebagai kerjasama 

anak didik dalam kelompok kecil yang mana setiap orang dapat 

berpartisipasi dalam soal tugas kolektif yang telah didefinisikan secara 

jelas tidak konstan, dan pengawasan langsung oleh guru. Contoh: (1) 

anak dibagi dalam beberapa kelompok; (2) masing-masing kelompok 

melakukan kegiatan yang berbeda; (3) sehabis melakukan kegiatan 

dimasing-masing kelompok, anak bercampur dengan kelompok lain 
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dan menceritakan apa yang sudah ditemukan pada masing-masing 

kelompok tadi; (4) guru menyimpulkan semua kegiatan yang telah 

dilakukan oleh anak-anak. 

Dari berbagai macam strategi pembelajaran anak Taman Kanak-

kanak di atas, peneliti lebih memilih strategi pembelajaran kooperatif. 

Karena pembelajaran kooperatif dapat mengembangkan: (a) kemampuan 

berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain dalam berbagai situasi 

sosial, (b) mengajak anak untuk membangun pengetahuan secara aktif 

karena dalam pembelajaran kooperatif, anak Taman Kanak-kanak  tidak 

hanya menerima pengetahuan dari guru begitu saja tetapi siswa menyusun 

pengetahuan yang terus menerus sehingga menempatkan anak sebagai 

pihak yang aktif, (c) memantapkan interaksi pribadi diantara anak dan 

diantara guru dengan anak didik, (d) meningkatkan hasil belajar, 

meningkatkan hubungan antar kelompok, dan meningkatkan harga diri. 

Sehingga melalui pembelajaran kooperatif peneliti berharap 

perkembangan sosial siswa di TK Dharmawanita 1 Depok Kecamatan 

Toroh Kabupaten Grobogan dapat meningkat. 

 

B. Pembelajaran Kooperatif 

1. Pengertian Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif adalah sebuah metode dalam menggali 

dan membagi-bagi ide yang anak lakukan dalam bentuk kerjasama untuk 

belajar dan bertanggung jawab dengan teman satu kelompoknya dan juga 
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tanggung jawab dengan dirinya. Pada hakikatnya, strategi pembelajaran 

kooperatif merupakan metode atau strategi pembelajaran gotong royong 

yang konsepnya hampir tidak jauh berbeda dengan metode pembelajaran 

kelompok. Namun demikian, pembelajaran kooperatif berbeda dengan 

metode pembelajaran kelompok seperti yang kita kenal selama ini. 

Menurut Slavin (1983) yang dikutip oleh Yudha, Saputra, dan 

Rudyanto (2005: 49) hakikat pembelajaran kooperatif adalah 

berkembangnya sikap kerjasama antara anak yang satu dengan anak 

lainnya. Senada dengan hal tersebut Anita Lie (2002) dalam Yudha, 

Saputra, dan Rudyanto (2005: 50) bahwa, “pembelajaran kooperatif atau 

pembelajaran gotong royong adalah sistem pengajaran yang memberi 

kesempatan kepada anak didik untuk bekerja sama dengan sesama siswa 

dalam tugas-tugas yang berstruktur.” 

Adapun menurut Johnson dan Johnson (1994) dalam Slamet 

Suyanto (2006: 167) “Sistem pengajaran gotong royong atau pembelajaran 

kooperatif dapat didefinisikan sebagai sistem kerja atau belajar kelompok 

yang berstruktur termasuk di dalam struktur ini adalah lima unsur pokok 

yaitu saling ketergantungan positif, tanggung jawab individual, interaksi 

personal, keahlian bekerja sama, dan proses kelompok.” 

Menurut Jacobs (1985) dalam Yudha, Saputra, dan Rudyanto 

(2005: 36) bahwa, “Pembelajaran kooperatif memberikan peluang kepada 

anak untuk berbicara, mengambil inisiatif, membuat berbagai macam 

pilihan, dan mengembangkan kebiasaan belajar.” Sedangkan Cohen (1994) 
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(http://blog.unm.ac.id/hakim/2010/02/16/model-pembelajaran-kooperatif/) 

memaparkan bahwa, pembelajaran kooperatif didefinisikan sebagai 

kerjasama anak didik dalam kelompok kecil yang mana setiap orang dapat 

berpartisipasi dalam soal tugas kolektif yang telah didefinisikan secara 

jelas, tidak konstan, dan pengawasan langsung oleh guru. Pembelajaran 

kooperatif ditandai dengan tahapan sebagai berikut: 

a. Seluruh anggota kelompok bertanggung jawab pada pelajarannya 

sendiri dan anggota kelompoknya. 

b. Anak-anak berkontribusi pada pembelajaran orang lain dengan cara 

memberi pertolongan, dorongan, dukungan, kritikan, motivasi dan 

pujian pada hasil pekerjaannya. 

c. Setiap individu bertanggung jawab atas upayanya. Aktivitas disusun 

agar setiap anak bertanggung jawab dalam mencapai tujuannya. 

Umpan balik deberikan pada individu dan kelompok. 

d. Anak-anak harus memiliki kesempatan untuk merefleksikan pada kerja 

kelompoknya. 

Berdasarkan hasil penelitian Rong (2001) dalam Agus Suprijono 

(2010: 37) bahwa pembelajaran kooperatif memberikan pengaruh bagi 

perkembangan anak, yaitu: 

a. Pembelajaran kooperatif menekankan pada pengembangan 

kemampuan secara keseluruhan. Strategi ini berbeda dibandingakan 

dengan metode tradisional yang cenderung menekankan pada aspek 

pengetahuan dan keterampilan saja. 
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b. Pembelajaran kooperatif merupakan sebuah terobosan baru dalam 

mengkombinasikan ilmu pengetahuan dengan perkembangan 

kemampuan berpikir inovatif. 

c. Pembelajaran kooperatif membantu perkembangan anak didik dari 

biasa belajar pasif menjadi belajar aktif. 

d. Pembelajaran kooperatif menciptakan kebahagiaan dan kegembiraan 

dalam proses belajar anak. 

e. Pembelajaran kooperatif membantu untuk mengembangkan hubungan 

sosial anak. Hal ini sangat diperlukan guru untuk memahami 

pentingnya pendidikan dan perkembangan kepribadian anak. Guru 

harus juga menguasai metode dan teori baru yang dapat digunakan 

dalam proses belajar mengajar. 

Dari berbagai kajian mengenai pengertian pembelajaran kooperatif 

di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif 

bukan hanya menitik beratkan pada proses kerja kelompoknya saja, 

melainkan pada penstrukturannya. Dengan demikian guru harus 

meluangkan lebih banyak waktu dan perhatian dalam persiapan dan 

penyusunan strategi pembelajaran koopertif. Pembelajaran kooperatif 

adalah sebuah proses sosialisasi positif dalam bentuk kerjasama dengan 

orang lain untuk mencapai tujuan. Dalam proses pembelajaran peneliti 

membagi siswa menjadi kelompok kecil yang terdiri dari lima siswa. 

Masing-masing anak dapat berpartisipasi dalam tugas kelompok yang 

diawasi langsung oleh gurunya. Pembelajaran ini melibatkan tanggung 
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jawab antara guru dan anak untuk mencapai tujuan pendidikan. Untuk itu 

pembelajaran kooperatif memerlukan adanya komunikasi efektif dan kerja 

kelompok. 

 

2. Manfaat Pembelajaran Kooperatif 

Penerapan strategi pembelajaran kooperatif ternyata dapat 

memberikan manfaat yang besar apabila dilaksanakan secara terstruktur 

dan terencana dengan baik, karena seperti yang telah dijelaskan 

sebelumnya, strategi pembelajaran kooperatif tidak hanya menitik 

beratkan pada kerja kelompoknya melainkan pada strukturnya. Menurut 

Yudha, Saputra, dan Rudyanto, (2005: 52-53) ada beberapa manfaat dari 

pembelajaran kooperatif  yang dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a. Pembelajaran kooperatif mampu mengembangkan aspek moralitas dan 

interaksi sosial peserta didik karena melalui pembelajaran kooperatif, 

anak memperoleh kesempatan yang lebih besar untuk berinteraksi 

dengan anak lain. 

b. Pembelajaran kooperatif mampu mempersiapkan siswa untuk belajar 

bagaimana caranya mendapatkan berbagai pengetahuan dan informasi 

sendiri, baik dari guru, teman, bahan-bahan pelajaran ataupun sumber-

sumber belajar yang lain. 

c. Meningkatkan kemampuan siswa untuk dapat bekerja sama dengan 

orang lain dalam sebuah tim karena di era globalisasi, kemampuan 
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individu bukanlah yang terpenting dalam mencapai tujuan dan 

keberhasilan suatu usaha 

d. Pembelajaran kooperatif dapat membentuk pribadi yang terbuka dan 

menerima perbedaan yang terjadi karena dalam pembelajaran 

kooperatif, kerja sama yang dilakukan tidak memandang perbedaan 

ras, agama ataupun status sosial. 

e. Pembelajaran kooperatif membiasakan anak untuk salalu aktif dan 

kreatif dalam mengembangkan analisisnya. 

Beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan, bahwa penerapan 

setiap strategi pembelajaran akan memberikan manfaat baik bagi siswa, 

guru maupun bagi proses pembelajaran itu sendiri. Tentu saja manfaat itu 

akan dapat diperoleh bila pelaksanaannya sesuai dengan prosedur yang 

ditetapkan. Manfaat yang ingin dicapai peneliti yaitu melalui pembelajaran 

kooperatif diharapkan mampu meningkatkan perkembangan sosial yang 

meliputi bersedia bermain dengan teman sebaya dan orang dewasa, 

mengajak teman untuk bermain dan belajar, bekerja sama dalam 

menyelesaikan tugas peserta didik di TK Dharmawanita 1 Depok 

Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan. 

 

3. Pengelolaan Kelas dalam Pembelajaran Kooperatif 

Pengelolaan kelas merupakan salah satu keterampilan penting yang 

harus dikuasai guru. Pengelolaan kelas berbeda dengan pengelolaan 

pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran lebih menekankan pada kegiatan 
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perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut dalam suatu 

pembelajaran. Sedangkan pengelolaan kelas lebih berkaitan dengan upaya-

upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi 

terjadinya proses belajar. 

Ada tiga hal penting yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan 

pembelajaran kooperatif, yakni: 

a. Pengelompokan 

Kerja sama di antara beberapa orang siswa merupakan basik 

dari pembelajaran kooperatif. Oleh karena itu, pembentukan kelompok 

merupakan suatu kebutuhan yang mutlak. Namun demikian, guru tidak 

boleh sembarangan dalam membagi-bagi siswa ke dalam suatu 

kelompok karena pembagian kelompok yang tidak sesuai tidak akan 

memberikan hasil yang optimal dalam penerapan strategi pembelajaran 

kooperatif. 

b. Semangat gotong royong 

Sebuah kelompok dapat belajar efektif dalam proses 

pembelajaran kooperatif apabila masing-masing anggota kelompoknya 

memiliki semangat gotong royong. Semangat gotong royong dapat 

dirasakan dengan membina niat dan kiat anak dalam bekerja sama 

dengan anak-anak lainnya. Niat anak dapat dibina dengan beberapa 

kegiatan yang dapat membuat hubungan masing-masing anggota 

kelompok lebih erat seperti kesamaan kelompok, indentitas kelompok, 

dan sapaan dan sorakan kelompok. 
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c. Penataan ruang belajar 

Penataan ruang yang akan menjadi tempat belajar merupakan 

salah satu faktor penting yang akan menentukan kelancaran dan 

keberhasilan pelaksanaan proses belajar mengajar. Pengaturan ruang 

belajar ini memang disesuaikan dengan falsafah dan metode 

pembelajaran yang diterapkan di kelas tersebut. 

(http://blog.unm.ac.id/hakim/2010/02/16/model-pembelajaran-

kooperatif/) 

 Beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam proses 

pembelajaran peneliti membentuk kelompok yang terdiri dari lima siswa, 

pembagian kelompok terdiri dari dua siswa yang berkemampuan tinggi, 

dua siswa berkemampuan sedang dan satu siswa yang berkemampuan 

kurang. Guru selalu memberi semangat kepada masing-masing kelompok 

agar mereka kompak dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. 

Misalnya dengan cara mewawancarai siswa dalam kelompok. Pada saat 

pembelajaran berlangsung di lingkungan sekolah yaitu kebun belakang 

kelas, posisi kelompok berada di dalam batas yang sudah ditentukan oleh 

guru, agar kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya tidak saling 

mengganggu. 

 

4. Teknik yang Diterapkan dalam Pembelajaran Kooperatif  

Pembelajaran kooperatif merupakan konsep baru dalam 

pembelajaran yang dapat membantu memecahkan kebutuhan yang sering 
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dihadapi dalam penggunaan model pembelajaran yang sudah usang. 

Pembelajaran kooperatif menjadi strategi pembelajaran yang baru yang 

didukung oleh teori-teori pendidikan. Strategi pembelajaran ini merupakan 

sebuah strategi mengajar yang mampu membangkitkan semangat pada 

anak didik untuk melakukan pekerjaan secara bersama-sama. Teknik 

pembelajaran kooperatif yang terapkan yaitu: 

a. Teknik Bertukar Pasangan 

Teknik bertukar pasangan dengan bertukar pasangan 

memberikan siswa kesempatan untuk bekerja sama dengan orang lain. 

Teknik ini dapat digunakan dalam semua mata pelajaran dan untuk 

semua tingkatan usia. Khusus untuk anak Taman Kanak-kanak, teknik 

ini dapat digunakan untuk pengembangan fisik, kognitif, bahasa, sosial 

emosional, seni, dan moral serta nilai-nilai agama. Langkah-langkah 

yang harus guru Taman Kanak-kanak lakukan dalam menerapkan 

teknik pembelajaran ini sebagai berikut: 

1) Setiap siswa mendapatkan pasangan. 

2) Guru memberikan tugas dan siswa mengerjakan tugas dengan 

pasangannya. 

3) Setelah selesai, setiap pasangan bergabung dengan pasangan yang 

lain. 

4) Siswa tersebut bertukar pasangan dan nantinya akan bergabung 

lagi dengan pasangannya. 
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b. Teknik Mencari Pasangan 

Teknik mencari pasangan menjadi salah satu teknik 

pembelajaran kooperatif untuk dapat digunakan guru Taman Kanak-

kanak dalam mengembangkan kemampuan anak didiknya. Teknik 

belajar (make Match) dikembangkan oleh seorang pakar pendidik, 

yaitu Lorna Curran. Salah satu keunggulan teknik ini adalah siswa 

mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik 

dalam suasana yang menyenangkan. Teknik ini dapat digunakan dalam 

semua mata pelajaran dan untuk semua tingkatan usia anak didik  

khususnya untuk anak Taman Kanak-kanak, teknik belajar mengajar 

mencari pasangan dapat dirancang dalam suasana bermain sambil anak 

itu belajar sesuatu. Langkah yang harus guru Taman Kanak-kanak 

lakukan dalam menerapkan teknik pembelajaran ini sebagai berikut: 

1) Guru menyiapkan beberapa gambar. 

2) Masing-masing siswa mendapat satu buah kartu yang telah guru 

sediakan. 

3) Setiap siswa mencari pasangan yang mempunyai kartu yang cocok 

dengan kartunya. 

4) Siswa dapat juga bergabung dengan dua atau tiga siswa yang 

memegang kartu yang cocok. 

(Yudha, Saputra, dan Rudyanto, 2005: 69-70) 

Dalam penelitian ini peneliti akan menerapkan strategi 

pembelajaran kooperatif dengan teknik bertukar pasangan dan teknik 
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mencari pasangan. Kedua teknik ini dapat diterapkan di Taman Kanak-

kanak karena langkah-langkahnya sangat mudah dan siswa akan cepat 

mengerti dengan langkah tersebut. Melalui kedua teknik diatas akan terjadi 

interaksi atara siswa yang satu dengan siswa yang lain, sehingga melalui 

pembelajaran kooperatif peneliti berharap perkembangan sosial siswa di 

TK Dharmawanita 1 Depok Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan dapat 

meningkat. 

 

C. Sumber Belajar yang Berbasis Lingkungan 

1. Pengertian Sumber Belajar 

Sumber belajar adalah semua sarana pengajaran yang dapat 

menyajikan pesan yang dapat di dengar maupun yang dapat dilihat saja, 

misalnya radio, televisi, dan perangkat keras lainnya. Sumber belajar 

merupakan tempat dimana anak dapat memperoleh informasi, sikap dan 

keterampilan yang ia pelajari. Sumber belajar yang penting di Taman 

Kanak-kanak antara lain meliputi perpustakaan dan berbagai hal yang ada 

di lingkungan sekitar, seperti sawah, bengkel, museum dan workshop yang 

dapat digunakan untuk belajar anak, (Slamet Riyadi, 2006: 160). Sumber 

belajar juga diartikan sebagai semua sarana pengajaran yang dapat menyajikan 

pesan yang dapat didengar maupun yang dapat dilihat saja, misalnya radio, 

televisi, dan perangkat keras lainnya. Adapun pengertian sumber belajar yang 

lebih luas dapat dilihat dari beberapa pendapat ahli berikut ini: 
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Menurut Torkleson (1965) dalam Cucu Eliyawati, (2005: 26) 

mengatakan bahwa sumber belajar adalah segala sesuatu yang diperlukan 

untuk kepentingan pelajaran yaitu segala apa yang ada di sekolah pada masa 

lalu, sekarang, dan pada masa yang akan datang. Sedangkan Nana sudjana 

memiliki pendapat yang agak berbeda dengan pendapat tersebut. Ia 

mendefinisikan sumber belajaar sebagai segala daya yang dapat dimanfaatkan 

guna memberi kemudahan kepada seseorang dalam belajarnya. 

Sadiman mendefinisikan sumber belajar sebagai segala sesuatu yang 

dapat digunakan untuk belajar, yakni dapat berupa orang, benda, pesan, bahan, 

teknik, dan latar. Adapun menurut Association for Educational 

Communications and Technology (AECT, 1977), sumber belajar adalah segala 

sesuatu atau daya yang dapat dimanfaatkan oleh guru, baik secara terpisah maupun 

dalam bentuk gabungan, untuk kepentingan belajar mengajar dengan tujuan 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi tujuan pembelajaran.  

(www.scribd.com/doc/17530363/apakah-perbedaan-bahan-ajar-dan-sumber-

belajar) 

Dari beberapa pengertian mengenai sumber belajar, maka penulis 

menyimpulkan bahwa sumber belajar diartikan sebagai segala tempat atau 

lingkungan sekitar, benda, dan orang yang mengandung informasi dapat 

digunakan sebagai wahana bagi peserta didik meliputi pesan, orang, bahan, 

alat, teknik dan lingkungan yang memberikan kemudahan pada anak untuk 

belajar. Sumber belajar yang digunakan oleh peneliti adalah lingkungan 

sekitar Taman Kanak-kanak seperti kebun di belakang sekolah. Peneliti 
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memanfaatkan lingkungan tersebut karena lingkungan memiliki banyak 

sumber yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran. 

 

2. Lingkungan sebagai Sumber Belajar 

Sebagai makhluk hidup, anak selain berinteraksi dengan orang atau 

manusia lain juga berinteraksi dengan sejumlah makhluk hidup lainnya 

dan benda-benda mati. Makhluk hidup tersebut antara lain adalah berbagai 

tumbuhan dan hewan, sedangkan benda-benda mati antara lain udara, air, 

dan tanah. Manusia merupakan salah satu anggota di dalam lingkungan 

hidup yang berperan penting dalam kelangsungan jalinan hubungan yang 

terdapat dalam sistem tersebut. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia 

(KUBI) lingkungan diartikan sebagai bulatan yang melingkungi 

(melingkari). Pengertian lainnya yaitu sekalian yang terlingkung di suatu 

daerah. Dalam literatur lain disebutkan bahwa lingkungan itu merupakan 

kesatuan ruang dengan semua benda dan keadaan makhluk hidup termasuk 

di dalamnya manusia dan perilakunya serta makhluk hidup lainnya. 

