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Abstrak
Pembelajaran dengan pola bermain kelompok ternyata hanya menghasilkan 52%
anak yang mampu menumbuhkan sikap sosial dengan baik. Padahal harapan guru adalah 80%
dari jumlah anak yang mampu melaksanakan pembelajaran melalui pola bermain kelompok.
Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah untuk meningkatkan kemampuan sikap
sosial anak melalui pola bermain kelompok pada anak TK Kartika III /52 kabupaten Klaten
tahun ajaran 2012/2013
Penelitian tindakan kelas ini menggunakan setting TK Kartika III/52 Klaten Data
tentang prilaku guru, perilaku siswa, dan situasi kelas dikumpulkan dengan menggunakan
metode observasi, sedangkan data tentang kemampuan sikap sosial anak dikumpulkan dengan
metode penugasan. Analisis data dengan tehnik analisis kritis untuk proses dan tehnik analisis
komparatif untuk kemampuam sikap sosial dikumpulkam dengan pola bermain kelompok.
Kesimpulan hsil penelitian ini adalah bahwa penggunaan pola bermain kelompok
dapat meningkatkan kemampuam sikap sosial pada anak di TK Kartika III/52 Klaten.
Adapun langkah-lanhkah penggunaan pola bermain kelompok yang berhasil sebagai berikut
(a) menyiapkan media sebelum anak memasuki ruangan, (b) menjelaskan terlebih
dahulu kegiatan yang akan dilakukan, (c) menjelaskan media yang akan digunakan, (d)
mengkondisikan suasa yang menyenangkan dan memberi variasi kegiatan yang penunjang,(e)
menirukan gaya seseorang yang sedang memimpin, dapat menunjukkan sikap sedih dan
senang, (f) menugaskan anak secara individu dengan lembar kerja anak, (g) memberi motivasi
anak yang belum mampu..

Kata kunci : kemampuam sikap sosial , pola bermain kelompok

PENDAHULUAN

Menurut Dirjen PLS, tujuan Pendidikan Nasional adalah pendidikan
merupakan usaha sadar menyiapkan peserta didik untuk mencerdaskan
kehidupan bangsa serta mewariskan nilai-nilai luhur budaya bangsa sehingga
membentuk manusia yang berkualitas. Pemenuhan tuntutan tersebut,
ditempuh jalur pendidikan. Jalur pendidikan yang cocok untuk pelaksanaan
prasekolah adalah PAUD.
Menurut UU Sisdiknas Tahun 2006, pasal 1 ayat 14 PAUD
merupakan suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir
sampai dengan enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan
pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan
rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
Usaha untuk mencapai tujuan tersebut merupakan sesuatu yang tidak
mudah. Seorang anak akan memasuki Pendidikan Pra Sekolah, dengan
hukum perkembangan anak bahwa setiap individu memiliki tempo
perkembangan yang berbeda-beda. Bagi anak yang belum siap fisik maupun
psikisnya dalam memasuki pendidikan, akan mengalami kesulitan dalam
belajar. Anak yang telah cukup umur namun belum mempunyai keberanian,
anak akan merasa takut untuk sekolah dikarenakan anak tersebut belum dapat
menyesuaikan diri dengan lingkungannya.
Oleh karena itu keberadaan Taman Kanak-Kanak sangat dirasakan
penting guna mempersiapkan jenjang selanjutnya. Sebagai upaya untuk
meningkatkan penyesuaian perkembangan sikap sosial anak dalam belajar.
Salah satunya adalah dengan cara memberikan pola bermain kelompok. Pola
bermain kelompok ini sangat penting jika disampaikan sejak kanak-kanak
dengan harapan dapat merangsang perkembangan sikap sosial, sehingga anak
dapat berkembang secara optimal dan wajar.
Pola permainan sangat disukai anak-anak terutama anak di Taman
Kanak-kanak yaitu ”Bermain sambil belajar, belajar seraya bermain”. Dengan
pola berman kelompok, anak akan mengenal suatu konsep-konsep yang