Lingkungan itu terdiri dari unsur-unsur biotik (makhluk hidup), abiotik 

(benda mati) dan budaya manusia. (Cucu Eliyawati, 2005: 146) 

Lingkungan yang ada di sekitar anak merupakan salah satu sumber 

belajar yang dapat dioptimalkan untuk pencapaian proses dan hasil 

pendidikan yang berkualitas bagi anak. Beberapa uraian di bawah ini 

merupakan nilai yang dapat diperoleh dari penggunaan lingkungan sebagai 

sumber belajar. 
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a. Lingkungan menyediakan berbagai hal yang dapat dipelajari anak 

Jumlah sumber belajar yang tersedia di lingkungan ini tidaklah 

terbatas, sekalipun pada umumnya tidak dirancang secara sengaja 

untuk kepentingan pendidikan. Sumber belajar lingkungan ini akan 

semakin memperkaya wawasan dan pengetahuan anak karena mereka 

belajar tidak terbatas oleh empat dinding kelas. Selain itu 

kebenarannya lebih akurat, sebab anak dapat mengalami secara 

langsung dan dapat mengoptimalkan potensi panca inderanya untuk 

berkomunikasi dengan lingkungan tersebut. 

b. Penggunaan lingkungan memungkinkan terjadinya proses belajar yang 

lebih bermakna (meaningfull learning) sebab anak dihadapkan dengan 

keadaan dan situasi yang sebenarnya. 

Hal ini akan memenuhi prinsip kekonkritan dalam belajar sebagai 

salah satu prinsip pendidikan anak usia dini. Anak dapat mengenal 

benda-benda sebenarnya yang disediakan oleh lingkungan. 

c. Penggunaan lingkungan sebagai sumber belajar akan mendorong pada 

penghayatan nilai-nilai atau aspek-aspek kehidupan yang ada di 

lingkungannya. 

Kesadaran akan pentingnya lingkungan dalam kehidupan bisa mulai 

ditanamkan pada anak sejak dini, sehingga setelah mereka dewasa 

kesadaran tersebut bisa tetap terpelihara. 

d. Penggunaan lingkungan dapat menarik bagi anak. 
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Kegiatan belajar dimungkinkan akan lebih menarik bagi anak sebab 

lingkungan menyediakan sumber belajar yang sangat beragam dan 

banyak pilihan. Kegemaran belajar sejak usia dini merupakan modal 

dasar yang sangat diperlukan dalam rangka penyiapan masyarakat 

belajar (learning societes) dan sumber daya manusia di masa 

mendatang. 

e. Pemanfaatan lingkungan menumbuhkan aktivitas belajar anak 

(learning activities) yang lebih meningkat. 

Penggunaan cara atau metode yang bervariasi merupakan tuntutan dan 

kebutuhan yang harus dipenuhi dalam pendidikan untuk anak usia dini. 

(www.scribd.com/doc/17530363/apakah-perbedaan-bahan-ajar-dan-sumber-

belajar 

Dari berbagai kajian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa 

begitu banyaknya nilai dan manfaat yang dapat diraih dari lingkungan 

sebagai sumber belajar dalam pendidikan anak usia dini bahkan hampir 

semua tema kegiatan dapat dipelajari dari lingkungan sekolah. Namun 

demikian diperlukan adanya kreativitas dan jiwa inovatif dari para guru 

untuk dapat memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. 

Lingkungan merupakan sumber belajar yang kaya dan menarik untuk 

anak-anak. Lingkungan mana pun bisa menjadi tempat yang 

menyenangkan bagi anak-anak. Lingkungan yang dimanfaatkan peneliti 

dalam pembelajaran nanti yaitu kebun yang ada di belakang sekolah. 
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Jika pada saat belajar di kelas anak diperkenalkan oleh guru 

mengenai binatang, dengan memanfaatkan lingkungan anak akan dapat 

memperoleh pengalaman yang lebih banyak lagi. Dalam pemanfaatan 

lingkungan tersebut guru dapat membawa kegiatan-kegiatan yang biasanya 

dilakukan di dalam ruangan kelas ke alam terbuka dalam hal ini 

lingkungan. Namun jika guru menceritakan kisah tersebut di dalam 

ruangan kelas, nuansa yang terjadi di dalam kelas tidak akan sealamiah 

seperti halnya jika guru mengajak anak untuk memanfaatkan lingkungan. 

 

3. Pengaruh Memanfaatkan Lingkungan Sebagai Sumber Belajar 

Memanfaatkan lingkungan sekitar dengan membawa anak-anak 

untuk mengamati lingkungan akan menambah keseimbangan dalam 

kegiatan belajar. Artinya belajar tidak hanya terjadi di dalam ruangan kelas 

namun juga di luar ruangan kelas dalam hal ini lingkungan sebagai sumber 

belajar yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan fisik, 

keterampilan sosial, dan budaya, perkembangan emosional serta 

intelektual. 

a. Perkembangan fisik 

Lingkungan sangat berperan dalam merangsang pertumbuhan 

fisik anak, untuk mengembangkan otot-ototnya. Anak memiliki 

kesempatan yang alami untuk berlari-lari, melompat, berkejar-kejaran 

dengan temannya dan menggerakkan tubuhnya dengan cara-cara yang 

tidak terbatas. Kegiatan ini sangat alami dan sangat bermanfaat dalam 
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mengembangkan aspek fisik anak. Dengan pemanfaatan lingkungan 

sebagai sumber belajarnya, anak-anak menjadi tahu bagaimana tubuh 

mereka bekerja dan merasakan bagaimana rasanya pada saat mereka 

memanjat pohon tertentu, berayun-ayun, merangkak melalui sebuah 

terowongan atau berguling di dedaunan. 

b. Perkembangan aspek keterampilan sosial 

Lingkungan secara alami mendorong anak untuk berinteraksi 

dengan anak-anak yang lain bahkan dengan orang-orang dewasa. Pada 

saat anak mengamati objek-objek tertentu yang ada di lingkungan pasti 

dia ingin menceritakan hasil penemuannya dengan yang lain. Supaya 

penemuannya diketahui oleh teman-temannya anak tersebut mencoba 

mendekati anak yang lain sehinga terjadilah proses interaksi/hubungan 

yang harmonis. 

Anak-anak dapat membangun keterampilan sosialnya ketika 

mereka membuat perjanjian dengan teman-temannya untuk bergantian 

dalam menggunakan alat-alat tertentu pada saat mereka memainkan 

objek-objek yang ada di lingkungan tertentu. Melalui kegiatan sepeti 

ini anak berteman dan saling menikmati suasana yang santai dan 

menyenangkan. 

c. Perkembangan aspek emosi 

Lingkungan pada umumnya memberikan tantangan untuk 

dilalui oleh anak-anak. Pemanfaatannya akan memungkinkan anak 

untuk mengembangkan rasa percaya diri yang positif. Misalnya bila 
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anak diajak ke sebuah taman yang terdapat beberapa pohon yang 

memungkinkan untuk mereka panjat. Dengan memanjat pohon 

tersebut anak mengembangkan aspek keberaniannya sebagai bagian 

dari pengembangan aspek emosinya. Rasa percaya diri yang dimiliki 

oleh anak terhadap dirinya sendiri dan orang lain dikembangkan 

melalui pengalaman hidup yang nyata. Lingkungan sendiri 

menyediakan fasilitas bagi anak untuk mendapatkan pengalaman hidup 

yang nyata. 

d. Perkembangan intelektual 

Anak-anak belajar melalui interaksi langsung dengan benda-

benda atau ide-ide. Lingkungan menawarkan kepada guru kesempatan 

untuk menguatkan kembali konsep-konsep seperti warna, angka, 

bentuk dan ukuran. Memanfaatkan lingkungan pada dasarnya adalah 

menjelaskan konsep-konsep tertentu secara alami. Konsep warna yang 

diketahui dan dipahami anak di dalam kelas tentunya akan semakin 

nyata apabila guru mengarahkan anak-anak untuk melihat konsep 

warna secara nyata yang ada pada lingkungan sekitar. 

(Cucu Eliyawati, 2005: 151-154) 

Dari beberapa aspek yang telah diuraikan di atas penulis memilih 

perkembangan aspek keterampilan sosial karena di TK Dharmawanita 1 

Depok Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan perkembangan sosial 

siswanya masih kurang. Melalui lingkungan anak akan dihadapkan 

masalah tertentu misalnya ingin mengetahui lebih mendalam mengenai 
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sesuatu, anak akan menanyakannya kepada teman atau guru. Dalam 

kondisi seperti itu anak melatih keberaniannya untuk mengungkapkan 

sesuatu kepada orang lain. Guru memberikan bimbingan secara terus 

menerus sehingga terjalin komunikasi di antara mereka. Terjalinnya 

komunikasi yang baik antara teman, guru, dan anak sangat membantu anak 

untuk mengembangkan pola-pola interaksi/hubungan dalam tindakan yang 

lebih tinggi. 

Guru harus memiliki pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan 

dalam mengembangkan pembelajaran anak dengan memanfaatkan 

lingkungan sebagai sumber belajarnya. Guru bisa melakukan beberapa hal 

untuk mengembangkan pembelajaran anak dengan memanfaatkan 

lingkungan sebagai sumber belajar antara lain : 

a. Mengamati apa yang menarik bagi anak 

Biasanya anak serius jika menemukan sesuatu yang sangat 

menarik baginya. Bila guru melihat hal ini berilah bimbingan kepada 

anak dengan cara menayakan apa yang sedang diamatinya. Manfaat 

yang bisa diambil dari kegiatan ini adalah anak dapat mengmbangkan 

kemampuan intelektualnya dengan mengetahui berbagai benda yang 

diamatinya. Selain itu juga anak akan dapat mengembangkan 

ketrampilan sosialnya yaitu dengan mengembangkan kemampuannya 

dengan berinteraksi dengan orang dewasa dalam hal ini guru. 

Upaya guru dengan mengamati apa yang menarik bagi anak 

juga akan dapat mengembangkan emosi anak misalnya pada saat anak 
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mengungkapkan hal-hal yang menarik baginya, dia menunjukkan 

ekspresi yang serius dan pandangan mata yang tajam. Kemampuan 

berbahasa anak juga akan semakin meningkat jika guru mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya mengungkapkan berbahasa anak, 

kosa katanya akan berkembang. 

b. Perhatikan dan gunakan saat yang tepat untuk mengajar 

Memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar sebenarnya 

memberikan berbagai alternatif pendekatan dalam membelajarkan 

anak. Hal tersebut disebabkan alternatif dan pilihan sumber belajarnya 

sangat banyak. Dengan memanfaatkan lingkungan kegiatan belajar 

akan lebih berpusat pada anak. 

c. Tanyalah anak dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka. 

Memberikan pertanyaan kepada anak-anak mendorong mereka 

untuk menjelaskan mengenai berbagai hal yang mereka alami dan 

mereka lihat. Pertanyaan yang bersifat terbuka akan memacu anak 

untuk mengungkap berbagai hal yang diamatinya secara bebas sesuai 

dengan kemampuan berbahasanya. 

d. Gunakan kosa kata yang beragam untuk menjelaskan hal-hal baru 

Anak-anak terkadang mengalami kekurangan perbendaharaan 

kata untuk menjelaskan apa yang mereka lihat. Keterbatasan kosa kata 

yang terjadi pada anak harus dibantu oleh guru sehingga tahap demi 

tahap kemampuan berbahasa dan perbendaharaan kosa katanya akan 

semakin meningkat. 
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e. Cobalah bersikap lebih ingin tahu 

Guru-guru tidak selamanya mengetahui jawaban-jawaban atas 

pertanyaan anak-anak. Guru yang mengetahui berbagai hal akan 

menumbuhkan kepercayaan anak kepadanya. Anak merasa memiliki 

orang yang dapat dijadikannya tempat bertanya mengenai hal-hal yang 

tidak dapat mereka pecahkan. Anak akan memiliki keyakinan yang 

tinggi kepada guru yang mau membantunya dalam segala hal. 

Sebaliknya jika guru tidak mengetahui banyak hal akan menimbulkan 

ketidakyakinan kepadanya karena setiap mereka menanyakan sesuatu 

anak tidak mendapatkan jawaban yang jelas dan memuaskan. 

(www.scribd.com/doc/17530363/apakah-perbedaan-bahan-ajar-dan-sumber-

belajar 

Dari penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa 

kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi yang dimiliki anak terhadap 

guru bukanlah hal sederhana, namun perlu dipupuk dan dikembangkan 

dengan sebaik-baiknya sehingga kemampuan ini terlatih dan anak akan 

memiliki kemampuan dalam menyesuaikan dengan berbagai lingkungan 

yang lebih luas lagi. Guru dapat membantu mengembangkan kosa kata 

anak dengan mengajukan pertanyaan yang tidak hanya mengungkap 

pengetahuan anak tetapi juga mengarahkan untuk belajar menghubungkan 

antar satu konsep dengan konsep yang lain sesuai pemahaman anak. 

Peran guru sebagai fasilitator dalam pelaksanaan pendidikan untuk 

anak usia dini harus mampu memberikan kemudahan kepada anak untuk 
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mempelajari berbagai hal yang terdapat dalam lingkungannya. Seperti kita 

ketahui bahwa anak  memiliki rasa ingin tahu dan sikap antusias yang kuat 

terhadap segala sesuatu serta memliki sikap berpetualang serta minat yang 

kuat untuk mengobservasi lingkungan. Ia memiliki sikap petualang yang 

kuat. Pengenalan terhadap lingkungan di sekitarnya merupakan 

pengalaman yang positif untuk mengembangkan minat keilmuan anak. 

 

4. Jenis Sumber Belajar 

Jenis sumber belajar yang dimanfaatkan atau digunakan adalah 

sumber belajar yang tidak dirancang untuk kepentingan tujuan suatu 

kegiatan pendidikan tetapi dapat digunakan untuk kepentingan pendidikan. 

Sumber belajar dimanfaatkan guru untuk memberi kemudahan kepada 

seseorang dalam belajar. Contoh sumber belajar adalah tokoh masyarakat 

dan lingkungan sekitar kita. Asosiasi Komunikasi dan Teknologi 

Pendidikan dalam Cucu Eliyawati, (2005: 32-36) membagi sumber belajar 

kedalam enam jenis yaitu sebagai berikut: 

a. Pesan yaitu segala informasi yang berbentuk ide, fakta, pengertian dan 

data. 

b. Orang atau nara sumber yaitu siapa saja yang memiliki keahlian tertentu 

di mana peserta didik dapat belajar sesuatu, maka yang bersangkutan 

dapat dikategorikan sebagai sumber belajar. Misalnya guru, ahli geologi, 

polisi, dan ahli-ahli lainnya. 
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c. Bahan yaitu segala sesuatu yang berupa teks tertulis, cetak, rekaman 

elektronik, web, dll yang dapat digunakan untuk belajar. 

d. Peralatan adalah sesuatu bisa disebut media/ hardware yang digunakan 

untuk menyampaikan pesan yang tersimpan dalam bahan. 

e. Teknik atau metode merupakan prosedur yang disiapkan dalam 

mempergunakan bahan pelajaran, peralatan, situasi, dan orang yang 

menyampaikan pesan. 

f. Tempat atau lingkungan alam sekitar yaitu dimana saja seseorang dapat 

melakukan belajar atau proses perubahan tingkah laku maka tempat itu 

dapat dikategorikan sebagai tempat belajar yang berarti sumber belajar, 

misalnya perpustakaan, pasar, museum, sungai, gunung, tempat 

pembuangan sampah, kolam ikan dan lain sebagainya.  

Dari penjelasan di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

sumber belajar akan menjadi bermakna bagi peserta didik maupun guru 

apabila sumber belajar diorganisir melalui satu rancangan yang 

memungkinkan seseorang dapat memanfaatkannya sebagai sumber belajar. 

Jika tidak maka tempat atau lingkungan alam sekitar, benda, orang, dan atau 

buku hanya sekedar tempat yang tidak ada artinya apa-apa. Peneliti memilih 

sumber belajar lingkungan yang ada di lingkungan sekolah seperti kebun 

yang ada di belakang sekolah sebagai obyek dalam belajar. Melalui 

lingkungan anak akan bebas bergerak dan mengekspresikan ide dan semua 

keinginannya. 
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5. Jenis-jenis Lingkungan sebagai Sumber Belajar 

Pada dasarnya semua jenis lingkungan yang ada di sekitar anak dapat 

dimanfaatkan untuk mengoptimalkan kegiatan pendidikan untuk anak usia 

dini sepanjang relevan dengan kompetensi dasar dan hasil belajar yang 

diharapkan dicapai oleh anak. Dilihat dari jenisnya, lingkungan tersebut bisa 

berupa lingkungan alam atau lingkungan fisik, lingkungan sosial dan 

lingkungan budaya atau buatan. 

a. Lingkungan Alam 

Lingkungan alam atau lingkungan fisik adalah segala sesuatu 

yang sifatnya alamiah, seperti sumber daya alam (air, hutan, tanah, batu-

batuan), tumbuh-tumbuhan dan hewan (flora dan fauna), sungai, iklim, 

suhu udara dsb. 

b. Lingkungan Sosial 

Selain lingkungan alam sebagaimana telah diuraikan di atas, 

jenis lingkungan lain yang kaya akan informasi bagi anak yaitu 

lingkungan sosial. Lingkungan sosial sangat tepat digunakan untuk 

mempelajari dasar-dasar ilmu sosial dan kemanusiaan, karena 

lingkungan sosial ini berkenaan dengan interaksi anak dalam kehidupan 

bermasyarakat. Hal-hal yang bisa dipelajari oleh anak dalam kaitannya 

dengan pemanfaatan lingkungan sosial sebagai sumber belajar ini 

misalnya: mengenal adat istiadat penduduk setempat, mengenal jenis-

jenis mata pencaharian penduduk, dan mengenal lingkungan sekolah. 

c. Lingkungan Budaya 
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Disamping lingkungan sosial dan lingkungan alam yang sifatnya 

alami, ada juga yang disebut lingkungan budaya atau buatan yakni 

lingkungan yang sengaja diciptakan atau dibangun manusia untuk 

tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. 

Lingkungan buatan tersebut antara lain irigasi dan pengairan, 

bendungan, pertamanan, kebun binatang,  perkebunan, penghijauan, 

musium, candi dan pembangkit tenaga listrik (Cucu Eliyawati, 2005: 

160-162). 

Dari berbagai jenis-jenis lingkungan sebagaimana telah 

dikemukakan di atas dapat di simpulkan bahwa lingkungan yang 

dimanfaatkan peneliti dalam proses pembelajaran adalah lingkungan sosial 

yaitu memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar yaitu 

kebun di belakang sekolah. 

 

D. Perkembangan Sosial 

1. Pengertian Perkembangan Sosial 

Perkembangan sosial adalah suatu proses kemampuan belajar dari 

tingkah laku yang ditiru dari dalam keluarganya serta mengikuti contoh-

contoh serupa yang ada diseluruh dunia. Perkembangan sosial merupakan 

pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Perkembangan sosial 

anak sangat dipengaruhi oleh proses perlakuan atau bimbingan orangtua 

(Yudha, Saputra, dan Rudyanto 2005: 27). Adapun  definisi lain tentang 

perkembangan sosial yaitu perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai 
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dengan tuntutan sosial. Menjadi orang yang mampu bermasyarakat 

memerlukan tiga proses sosialisasi yaitu: 

a. Belajar berperilaku yang dapat diterima secara sosial 

b. Memainkan peran sosial yang dapat diterima 

c. Perkembagan sikap sosial 

(Hurlock, 1999: 250) 

Perkembangan sosial anak prasekolah ditandai dengan bermulanya 

perkembangan persahabatan. Pada umumnya ketika anak berusia empat 

tahun, mereka sudah dapat menjaga persahabatan yang dibina. Ketika 

berhadapan dengan temannya, anak akan menunjukkan sikap yang sering 

kali lebih sabar, lebih mudah bekerja sama, lebih positif dan lebih sedikit 

menunjukkan ketidaksetujuan. Perkembangan anak ini sangat dipengaruhi 

oleh lingkungan sosialnya seperti orangtua, sanak keluarga, orang dewasa 

lainnya atau teman sebayanya. Apabila lingkungan sosialnya memberikan 

peluang positif, maka anak akan mencapai perkembangan sosialnya secara 

matang. Sebaliknya, apabila lingkungan sosialnya memberikan peluang 

negatif, maka anak akan mencapai perkembangan sosialnya yang 

cenderung bersifat minder, egois, kurang tenggang rasa, dan berperilaku 

menyimpang. 