masih abstrak dapat menjadi jelas, sehingga penerimaan konsep tersebut
menjadi gambaran yang bersifat verbal.
Untuk bermain anak membutuhkan tempat, waktu, bermacam-macam
alat/bahan/mainan dan kebebasan. Kebebasan yang diberikan dalam
pelaksanaan bidang pengembangan ini adalah kebebasan yang tertib. Anak
bebas tetap menjaga ketertiban, kebebasan tersebut diarahkan pada
pembentukan disiplin diri sendiri pada anak. Untuk terciptanya suasana bebas
yang tertib, anak dikenalkan pada pengertian-pengertian bahwa setiap ada
kebebasan, ada tanggung jawab dan setiap ada hak, ada kewajiban.
Dengan adanya suasana yang bebas yang dijiwai pengertianpengertian tersebut dan dengan adanya beraneka ragam alat/bahan/mainan
yang fungsional untuk perkembangan jasmaniah, intelektual, emosional dan
sosial, maka kegiatan / bermain bebas di Taman Kanak-kanak memungkinkan
anak untuk ”belajar sambil bermain”.
Melalui pengamatan yang kami lakukan sebagai guru didapatkan data
bahwa anak-anak yang aktif dalam bermain mengalami perkembangan yang
pesat dalam sikap sosial. Sedangkan anak-anak yang pasif takut dan malu
untuk bermain ternyata mengalami hambatan dalam perkembangan sikap
sosial.
Pendidikan bertujuan agar budaya yang merupakan nilai-nilai luhur
bangsa dapat diwariskan dan dimiliki oleh generasi muda. Agar tidak
ketinggalan zaman senantiasa relevan dan signifikan dengan tuntutan hidup.
Diantara sekian banyak budaya yang perlu diwariskan kepada generasi muda
adalah kemampuan untuk bersosialisasi dengan teman-teman karena bersosialisasi merupakan alat yang sangat penting untuk berinteraksi dengan
orang lain.
Banyak cara yang telah dilakukan pendidik atau guru untuk mencapai
tujuan pendidikan prasekolah dan salah satunya adalah dengan meningkatkan
sikap sosial anak melalui pola bermain kelompok. Pola bermain kelompok
juga bisa mengasah kecerdasan intrapersonal. Jadi disini anak dilatih untuk

saling bekerjasama dalam kehidupan, dan mengevaluasi kehidupan pribadianya sendiri berdasarkan pengalamannya.
Kenyataan di lapangan yang berkembang saat ini anak tidak tertarik
dengan permainan pura-pura tadi, sebab anak-anak sekarang lebih tertarik
dengan melihat dari pada mempraktikkannya. Dengan banyaknya informasi
yang berkembang dengan pesat. Sehingga anak-anak lebih tertarik dalam
permainan menyendiri tanpa melibatkan teman lain seperti main playstation,
jadi dalam hal ini sikap sosial anak kurang berkembang dengan baik.
Adapun pada saat ini tidak semua guru mampu dan bisa bermain
kelompok didepan anak-anak. Biasanya guru malu untuk bisa bermain
kelompok dihadapan anak-anak, sehingga pembelajarannya hanya monoton
belaka.
Jika keadaan ini terjadi terus menerus maka interaksi anak dengan
anak lain akan terabaikan sehingga proses sikap sosial anak tidak bisa
berkembang seperti yang diharapkan oleh guru, maka dari itu kita sebagai
guru harus mampu tampil sebagai model sesuai dengan apa yang diinginkan
oleh anak-anak kita, jadi kita harus bisa menjadi teman anak di Taman
Kanak-kanak. Guru harus bisa mencontohkan pola bermain kelompok.
Mengingat pentingnya perkembangan sikap sosial anak melalui pola
bermain kelompok terutama bagai anak usia dini maka perlu ditanamkan
kepada generasi-generasi muda sejak kecil. Dalam hal ini salah satu lembaga
pendidikan yaitu pada anak kelompok B TK Kartika III-52 Klaten, oleh
karena itu peneliti tertarik mengambil judul ”Peningkatan Sikap Sosial Anak
Melalui Pola Bermain Kelompok Pada Anak Kelompok B di TK Kartika III52 Klaten”.
Berdasarkan

permasalahan

diatas

maka

peneliti

dapat

mengidentifikasi masalah sebagai berikut : 1. Kurangnya sikap sosial antar
anak yang satu dngan yang alin dalam satu kelas. 2. Pentingnya pembelajaran
sikap sosial yang bervariatif agar guru dapat lebih menggali potensi anak. 3.
Masih banyak anak yang belum mau berinteraksi dengan yang lain.

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dan menghindari terjadinya
penafsiran yang tidak sesuai maka penelitian tindakan kelas ini di batasi pada
permasalahan pada peningkatan kemampuan sikap sosial anak TK Kartika III
- 52 Klaten dengan menggunakan metode bermain kelompok.
Berdasarkan masalah tersebut penulis merumuskan masalah sebagai berikut :
Apakah pola bermain kelompok dapat meningkatkan sikap sosial anak
kelompok B di TK Kartika III-52 Klaten. 1.Untuk sikap sosial dibatasi pada
kemampuan untuk mau bergabung bersama dengan semua teman dan tidak
boleh memilih-milih teman. 2. Metode bermain kelompok hanya dibatasi pada
metode metode bermain kelompok dengan bermain bersama-sama. Tujuan
dari penelitian ini antara lain :a.Mendiskripsikan proses pembelajaran sikap
sosial melalui pola bermain kelompok yang dilakukan oleh guru TK Kartika
III-52 Klaten untuk mengetahui hasil belajar sikap sosial di TK. b.Untuk
mengetahui tindakan-tindakan yang dilakukan guru pada proses pembelajaran
pengembangan pola bermain kelompok untuk meningkat-kan kemampuan
sikap sosial anak. Disamping itu ada juga tujuan peneliti dalam melaksanakan
penelitian ini antara lain : a. Meningkatkan perkembangan sikap sosial anak.
b. Untuk mengetahui tentang perilaku sikap sosial awal yang nampak pada
masa kanak-kanak. c. Untuk menambah wawasan kepada para pendidik
tentang metode pola bermain kelompok dalam meningkatkan perkembangan
sikap sosial anak.
Manfaat dari pelaksanaan tindakan kelas ini adalah, Diperoleh
pengetahuan baru tentang pembelajaran sikap sosial melalui penerapan pola
bermain kelompok bagi anak kelompok B TK Kartika III-52 Klaten. b.
Diperolehnya dasar penelitian berikutnya. c.Terjadinya pergeseran dari
paradigma mengajar menuju paradigma belajar yang mengutamakan proses
untuk mencapai hasil belajar. Diperoleh masukan bagi sekolah dalam usaha
perbaikan proses pembelajaran sehingga berdampak pada peningkatan mutu
sekolah.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di TK Kartika III-52 Klaten. Sekolah ini
dipimpin kepala sekolah yang membawahi 2 orang guru, 1 orang bertindak
selaku Guru TK A, dan 1 guru selaku Guru TK B. Sekolah ini memiliki 2
ruang kelas, 1 ruang guru, 1 ruang tamu, 2 kamar mandi, serta parkir guru
yang cukup bervariasi, namun sebagian besar berasal dari tingkat ekonomi
menengah kebawah.
Alasan pemilihan TK Kartika III-52 Klaten sebagai lokasi penelitian
adalah karena sekolahan ini berstatus yayasan, mempunyai prestasi baik dan
letaknya yang strategis. Selain itu tenaga kerja pengajar yang ramah, sopan
dan mempunyai alat peraga yang cukup.
Waktu Penelitian dilaksanakan pada semester I tahun pelajaran
2012/2013. Kelas yang dipakai sebagai subjek penelitian adalah kelompok B.
Penelitian diusahakan dari kelompok yang memiliki tingkat hiterogenitas yang
tinggi, baik dalam hal sosial dan dalam pola bermain kelompok. Penelitian ini
di lakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut : a. Tahap Persiapan meliputi :
pengajuan judul, pembuatan proposal, survey di sekolah yang bersangkutan,
pemohonan ijin serta penyusunan instrument penelitian di lakukan pada bulan
Agustus 2012. b. Tahap Pelaksanaan yaitu kegiatan yang berlangsung di
lapangan meliputi : perencanaan tindakan, implementasi tindakan, pengamatan
kelas, refleksi, analisis, dan intreprestasi data, perumusan hasil kegiatan,
jangka waktu yang dibutuhkan dua bulan mulai bulan september sampai
oktober 2012. c. Tahap Terakhir adalah pengolahan data dan penyusun
laporan penelitian dilaksanakan mulai bulan Oktober 2012
Subyek penelitian ini adalah anak TK Kartika III-52 Klaten Tahun
Ajaran 2012/2013 dengan pertimbangan bahwa anak didik pada sekolah ini
memiliki kemampuan dalam pola bermain kelompok yang berjumlah 19 anak
untuk anak laki-laki 13 dan anak perempuan 6. Dalam penelitian ini dipilih
satu kelas yaitu anak didik kelompok B. Pemilihan dan penentukan subyek
penelitian ini berdasarkan pada purposive sampling (sample bertujuan), yaitu