Perkembangan sosial meliputi dua aspek penting yaitu kompetensi 

sosial dan tanggung jawab sosial. Kompetensi sosial menggambarkan 

kemampuan anak untuk beradaptasi dengan lingkungan sosialnya secara 

efektif. Sedangkan tanggung jawab sosial antara lain ditunjukkan oleh 
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komitmen anak terhadap tugas-tugasnya, menghargai perbedaan 

individual, memperhatikan lingkungannya, dan mampu menjalankan 

fungsinya sebagai warga negara yang baik. Misalnya anak mau untuk 

menyelesaikan tugas menggambarnya. Tentu saja perkembangan sosial 

tersebut berjalan secara bertahap. (Slamet Suyanto, 2005: 75) 

Dari berbagai pengertian perkembangan sosial di atas, maka 

penulis menimpulkan bahwa perkembangan sosial merupakan suatu proses 

pemerolehan kemampuan untuk berperilaku yang sesuai dengan keinginan 

yang berasal dari dalam diri seseorang dan sesuai dengan tuntutan dan 

harapan-harapan sosial yang berlaku di masyarakat. 

 

2. Pencapaian Pola dan Aspek Perkembangan Sosial Anak 

Perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam 

hubungan sosial. Perkembangan sosial anak sangat dipengaruhi oleh 

proses perlakuan atau bimbingan orangtua. Menurut Yusuf (2004) ada 

beberapa pencapaian perkembangan sosial anak yaitu: 

a. Mengembangkan sikap percaya terhadap orang lain. 

b. Mampu mengendalikan dorongan biologis dan belajar untuk 

menyalurkannya pada tempat yang diterima masyarakat. 

c. Belajar mengenal obyek-obyek, belajar bahasa, berjalan, mengatasi 

hambatan, berpakaian, dan makan. 

d. Mengembangkan pemahaman tentang tingkah laku sosial, belajar 

menyesuikan tingkah laku dengan tututan lingkungan. 
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e. Mengembangkan pemahaman tentang baik buruk, merumuskan tujuan 

dan kriteria pilihan dan berperilaku yang baik. 

f. Belajar memahami pandangan orang lain dan merespons pendapat 

mereka secara efektif. 

g. Memiliki pemahaman untuk mengatur diri dan memahami kriteria 

untuk menilai penampilannya sendiri. 

Guru harus memiliki pengetahuan mengenai perkembangan anak , 

untuk mengetahui perkembangan atau kemajuan belajar anak dapat dilihat 

dari beberapa aspek perkembangan sosial. Aspek perkembangan sosial 

anak dapat dibagi menjadi dua yaitu interpersonal dan personal: 

a. Interpersonal 

1) Mampu bermain bersama teman 

2) Mau bergantian dan antri 

3) Mengikuti perintah dan petunjuk 

4) Mampu berteman, berkomunikasi, dan membantunya 

b. Personal 

1) Mau merespon dan menjawab pertanyaan guru 

2) Mampu mengekspresikan diri di kelas 

3) Percaya diri untuk bertanya, mengemukakan ide, dan tampil 

4) Mandiri saat makan, bekerja, memakai pakaian 

5) Mau ditinggal atau tidak ditunggui orangtua selama sekolah 

(Slamet Suyanto, 2005: 219) 
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Dari beberapa penjelasan di atas maka peneliti menetapkan 

beberapa aspek perkembangan sosial anak yang akan diteliti menjadi 

lembar observasi perkembangan sosial siswa, diantaranya yaitu: 

a. Mampu bermain bersama teman 

b. Mau bergantian dan antri 

c. Mengikuti perintah dan petunjuk 

d. Mampu berteman, berkomunikasi, dan membantunya. 

 

E. Kerangka Berpikir 

Pembelajaran kooperatif merupakan konsep baru dalam pembelajaran 

yang dapat membantu memecahkan kebutuhan yang sering dihadapi dalam 

penggunaan model pembelajaran yang sudah usang. Pembelajaran kooperatif 

menjadi strategi pembelajaran baru yang didukung oleh teori-teori pendidikan. 

strategi pembelajaran ini merupakan sebuah strategi mengajar yang mampu 

membangkitkan semangat pada anak didik untuk melakukan pekerjaan secara 

berasama-sama. Secara umum ada tiga model mengajar, yaitu: (1) 

pembelajaran individu, (2) pembelajaran kompetisi, dan (3) pembelajaran 

kooperatif. Pada dasarnya tidak ada strategi mengajar yang dianggap paling 

baik dibandingkan strategi mengajar yang lain. Setiap  mengajar mempunyai 

karakteristik tertentu dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. 

Strategi yang tepat untuk meningkatkan prestasi belajar siswa strategi 

mengajar yang relevan. Strategi mengajar dikatakan relevan jika dapat 

mengantarkan siswa mencapai tujuan pendidikan yang diharapakan melalui 
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pengajaran, sehingga guru dituntut untuk lebih kreatif dalam 

menyelenggarakan kegiatan pembelajaran diantaranya adalah dengan 

menerapkan strategi yang tepat dan penggunaan media secara optimal. 

Dalam pembelajaran, lingkungan sekitar mutlak diperlukan karena 

melalui lingkungan anak dapat belajar secara nyata. Dengan melihat dan 

mengalami secara langsung serta berinteraksi dengan makhluk hidup maupun 

benda mati, menjadikan anak memiliki kesadaran, berkreasi, memiliki rasa 

ingin tahu, dan selanjutnya dapat memberikan apresiasi yang semestinya 

terhadap benda dan makhluk yang dihadapinya. 

Dalam proses pembelajaran yang berlangsung di kelas B2 TK 

Dharmawanita 1 Depok Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan, peneliti 

menemukan permasalahan bahwa proses pembelajaran yang berlangsung di 

kelas B2 TK Dharmawanita 1 Depok Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan 

menunjukkan bahwa siswa lebih bersikap pasif pada saat pembelajaran 

berlangsung, kurang adanya interaksi antara siswa yang satu dengan siswa 

yang lain atau jarang bermain bersama-sama pada saat istirahat, kurang kerja 

sama antar siswa dalam menyelesaikan tugas, kurang saling membantu dan 

lebih nampak sikap individualisme siswa. 

Pada saat kegiatan pembelajaran yang didalamnya terdapat kegiatan 

yang membutuhkan kerja sama hanya beberapa anak yang aktif bekerja sama 

melaksanakan tugas tersebut. Banyak anak yang terlihat diam dan bermain 

sendiri, bahkan pada saat ditanya “kenapa kalian tidak ikut bergabung dan 
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mengerjakan tugas bersama?”. Mereka menjawab nggak mau, ada yang 

menggelengkan kepala, bahkan ada yang hanya diam saja 

Untuk itu diterapkan strategi yang tepat dalam menangani 

permasalahan tersebut. Cara yang ditempuh dalam meningkatkan pemanfaatan 

lingkungan sebagai sumber belajar untuk meningkatkan perkembangan sosial 

siswa terutama pada indikator no 1 yang berbunyi “bersedia bermain dengan 

teman sebaya dan orang dewasa”, indikator no 2 yang berbunyi “mengajak 

teman untuk bermain dan belajar”, indikator no 3 yang berbunyi “ bekerja 

sama dalam menyelesaikan tugas” adalah dengan menggunakan strategi 

pembelajaran kooperatif. Penelitian ini dibagi menjadi tiga siklus. 

Dalam memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar dengan 

strategi pembelajaran kooperatif pada masing-masing siklus diharapkan dapat 

meningkatkan perkembangan sosial siswa. 

 

F. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan pokok-pokok uraian dalam kajian teori di atas dapat 

disusun hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah bahwa dengan strategi 

pembelajaran kooperatif akan dapat meningkatkan perkembangan sosial siswa 

di TK Dharmawanita 1 Depok Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Bentuk penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yaitu 

suatu bentuk kajian yang bersifat reflektif oleh pelaku tindakan yang 

dilakukan untuk meningkatkan kemantapan rasional dari tindakan-tindakan 

mereka dalam melaksanakan tugas, memperdalam pemahaman terhadap 

kondisi dimana praktek pembelajaran dilakukan. 

Terdapat beberapa bentuk atau model penelitian tindakan yang 

dikemukakan oleh para ahli yang menekuni penelitian tindakan, antara lain 

model yang dikemukakan oleh Kurt Lewin, Kemmis, Henry, Mc Taggart, 

John Elliot dan Hopkins. Ahli yang pertama kali menciptakan model 

penelitian tindakan adalah Kurt Lewin, tetapi sampai sekarang banyak dikenal 

adalah Kemmis dan Mc Taggart. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

model yang dikemukakan oleh Kemmis dan Mc Taggart yang merupakan 

pengembangan dari model Kurt Lewin. 

Kart Lewin dalam Arikunto (2006: 92) mengemukakan model yang 

didasarkan atas konsep pokok bahwa penelitian tindakan terdiri atas empat 

komponen pokok yang juga menunjukkan langkah, yaitu: 

1. Perencanaan atau planning 

2. Tindakan atau acting 

3. Pengamatan atau observing 
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4. Refleksi atau reflecting  

Hubungan antara keempat komponen tersebut menunjukkan sebuah siklus 

atau kegiatan berkelanjutan berulang. Langkah-langkah tersebut dapat 

diilustrasikan dalam gambar 1 berikut: 

 

Perlakuan 

 

 

 

 

Perencanaan    Pengamatan 

 

 

 

 

Refleksi 

 

Gambar 1. Model Dasar Penelitian Tindakan Kelas. 

Kurt Lewin dalam Arikunto, (2006: 92). 

 

Model Kart Lewin yang terdiri dari empat komponen tersebut 

kemudian dikembangkan oleh Kemmis dan Mc Taggart. Kedua ahli ini 

memandang komponen sebagai langkah dalam siklus sehingga mereka 

menyatukan dua komponen yang kedua dan ketig, yaitu tidakan dan 

pengamatan sebagai satu kesatuan. Hasil dari pengamatan ini kemudian 

dijadikan dasar sebagai langkah berikutnya, yaitu refleksi (mencermati apa 

yang sudah terjadi). Dari terselesaikannya refleksi kemudian disusun sebuah 



47 
 

 

modifikasi yang diaktualisasikan dalam bentuk rangkaian tindakan dan 

pengamatan lagi, begitu seterusnya. 

Rancangan penelitian tindakan kelas ini dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

1. Siklus I 

a. Perencanaan 

1) Tema kegiatan : tanaman  

2) Jenis permainan / kegiatan kooperatif  yang dihubungkan dengan 

tema. 

Jenis kegiatan : dengan strategi kooperatif  ”menanam singkong, 

kedelai, dan bunga cocor bebek”. 

3) Menentukan media yang digunakan. 

Media : kebun yang ada di belakang kelas, kayu untuk membuat 

lubang, pohon singkong yang sudah dipotong, daun bunga cocor 

bebek, dan biji kedelai. 

4) Aturan permainan 

Pada awal kegiatan menggunakan strategi kooperatif dengan teknik 

bertukar pasangan, jika keaktifan anak meningkat dalam bekerja 

sama dan mau bermain dengan teman dalam satu kelompoknya, 

maka dilanjutkan dengan strategi kooperatif dengan teknik mencari 

pasangan. 

5) Tempat pelaksanaan di kebun belakang sekolah. 

6) Evaluasi di lakukan dengan cara observasi. 
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7) Membuat lembar pengamatan / observasi. 

 

b. Pelaksanaan. 

1) Peneliti berkolaborasi dengan guru dalam kegiatan belajar      

mengajar.   

2) Membagi siswa kedalam kelompok, masing - masing kelompok 

ada 7 siswa dan mendapatkan tugas yang berbeda. 

3) Mengkondisikan siswa untuk memperhatikan aturan permainan. 

4) Menjelaskan aturan permainan dan mendemonstrasikannya. 

(a) Aturan permainan yang pertama menggunakan strategi 

kooperatif dengan teknik bertukar pasangan dalam kegiatan 

menanam tanaman di kebun belakang kelas. 

(b) Semua siswa menanam tanaman sesuai dengan tugas 

kelompoknya. Setelah kegiatan selesai siswa menceritakan 

kegiatan secara bergantian. 

5) Guru selalu memotivasi siswa dengan mengunakan tepuk / kata – 

kata  atau dengan mendekati dan memegang punggung atau 

mengelus kepala sambil mengarahkan apabila anak sulit utuk 

mengemukakan pendapat. 

6) Guru memberikan pujian dan penghargaan setiap siswa yang telah 

menanam tanaman dengan memberi gambar bintang pada tangan. 

7) Guru memberikan arahan dan memotivasi ketika ada anak yang 

melanggar aturan permainan.   
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8) Guru harus lebih mengutamakan dan memperhatikan  bagaimana 

siswa ketika melaksanakan tugas. 

 

c. Observasi / pengamatan 

Pengamatan pada siklus I dilakukan terhadap anak. Observasi 

terhadap anak tentang keaktifan anak dalam mengikuti kegiatan dan 

perkembangan sosial yang terjadi  selama mengikuti kegiatan bermain 

dan belajar dengan strategi kooperatif menggunakan teknik bertukar 

pasangan. 

 

d. Refleksi  

Refleksi ini dilakukan segera setelah tindakan dan observasi 

pada siklus I selesai dilakukan. Peneliti dan guru mendiskusikan hasil 

observasi.  Peneliti dan guru mencari kelebihan maupun kekurangan 

yang terjadi pada siklus I sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan 

siklus II. Peneliti menganalisis hasil observasi pada siklus I. 

 

2. Siklus II 

a. Perencanaan 

1) Tema kegiatan : tanaman 

2) Peneliti menentukan strategi kooperatif dengan teknik mencari 

pasangan yang dihubungkan dengan tema. Jenis permainan siklus 

II ini adalah mencari pasangan yang sesuai. 
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3) Menentukan media yang digunakan. 

Siklus II ini dengan media kebun yang ada di belakang sekolah dan 

kantong plastik hitam. 

4) Aturan permainan 

(a) Aturan permainan menggunakan strategi kooperatif dengan 

teknik mencari pasangan. 

(b) Semua siswa mencari benda yang ada di kebun lalu 

dimasukkan ke dalam plastik. 

(c) Setelah itu semua benda dimasukkan ke dalam ember. Setiap 

kelompok lomba mengambil benda sesuai tugas kelompoknya. 

(d) Kegiatan selanjutnya masing-masing siswa mengambil benda, 

kemudian siswa mencari pasangan yang membawa benda yang 

jumlahnya sama dengan benda yang dibawanya.  

5) Guru mendemonstrasikan cara permainan mencari pasangan 

(a) Semua anak akan mengambil benda yang sudah mereka ambil 

dari ember. 

(b) Semua anak akan mencari pasangan benda yang jumlahnya 

sama dengan benda yang dibawanya.  

6) Tempat pelaksanaan di kebun belakang sekolah kemudian 

dilanjutkan di depan kelas. 

7) Menentukan jenis evaluasi ( evaluasi yang digunakan dengan cara 

observasi).  

8) Membuat lembar pengamatan / lembar observasi .  
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9) Peneliti berdiskusi dengan guru kelas tentang pelaksanaan 

pembelajaran dengaan strategi kooperatif dengan teknik mencari 

pasangan. 

 

b. Pelaksanaan  

1) Membagi siswa kedalam kelompok masing – masing kelompok 

ada 5 siswa 

2) Mengkondisikan siswa untuk memperhatikan aturan permainan. 

3) Menjelaskan aturan permainan strategi kooperatif dengan teknik 

mencari pasangan. 

4) Guru selalu memotivasi siswa. 

5) Guru memberikan pujian dan penghargaan setiap siswa yang telah 

menemukan pasangannya. 

6) Guru memberikan arahan dengan memotivasi ketika ditemukan 

anak yang melanggar aturan permainan.   

7) Guru harus lebih mengutamakan dan memperhatikan  bagaimana 

siswa ketika melaksanakan tugas. 

 

c. Observasi / pengamatan 

Pengamatan pada siklus II dilakukan terhadap anak. Observasi 

terhadap anak tentang keaktifan anak dalam mengikuti kegiatan dan 

perkembangan sosial yang terjadi  selama mengikuti kegiatan bermain 
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dan belajar dengan strategi kooperatif menggunakan teknik mencari 

pasangan. 

 

d. Refleksi 

Refleksi ini dilakukan segera setelah tindakan dan observasi 

pada siklus II selesai dilakukan. Peneliti dan guru mendiskusikan hasil 

observasi.  Peneliti dan guru mencari kelebihan maupun kekurangan 

yang terjadi pada siklus II sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan 

siklus III. Peneliti menganalisis hasil observasi pada siklus II. 

 

3. Siklus III 

a. Perencanaan 

1) Tema kegiatan : tanaman  

2) Jenis permainan / kegiatan kooperatif  yang dihubungkan dengan 

tema. 

Jenis kegiatan : dengan strategi kooperatif  ”membuat tanaman dari 

ranting dan daun”. 

3) Menentukan media yang digunakan. 

Media : halaman sekolah, ranting, daun, gunting, dan lidi untuk 

membuat lubang pada daun. 

4) Aturan permainan 

Kegiatan menggunakan strategi kooperatif dengan teknik bertukar 

pasangan, semua siswa menempatkan diri sesuai kelompoknya 
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masing-masing. Masing-masing kelompok mengambil peralaatan 

dan kemudian mulai membuat pohon dengan cara mengikat daun 

pada ranting dengan tali rafia. 

5) Tempat pelaksanaan di halaman sekolah. 

6) Evaluasi di lakukan dengan cara observasi. 

7) Membuat lembar pengamatan / observasi. 

 

b. Pelaksanaan 

1) Peneliti berkolaborasi dengan guru dalam kegiatan belajar      

mengajar.   

2) Membagi siswa kedalam kelompok, masing - masing kelompok 

ada 5 siswa dan mendapatkan tugas yang sama. 

3) Mengkondisikan siswa untuk memperhatikan aturan permainan. 

4) Menjelaskan aturan permainan dan mendemonstrasikannya. 

(a) Aturan permainan menggunakan strategi kooperatif dengan 

teknik bertukar pasangan dalam kegiatan membuat tanaman di 

halaman sekolah 

(b) Semua siswa menyelesaikan tugas kelompoknya. Setelah 

kegiatan selesai siswa menceritakan kegiatan secara bergantian. 

5) Guru selalu memotivasi siswa dengan mengunakan tepuk / kata – 

kata  atau dengan mendekati dan memegang punggung atau 

mengelus kepala sambil mengarahkan apabila anak sulit utuk 

mengemukakan pendapat. 
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6) Guru memberikan pujian dan penghargaan setiap siswa yang telah 

selesai membuat tanaman dengan memberi gambar bintang pada 

tangan. 

7) Guru memberikan arahan dan memotivasi ketika ada anak yang 

melanggar aturan permainan.   

8) Guru harus lebih mengutamakan dan memperhatikan  bagaimana 

siswa ketika melaksanakan tugas. 

 

c. Observasi / pengamatan 

Observasi ditujukan terhadap tindakan, pengaruh dan hasil dari 

tujuan yang ingin dicapai. Seberapa jauh pengaruh akibat dari tindakan 

yang telah diperlakukan. Adakah peningkatan perkembangan sosial 

siswa dalam bekerja sama, bermain dengan siapa saja setelah 

dilakukan tindakan dengan strategi kooperatif. 

 

d. Refleksi 

 Peneliti dan guru berdiskusi tentang tindakan yang telah 

dilkukan kepada anak didik. Peneliti menganalisis dari semua hasil 

penelitian tindakan. Diharapkan dengan strategi kooperatif maka 

perkembangan siswa TK Dharmawanita 1 Depok Kecamatan Toroh 

Kabupaten Grobogan meningkat. 
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B. Tempat dan Waktu 

Tempat yang digunakan untuk penelitian adalah  di kelas B2 di TK 

Dharmawanita 1 Depok Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan. Penelitian 

ini dilaksanakan pada semester II ( dua ) tahun ajaran 2010/2011. 