untuk mengetahui peningkatan sikap sosial dalam mengemukakan ide, dalam
pola bermain kelompok.
Metode adalah suatu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan.
Menurut Nasir (2007 : 42) penelitian adalah penyelidikan yang hati-hati dan
kritis dalam mencari fakta dan prinsip. Sehingga metode penelitian adalah
cara yang disusun secara sistematis dengan mengikuti konsep-konsep ilmiah
yang digunakan dalam rangka pencarian data fakta demi tercapainya tujuan.
Metode penelitian merupakan strategi umum yang digunakan dalam
mengumpulkan data dan analisis data yang diperlukan untuk menjawab
persoalan yang dihadapi (Suharsini Arikunto, 2006 : 148).
Berdasarkan derajat kepastian jawaban, metode penelitian dapat
dibedakan menjadi beberapa tingkatan yaitu: metode deskriptif, metode
kolerasional, metode ex post facto, dan metode eksperimen (Syamsuddin,
2007 : 17) 1.Metode Deskriptif merupakan metode penelitian yang tujuannya
adalah secara sistematis mendeskripsikan objek penelitian secara faktual dan
akurat. Metode deskriptif ini berusaha mendiskripsikan suatu gejala,
peristiwa, dan kejadian yang teriadi pada saat sekarang. Dengan kata lain,
metode deskriptif mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada
masalah-masalah yang aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian
dilaksanakan.
Metode pengumpulan data adalah suatu kegiatan untuk memperoleh
data yang dibutuhkan dan dapat diolah menjadi suatu data yang dapat
disajikan sesuai dengan masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Data
dalam penelitian bersumber dari interaksi guru dan anak didik dalam
pembelajaran sikap sosial yang dihasilkan dari tindakan yang mengajar.
Pengambilan data dilakukan dengan : 1. Metode