 

C. Subyek Penelitian 

Kelas yang diambil sebagai obyek penelitian adalah kelas B2 di TK 

Dharmawanita 1 Depok Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan dengan 

jumlah siswa 20 anak, yang terdiri dari 10 siswa laki-laki dan 10 siswa 

perempuan. Dalam hal penerapan strategi pembelajaran kooperatif dengan 

memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar untuk meningkatkan 

perkembangan sosial siswa di TK Dharmawanita 1 Depok Kecamatan Toroh 

Kabupaten Grobogan. 

 

D. Variabel Penelitian 

 Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel bebas dan 

variabel terikat yaitu: 

1. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah strategi pembelajaran 

kooperatif dengan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. 

2. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah meningkatkan perkembangan 

sosial siswa. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

lembar pengamat atau observasi, dokumentasi dan pemberian tugas. 

1. Observasi 

Kegiatan observasi dilaksanakan secara kolaboratif dengan 

melibatkan tim kolaboratif untuk mengamati aktivitas belajar siswa pada 

pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran kooperatif 

Observasi atau pengamatan sebagai penilaian banyak digunakan 

untuk mengukur tingkah laku individu ataupun proses terjadinya suatu 

kegiatan yang dapat diamati, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun 

dalam situasi buatan. (Nana Sudjana, 2009: 84). Dalam melakukan 

observasi terhadap siswa selama pembelajaran berlangsung, peneliti 

sebagai observer dibantu oleh guru mitra dengan menggunakan lembar 

observasi. 

Tabel 2. Aktivitas yang diamati dalam observasi 

Variabel Perkem 

bangan sosial  

                             Indikator     

Aktivitas yang dinilai 

a. Kerja sama dalam menanam tanaman 

singkong, kedelai, dan bunga cocor bebek. 

b. Bersendaugurau saat menanam tanaman di 

kebun. 

1. Mampu bermain bersama 

teman. 

c. Bekerja sama mengembalikan peralatan 

yang telah digunakan. 

2. Mau bergantian dan antri. a. Siswa tertib menggunakan peralatan secara 
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bergantian.                                               

b. Siswa sabar menunggu alat yang sedang 

digunakan atau tidak rebutan 

a. Siswa menggunakan peralatan sesuai 

dengan fungsinya. 

3. Mengikuti perintah dan 

petunjuk. 

b. Siswa menanam sesuai aturan yang telah 

dijelaskan guru. 

a. Siswa bercakap-cakap dengan teman-

temannya. 

4. Mampu berteman, 

berkomunikasi, dan 

membantunya. b. Siswa saling bertanya kepada teman 

 

2. Dokumentasi 

Arikunto (2006: 230) berpendapat bahwa ”Metode dokumentasi 

adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, 

transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, 

agenda, dan sebagainya”. 

Dalam penelitian ini, dokumen yang digunakan dalam penelitian 

adalah berupa daftar kelompok siswa dan foto. Penggunaan dokumentasi 

foto dimaksudkan untuk memperoleh aktivitas siswa pada saat kegiatan 

berlangsung. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah suatu cara menganalisis data yang diperoleh 

selama peneliti mengadakan penelitian. Penelitian ini termasuk penelitian 

kuantitatif dan kualitatif. Data yang telah diperoleh secara kuantitatif 

kemudian dianalisis dengan analisis deskriptif presentase. Data kualitatif 
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menerangkan aktivitas siswa yang dapat diperoleh dari lembar observasi. 

Rumus yang digunakan yaitu: 

N  x  100 % 

A          

Keterangan  : 

N  : Nilai yang diperoleh 

A : Jumlah anak 

% : Tingkat keberhasilan yang dicapai 

 

G. Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan dalam penelitian  ini  apabila  minimal 90 % 

dari jumlah anak didik mencapai kriteria ketuntasan yang telah ditentukan 

oleh peneliti. Anak yang memporleh nilai (1) berarti telah memenuhi kriteria 

tuntas sempurna dan anak yang mampu mencapai kriteria dengan nilai (2) 

berarti anak telah memenuhi kriteria tuntas, sedangkan bagi anak yang 

memperoleh nilai (3) berarti anak telah memenuhi kriteria cukup tuntas, 

kemudian anak yang memperoleh nilai (4) berarti anak tersebut belum 

mencapai kriteria tuntas dan aspek indikator yang diharapkan belum dapat 

dicapai oleh anak. Angka keberhasilan sebesar 90 % itu didapatkan dari anak 

yang memperoleh nilai (1) dan nilai (2). 

 

 

 

 

 



59 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Daerah Penelitian 

TK Dharmawanita 1 Depok Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan 

awalnya bernama TK Pertiwi Depok yang berdiri pada tanggal 1 Juli 1977. 

Sejak tahun 1994 TK Pertiwi Depok berubah status menjadi TK 

Dharmawanita Persatuan Depok 1, namun sejak tahun 1999 penyelenggara 

dialihkan kepada Pemerintah Desa dan berubah status menjadi TK 1 Depok. 

Mulai tahun 2009 sampai sekarang penyelenggara dialihkan kepada 

Dharmawanita sehingga berubah status menjadi TK Dharmawanita 1 Depok. 

Secara administratif TK Dharmawanita 1 Depok Kecamatan Toroh 

Kabupaten Grobogan berada di Jalan Raya Purwodadi – Solo KM. 3 terletak 

di kelurahan Depok, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan. Adapun batas-

batas TK Dharmawanita 1 Depok Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan: 

1. Batas sebelah Utara : Sawah 

2. Batas sebelah Barat : Jalan raya 

3. Batas sebelah Selatan : Rumah warga 

4. Batas sebelah Timur : Rumah warga 

Fasilitas bangunan yang ada di TK Dharmawanita 1 Depok Kecamatan 

Toroh Kabupaten Grobogan yaitu: kantor guru yang luasnya 9 m² dan 3 ruang 

kelas yang terdiri dari kelas A yang luasnya 18 m², kelas B1 luasnya 18 m², 

kelas B2 luasnya 18 m². Adapun kelas yang digunakan untuk penelitian adalah 
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kelas B2 dengan jumlah siswa 20 yang terdiri dari 10 siswa laki-laki dan 10 

siswa perempuan. 

Jumlah guru di TK Dharmawanita 1 Depok Kecamatan Toroh 

Kabupaten Grobogan ada 4 guru dan jumlah siswa TK A 16 siswa, TK B1 25 

siswa, TK B2 20 siswa. Jadi jumlah seluruhnya ada 61 siswa. Fasilitas lainnya 

yaitu halaman tempat bermain luasnya 45 m² yang terdiri dari ayunan, 

jungkat-jungkit, bola dunia, perosotan, komedi putar dan tangga lengkung. 

Selain itu kebun di belakang sekolah yang luasnya 54 m². Luas tanah/ 

bangunan TK Dharmawanita 1 Depok Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan 

secara keseluruhan adalah 300 m². 

 

B. Hasil Penelitian Sebelum Diberikan Tindakan 

Hasil penelitian kerja sama siswa dan perkembangan sosial siswa, 

dilaksanakan berdasarkan prosedur penelitian tindakan kelas melalui 

penerapan strategi pembelajaran kooperatif dengan memanfaatkan lingkungan 

sebagai sumber belajar untuk meningkatkan perkembangan sosial siswa di TK 

Dharmawanita 1 Depok Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan. Dapat 

dideskripsikan sebagai berikut: 

Hasil pengamatan awal pada proses pembelajaran sehari hari di kelas 

B2 TK Dharmawanita 1 Depok Kecamatan Toroh kabupaten Grobogan, dapat 

disimpulkan bahwa siswa lebih bersikap pasif pada saat pembelajaran 

berlangsung, kurang adanya interaksi antara siswa yang satu dengan siswa 

yang lain atau jarang bermain bersama-sama ketika istirahat, kurang kerja 
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sama antar siswa dalam menyelesaikan tugas, kurang saling membantu dan 

lebih nampak sikap individualisme siswa. 

Hasil pengamatan peneliti terhadap kerja sama dan perkembangan 

sosial siswa sebelum di berikan tindakan adalah sebagai berikut. 

TABEL 3 
DATA HASIL PENGAMATAN 

PERKEMBANGAN SOSIAL SISWA SEBELUM DIBERIKAN TINDAKAN 
KELAS B2 TK DHARMAWANITA 1 DEPOK 

Hasil 
Pengamatan 

Variabel Perkem 
bangan sosial 
                          Indikator   1 2 3 4 

Jumlah 
Yang 

Tuntas 
% 

1. Mampu bermain 
bersama teman. 3 8 5 4 9 45 % 

2. Mau bergantian dan 
antri. 1 8 7 4 11 55 % 

3. Mengikuti perintah 
dan petunjuk. 4 4 3 9 12 60 % 

4. Mampu berteman, 
berkomunikasi, dan 
membantunya. 

4 6 3 7 10 50 % 

Data pengamatan pada lampiran hal 113 

Keterangan: 

1 : Tidak pernah 

2 : Kadang-kadang 

3 : Sering 

4 : Selalu 

 

Berdasarkan tabel 3 di atas pada proses pembelajaran sebelum di 

berikan tindakan menunjukkan bahwa aktivitas bermain bersama teman (45%), 
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mau bergantian dan antri (55 %), mengikuti perintah dan petunjuk (60 %), dan 

mampu berteman, berkomunikasi, dan membantu (50 %). 

Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan sosial antar siswa 

masih rendah, terutama dalam hal bekerja sama dengan teman yang lainnya 

dan mau bermain tanpa membedakan teman. Hal ini diakibatkan karena proses 

pembelajaran kurang menarik dan siswa tidak pernah terlibat langsung saat 

proses pembelajaran. Selain itu kegiatan belajar mengajar siswa sering kurang 

semangat, masih bermain sendiri tanpa memperhatikan penyampaian materi 

dari guru. Oleh karena itu, diperlukan suatu strategi pembelajaran yang 

menarik untuk meningkatkan perkembangan sosial  siswa. Strategi 

pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran yang menekankan pada 

kerja sama kelompok dan menumbuhkan perkembangan sosial siswa, diskusi 

kelompok, pemecahan masalah, dan keberanian siswa dalam berpendapat. 

Penerapan strategi pembelajaran  kooperatif dengan memanfaatkan lingkungan  

sebagai sumber belajar diharapkan dapat meningkatkan perkembangan sosial 

siswa terutama dalam hal kerja sama, mau bermain dengan teman dan mau 

mengajak teman bermain. Pelaksanaan penelitian ini sebanyak III siklus yang 

dapat diuraikan sebagai berikut: 

 

C. Hasil Penelitian Siklus I 

1. Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

Siklus pertama dilaksanakan di kelas B2 TK Dharmawanita 1 

Depok Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan pada tema tanaman dengan 

membahas cara menanam macam-macam tanaman. Langkah-langkah 
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kegiatan belajar mengajar melalui strategi pembelajaran kooperatif dengan 

memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar pada siklus I, yaitu: 

a. Perencanaan 

Langkah-langkah kegiatan belajar mengajar dengan teknik 

bertukar pasangan pada tahap perencanaan siklus I adalah sebagai 

berikut: 

8) Kegiatan pengenalan strategi pembelajaran kooperatif dengan 

teknik bertukar pasangan. 

9) Bersama dengan kolaborator melakukan penyusunan langkah-

langkah pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran kooperatif 

dengan teknik bertukar pasangan. 

10) Menyiapkan Rencana Kegiatan Harian (RKH) untuk dipergunakan 

sebagai acuan dalam melaksanakan tindakan pada siklus I. 

11) Tema yang dilaksanakan yaitu tema Tanaman dengan sub tema 

cara menanam tanaman. 

12) Langkah selanjutnya adalah menyiapkan perangkat pembelajaran 

yang dibutuhkan pada proses belajar mengajar dengan strategi 

pembelajaran kooperatif dengan memanfaatkan lingkungan sebagai 

sumber belajar. 

13) Selain itu peneliti juga menyediakan lembar observasi siswa. 

Lembar obsevasi siswa merupakan lembar penilaian (pengamat) 

terhadap pelaksanaan pembelajaran. 
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14) Lembar observasi berisi pengamatan terhadap kemampuan guru 

dalam mengajar dan aktivitas siswa dalam pembelajaran. 

15) Guru menyiapkan media yang diperlukan sebagai penunjang 

pembelajaran, yaitu berupa kayu yang digunakan untuk melubangi 

tanah dan potongan batang singkong, kedelai, serta bunga cocor 

bebek. 

16) Peneliti dan kolabolator bertindak sebagai pengamat kegiatan 

belajar mengajar. Pembelajaran diobservasi dengan melibatkan 

teman sejawat sebagai pengamat dengan menggunakan lembar 

observasi aktivitas siswa. 

 

b. Pelaksanaan Tindakan 

Tahapan selanjutnya adalah tahapan pelaksanaan tindakan yang 

mengacu pada Rencana Kegiatan Harian (RKH). Kegiatan ini dapat 

diuraikan sebagai berikut. 

1) Guru mengawali pembelajaran dengan mengajak siswa untuk 

berbaris di halaman disertai dengan lagu “ Lonceng Berbunyi “. 

2) Kemudian dilanjutkan dengan doa yang dipimpin oleh salah satu 

siswa. 

3) Setelah memberikan salam guru melaksanakan tanya jawab dengan 

siswa mengenai cara menanam tanaman singkong, kedelai, dan 

bunga cocor bebek. 
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4) Beberapa pertanyaan dilontarkan oleh siswa, diantaranya adalah 

sebagai berikut: 

(a) “Bu, bagaimana cara menanam bunga cocor bebek?” 

(b) “Bu, daunnya di taruh di tanah ya?” 

(c) Sementara siswa lain memberikan pernyataan “Ya, bunga 

cocor bebek menanamnya dengan menaruh daunnya di tanah. 

(d) Guru menjelaskan bahwa apa yang teman kalian jelaskan itu 

benar. 

5) Kemudian guru meminta anak untuk mendengarkan penjelasan 

mengenai bagaimana cara menanam tanaman singkong, kedelai, 

dan bunga cocor bebek. 

6) Guru memberi contoh kepada siswa cara menanam tanaman 

singkong yaitu dengan cara menancapkan batangnya ke tanah, 

kemudian menjelaskan bahwa yang ada tanda bintang berada di 

atas, karena tidak boleh terbalik menanamnya. 

7) Siswa bernama Aris tiba-tiba maju kedepan mendekati guru untuk 

melihat tanda bintang yang ada di batang singkong. 

8) Kemudian guru mendekati siswa sambil memperlihatkan tanda 

bintang tersebut. 

9) Yang kedua memberi contoh cara menanam biji kedelai, yaitu 

dengan cara membuat lubang dengan kayu kira-kira sedalam jari 

tengah, kemudian biji dimasukkan ke dalam lubang, biji 

dimasukkan sebanyak satu atau dua. 
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10) Tora bertanya kepada guru “Bu, setelah bijinya dimasukkan 

ditutup lagi tidak?” 

11) Guru menjawab “di tutup lagi, jadi kalau ada ayam tidak dimakan.” 

12) Guru melanjutkan memberi cotoh cara menanam bunga cocor 

bebek yaitu dengan mengambil satu daun kemudian daun di 

lelakkan di tanah sambil ditekan agar daun menempel dengan 

tanah. 

13) Guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok. Pembagian 

kelompok dilakukan berdasarkan keinginan siswa sendiri dan 

dibantu oleh guru agar tidak saling berebut. 

14) Tiap-tiap kelompok adalah 6-7 siswa dan campuran antara laki-laki 

dan perempuan. 

15) Guru tetap menjaga situasi agar kondisi pembelajaran tetap terjaga 

dan tidak kacau. 

16) Setelah kelompok terbentuk, masing-masing kelompok bermain 

menangkap dan melempar bola dengan kelompoknya. 

17) Setelah selesai masing-masing siswa berbaris rapi untuk memulai 

melaksanakan tugas di kebun belakang sekolah. 

18) Guru menjelaskan tempat yang akan ditanami nanti, tempat 

tersebut sudah dibatasi dengan tali sehingga berbentuk kotak. 

19) Kelompok singkong menanam di kotak sebelah kiri, kelompok 

kedelai menanam di kotak tengah, dan kelompok bunga menanam 

di kotak sebelah kanan. 
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20) Setelah semua siswa mengerti guru memberikan satu ikat singkong 

kepada kelompok singkong, satu bungkus biji kedelai kepada 

kelompok kedelai, dan satu ikat daun bunga cocor bebek kepada 

kelompok bunga. 

21) Guru mengajak anak-anak menuju ke kebun belakang sekolah 

untuk praktek menanam tanaman tersebut. 

22) Masing-masing kelompok menempatkan diri sesuai dengan tempat 

dan kelompoknya. 

23) Pada saat kegiatan berlangsung salah satu siswa dari kelompok 

singkong bergantian dengan siswa dari kelompok kedelai, dan satu 

siswa dari kelompok kedelai bergantian dengan siswa dari 

kelompok bunga. 

24) Pada akhir pembelajaran guru dan siswa menyimpulkan kegiatan 

yang telah dilaksanakan dengan saling bertanya jawab antara guru 

dengan masing-masing kelompok. 

 

c. Observasi 

Selama pelaksanaan tindakan kelas, peneliti dan guru mitra 

mengamati jalannya proses belajar mengajar dengan menggunakan 

lembar observasi perkembangan sosial siswa pada pembelajaran tema 

tanaman melalui strategi pembelajaran kooperatif dengan 

memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar untuk meningkatkan 

perkembangan sosial terutama dalam hal kerja sama dan aktivitas 

sosial antar siswa. 
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Pada tahapan observasi siklus pertama yang dilaksanakan pada 

saat kegiatan proses belajar mengajar sedang berlangsung dapat 

diketahui aktivitas pada saat guru menyebutkan bahwa kegiatan belajar 

adalah menanam tanaman secara kelompok, siswa kelihatan senang 

dan sangat antusias, sehingga suasana siswa sangat gembira. 

Saat guru menjelaskan dan mempraktekkan cara menanam 

tanaman, semua siswa dengan baik menghadap ke depan dan 

mendengarkan penjelasan guru. Siswa mengikuti kegiatan ini dengan 

baik dan sesekali memberikan tanggapan serta pertanyaan. 

Pada saat kegiatan di kebun belakang sekolah, kelompok 

menempati kebun sesuai dengan tempat yang sudah dibagi. Masing-

masing kelompok menanam tanaman sesuai tugas kelompoknya. Pada 

saat kegiatan hal-hal yang dilakukan siswa di antaranya adalah sebagai 

berikut: 

2) Dikelompok singkong Aris dan Ihsam becakap-cakap “Ihsam kita 

ukur jarak menanamnya dengan tangan saja.” 

3) Ihsam menjawab “kamu yang mengukur biar Luthfi yang membuat 

lubang.” 

4) Tiba-tiba Dani mengatakan “aku yang menancapkan singkongnya.” 

5) Aris menjawab “ menanam singkong tidak boleh terbalik, gambar 

bintangnya berada di atas.” 
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6) Pada kelompok kedelai, mereka mencontoh kelompok singkong, 

Tora membuat lubang, Naila memasukkan biji ke lubang dan Mila 

mengambil air untuk menyiram. 

7) Tora berkata pada Naila “Naila bijinya tidak boleh banyak-

banyak.” 

8) Pandu bertanya pada Tora “kedelainya ditutup apa tidak?” 

9) Pandu menjawab “ditutup kembali agar tidak dimakan ayam.” 

10) Pada saat kegiatan Brian, Pandu dan Hendra tidak mau bekerja 

sama, mereka menanam sendiri-sendiri. 

11) Pada saat kegiatan berlangsung, Naila berkata pada Dani, “Dani 

ayo lomba membuat lubang yang banyak.” 

12) Dani menjawab, “ayo, pasti kelompok ku yang selesai dulu”. 

13) Pada kelompok bunga, Riyan menggunakan kayu untuk mengukur 

jarak tanam dan pada saat itu juga Arifin, Nugroho, dan Riyan 

saling bersendaugurau dengan mengotori tangan temannya dengan 

tanah. 

14) Andra berkata pada Shanti “daunnya harus ditekan agar menempel 

dan tidak lepas.” 

15) Ovi tidak bisa kemudian Andra memberi contoh cara menanam 

yang benar. 