Observasi

adalah

suatu

teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamalan secara teliti dan
sistematis (Suharsimi Arikunto, 1998: 28). Pengumpulan data melalui
observasi dilakukan sendiri oleh peneliti pada kelas yang dijadikan sampel
untuk mendapatkan gambaran secara langsung kegiatan belajar anak didik di
kelas. 2. Metode Wawancara adalah pengumpulan data untuk mendapatkan

informasi dengan cara bertanya secara langsung kepada responden (Nasution,
2008: 63). Wawancara merupakan suatu proses interaksi tatap muka/situasi
peran pribadi mengenai masalah / pengalaman tertentu responden.
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu (moleong, 2009:
135). 3. Catatan Lapangan

merupakan alat yang sangat penting dalam

penelitian kualitatif, dalam hal ini catatan lapangan digunakan untuk mencatat
kejadian-kejadian penting yang muncul pada saat proses peran dengan
menggunakan alat peraga. Model catatan lapangan dalam penelitian ini
adalah catatan pengalaman yang dilakukan oleh peneliti dan guru. Menurut
Bogdan dan Biklen (Moleong, 2009: 153) Catalan lapangan adalah Catalan
tertulis tentang apa yang didengar, dilihat dan dipikirkan dalam rangka
pengumpulan dala dan refleksi terhadap data dan penelitian. 4.Metode
Dokumentasi adalah setiap bahan tulis ataupun film yang tidak disengaja
dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik (Moleong, 2009:
160). Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa foto-foto
yang diambil langsung oleh peneliti saat subyek di dalam kelas B, saat
melakukan kegiatan dalam pola bermain kelompok. Teknik pengumpulan
data berupa dokumentasi ini diharapkan dapat digunakan untuk memperkuat
hasil wawancara dan observasi.
Data yang akan diambil dalam penelitian ini adalah tentang peningkatan
sikap sosial melalui pola bermain kelompok. Metode pengumpulan data pada
penelitian ini sebagai berikut : a. Peningkatan Sikap Sosial, Pengumpulan
data untuk mengetahui peningkatan sikap sosial digunakan teknik observasi
yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung dengan teliti, cermat,
dan hati-hati terhadap fenomena yang sesungguhnya tentang pembelajaran
meningkatkan sikap sosial anak. Observasi ini ditujukan kepada anak sebagai
subjek penelitian. Observasi yang dilakukan meliputi kemampuan sikap sosial
anak yang dapat dilihat dari pencapaian indikator yang telah ditetapkan
melalui kegiatan pola bermain kelompok. b. Penerapan Pola Bermain
Kelompok, Metode pengumpulan data yang digunakan.

Untuk mengetahui pelaksanaan pola bermain kelompok agar sesuai
dengan rencana yang telah ditentukan dalam penelitian ini adalah observasi
dan wawancara. Pelaksanaan observasi ini ditujukan kepada guru sebagai
pelaksana pembelajaran. Catatan lapangan digunakan untuk mencatat temuan
selama pembelajaran yang diperoteh peneliti yang tidak teramati dalam
lembar observasi. Bentuk temuan ini berupa aktivitas siswa dan permasalahan
yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan berlangsung.
Analisis data merupakan teknik yang digunakan untuk menganalisis
data hasil penelitian untuk membuktikan hipotesis yang telah dirumuskan.
Pada penelitian tindakan kelas ini digunakan analisis berdasarkan hasil
observasi kegiatan pembelajaran maupun dari hasil tindakan yang telah
dilakukan. Analisis data dari hasil observasi terhadap guru sebagai pelaksana
kegiatan pembelajaran digunakan untuk melakukan refleksi, agar peneliti
dapat menentukan tindakan yang akan diambil pada siklus berikutnya.
Analisis data terhadap anak dilakukan beberapa tahap sebagai berikut : 1.
Menjumlahkan skor yang dicapai anak pada setiap butir amatan. 2. Membuat
tabulasi skor observasi peningkatan keterampilan menyimak anak yang terdiri
dari nomor, nama anak, butir amatan.
Hasil Penelitian dan Pembahasan
Bermain kelompok merupakan media yang baik untuk pembelajaran
karena metode ini melibatkan semua anak untuk aktif menggerakkan
badannya. Pada kegiatan bermain kelompok diusahakan semua anak aktif
untuk bisa berlatih motorik kasar. Media ini dianggap tepat untuk
pembelajaran dalam meningkatkan sikap sosial. Anak dalam kegiatan bermain
kelompok merasa senang, meskipun dalam kegiatan bermain kelompok sambil
sosialisasi perlu bimbingan dari guru.
Berdasarkan permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai dalam upaya
meningkatkan sikap sosial anak, berikut dijabarkan hasil penelitian yang
miliputi proses pembelajaran dengan menerapkan media bermain kelompok
dan kemampuan anak setelah diterapkannya bermain kelompok dalam upaya
meningkatkan sikap sosial anak.