16) Saat kegiatan kelompok singkong bernyanyi “Lihat Kebunku” lalu 

kelompok lain ikut menyanyi. 
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17) Setelah kegiatan selesai semua siswa mengembalikan peralatan ke 

dalam kelas tetapi Brian tidak mau mengembalikan. 

 

d. Refleksi 

Deskripsi data hasil implementasi tentang kerja sama siswa dan 

perkembangan sosial pada tema tanaman  melalui strategi 

pembelajaran koperatif dengan memanfaatkan lingkungan sebagai 

sumber belajar pada siklus I.  

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada 

siklus I, sebanyak 20 siswa yang mengikuti pembelajaran dengan hasil 

sebagai berikut. Aktivias kerja sama dalam menanam tanaman 

singkong, kedelai dan bunga cocor bebek hanya 50 % atau sebantak 10 

siswa yang mau saling bekerja sama. Aktivitas bekerja sama 

mengembalikan peralatan yang telah digunakan dan Aktivitas siswa 

saling bertanya kepada teman juga hanya 50 % atau 10 siswa. Pada 

siklus I semua siswa tidak ramai dan semuanya memperhatikan guru 

menjelaskan kegiatan. Pada saat kegiatan tanya jawab ada tiga siswa 

yang bertanya kepada guru dan ada satu siswa yang menjawab 

pertanyaan temannya. 

Berdasarkan hasil pengamatan, pelaksanaan pembelajaran pada 

siklus I sudah baik. Namun demikian, kegiatan pembelajaran pada 

siklus I perlu di ulang karena kerja sama dan perkembangan sosial 
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siswa dalam pembelajaran belum tercapai, maka peneliti dan guru 

mitra melakukan perencanaan ulang pembelajaran di siklus II. 

Aktivitas-aktivitas yang perlu diperbaiki pada siklus 

selanjutnya adalah meningkatkan kerja sama siswa dan perkembangan 

sosial peserta didik. Peningkatan perkembangan sosial peserta didik 

dapat dilakukan melalui pemberian motivasi untuk saling bekerja sama 

dalam satu kelompok, sehingga peserta didik yang kurang mampu 

memahami dapat terbantu oleh peserta didik lain. 

 

2. Perkembangan Sosial Siswa dalam KBM Siklus I 

Hasil pengamatan terhadap aktivitas sosial dalam proses 

pembelajaran yang dapat menggambarkan perkembangan sosial siswa 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

TABEL 4 
DATA HASIL PENGAMATAN 

PERKEMBANGAN SOSIAL SISWA SIKLUS I 
KELAS B2 TK DHARMAWANITA 1 DEPOK 

Hasil 
Pengamatan 

Variabel Perkem 
bangan sosial 
                          Indikator   1 2 3 4 

Jumlah 
Yang 

Tuntas 
% 

1. Mampu bermain 
bersama teman. 1 8 4 7 11 55 % 

2. Mau bergantian dan 
antri. - 6 7 7 14 70 % 

3. Mengikuti perintah 
dan petunjuk. - 5 9 6 15 75 % 

4. Mampu berteman, 
berkomunikasi, dan 
membantunya. - 7 6 7 13 65 % 

Data pengamatan pada lampiran hal 115-117 
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Keterangan: 

1 : Tidak pernah 

2 : Kadang-kadang 

3 : Sering 

4 : Selalu 

Berdasarkan tabel 4 di atas, ada 4 indikator yang diamati dengan 

rata-rata hasil sebagai berikut: 

Pada proses pembelajaran pada siklus I, melalui strategi 

pembelajaran kooperatif dengan memanfaatkan lingkungan sebagai 

sumber belajar pada indikator mampu bermain bersama teman (55 %), 

mau bergantian dan antri (70 %), mengikuti perintah dan petunjuk (75 %) 

dan mampu berteman, berkomunikasi dan membantu (65 %). 

Bila ditinjau dari indikator keberhasilan perkembangan melalui 

strategi pembelajaran kooperatif dengan memanfaatkan lingkungan 

sebagai sumber belajar. Peserta didik dilibatkan dalam kerja kelompok, 

tetapi tingkat kerja sama peserta didik masih rendah, dikarenakan peserta 

didik masih banyak yang pasif. Pada kegiatan ini terdapat 3 siswa yang 

tidak mau bekerja sama. 

Pada proses pembelajaran siklus I, ketika tahap pendahuluan 

pembelajaran melalui strategi pembelajaran kooperatif dengan 

memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar sebagian sudah 

menunjukkan keterkaitan untuk mengikuti pelajaran. Hal ini ditandai 

dengan adanya kesiapan untuk menerima penjelasan materi dari guru. Hal 
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ini mengindikasikan bahwa siswa termotivasi untuk mengetahui lebih jauh 

kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan selama pembelajaran. 

 

3. Kemampuan Guru dalam Mengelola Pembelajaran Siklus I 

Hasil pengamatan secara keseluruhan aktivitas guru dalam 

pembelajaran tema tanaman melalui strategi pembelajaran kooperatif 

dengan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar menunjukkan 

bahwa guru memberikan penguatan positif kepada siswa seperti 

memberikan tepuk tangan kepada siswa saat melaksanakan kegiatan dan 

guru selalu memotifasi siswa saat melaksanakan kegiatan seperti mengajak 

siswa untuk bernyanyi bersama. Berikut ini adalah hasil pengamatan 

terhadap keterampilan guru. 

Tabel 5 
Hasil pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran melalui 

strategi pembelajaran kooperatif dengan memanfaatkan lingkungan 
sebagai sumber belajar pada siklus I 

 
NO Aspek yang diamati Kategori 

1. Persiapan mengajar Baik 

2. Proses mengajar Baik  

3. Pengelolaan pembelajaran kooperatif Baik  

4. Evaluasi pembelajaran Cukup 
Data pengamatan pada lampiran hal 118 

Keterangan: 

Baik : 80 – 90 

Cukup : 70 – 79 

Kurang: 50 – 69 
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D. Hasil Penelitian Siklus II 

1. Deskripsi Data Pelaksanaan  Tindakan Siklus II 

Siklus kedua ini dilaksanakan di kelas B2 TK Dharmawanita 1 

Depok Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan pada tema tanaman dengan 

membahas cara merawat tanaman. Langkah-langkah kegiatan belajar 

mengajar melalui strategi pembelajaran kooperatif dengan memanfaatkan 

lingkungan sebagai sumber belajar pada siklus II, yaitu: 

b. Perencanaan 

Langkah-langkah kegiatan belajar mengajar dengan teknik mencari 

pasangan pada tahap perencanaan siklus II adalah sebagai berikut: 

1) mendesain skenario pembelajaran melalui strategi pembelajaran 

kooperatif dengan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber 

belajar dengan teknik mencari pasangan, sesuai dengan hasil 

refleksi siklus I. 

2) Selanjutnya menyiapkan Rencana Kegiatan Harian (RKH) melalui 

strategi pembelajaran kooperatif dengan memanfaatkan lingkungan 

sebagai sumber belajar untuk meningkatkan kerja sama dan 

aktivitas sosial anak pada tema tanaman sub tema memelihara 

tanaman, sesuai dengan hasil refleksi siklus I. pembelajaran 

dilaksanakan secara berkelompok. 

3) Langkah selanjutnya adalah menyiapkan perangkat pembelajaran 

yang dibutuhkan pada proses belajar mengajar dengan strategi 
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pembelajaran kooperatif dengan memanfaatkan lingkungan sebagai 

sumber belajar. 

4) Selain itu peneliti juga menyediakan lembar observasi siswa. 

Lembar obsevasi siswa merupakan lembar penilaian (pengamat) 

terhadap pelaksanaan pembelajaran. Lembar observasi berisi 

pengamatan terhadap kemampuan guru dalam mengajar dan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran. 

5) Guru menyiapkan media yang diperlukan sebagai penunjang 

pembelajaran, yaitu berupa kantong plastik yang digunakan untuk 

menaruh benda-benda yang di dapat dari kebun seperti berbagai 

macam batu dan berbagai macam daun. 

6) Selain itu ada ember yang digunakan untuk mengumpulkan benda-

benda yang di dapat siswa. 

7) Peneliti dan kolabolator bertindak sebagai pengamat kegiatan 

belajar mengajar.  

8) Pembelajaran diobservasi dengan melibatkan teman sejawat 

sebagai pengamat dengan menggunakan lembar observasi 

keaktifan siswa. 

 

c. Pelaksanaan Tindakan 

Tahapan selanjutnya adalah tahapan pelaksanaan tindakan yang 

mengacu pada Rencana Kegiatan Harian (RKH). Kegiatan ini dapat 

diuraikan sebagai berikut: 
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1) Guru mengawali pembelajaran dengan mengajak siswa untuk 

berbaris di halaman disertai dengan lagu “ Lonceng Berbunyi “. 

2) Kemudian masuk kelas dan dilanjutkan dengan doa yang dipimpin 

oleh salah satu siswa. 

3) Setelah memberikan salam guru melaksanakan tanya jawab dengan 

siswa mengenai cara memelihara tanaman. 

4) Beberapa pernyataan dilontarkan oleh siswa, seperti: 

a. “Bu, tanamannya disiram setiap hari.” 

b. Selain itu ada siswa lain yang menambahkan, seperti “Bu, 

tanamannya disiram setiap pagi dan sore.” 

c. Ada siswa yang memberikan komentar, “Bu, daunnya yang 

kering di buang dan dibersihkan.” 

d. Ada siswa lain lagi berkata, “Bu, diberi pupuk.” 

5) Lalu guru menjelaskan bahwa apa yang teman kalian jelaskan itu 

benar. 

6) Guru meminta semua siswa untuk mendengarkan penjelasan 

mengenai bagaimana cara merawat tanaman. 

7) Setelah selesai menjelaskan dan bertanya jawab dengan siswa 

kemudian siswa diberi tugas untuk mengambil berbagai macam 

daun yang ada di kebun dan berbagai macam batu yang ada di 

kebun juga. 
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8) Guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok. Pembagian 

kelompok dilakukan berdasarkan keinginan siswa sendiri dan 

dibantu oleh guru agar tidak saling berebut. 

9) Tiap-tiap kelompok adalah 5 siswa dan campuran antara laki-laki 

dan perempuan. 

10) Guru tetap menjaga situasi agar kondisi pembelajaran tetap terjaga 

dan tidak kacau. 

11) Setelah kelompok terbentuk, guru mulai menjelaskan benda apa 

saja yang akan diambil di kebun nanti. 

12) Benda yang di ambil yaitu berbagai macam daun, baik daun kering, 

yang masih hijau maupun sudah kuning. 

13) Selain itu siswa juga mengambil berbagai macam batu, seperti batu 

kecil, sedang, dan besar. 

14) Untuk mengumpulkan benda tersebut, guru menyediakan kantong 

plastik untuk masing-masing siswa. 

15) Sebelum kegiatan dimulai masing-masing siswa menurut 

kelompoknya mengambil kantong plastik yang disediakan dan 

tidak boleh berebut. 

16) Setiap kelompok akan keluar kelas setelah ditunjuk oleh guru. 

17) Setelah semua siswa keluar guru dan siswa menuju ke kebun 

belakang sekolah untuk mencari benda-benda. 

18) Setelah semua siswa mendapatkan benda tersebut, guru mengajak 

siswa untuk kembali ke halaman kelas. 
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19) Siswa harus menuang benda tersebut ke dalam ember dan saling 

bergantian dengan siswa lain. 

20) Setelah dituang lalu kantong plastiknya dikumpulkan di tempat 

yang sudah disediakan guru. 

21) Setelah itu siswa sesuai dengan kelompoknya lomba mengambil 

benda yang ada di ember tadi. 

22) Kelompok merah mengambil daun berwarna kuning. 

23) Kelompok kuning mengambil daun berwarna hijau. 

24) Kelompok hijau mengambil semua jenis batu. 

25) Kelompok biru mengambil daun kering. 

26) Setelah lomba selesai semua siswa serentak mengambil benda yang 

ada di depannya sambil di hitung. 

27) Setelah bendanya habis siswa menghitung benda yang didapatnya. 

28) Kemudian siswa mencari siswa lain yang jumlah bendanya sama 

dengan jumlah benda yang dia dapat. 

29) Siswa yang mendapat daun lima berpasangan dengan siswa yang 

mendapat daun lima. 

30) Pada akhir pembelajaran guru dan siswa menyimpulkan kegiatan 

yang telah dilaksanakan dengan saling bertanya jawab antara guru 

dengan masing-masing kelompok. 
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d. Observasi 

Selama pelaksanaan tindakan kelas, peneliti dan guru mitra 

mengamati jalannya proses belajar mengajar dengan menggunakan 

lembar observasi perkembangan sosial siswa pada pembelajaran tema 

tanaman melalui strategi pembelajaran kooperatif dengan 

memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar untuk meningkatkan 

perkembangan sosial terutama dalam hal kerjasama dan aktivitas sosial 

antar siswa. 

Pada tahapan observasi siklus kedua, saat kegiatan proses 

belajar mengajar sedang berlangsung dapat diketahui bahwa aktivitas 

siswa memperhatikan guru dan tidak ramai, pada saat guru 

menunjukkan benda-benda yang di ambil dari kebun, semua siswa 

sangat senang sekali dan menunjukkan wajah yang gembira, tidak 

berbeda dari siklus yang pertama. Semua siswa sangat senang sekali 

karena kegiatannya di luar kelas lagi, siswa merasa senang karena 

pembelajaran biasanya anak tidak pernah di ajak untuk ke luar kelas. 

Pada saat kegiatan mencari benda di kebun semua siswa saling 

bercanda dan bekerja sama mencari benda tersebut, selain itu siswa 

saling memperlihatkan kepada temannya benda-benda yang 

diambilnya. Pada saat kegiatan hal-hal yang dilakukan siswa di 

antaranya adalah sebagai berikut: 

1) Pada saat mau keluar kelas melaksanakan kegiatan Pandu, Jeny 

dan Riyan sudah tidak sabar menunggu giliran untuk keluar kelas. 
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2) Riyan tidak mau mengambil kantong plastik sendiri, dia mau 

merebut kantongnya Novel. 

3) Setelah guru memberi pengarahan Riyan akhirnya mau mengambil 

sendiri. 

4) Pada saat menuju ke kebun Ihsam, Pandu, dan Jeny menggunakan 

kantong plastik untuk kipas. 

5) Sedangkan Aris menggunakan kantong plastik untuk topi. 

6) Pada saat berjalan ke kebun mencari benda, Febri lebih senang 

mencari benda sendiri dari pada mencari bersama dengan teman-

temannya. 

7) Ketika Dani mendapatkan daun dia menggunakan daun tersebut 

untuk menutup mata Aris. 

8) Ketika berjalanan Dani dan Aris bercakap-cakap “tidak boleh 

mengambil batu yang besar nanti kantong plastiknya bisa sobek.” 

9) Tora menjawab “kalau batunya besar kantong plastiknya juga tidak 

cukup.” 

10) Pandu, Aris, dan Brian mengambil potongan genteng. 

11) Setelah semuanya mendapatkan benda, pada saat menaruh benda 

tersebut di dalam ember, Brian tidak mau menaruhnya sendiri. 

12) Brian mau menaruhnya sendiri setelah di suruh sama teman-

temannya. 

13) Pada saat kegiatan kelompok lomba mengambil benda sesuai tugas 

kelompoknya, semua siswa tertib mengikuti kegiatan tersebut. 
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14) Ketika kegiatan mencari pasangan Devi dan Novel malu untuk 

bertanya kepada temannya. Sehingga mereka berdua di bantu oleh 

teman-temannya. 

15) Setelah semuanya mendapatkan pasangan semua siswa menyanyi 

lagu “Ini” ( ini daun, ini batu, itu apa?) 

 

e. Refleksi 

Deskripsi data hasil implementasi tentang kerja sama siswa dan 

perkembangan sosial pada tema tanaman  melalui strategi 

pembelajaran koperatif dengan memanfaatkan lingkungan sebagai 

sumber belajar pada siklus II.  

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada 

siklus II, sebanyak 20 siswa yang mengikuti pembelajaran dengan 

hasil sebagai berikut. Aktivitas kerja sama dalam mencari macam-

macam daun dan macam-macam benda sebanyak 80 % atau sebanyak 

16 siswa yang mau saling bekerja sama. Berbeda dengan siklus yang 

pertama yang hanya 50 % atau 10 siswa yang mau saling bekerja sama. 

Aktivitas siswa saling bertanya kepada teman 75 % atau sebanyak 15 

siswa yang saling bertanya. Hal ini juga berbeda dengan siklus yang 

pertama hanya 50 % atau 10 siswa yang saling bertanya. Pada siklus II 

semua siswa tidak ramai dan semuanya memperhatikan guru 

menjelaskan kegiatan. Pada saat kegiatan tanya jawab ada delapan 

siswa yang bertanya kepada guru. 
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Berdasarkan hasil pengamatan, bahwa pelaksanaan 

pembelajaran pada siklus II sudah baik. Namun demikian, kegiatan 

pembelajaran pada siklus II masih perlu di ulang karena perkembangan 

sosial siswa dalam pembelajaran belum tercapai maksimal, maka 

peneliti dan guru mitra melakukan perencanaan ulang pembelajaran di 

siklus III. 

Aktivitas-aktivitas yang perlu di perbaiki pada siklus 

selanjutnya adalah meningkatkan kerja sama dan aktivitas sosial antar 

siswa baik dalam pembelajaran maupun pada saat istirahat. 

Peningkatan pembelajaran dapat dilakukan dengan memberikan 

motivasi dan memberikan penguatan positif seperti memberikan 

gambar bintang di tangannya. 

 

2. Perkembangan Sosial Siswa dalam KBM Siklus II 

Hasil pengamatan terhadap aktivitas sosial dalam proses 

pembelajaran yang dapat menggambarkan perkembangan sosial siswa 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

TABEL 6 
DATA HASIL PENGAMATAN 

PERKEMBANGAN SOSIAL SISWA SIKLUS II 
KELAS B2 TK DHARMAWANITA 1  DEPOK 

Hasil 
Pengamatan 

Variabel Perkem 
bangan sosial 
                          Indikator   1 2 3 4 

Jumlah 
Yang 

Tuntas 
% 

1. Mampu bermain 
bersama teman. - 4 3 13 16 80 % 

2. Mau bergantian dan 
antri. - 2 4 14 18 90 % 
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3. Mengikuti perintah 
dan petunjuk. - 3 4 13 17 85 % 

4. Mampu berteman, 
berkomunikasi, dan 
membantunya. - 4 5 11 16 80 % 

Data pengamatan pada lampiran hal 120-123 

Keterangan: 

1 : Tidak pernah 

2 : Kadang-kadang 

3 : Sering 

4 : Selalu 

Berdasarkan tabel 6 di atas, ada 4 indikator yang diamati dengan 

rata-rata hasil sebagai berikut: 

Pada proses pembelajaran pada siklus II, melalui strategi 

pembelajaran kooperatif dengan memanfaatkan lingkungan sebagai 

sumber belajar pada indikator mampu bermain bersama teman (80 %), 

mau bergantian dan antri (90 %), mengikuti perintah dan petunjuk (85 %) 

dan mampu berteman, berkomunikasi dan membantu (80 %). 

Bila ditinjau dari indikator keberhasilan perkembangan melalui 

strategi pembelajaran kooperatif dengan memanfaatkan lingkungan 

sebagai sumber belajar. Peserta didik dilibatkan dalam kerja kelompok, 

tingkat kerja sama peserta didik sudah baik, hal ini ditunjukkan bahwa 

hanya empat siswa yang tidak selalu mau bekerja sama. 
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Pada proses pembelajaran siklus II, ketika tahap pendahuluan 

pembelajaran melalui strategi pembelajaran kooperatif dengan 

memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar semua siswa sudah 

menunjukkan keterkaitan untuk mengikuti pelajaran. Hal ini ditandai 

dengan adanya kesiapan untuk menerima penjelasan materi dari guru dan 

tanya jawab antara guru dan siswa berjalan dengan lancar.  

 

3. Kemampuan Guru dalam Mengelola Pembelajaran Siklus II 

Hasil pengamatan secara keseluruhan aktivitas guru dalam 

pembelajaran tema tanaman melalui strategi pembelajaran kooperatif 

dengan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar menunjukkan 

bahwa guru memberikan penguatan positif kepada siswa seperti 

memberikan tepuk tangan kepada siswa saat melaksanakan kegiatan dan 

guru selalu memotifasi siswa saat melaksanakan kegiatan seperti mengajak 

siswa untuk bernyanyi bersama. Selain itu guru mengarahkan agar siswa 

saling membantu saat mau mengambil daun yang agak tinggi, misalnya 

siswa mencoba meraih daun dan dipegang terus agar tidak lepas, lalu 

teman yang lainnya mengambil daun tersebut. Berikut ini adalah hasil 

pengamatan terhadap keterampilan guru. 
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Tabel 7 
Hasil pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran melalui strategi 

pembelajaran kooperatif dengan memanfaatkan lingkungan 
sebagai sumber belajar pada siklus II 

 
NO Aspek yang diamati Kategori 

1. Persiapan mengajar Baik 

2. Proses mengajar Baik  

3. Pengelolaan pembelajaran kooperatif Baik  

4. Evaluasi pembelajaran Baik 
Data pengamatan pada lampiran hal 124 

 Keterangan: 

Baik : 80 – 90 

Cukup : 70 – 79 

Kurang: 50 – 69 

 

E. Hasil Penelitian Siklus III 

1. Deskripsi Data Pelaksanaan  Tindakan Siklus III 

Siklus ketiga dilaksanakan di kelas B2 TK Dharmawanita 1 Depok 

Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan pada tema tanaman dengan 

membahas manfaat tanaman. Langkah-langkah kegiatan belajar mengajar 

melalui strategi pembelajaran kooperatif dengan memanfaatkan 

lingkungan sebagai sumber belajar pada siklus III, yaitu: 

a. Perencanaan 

Langkah-langkah kegiatan belajar mengajar dengan teknik bertukar 

pasangan pada tahap perencanaan siklus III adalah sebagai berikut: 
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1) Mendesain skenario pembelajaran melalui strategi pembelajaran 

kooperatif dengan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber 

belajar dengan teknik bertukar pasangan, sesuai dengan hasil 

refleksi siklus II. 

2) Selanjutnya menyiapkan Rencana Kegiatan Harian (RKH) melalui 

strategi pembelajaran kooperatif dengan memanfaatkan lingkungan 

sebagai sumber belajar untuk meningkatkan kerja sama dan 

perkembangan sosial anak pada tema tanaman sub tema manfaat 

tanaman, sesuai dengan hasil refleksi siklus II. pembelajaran 

dilaksanakan secara berkelompok. 

3) Langkah selanjutnya adalah menyiapkan perangkat pembelajaran 

yang dibutuhkan pada proses belajar mengajar dengan strategi 

pembelajaran kooperatif dengan memanfaatkan lingkungan sebagai 

sumber belajar. 

4) Selain itu peneliti juga menyediakan lembar observasi siswa. 

Lembar obsevasi siswa merupakan lembar penilaian (pengamat) 

terhadap pelaksanaan pembelajaran. Lembar observasi berisi 

pengamatan terhadap kemampuan guru dalam mengajar dan 

perkembangan sosial siswa dalam pembelajaran. 

5) Guru menyiapkan media yang diperlukan sebagai penunjang 

pembelajaran, yaitu berupa ranting (kayu yang bercabang), daun, 

tali rafia, gunting dan lidi. 
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6) Peneliti dan kolabolator bertindak sebagai pengamat kegiatan 

belajar mengajar.  

7) Pembelajaran diobservasi dengan melibatkan teman sejawat 

sebagai pengamat dengan menggunakan lembar observasi 

perkembangan sosial siswa. 

 

b. Pelaksanaan Tindakan 

Tahapan selanjutnya adalah tahapan pelaksanaan tindakan yang 

mengacu pada Rencana Kegiatan Harian (RKH). Kegiatan ini dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

1) Guru mengawali pembelajaran dengan mengajak siswa untuk 

berbaris di halaman disertai dengan lagu “ Lonceng Berbunyi “. 

2) Kemudian dilanjutkan dengan doa yang dipimpin oleh salah satu 

siswa. 

3) Setelah memberikan salam guru melaksanakan tanya jawab dengan 

siswa mengenai manfaat tanaman. 

4) Beberapa pernyataan dilontarkan oleh siswa, seperti: 

(a) “Bu, kalau main biar adem.” 

(b) “Bu, daunnya untuk makan kambing.” 

(c) Ada siswa lain yang menjawab, ”Bu, biar tidak kehujanan.” 

(d) Ada siswa lain lagi berkata, “Bu, biar tidak kepanasan.” 

5) Lalu guru menjelaskan bahwa apa yang teman kalian jelaskan itu 

benar bahwa yang namanya adem dan panas itu sama artinya. 
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6) Guru meminta semua siswa untuk mendengarkan penjelasan, 

bahwa tanaman itu dapat dimanfaatkan untuk apa saja. Misalnya 

agar tidak terjadi banjir, tanah longsor, tidak panas, dan seperti 

yang dikatakan teman-teman kalian tadi. 

7) Guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok. Pembagian 

kelompok dilakukan berdasarkan keinginan siswa sendiri dan 

dibantu oleh guru agar tidak saling berebut. 

8) Tiap-tiap kelompok adalah 5 siswa dan campuran antara laki-laki 

dan perempuan. 

9) Guru tetap menjaga situasi agar kondisi pembelajaran tetap terjaga 

dan tidak kacau. 

10) Setelah kelompok terbentuk, guru mulai menjelaskan lagi bahwa 

anak-anak membuat tanaman dari ranting dan daun yang telah 

disediakan. 

11) Kemudian daun-daun yang ada di pasang pada ranting-ranting.  

12) Untuk memasang daun di ranting guru menyediakan tali rafia, lidi 

(lidi digunakan untuk melubangi daun), dan gunting (gunting 

digunakan untuk memotong rafia). 

13) Guru memberi contoh bagaimana cara mengikat daun pada ranting, 

dengan menunjuk salah satu murid untuk membantunya. 

14) Terlebih dahulu siswa diajari cara memberi lubang pada daun 

dengan cara di tusuk dengan lidi secara hati-hati. 

15) Setelah itu gunting tali rafia secukupnya untuk mengikat daun. 
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16) Kemudian tali rafia dimasukkan ke dalam lubang daun lalu di 

ikatkan pada ranting. 

17) Langkah selanjutnya sama seperti yang telah dilakukan 

sebelumnya, sampai ranting tersebut dipenuhi dengan daun-daun. 

18) Sebelum kegiatan dimulai masing-masing siswa menurut 

kelompoknya menempatkan diri di tempat yang telah diberi 

pembatas. 

19) Setelah itu masing-masing kelompok secara bergiliran mengambil 

ranting, daun, tali rafia, lidi, dan gunting. 

20) Pada saat kegiatan berlangsung salah satu siswa dari kelompok 

daun bergantian dengan kelompok pohon dan satu siswa dari 

kelompok buah bergantian dengan kelompok bunga. 

21) Pada akhir pembelajaran guru dan siswa menyimpulkan kegiatan 

yang telah dilaksanakan dengan saling bertanya jawab antara guru 

dengan masing-masing kelompok. 

 

c. Observasi 

Selama pelaksanaan tindakan kelas, peneliti dan guru mitra 

mengamati jalannya proses belajar mengajar dengan menggunakan 

lembar observasi perkembangan sosial siswa pada pembelajaran tema 

tanaman melalui strategi pembelajaran kooperatif dengan 

memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar untuk meningkatkan 
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perkembangan sosial terutama dalam hal kerjasama dan aktivitas sosial 

antar siswa. 

Pada tahapan observasi siklus ketiga, saat kegiatan proses 

belajar mengajar sedang berlangsung dapat diketahui bahwa aktivitas 

siswa memperhatikan guru dan tidak ramai, pada saat guru 

memberikan penjelasan bagaimana cara membuat tanaman dari ranting 

dan daun, semua siswa sangat senang sekali dan menunjukkan wajah 

yang gembira, tidak berbeda dari siklus yang kedua. Semua siswa 

sangat senang sekali karena kegiatannya di luar kelas, siswa merasa 

senang karena kegiatan yang diberikan belum pernah mereka lakukan 

atau kerjakan sebelumnya. 

Pada saat kegiatan membuat tanaman dari ranting dan daun 

semua siswa saling bercanda dan bekerja sama mengikat daun pada 

ranting tersebut, selain itu siswa saling bergantian pada saat mengikat, 

karena kalau dilakukan bersama-sama bisa saling bersenggolan dan 

akhirnya daunnya menjadi sobek. Pada saat kegiatan hal-hal yang 

dilakukan siswa di antaranya adalah sebagai berikut: 

1) Pada saat mengambil ranting Dani kelompok daun dengan 

semangat mengambil ranting yang ukurannya paling besar 

dibandingkan dengan ranting yang lainnya. 

2) Aris kelompok batang tidak mau kalah dengan Dani, Aris ikut 

berlari kemudian mengambil ranting yang tersisa. 
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3) Setelah semua kelompok menempatkan diri di tempatnya masing-

masing kegiatan langsung dimulai. 

4) Pada saat kegiatan di mulai Ihsam melubangi semua daun yang ada 

kemudian teman yang lain ada yang memotong-motong tali rafia. 

5) Andra mulai dengan melubangi daun kemudian menggunting tali 

rafia. 

6) Yang mengikat daun ke ranting adalah Novel dibantu dengan Tora. 

7) Sedangkan Aris lebih senang melubangi daun kemudian 

mengikatnya langsung pada ranting. 

8) Pada saat kegiatan berlangsung anak-anak bermain tebak-tebakan. 

9) Pada kelompok daun, Dani memberikan pertanyaan kepada 

temannya, “Pohon apa yang warnanya merah?” 

10) Andra dari kelompok bunga menjawab, “pohon jagung.” 

11) Tora menjawab “pohon bayam.” 

12) Dani mulai memberikan komentar bahwa semua jawaban kalian 

salah dan yang benar adalah pohon di pinggir jalan yang di cat 

merah. 

13) Semua teman-teman Dani tertawa geli mendengar Dani berkata 

begitu. 

14) Karena hal tersebut anak-anak langsung menyanyi lagu merah itu 

merah, putih itu putih, merah-merah putih-putih aku tidak lupa. 

15) Mereka bernyanyi sambil bertepuk tangan dan ada yang sedang 

mengikat daun pada ranting. 
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16) Setelah kegiatan selesai semua siswa mengembalikan peralatan ke 

dalam kelas. 

 

d. Refleksi 

Deskripsi data hasil implementasi tentang kerja sama siswa dan 

perkembangan sosial pada tema tanaman  melalui strategi 

pembelajaran koperatif dengan memanfaatkan lingkungan sebagai 

sumber belajar pada siklus III.  

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada 

siklus III, sebanyak 20 siswa yang mengikuti pembelajaran dengan 

hasil sebagai berikut. Aktivitas kerja sama dalam membuat tanaman 

dari ranting dan daun sebanyak 18 siswa yang mau saling bekerja 

sama. Berbeda dengan siklus yang kedua yang hanya 16 siswa yang 

mau saling bekerja sama. Aktivitas siswa saling bertanya kepada 

teman 17 siswa yang saling bertanya. Hal ini juga berbeda dengan 

siklus yang kedua 15 siswa yang saling bertanya. Pada siklus III semua 

siswa tidak ramai dan semuanya memperhatikan guru menjelaskan 

kegiatan. Pada saat kegiatan tanya jawab ada sembilan siswa yang 

bertanya kepada guru. 

Berdasarkan hasil pengamatan, bahwa pelaksanaan 

pembelajaran pada siklus III sudah baik. Hal ini menunjukkan bahwa 

melalui strategi pembelajaran kooperatif dengan memanfaatkan 

lingkungan sebagai sumber belajar berpengaruh positif pada kerja 
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sama dan perkembangan sosial anak. Guru memberikan penjelasan 

kepada siswa tentang tujuan pembelajaran yanag akan dilakukan, 

sehingga siswa dapat memahami arah pembelajaran. Selama proses 

belajar mengajar, dan siswa sedang beraktivitas, guru sangat 

membantu siswa untuk lebih bersosialisasi dengan siswa yang lain. 

Kerja sama pada siklus ketiga ini sudah dilakukan dengan baik oleh 

semua kelompok yang ada. 

 

2. Perkembangan Sosial Siswa dalam KBM Siklus III 

Hasil pengamatan terhadap aktivitas sosial dalam proses 

pembelajaran yang dapat menggambarkan perkembangan sosial siswa 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

TABEL 8 
DATA HASIL PENGAMATAN 

PERKEMBANGAN SOSIAL SISWA SIKLUS III 
KELAS B2 TK DHARMAWANITA 1  DEPOK 

Hasil 
Pengamatan 

Variabel Perkem 
bangan sosial 
                          Indikator   1 2 3 4 

Jumlah 
Yang 

Tuntas 
% 

1. Mampu bermain 
bersama teman. - 2 4 14 18 90 % 

2. Mau bergantian dan 
antri. - 1 3 16 19 95 % 

3. Mengikuti perintah 
dan petunjuk. - 2 3 15 18 90 % 

4. Mampu berteman, 
berkomunikasi, dan 
membantunya. - 2 5 13 18 90 % 

Data pengamatan pada lampiran hal 126-129 
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Keterangan: 

1 : Tidak pernah 

2 : Kadang-kadang 

3 : Sering 

4 : Selalu 

Berdasarkan tabel 8 di atas, ada 4 indikator yang diamati dengan 

rata-rata hasil sebagai berikut: 

Pada proses pembelajaran pada siklus III, melalui strategi 

pembelajaran kooperatif dengan memanfaatkan lingkungan sebagai 

sumber belajar pada indikator mampu bermain bersama teman (90 %), 

mau bergantian dan antri (95 %), mengikuti perintah dan petunjuk (90 %) 

dan mampu berteman, berkomunikasi dan membantu (90 %). 

Bila ditinjau dari indikator keberhasilan perkembangan melalui 

strategi pembelajaran kooperatif dengan memanfaatkan lingkungan 

sebagai sumber belajar. Peserta didik dilibatkan dalam kerja kelompok, 

tingkat kerja sama peserta didik sudah baik, hal ini ditunjukkan bahwa 

hanya 2 siswa yang kadang-kadang tidak mau bekerja sama. 

Pada proses pembelajaran siklus III, ketika tahap pendahuluan 

pembelajaran melalui strategi pembelajaran kooperatif dengan 

memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar semua siswa sangat 

antusias untuk mengikuti pelajaran. Hal ini ditandai dengan adanya 

kesiapan untuk menerima penjelasan materi dari guru dan tanya jawab 

antara guru dan siswa berjalan dengan lancar.  
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Dari sembilan aktivitas yang dinilai sudah menunjukkan 

keberhasilan karena dengan ditandai bahwa sesuai dengan target indikator 

keberhasilan kerja sama dan perkembangan sosial siswa yang telah 

ditentukan, bahwa semua siswa saling bekerja sama dan bersosialisasi 

dengan temannya pada saat kegiatan pembelajaran. 

 

3. Kemampuan Guru dalam Mengelola Pembelajaran Siklus III 

Hasil pengamatan secara keseluruhan aktivitas guru dalam 

pembelajaran tema tanaman melalui strategi pembelajaran kooperatif 

dengan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar menunjukkan 

bahwa guru selalu mengawasi jalannya kegiatan dan  memberikan 

semangat kepada siswa selain itu guru selalu memotifasi siswa saat 

melaksanakan kegiatan seperti mengajak siswa untuk bernyanyi bersama 

dan melakukan tepuk bagian-bagian pohon. Guru juga mengarahkan agar 

siswa saling membantu pada saat mengikat daun pada ranting, siswa lain 

harus ada yang memegang ranting agar tidak jatuh, baru kemudian mulai 

mengikatkan daun pada ranting tersebut. Berikut ini adalah hasil 

pengamatan terhadap keterampilan guru. 

Tabel 9 
Hasil pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran melalui strategi 

pembelajaran kooperatif dengan memanfaatkan lingkungan 
sebagai sumber belajar pada siklus III 

 
NO Aspek yang diamati Kategori 

1. Persiapan mengajar Baik 

2. Proses mengajar Baik  
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3. Pengelolaan pembelajaran kooperatif Baik  

4. Evaluasi pembelajaran Baik 
Data pengamatan pada lampiran hal 130 

 Keterangan: 

Baik : 80 – 90 

Cukup : 70 – 79 

Kurang: 50 – 69 

 

F. Pembahasan 

Dengan menerapkan strategi pembelajaran kooperatif  dengan 

memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar, siswa dapat mengadakan 

interaksi sosial yang dilakukan melalui kegiatan kerja sama  antar sesama 

anggota kelompok. Kerja sama ini dilaksanakan melalui pelaksanaan tugas 

kelompok. Dengan mengerjakan secara kelompok siswa pasti akan bercakap-

cakap dengan teman satu kelompoknya atau bertanya kepada siswa kelompok 

lain. 

Dalam melaksanakan pembelajaran dengan strategi kooperatif, mereka 

aktif dan secara sadar pula mereka melakukan kerja sama yang baik dalam 

belajar. Pertanyaan yang keluar dari salah satu anggota kelompok, dijawab, 

dan diterangkan oleh siswa lain walaupun masih tidak lancar dalam 

menyampaikan jawaban tersebut. Hal ini di dukung dengan hasil dari siklus I 

dan II yang dapat di lihat pada tabel 9 di bawah ini: 
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TABEL 10 
DATA HASIL PENGAMATAN 

PERKEMBANGAN SOSIAL SISWA SIKLUS I, II, DAN III 
KELAS B2 TK DHARMAWANITA 1 DEPOK 

Variabel Perkem 
bangan sosial 
                          Indikator          

Siklus I Siklus II 
Siklus 

III 

1. Mampu bermain bersama 
teman. 55 % 80 % 90 % 

2. Mau bergantian dan antri. 70 % 90 % 95 % 

3. Mengikuti perintah dan 
petunjuk. 75 % 85 % 90 % 

4. Mampu berteman, 
berkomunikasi, dan 
membantunya. 65 % 80 % 90 % 

 

Keterangan: 

1 : Tidak pernah   3 : Sering 

2 : Kadang-kadang  4 : Selalu 

Berdasarkan tabel 10 di atas dapat dijelaskan dari masing-masing 

indikator sebagai berikut: 

1. Mampu bermain bersama teman 

Pada indikator mampu bermain bersama teman terdapat tiga 

aktivitas yang di nilai yaitu: 

a. Kerja sama dalam melaksananakan kegiatan 

Kerja sama antar siswa B2 di TK Dharmawanita 1 Depok 

Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan pada siklus I sudah cukup baik 

yaitu menanam tanaman singkong, kedelai, dan bunga cocor bebek di 
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kebun belakang sekolah yang mencapai 50%, dari 20 siswa terdapat 10 

siswa yang mau saling bekerja sama menanam tanaman saat kegiatan 

berlangsung. Dikelompok kedelai ada siswa yang membuat lubang 

kedelai, ada siswa yang memasukkan biji, ada siswa yang mengambil 

air untuk menyiram. Selain itu dikelompok singkong ada siswa yang 

mengukur dengan tangan lalu siswa yang lain membuat lubang dan 

siswa yang lain lagi menancapkan singkong di tempat yang sudah 

dilubangi temannya. Saat kegiatan ada tiga siswa yang tidak mau 

bekerja sama dengan siswa lain, mereka hanya menanam sekali saja, 

padahal siswa yang lain bisa menanam sampai tiga atau empat kali 

dengan saling membantu. 

Pada siklus II yaitu kegiatan kerja sama mencari berbagai 

macam daun dan batu di kebun belakang sekolah meningkat menjadi 

16 siswa yang mau saling bekerja sama mencari daun dan batu. Pada 

saat mencari daun dan batu ada satu siswa yang kadang-kadang tidak 

mau bekerja sama, siswa tersebut lebih senang mencari sendiri dari 

pada mencari dengan teman-temannya, sedangkan dua siswa kadang-

kadang tidak mau dan kadang-kadang mau bekerja sama dengan 

temannya. 