Sebelum dilaksanakan penelitian siklus I, peneliti terlebih dahulu
melakukan survei untuk mengetahui kondisi sesungguhnya dilapangan serta
sebagai pertimbangan untuk melakukan tindakan. Berdasarkan hasil survey
peneliti menemukan bahwa proses pembelajaran maupun sikap sosial anak di
TK Kartika III - 52 Klaten tergolong rendah. Peneliti kemudian berkolaborasi
dengan guru untuk mengatasi masalah tersebut dengan menerapkan suatu
media yaitu bermain kelompok untuk meningkatkan sikap sosial anak.(1.)
Proses Pembelajaran Dengan Menerapkan Pola Bermain kelompok. (a).
Pembukaan dilakukan dengan mengucapkan salam, dan bernyanyi untuk
memceritakan suasana. Selanjutnya penyampaian tujuan dan gambaran umum
tentang kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian guru membagi anak menjadi
beberapa kelompok. (b). Inti, Pada kegiatan inti guru menyampaikan bahan
yang akan digunakan yang kemudian mengadakan tanya-jawab maupun
mendemonstrasikan kegiatan yang akan dilakukan. Hal ini bertujuan untuk
memastikan bahwa anak mengerti dan paham dengan jalan bermain kelompok
yang akan dilakukan. Selanjutnya guru menawarkan demonstrasi di depan
kelas kepada anak-anak sesuai dengan keinginan mereka. Kemudian guru
membentuk anak menjadi 3 kelompok untuk melakukan kegiatan secara
bergantian. (c). Penutup Kegiatan penutup dilakukan dengan melakukan
review, pemberian kesimpulan. (2.) Kemampuan Sikap Sosial Setelah
Diterapkannya Pola Bermain kelompok
Dari uraian diatas

dapat diketahui bahwa sikap sosial anak didik

sebelum tindakan sampai dengan siklus II menunjukan peningkatan.
Sebelumnya tindakan 33,90%, siklus I mencapai 62,95% dan pada siklus II
mencapai 82,73%.
Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti dan guru sebagai
kolaborator dapat diketahui bahwa penggunaan media pembelajaran yang
benar dan tepat dapat mempengaruhi hasil pembelajaran yang sesuai tujuan.
Adapun pada penggunaan pola bermain kelompok, guru harus menguasai cara
bermain kelompok yang digunakan serta memberi variasi dalam pembelajaran
sehingga dapat menarik minat anak serta pembelajaran lebih mudah diserap
oleh anak.