Pada siklus III kegiatan kerja sama membuat tanaman dari 

ranting dan daun meningkat dari pada siklus sebelumnya. Ada 18 

siswa yang mau saling bekerja sama dalam mengikat daun pada 

ranting. Sedangkan dua siswa pada saat mengikat tidak mau dibantu 
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oleh temannya karena siswa tersebut merasa sudah bisa sendiri tanpa 

dibantu oleh temannya. 

 

b. Bersendaugurau dengan Teman 

Pada saat kegiatan dilaksanakan di luar kelas sebagian siswa 

berani untuk saling bersendaugurau dengan temannya. Pada siklus I 

menunjukkan bahwa ketika siswa menanam tanaman bersama 

temannya, mereka saling bersendaugurau, mereka saling mengotori 

tangan temannya dan berlomba membuat lubang yang banyak. Dari 20 

siswa terdapat 13 siswa yang saling bersendaugurau. Selain itu ada 

beberapa siswa yang melaksanakan kegiatan sambil menyanyikan lagu 

“Lihat Kebunku” bersama teman-temannya. 

Pada siklus II aktivitas bersendaugurau dengan temannya 

meningkat menjadi 15 siswa yang saling bersendaugurau saat 

melaksanakan kegiatan. Ketika mencari daun dan batu di kebun 

belakang sekolah mereka saling bersendaugurau dengan temannya, 

mereka menutup mata temannya dengan daun yang didapatnya. 

Pada siklus III menunjukkan bahwa pada saat membuat lubang 

pada daun mereka bersendaugurau dengan memperagakan daun 

tersebut seperti kincir air buatan. Selain itu ada juga siswa yang 

menyebut seperti sate-sate. Sebanyak 18 siswa yang saling 

bersendaugurau pada saat melaksanakan kegiatan. 
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c. Bekerja Sama Mengembalikan Peralatan 

Pada siklus I siswa yang bekerja sama mengembalikan 

peralatan ke dalam kelas sebanyak 10 siswa. Sepuluh siswa tersebut 

mengembalikan peralatan yang sudah selesai digunakan dan 

menaruhnya di dalam kelas. Selain itu pada saat kegiatan sudah selesai 

ada satu siswa yang sama sekali tidak mau mengembalikan alat yang 

telah digunakannya. Siswa tersebut langsung pergi begitu saja dan 

meninggalkan alatnya di kebun. 

Pada siklus II siswa yang bekerja sama  mengumpulkan daun 

dan batu yang dia dapat dan di taruh di dalam ember sebanyak 19 

siswa. Hampir semua siswa bekerja sama mengumpulkan daun dan 

batu tersebut ke dalam ember yang sudah di sediakan guru. Tetapi 

masih ada satu siswa yang harus disuruh agar segera menumpulkan 

batu dan daun yang dia dapat untuk segera ditaruh di dalam ember. 

Pada siklus III siswa yang bekerja sama mengembalikan 

gunting dan tali rafia ke ruang kelas sebanyak 18 siswa. Selain itu ada 

lima siswa yang membersihkan daun-daun yang rusak, potngan-

potongan lidi, kemudian di buang ke tempat sampah.  

 

2. Mau bergantian dan antri 

Pada indikator mau bergantian dan antri ada dua aktivitas yang di 

nilai yaitu: 
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a. Siswa yang Tertib 

Pada siklus I siswa yang tertib menggunakan peralatan secara 

bergantian sebanyak 13 siswa. Saat kegiatan berlangsung siswa tidak 

saling berebut ingin menggunakan peralatan yang ada. Siswa sibuk 

dengan tugas kelompoknya masing-masing jadi tidak semua anak 

memerlukan peralatan tersebut. Sehingga saat siswa memerlukan 

peralatan bisa langsung bergantian dan langsung dikembalikan. 

Pada siklus II siswa yang tertib mengambil kantong plastik 

yang disediakan guru mencapai 19 siswa. Ketika kegiatan dimulai 

siswa sangat tertib dan tidak saling berebut saat mengambil kantong 

plastik yang sudah disediakan oleh guru. Tetapi ada satu siswa yang 

mau merebut kantong plastik milik temannya, karena siswa tersebut 

tidak mau mengambil sendiri. Namun guru mengarahkan agar 

mengambil sendiri sehingga siswa tersebut tidak saling bertengkar. 

Pada siklus III ada 19 siswa yang tertib mengambil peralatan 

yang telah disediakan seperti ranting, daun, tali rafia, dan lidi. Selain 

itu pada saat melaksanakan kegiatan siswa juga tertib menggunakan 

gunting secara bergantian dan tidak ada yang berebut. Ketika mengikat 

daun pada ranting semuanya saling membantu. 

 

b. Siswa yang Sabar 

Pada siklus I siswa yang sabar menunggu alat yang sedang 

digunakan atau tidak rebutan mencapai 14 siswa. Siswa yang akan 
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meminjam alat sangat sabar menunggu, karena sambil menunggu 

siswa tersebut melihat temannya melakukan kegiatan. Tetapi ada siswa 

lain pada saat akan meminjam, siswa tersebut tidak jadi karena tidak 

sabar menunggu. 

Pada siklus II siswa yang sabar menunggu giliran untuk ke luar 

kelas mencapai 17 siswa. Siswa tersebut sangat sabar menunggu 

giliran untuk ke luar kelas melaksanakan kegiatan atau tugas. Tetapi 

ada tiga siswa yang tidak sabar menunggu giliran dan siswa tersebut 

sudah maju mundur untuk segera ke luar kelas. 

Pada siklus III ada 18 siswa yang sabar menunggu giliran untuk 

mengikatkan daun pada ranting. Mereka menunggu sambil melihat 

bahkan memberikan ide bahwa daun lebih bagus di pasang pada 

ranting bagian atas dulu, supaya pada saat mengikat daun berikutnya 

yang bagian atas tidak tersentuh. 

 

3. Mengikuti perintah dan petunjuk 

Pada indikator mengikuti perintah dan petunjuk terdapat dua 

aktivitas yang di nilai yaitu: 

a. Siswa Menggunakan Peralatan Sesuai Aturan 

Pada siklus I siswa yang menggunakan peralatan sesuai dengan 

fungsinya ada 14 siswa. Semua siswa tersebut menggunakan kayu 

untuk membuat lubang sehingga lubang tersebut siap untuk ditanami 
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tanaman singkong dan kedelai. Namun ada siswa lain  yang 

menggunakan kayu tersebut untuk mengukur jarak tanam. 

Pada siklus II siswa yang menggunakan kantong plastik sesuai 

dengan fungsinya ada 16 siswa. Siswa tersebut menggunakan kantong 

plastik sesuai dengan fungsinya yaitu sebagai tempat daun dan batu 

yang didapatnya. Pada saat kegiatan baru dimulai ada satu siswa yang 

menggunakan kantong plastik untuk topi dan ada tiga siswa yang 

menggunakan kantong plastik sebagai kipas. 

Pada siklus III siswa yang menggunakan daun, lidi, dan 

gunting sesuai fungsinya ada 18 siswa. Mereka menggunakan gunting 

untuk memotong tali rafia dan menggunakan lidi untuk membuat 

lubang pada daun yang akan di ikatkan pada ranting. Sedangkan tiga 

siswa yang lainnya ada yang menggunakan lidi dan daun untuk 

membuat kincir air, ada yang membuat sate dari daun, dan ada yang 

membuat payung. 

 

b. Siswa Melaksanakan Tugas Sesuai Penjelasan Guru 

Pada siklus I ada 15 siswa yang melaksanakan tugas sesuai 

dengan penjelasan guru. Pada saat kegiatan berlangsung sebanyak 15 

siswa menanam tanaman dengan benar, tetapi ada satu siswa yang 

tidak mengerti cara menanam bunga cocor bebek, namun ada satu 

temannya yang baik hati untuk memberi tahu bagaimana cara 

menanam yang benar. 
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Pada siklus II ada 17 siswa yang mengambil daun dan batu 

sesuai dengan perintah guru. Namun ada tiga siswa yang mengambil 

pecahan genteng yang terdapat di belakang kelas. Pada saat kegiatan 

mengelompokkan daun sesuai dengan warnanya ada siswa yang 

mengambil daun yang warnanya bermacam-macam. 

Pada siklus III ada 18 siswa yang melaksanakan tugas sesuai 

dengan perintah guru. Pada saat melaksanakan kegiatan siswa 

menyelesaikan tugas membuat tanaman dari ranting dan daun dengan 

cara mengikatkan daun pada ranting dengan menggunakan tali rafia. 

Tetapi ada dua siswa yang hanya memotong tali rafia atau memegang 

ranting saja. 

 

4. Mampu berteman, berkomunikasi, dan membantunya 

Pada indikator mampu bermain, berkomunikasi, dan membantunya 

terdapat dua aktivitas yang di nilai yaitu: 

a. Siswa Saling Bercakap-cakap 

Pada siklus I ada 13 siswa yang saling bercakap-cakap dengan 

temannya. Mereka saling bercakap-cakap pada saat melaksanakan 

kegiatan menanam singkong, mereka membicarakan bahwa menanam 

singkong tidak boleh terbalik, yang ada gambarnya bintang berada di 

bagian atas. Pada kelompok bunga saling bercakap-cakap bahwa 

menananya harus sambil ditekan agar menempel di tanah. Sedangkan 
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pada kelompok kedelai saling bercakap-cakap bahwa menanam kedelai 

itu bijinya tidak boleh banyak-banyak. 

Pada siklus II ada 16 siswa yang saling bercakap-cakap dengan 

temannya. Pada saat mencari daun dan batu di belakang sekolah 

mereka saling bercakap-cakap bahwa tidak boleh mengambil batu 

yang besar, nanti kantong plastiknya bisa sobek, siswa lain menjawab, 

nanti kantong plastiknya juga tidak cukup. 

Pada siklus III ada 18 siswa yang saling bercakap-cakap 

dengan temannya. Pada saat melaksanakan kegiatan mereka saling 

bercakap cakap tentang manfaat pohon bagi kita, bahkan ada juga 

siswa yang memberikan tebakan. Yang menyebabkan siswa lain ikut 

memberikan tebakan. 

 

b. Siswa Saling Bertanya 

Pada siklus I ada 10 siswa yang saling bertanya kepada teman-

temannya. Pada saat kegiatan berlangsung sebagian siswa saling 

bertanya. Pada kelompok singkong ada tiga siswa yang saling bertanya 

mengenai cara menanam singkong dengan benar. Selain itu pada 

kelompok kedelai ada dua siswa yang saling bertanya, “kedelainya 

ditutup kembali apa tidak?” sedangkan pada kelompok bunga ada satu 

siswa yang bertanya, “jarak tanamnya jauh-jauh boleh tidak?” Semua 

pertanyaan tadi sudah dijawab temannya dengan benar jadi guru 
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memberikan pujian kepada teman yang menjawab tadi dengan meberi 

tepuk tangan dan berkata pintar. 

Pada siklus II ada 15 siswa yang saling bertanya kepada 

temannya. Pada saat kegiatan berlangsung ada 15 siswa yang saling 

bertanya kepada teman mengenai benda-benda yang didapatnya. 

Sedangkan pada saat kegiatan mencari pasangan 15 siswa tersebut juga 

saling bertanya kepada teman. Namun ada dua siswa yang malu untuk 

bertanya pada saat kegiatan mencari pasangan. 

Pada siklus III ada 17 siswa yang saling bertanya kepada 

temannya. Pada saat kegiatan berlangsung ada enam siswa yang saling 

bertanya tentang cara melubangi daun dengan gunting, lalu kelompok 

lain ada yang menjawab bahwa harus dilubangi dengan lidi agar 

daunnya tidak sobek. Siswa yang lain pun ada yang ikut memberikan 

komentar terhadap percakapan mereka. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Penelitian tindakan kelas tentang Strategi Pembelajaran Kooperatif 

dengan Memanfaatkan Lingkungan Sebagai Sumber Belajar untuk 

Meningkatkan Perkembangan Sosial Siswa (Studi pada TK Dharmawanita 1 

Depok Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan) telah dilaksanakan dalam tiga 

siklus kegiatan, dengan teknik bertukar pasangan dan teknik mencari pasangan 

menghasilkan kesimpulan sebagai berikut. 

Perkembangan sosial siswa setelah mengikuti pembelajaran dengan 

strategi kooperatif dengan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar 

terbukti mampu meningkatkan perkembangan sosial siswa terutama dalam hal 

kerja sama dan siswa mau bermain dengan temannya. 

Selama kegiatan pembelajaran melalui strategi pembelajaran 

kooperatif dengan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar, terjadi 

kerja sama diantara siswa dan interaksi positif di antara para siswa. Aktivitas 

belajar tercipta saat mereka belajar dalam suasana yang menyenangkan dan 

mereka senang untuk belajar. Para siswa merasa senang  belajar dengan 

menggunakan sumber belajar yang dapat dilihat secara langsung yaitu 

lingkungan. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka ada beberapa hal yang perlu 

disarankan, antara lain: 

1. Agar para guru dapat menerapkan strategi pembelajaran kooperatif dengan 

memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar karena dapat melatih 

anak untuk bersosialisasi dan bekerja sama dengan siswa lain bahkan 

dengan orang-orang dewasa. 

2. Bagi peneliti kiranya dapat melakukan penelitian-penelitian 

pengembangan yang lebih lanjut mengenai perkembangan sosial dalam hal 

bekerja sama dan bermain dengan teman serta mampu mengembangkan 

ilmunya untuk meningkatkan kwalitas pendidikan di Indonesia. 

3. Satuan pendidikan pada umumnya dan TK Dharmawanita 1 Depok pada 

khususnya diharapkan untuk menjadikan hasil penelitian ini sebagai dasar 

dalam mengambil keputusan program-program pembelajaran yang 

berkaitan dengan pembelajaran. 
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Lampiran 1 

 

DAFTAR SISWA B2 TK DHARMAWANITA 1 DEPOK 

KECAMATAN TOROH KABUPATEN GROBOGAN 

TAHUN AJARAN 2010/2011 

No Nomor Induk Nama siswa Jenis Kelamin 

1. 1441 Adittyo Anggoro Wardani L 

2. 1452 Amhar Hait Sam L 

3. 1475 Ananda Dwi Febriyanto L 

4. 1477 Aris Wirawan L 

5. 1443 Devi Entan Wardanys Wibowo P 

6. 1451 Febrian Dwi Endra Saputra L 

7. 1448 Feby Dwi Cahyo Luthfiani P 

8. 1450 Jenya Esti Erlita P 

9. 1472 Mila Eka Ariyanti P 

10. 1471 Muhammad Hendra Heriyanto L 

11. 1445 Naila Mu’azaroh P 

12. 1460 Oktora Vika Vernanda L 

13. 1449 Ovi Nur Wahyuni P 

14. 1457 Novel Fitrianisa P 

15. 1462 Pandu Adi Satria L 

16. 1455 Prasetyo Arifin Selegar L 

17. 1444 Nugroho Wijayanto L 

18. 1442 Shanti Dharma Putri P 

19. 1448 Yuniandra Dwi Nur Arifianti P 

20. 1470 Riyanur Roysyatus Salma P 

 

Keterangan: 

L = Laki-laki : 10 

P = Perempuan: 10 
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Lampiran 2 
PENILAIAN PERKEMBANGAN ANAK DIDIK SEMESTER I 

No Nama Siswa Perkembangan Sosial 

1. Adittyo Anggoro Wardani Bermain dengan teman dan bekerja sama 
masih perlu ditingkatkan. 

2. Amhar Hait Sam Mau bermain dengan teman dan bekerja 
sama. 

3. Ananda Dwi Febriyanto Kontrol emosi dan kerja sama sosial masih 
perlu peningkatan. 

4. Aris Wirawan Mau bermain dan bekerja sama dengan 
teman. 

5. Devi Entan Wardanys Wibowo Aspek sosial bermain dengan teman perlu 
peningkatan. 

6. Febrian Dwi Endra Saputra Kontrol emosi dan kemampuan untuk bekerja 
sama cukup. 

7. Feby Dwi Cahyo Luthfiani Ramah dan sopan pada teman dan orang tua. 

8. Jenya Esti Erlita Mau bekerja sama dengan teman dan kontrol 
emosi cukup. 

9. Mila Eka Ariyanti Aspek sosial bermain dengan teman perlu 
peningkatan. 

10. Muhammad Hendra Heriyanto Mau bermain dan bekerja sama dengan 
teman. 

11. Naila Mu’azaroh Mampu bekerja sama dengan teman lainnya. 

12. Oktora Vika Vernanda Kemampuan bersosialisasi sudah baik. 

13. 
Ovi Nur Wahyuni Terbiasa mandiri dalam mengerjakan tugas 

dan kemampuan bekerja sama perlu 
peningkatan.  

14. Novel Fitrianisa Kemampuan bekerja sama dan bermain 
dengan teman lain masih perlu peningkatan. 

15. Pandu Adi Satria Kemampuan untuk bekerja sama perlu 
peningkatan. 

16. Prasetyo Arifin Selegar Aspek sosial bermain dengan teman perlu 
peningkatan. 

17. Nugroho Wijayanto Aspek sosial sudah bagus, mau bermain dan 
bekerja sama dengan teman. 

18. Shanti Dharma Putri Kemampuan bekerja sama dan bermain 
dengan teman lain masih perlu peningkatan. 

19. Yuniandra Dwi Nur Arifianti Berani bermain bersama teman tetapi 
kemampuan bekerja sama perlu peningkatan. 

20. Riyanur Roysyatus Salma Kemampuan dalam bekerja kelompok serta 
kontrol emosi cukup baik. 
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Lampiran 3 

 

FORMAT OBSERVASI PERKEMBANGAN SOSIAL SISWA 

SEBELUM DIBERIKAN TINDAKAN 

KELAS B2 TK DHARMAWANITA 1  DEPOK 

Hasil 

Pengamatan 

Variabel Perkem 

bangan sosial 

                          Indikator   1 2 3 4 

Jumlah 

Yang 

Tuntas 

% 

5. Mampu bermain 

bersama teman. 
3 8 5 4 9 45% 

6. Mau bergantian dan 

antri. 
1 8 7 4 11 55% 

7. Mengikuti perintah 

dan petunjuk. 
4 4 3 9 12 60% 

8. Mampu berteman, 

berkomunikasi, dan 

membantunya. 
4 6 3 7 10 50% 

 

Keterangan: 

1 : Tidak pernah 

2 : Kadang-kadang 

3 : Sering 

4 : Selalu 
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Lampiran 4 
RENCANA KEGIATAN HARIAN SIKLUS I 

TEMA/ SUB TEMA: TANAMAN/CARA MENANAM TANAMAN      SEMESTER/ MINGGU: II/ I   HARI, TANGGAL: Sabtu, 26 – 02 -  2011         WAKTU: 07.00-09.30 
PENILAIAN 

PERKEMBANGAN ANAK INDIKATOR KEGIATAN PEMELAJARAN ALAT/ SUMBER 
Alat Hasil 

 
 
• Berani bertanya dan 

menjawab.(SE.25) 
• Menangkap objek sesuai 

bentuk dan ukuran  
dengan satu atau dua 
tangan.(FMK.23) 
 

• Bersedia bermain dengan 
teman sebaya dan orang 
dewasa. (SE.1) 

• Mengajak teman untuk 
bermain/ belajar. (SE.2) 

• Bekerja sama dalam 
menyelesaikan tugas. 
(SE. 3) 

 
 
 
 
• Bertepuk tangan dengan 

tiga pola. (Sn.24) 

I. KEGIATAN AWAL ± 30 MENIT 
• Berbaris, berdoa, salam 
• TJ. Cara menanam tanaman 
• PT. melempar dan menangkap bola 

dengan temannya. 
 

II. KEGIATAN INTI ± 60 MENIT 
Sebelum melaksanakan kegiatan guru 
membagi siswa menjadi tiga kelompok 
(teknik bertukar pasangan) 
• Kelompok 1 DM+PL. Menanam singkong. 
• Kelompok 2 DM+PL. Menanam kedelai. 
• Kelompok 3 DM+PL. Menanam bunga 

cocor bebek. 
 

III. ISTIRAHAT ± 30 MENIT 
• Mencuci tangan, makan, bermain 
 

IV. KEGIATAN AKHIR ±30 MENIT 
• DM+PT menyanyi “Lihat kebunku” 
• Diskusi tentang kegiatan satu hari 
• Berdoa, salam ,pulang 

 
• Anak langsung 
• Batang singkong, biji 

kedelai, dan bunga 
cocor bebek 

• Bola 
 
 
 
• Kebun di belakang 

kelas, kayu, batang 
singkong, daun cocor 
bebek, dan biji kedelai. 

 
 
 
• Air, serbet, alat 

bermain 
 

 
• Anak lansung 
• Anak langsung 
• Anak langsung 

 
Observasi 
Observasi 

 
 

Observasi 
 
 
 
 

Observasi 
 
 
 

 
 

 
Observasi 

 
 

Observasi 
Observasi 
Observasi 

 

    Mengetahui          Toroh, 25 Pebruari 2011 
   Kepala Sekolah          Guru Kelas 
 
   Sudarti           Masfiatun Nafiah, A.Ma. 
   NIP. 19630615 198503 2 012         
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Lampiran 5 
FORMAT OBSERVASI PERKEMBANGAN SOSIAL SISWA PADA SIKLUS I 

 
Nama kelompok : Kelompok Singkong 
Kegiatan  : Menanam Singkong 
Hari/Tanggal  : Sabtu, 26 Pebruari 2011 
 

Nama Siswa Variabel Perkem 
Bangan sosial 
                       Indikator   

Aktivitas yang Dinilai 
 Febri Aris Ihsam Luthfi Devi Dani Jeny 

d. Kerja sama dalam menanam 
tanaman singkong. 2 2 2 4 3 2 2 

e. Bersendaugurau saat menanam 
tanaman di kebun. 1 3 2 3 2 4 4 

9. Mampu bermain 
bersama teman. 

f. Bekerja sama mengembalikan 
peralatan yang telah digunakan. 2 2 2 2 4 3 2 

c. Siswa tertib menggunakan peralatan 
secara bergantian.                                3 2 2 2 4 2 3 10. Mau bergantian dan 

antri. 
d. Siswa sabar menunggu alat yang 

sedang digunakan atau tidak 
rebutan. 

4 2 2 3 4 2 3 

c. Siswa menggunakan peralatan 
sesuai dengan fungsinya. 3 2 2 4 4 2 2 11. Mengikuti perintah 

dan petunjuk. 
d. Siswa menanam sesuai aturan yang 

telah dijelaskan guru. 2 2 3 3 3 3 3 

c. Siswa bercakap-cakap dengan 
teman-temannya. 2 4 4 2 4 3 3 12. Mampu berteman, 

berkomunikasi, dan 
membantunya. d. Siswa saling bertanya kepada teman 2 4 4 2 2 4 2 

Keterangan: 
1: Tidak pernah   3: Sering 
2: Kadang-kadang   4: Selalu 
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FORMAT OBSERVASI PERKEMBANGAN SOSIAL SISWA PADA SIKLUS I 

 
Nama kelompok : Kelompok Kedelai 
Kegiatan  : Menanam Biji Kedelai 
Hari/Tanggal  : Sabtu, 26 Pebruari 2011 
 

Nama Siswa Variabel Perkem 
bangan sosial 
                       Indikator   

Aktivitas yang Dinilai 
 Brian Mila Hendra Naila Tora Novel Pandu 

a. Kerja sama dalam menanam biji 
kedelai. 1 4 2 4 4 2 2 

b. Bersendaugurau saat menanam 
tanaman di kebun. 4 3 4 3 2 2 4 

1. Mampu bermain 
bersama teman. 

c. Bekerja sama mengembalikan 
peralatan yang telah digunakan. 1 4 2 4 4 3 2 

a. Siswa tertib menggunakan peralatan 
secara bergantian.                                2 4 3 4 4 3 3 2. Mau bergantian dan 

antri. 
b. Siswa sabar menunggu alat yang 

sedang digunakan atau tidak 
rebutan. 

3 4 3 3 2 4 2 

a. Siswa menggunakan peralatan 
sesuai dengan fungsinya. 2 4 3 4 4 4 2 3. Mengikuti perintah 

dan petunjuk. 
b. Siswa menanam sesuai aturan yang 

telah dijelaskan guru. 2 4 3 4 4 3 2 

a. Siswa bercakap-cakap dengan 
teman-temannya. 2 3 2 3 2 2 4 4. Mampu berteman, 

berkomunikasi, dan 
membantunya. b. Siswa saling bertanya kepada teman 3 2 3 2 3 2 4 

Keterangan: 
1: Tidak pernah   3: Sering 
2: Kadang-kadang   4: Selalu 
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FORMAT OBSERVASI PERKEMBANGAN SOSIAL SISWA PADA SIKLUS I 
 

Nama kelompok : Kelompok Bunga 
Kegiatan  : Menanam Bunga Cocor Bebek 
Hari/Tanggal  : Sabtu, 26 Pebruari 2011 
 

Nama Siswa Variabel Perkem 
bangan sosial 
                       Indikator   

Aktivitas yang Dinilai 
 Ovi Arifin Nugroho Shanti Andra Riyan 

a. Kerja sama dalam menanam bunga 
cocor bebek. 4 4 3 3 4 2 

b. Bersendaugurau saat menanam tanaman 
di kebun. 2 4 4 2 3 3 

1. Mampu bermain 
bersama teman. 

c. Bekerja sama mengembalikan peralatan 
yang telah digunakan. 4 3 2 4 4 2 

a. Siswa tertib menggunakan peralatan 
secara bergantian.                                       3 4 2 3 4 1 2. Mau bergantian dan 

antri. 
b. Siswa sabar menunggu alat yang sedang 

digunakan atau tidak rebutan. 3 3 4 4 4 2 

a. Siswa menggunakan peralatan sesuai 
dengan fungsinya. 4 3 4 3 4 3 3. Mengikuti perintah 

dan petunjuk. 
b. Siswa menanam sesuai aturan yang 

telah dijelaskan guru. 4 4 3 3 4 2 

a. Siswa bercakap-cakap dengan teman-
temannya. 3 4 4 4 3 2 4. Mampu berteman, 

berkomunikasi, dan 
membantunya. b. Siswa saling bertanya kepada teman 2 3 3 2 4 2 

Keterangan: 
1: Tidak pernah   3: Sering 
2: Kadang-kadang   4: Selalu 
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Lampiran 6 

FORMAT OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

DALAM PENGELOLAAN PEMBELAJARAN SIKLUS I 

DENGAN STRATEGI PEMBELAJARAN KOOPERATIF 

 
No Aspek yang Diamati Baik Cukup Kurang 

1. Kegiatan Awal    

 a. Mempersiapkan tujuan pembelajaran     

 b. Mempersiapkan siswa untuk belajar     

 c. Membentuk kelompok kecil     

2. Proses Mengajar    

 a. Menyampaikan materi dengan jelas     

 b. Memberikan tugas kepada kelompok     

 c. Menumbuhkan partisipasi aktif dalam pembelajaran     

3. Pengelolaan Pembelajaran Kooperatif    

 a. Melibatkan siswa dalam pemanfaatan lingkungan     

 b. Mengorganisasi siswa dalam kelompok     

 c. Memberikan bimbingan dalam setiap kelompok     

4. Kegiatan Penutup    

 
a. Melakukan refleksi atau membuat rangkuman 

dengan melibatkan siswa  
    

 
b. Melakukan penilaian akhir sesuai dengan 

kompetensi dan tujuan 
    

 c. Tindak lanjut     

 
Keterangan: 

Baik  : 80 – 90 

Cukup : 70 – 79 

Kurang : 50 – 69 
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Lampiran 7 
RENCANA KEGIATAN HARIAN SIKLUS II 

TEMA/ SUB TEMA: TANAMAN/CARA MERAWAT TANAMAN         SEMESTER/ MINGGU: II/ III           HARI, TANGGAL: Sabtu, 5 Maret 2011        WAKTU: 07.00-09.30 
PENILAIAN 

PERKEMBANGAN ANAK INDIKATOR KEGIATAN PEMBELAJARAN ALAT/ SUMBER 
Alat Hasil 

 
 
• Berani bertanya dan 

menjawab.(SE.25) 
• Bersedia bermain 

dengan teman sebaya 
dan orang dewasa. 
(SE.1) 

 
 
• Bekerja sama dalam 

menyelesaikan tugas. 
(SE. 3) 

• Bersedia bermain 
dengan teman sebaya 
dan orang dewasa. 
(SE.1) 

• Mengajak teman untuk 
bermain/ belajar. (SE.2) 
 

 
 
• Menyanyi sambil 

berekspresi sesuai lagu 
anak. (FMK. 15) 

I. KEGIATAN AWAL ± 30 MENIT 
• Berbaris, berdoa, salam 
• TJ. Cara merawat tanaman 
• PT. bermain pesan berantai 
 

II. KEGIATAN INTI ± 60 MENIT 
Sebelum melaksanakan kegiatan semua siswa 
pergi ke kebun mencari berbagai macam daun 
dan batu lalu dimasukkan ke dalam kantong 
plastik (teknik mencari pasangan). 
• PT. Mengumpulkan benda ke dalam ember. 
• PT. Mengambil  benda sesuai dengan warna 

atau ukuran yang ada di dalam ember. 
• PT. Mencari teman yang membawa benda 

yang jumlahnya sama dengan benda yang 
dibawanya. 
 

III. ISTIRAHAT ± 30 MENIT 
• Mencuci tangan, makan, bermain 

IV.  KEGIATAN AKHIR ±30 MENIT 
• DM+PT menyanyi “Ini” 
• Diskusi tentang kegiatan satu hari 
• Berdoa, salam ,pulang 

 
• Anak langsung 
• Anak langsung 
• Anak langsung 
 
 
 
 
 
 
• Kebun di belakang 

sekolah  
 
 
 

 
 

• Air, serbet, alat 
bermain 

• Anak lansung 
• Anak langsung 
• Anak langsung 

 
Observasi 
Observasi 
Observasi 

 
 
 
 

 
 

Observasi 
 
 

 
 
 
 

Observasi 
 

Observasi 
Observasi 
Observasi 

 

    Mengetahui          Toroh, 4 Maret 2011 
   Kepala Sekolah          Guru Kelas 
   Sudarti           Masfiatun Nafiah, A.Ma. 
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Lampiran 8 
FORMAT OBSERVASI PERKEMBANGAN SOSIAL SISWA PADA SIKLUS II 

 
Nama kelompok : Kelompok Merah 
Kegiatan  : Mencari teman yang membawa benda yang jumlahnya sama dengan benda yang dibawanya. 
Hari/Tanggal  : Sabtu, 5 Maret 2011 
 

Nama Siswa Variabel Perkem 
bangan sosial 
                       Indikator   

Aktivitas yang Dinilai 
 Febri Brian Ihsam Devi Mila 

a. Kerja sama dalam mencari berbagai macam daun dan batu 
di kebun. 2 2 2 4 4 

b. Bersendaugurau saat mencari berbagai macam daun dan 
batu di kebun. 2 4 2 2 4 

1. Mampu bermain 
bersama teman. 

c. Bekerja sama mengumpulkan daun dan batu ke dalam 
ember. 3 2 4 4 4 

a. Siswa  tertib mengambil plastik yang di letakkan di luar 
kelas.                                             4 3 3 4 4 2. Mau bergantian dan 

antri. 
b. Siswa sabar untuk menunggu giliran untuk ke luar kelas. 4 3 3 4 4 
a. Siswa menggunakan plastik sesuai dengan fungsinya. 4 3 2 4 4 3. Mengikuti perintah 

dan petunjuk. b. Siswa mengambil berbagai macam daun dan batu sesuai 
aturan yang telah dijelaskan guru. 3 2 3 4 3 

a. Siswa bercakap-cakap dengan teman-temannya. 2 4 4 3 3 4. Mampu berteman, 
berkomunikasi, dan 
membantunya. 

b. Siswa saling bertanya kepada teman 3 2 4 2 4 

 
Keterangan: 
1: Tidak pernah   3: Sering 
2: Kadang-kadang   4: Selalu 
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Lampiran 9 

FORMAT OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

DALAM PENGELOLAAN PEMBELAJARAN SIKLUS II 

DENGAN STRATEGI PEMBELAJARAN KOOPERATIF 

 
No Aspek yang Diamati Baik Cukup Kurang 

1. Kegiatan Awal    

 a. Mempersiapkan tujuan pembelajaran     

 b. Mempersiapkan siswa untuk belajar     

 c. Membentuk kelompok kecil     

2. Proses Mengajar    

 a. Menyampaikan materi dengan jelas     

 b. Memberikan tugas kepada kelompok     

 c. Menumbuhkan partisipasi aktif dalam pembelajaran     

3. Pengelolaan Pembelajaran Kooperatif    

 a. Melibatkan siswa dalam pemanfaatan lingkungan     

 b. Mengorganisasi siswa dalam kelompok     

 c. Memberikan bimbingan dalam setiap kelompok     

4. Kegiatan Penutup    

 
a. Melakukan refleksi atau membuat rangkuman 

dengan melibatkan siswa  
    

 
b. Melakukan penilaian akhir sesuai dengan 

kompetensi dan tujuan 
    

 c. Tindak lanjut     

 
Keterangan: 

Baik  : 80 – 90 

Cukup : 70 – 79 

Kurang : 50 – 69 
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Lampiran 10 
RENCANA KEGIATAN HARIAN SIKLUS III 

TEMA/ SUB TEMA: TANAMAN/CARA MENANAM TANAMAN      SEMESTER/ MINGGU: II/ V   HARI, TANGGAL: Sabtu, 19 Maret 2011         WAKTU: 07.00-09.30 
PENILAIAN 

PERKEMBANGAN ANAK INDIKATOR KEGIATAN PEMBELAJARAN ALAT/ SUMBER 
Alat Hasil 

 
 
• Berani bertanya dan 

menjawab.(SE.25) 
• Menangkap objek sesuai 

bentuk dan ukuran  
dengan satu atau dua 
tangan.(FMK.23) 
 

• Bersedia bermain dengan 
teman sebaya dan orang 
dewasa. (SE.1) 

• Mengajak teman untuk 
bermain/ belajar. (SE.2) 

• Bekerja sama dalam 
menyelesaikan tugas. 
(SE. 3) 

 
 
 
• Bertepuk tangan dengan 

tiga pola. (Sn.24) 

V. KEGIATAN AWAL ± 30 MENIT 
• Berbaris, berdoa, salam 
• TJ. manfaat tanaman 
• PT. melempar bola ke ember 
 

VI. KEGIATAN INTI ± 60 MENIT 
Sebelum melaksanakan kegiatan guru 
membagi siswa menjadi empat kelompok 
(teknik bertukar pasangan) 
• Kelompok 1 DM+PL. Membuat tanaman 

hias. 
• Kelompok 2 DM+PL. Membuat tanaman 

hias. 
• Kelompok 3 DM+PL. Membuat tanaman 

hias. 
• Kelompok 4 DM+PL. Membuat tanaman 

hias 
 

VII. ISTIRAHAT ± 30 MENIT 
• Mencuci tangan, makan, bermain 
 

VIII. KEGIATAN AKHIR ±30 MENIT 
• DM+PT menyanyi “merah itu merah” 
• Diskusi tentang kegiatan satu hari 
• Berdoa, salam ,pulang 

 
• Anak langsung 
• Anak langsung 
• Bola 
 
 
 
• Halaman sekolah, 

ranting, daun, gunting, 
lidi, dan tali rafia. 

 
 
 
 
 
• Air, serbet, alat 

bermain 
 

 
• Anak lansung 
• Anak langsung 
• Anak langsung 

 
Observasi 
Observasi 
Observasi 

 
 
 
 

Observasi 
 
 
 

 
 

 
Observasi 

 
 

Observasi 
Observasi 
Observasi 

 

    Mengetahui          Toroh, 18 Maret 2011 
   Kepala Sekolah          Guru Kelas 
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Lampiran 11 
FORMAT OBSERVASI PERKEMBANGAN SOSIAL SISWA PADA SIKLUS III 

 
Nama kelompok : Kelompok Daun 
Kegiatan  : Membuat tanaman hias. 
Hari/Tanggal  : Sabtu, 19 Maret 2011 
 

Nama Siswa Variabel Perkem 
bangan sosial 
                       Indikator   

Aktivitas yang Dinilai 
 Aris Brian Ihsam Devi Shanti

d. Kerja sama dalam mengikat daun pada ranting 
menggunakan tali rafia. 2 2 2 4 4 

e. Bersendaugurau saat membuat tanaman hias. 2 4 2 2 4 

5. Mampu bermain 
bersama teman. 

f. Bekerja sama mengembalikan peralatan yang telah 
digunakan. 3 2 4 4 4 

c. Siswa  tertib menggunakan peralatan secara bergantian.        4 3 3 4 4 6. Mau bergantian dan 
antri. d. Siswa sabar menunggu alat yang sedang digunakan atau 

tidak rebutan. 4 3 3 4 4 

c. Siswa menggunakan peralatan sesuai dengan fungsinya. 4 3 2 4 4 7. Mengikuti perintah 
dan petunjuk. d. Siswa melubangi daun sesuai aturan yang telah dijelaskan 

guru 3 2 3 4 3 

c. Siswa bercakap-cakap dengan teman-temannya. 2 4 4 3 3 8. Mampu berteman, 
berkomunikasi, dan 
membantunya. 

d. Siswa saling bertanya kepada teman 3 2 4 2 4 

 
Keterangan: 
1: Tidak pernah   3: Sering 
2: Kadang-kadang   4: Selalu 
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Lampiran 12 

FORMAT OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

DALAM PENGELOLAAN PEMBELAJARAN SIKLUS III 

DENGAN STRATEGI PEMBELAJARAN KOOPERATIF 

 
No Aspek yang Diamati Baik Cukup Kurang 

1. Kegiatan Awal    

 d. Mempersiapkan tujuan pembelajaran     

 e. Mempersiapkan siswa untuk belajar     

 f. Membentuk kelompok kecil     

2. Proses Mengajar    

 d. Menyampaikan materi dengan jelas     

 e. Memberikan tugas kepada kelompok     

 f. Menumbuhkan partisipasi aktif dalam pembelajaran     

3. Pengelolaan Pembelajaran Kooperatif    

 d. Melibatkan siswa dalam pemanfaatan lingkungan     

 e. Mengorganisasi siswa dalam kelompok     

 f. Memberikan bimbingan dalam setiap kelompok     

4. Kegiatan Penutup    

 
d. Melakukan refleksi atau membuat rangkuman 

dengan melibatkan siswa  
    

 
e. Melakukan penilaian akhir sesuai dengan 

kompetensi dan tujuan 
    

 f. Tindak lanjut     

 
Keterangan: 

Baik  : 80 – 90 

Cukup : 70 – 79 

Kurang : 50 – 69 

 
 
 

Lampiran 13 



125 
 

 

DOKUMENTASI FOTO 
 

 
Gambar 1. Kegiatan berbaris di halaman 

 
Gambar 2. Kegiatan berdoa 
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Gambar 3. Kegiatan awal pembelajaran siklus I 

 
 
 

 
Gambar 4. Kegiatan menangkap dan melempar bola 
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Gambar 5. Kegiatan membuat lubang tanaman 

 
 
 

 
Gambar 6. Kegiatan menanam singkong 
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Gambar 7. Kegiatan menanam biji kedelai 

 
 
 

 
Gambar 8. Kegiatan menanam daun bunga cocor bebek 
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Gambar 9. Kegiatan pada akhir pembelajaran 
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Gambar 10. Kegiatan awal pembelajaran siklus II 

 
 
 

 
Gambar 11. Kegiatan pesan berantai 
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Gambar 12. Kegiatan mengambil kantong plastik 

 
 
 

 
Gambar 13. Kegiatan saat mencari daun dan batu 
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Gambar 14. Kegiatan mencari daun dan batu 
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Gambar 15. Kegiatan menaruh batu dan daun ke dalam ember 

 
 
 

 



134 
 

 

 
 
 
 

 
Gambar 16. Kegiatan masing-masing kelompok untuk lomba mengelompokkan benda menurut jenisnya 
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Gambar 17. Kegiatan kelompok dan masing-masing siswa mengambil benda 

 kemudian benda yang didapat dihitung 
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Gambar 18. Kegiatan mencari pasangan 

 
 
 

 
Gambar 19. Kegiatan pada akhir pembelajaran 

 