Kesimpulan
Dari keseluruhan pembahasan penelitian tindakan kelas ini dapat
disimpulkan sebagai berikut : (1.) Dalam menerapkan permainan untuk
meningkatkan sikap sosial Anak di TK Kartika III – 52 Klaten dengan cara
melakukan kegiatan bermain yaitu dengan bermain kelompok ini berguna
untuk bersosialisasi, dan merangsang sikap sosial anak. (2.) Hasil Penelitian
a. Pada kondisi awal dengan menggunakan pengamatan pada saat anak belajar
di kelas, terlihat anak tidak semangat. Dari hasil pengamatan diperoleh hasil
bahwa sikap sosial anak hanya mencapai 52% atau 10 anak yang sikap sosial
baik 2,5% atau 4 anak. b. Pada siklus I putaran pertama hasil sikap sosial
melalui bermain kelompok dari 19 anak yang tuntas dalam pembelajaran
adalah 10 anak atau 19% dan yang tidak tuntas sebanyak 9 anak atau 48%.
Sehingga terjadi peningkatan sebesar 14% dari sebelum tindakan yang hanya
mencapai 42%. Pada siklus I putaran kedua hasil peningkatan sikap sosial
dengan bermain kelompok dari 10 anak yang tuntas dalam pembelajaran
adalah 19 anak atau 75% dan yang tidak tuntas sebanyak 4 anak atau 15 %.
Sehingga terjadi peningkatan sebesar 14% dari siklus I putaran pertama yang
hanya mencapai 62%. c. Pada siklus II putaran pertama hasil peningkatan
sikap sosial dengan bermain kelompok dari 19 anak yang tuntas dalam
pembelajaran adalah 10 anak atau 62% dan yang tidak tuntas sebanyak 1 anak
atau 6,2%. Sehingga terjadi peningkatan sebesar 18% dari I putaran kedua
yang hanya mencapai 43%. Pada siklus II putaran kedua hasil sikap sosial
dengan bermain kelompok dari 19 anak yang tuntas dalam pembelajaran
adalah 15 anak atau 82% dan yang tidak tuntas sebanyak 1 anak atau 4 %.
Sehingga terjadi peningkatan sebesar 19% dari siklus II putaran pertama yang
hanya mencapai 72%. Hasil perbaikan pembelajaran pada siklus II putaran
kedua sebesar 82% dan rata-rata sikap sosial sebesar 84 diatas 84%
menunjukkan bahwa perbaikan pembelajaran siklus II putaran II telah
berhasil. (3.) Berdasarkan keberhasilan pembelajaran melalui siklus I dan
siklus II dengan menggunakan pola bermain kelompok, maka hipotesis yang
mengatakan “Melalui pola bermain kelompok dapat meningkatkan sikap

sosial anak kelompok B di TK Kartika III - 52, Klaten Tahun Pelajaran
2012/2013. terbukti kebenarannya.
Bermain kelompok merupakan suatu cara penyampaian atau penyajian
materi pembelajaran secara lisan dalam bentuk permainan dari guru kepada
anak didik dan berfungsi untuk membantu perkembangan sikap sosial dan
befikir anak serta memotivasi anak untuk cinta dalam berkarya melalui
bermain

kelompok.

Bermain

kelompok

adalah

salah

satu

media

pengembangan sikap sosial yang dapat mengembangkan beberapa aspek fisik
atau psikis anak TK sesuai dengan tahap perkembangan (Dhiene, 2005:50).
Manfaat yang dapat diambil dari bermain kelompok di Taman KanakKanak adalah melatih daya tangkap, dan kreasi anak, daya konsentrasi,
membantu perkembangan fantasi atau daya imajinasi bagi anak, menciptakan
suasana yang menyenangkan dan akrap di ruang kelas, mengembangkan
perbendaharaan kata anak.
Bentuk penyajian proses pembelajaran di Taman Kanak-kanak adalah
terpadu antara bidang pengembangan satu dengan lainnya. Setiap metode
pembelajaran pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk itu dengan
adanya pembelajaran terpadu maka pengembangan metode yang bervariasi
dapat membantu pencapaian tujuan materi pembelajaran.
Bermain kelompok dapat meningkatkan sikap sosial anak di TK
Kartuika III - 52 Klaten. Hal ini dikarenakan pertama bermain kelompok pada
umumnya lebih berkesan dari pada praktek langsung, sehingga pada umumnya
bermain kelompok terekam jauh lebih kuat dalam memori anak. Bermain
kelompok dapat dipraktekkan sendiri sehingga bisa diingat secara utuh selama
berpuluh-puluh tahun kemudian. Kedua, melalui bermain kelompok anak
diajar untuk mengambil hikmah dari permainan tadi yang untuk kemudian
mempraktekkan sendiri baik dirumah maupun waktu mempraktekkan bermain
dengan temannya.
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