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Tujuan penelitian ini  untuk mengetahui peningkatkan kemampuan bertanggung jawab anak 
melalui permainan tradisional. Penelitian ini penelitian tindakan kelas (PTK), dilaksanakan 
tiga siklus setiap siklusnya terdiri atas perencanaan (planning), pelaksanaan (action), 
pengamatan (observing), dan refleksi (reflecting). Data penelitian dikumpulkan melalui 
observasi, wawancara, dan dokumenter. Teknik keabsahan data diperiksa dengan 
trianggulasi. Data dianalisis dengan pengumpulan data, penyajian data, penarikan kesimpulan 
dan reduksi data. Subjek penelitian 33 anak. kemampuan bertanggung jawab anak melalui 
metode permainan tradisonal nilai rata-rata kelas pada Siklus I, II, dan II adalah 2,5, 3,0, dan 
3,4. Dengan KKM 2,6, yang mencapai nilai KKM,  untuk Siklus I, Siklus II, dan Siklus III  
adalah 21 anak, 23 anak, 33 anak, atau prosentasenya adalah 63%, 69%, dan 100%. 
Berdasarkan data di atas penelitian ini dapat disimpulkan bahwa permainan tradisional dapat 
meningkatkan kemampuan bertanggung jawab pada anak kelas B TK Aisyiyah Bustanul 
Athfal Legokkalong Karanganyar Pekalongan Tahun 2012. 
 
Kata kunci : Kemampuan Bertanggung Jawab, Permainan Tradisional 
 
Pendahuluan 
 
 

Anak-anak memiliki potensi luar biasa untuk berkembang. Secara naluri, anak-anak mulai 
bereksplorasi untuk mengekspresikan rasa ingin tahunya sejak mereka mulai belajar 
berjalan. Dalam kehidupan sosial di taman kanak-kanak tentu ada hal-hal yang sudah 
perlu dilakukan oleh anak usia dini di TK. Oleh sebab itu pembiasaan perilaku yang 
merupakan tanggung jawab sosial terkait dengan kehidupan anak TK sudah dapat 
dibiasakan.Tanggung jawab sosial pada anak usia Taman kanak-kanak belum dapat 
disamakan dengan tanggung jawab sosial mereka yang sudah dewasa. Permasalahan 
sosial masih cukup abstrak bagi anak usia dini. 
 
Tujuan Pendidikan Nasional dalam Undang-Undang Sisdiknas :Jabaran UUD 1945 
tentang Pendidikan dituangkan dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Pasal 3 
menyebutkan. “Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 
manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 
sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta 
bertanggung jawab.”Bila dibandingkan dengan UU Pendidikan sebelumnya, yaitu UUD 
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No.2/1989, ada kemiripan kecuali berbeda dalam pengungkapan. Pada pasal 4 ditulis, 
“Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan 
manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan 
Yang Maha Esa dan berbudi-pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, 
kesehatan Jasmani dan Rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa 
bertanggung jawab. Kemasyarakatan dan kebangsaan.”Pada pasal 15, Undang-Undang 
yang sama, tertulis “Pendidikan menengah diselenggarakan untuk melanjutkan meluaskan 
pendidikan dasar serta menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang 
memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbale balik dengan lingkungan social, 
budaya dan alam sekitar serta dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam 
dunia kerja atau pendidikan tinggi. (Patria Jati, 2012). 
  
Selain itu hubungan antar anak di TK tanpa campur tangan orang dewasa maupun guru 
merupakan peluang yang baik untuk belajar interaksi sosial dan selanjutnya 
mengembangkan tanggung jawab sosial. Dalam interaksi dengan teman seusia (perr) anak 
belajar banyak tentang apa yang disetujui teman-temannya dan apa yang ditolak. Dengan 
demikian tanggung jawab sosial tingkat kanak-kanak akan merupakan sesuatu yang 
diterima oleh anak/teman-teman seusia  
 
Kedekatan yang berlebihan antara anak dan orang tua atau pengasuhnya sebaiknya 
dikurangi karena dapat menimbulkan ketregantungan dan anak dapat menjadi penakut. 
Mulailah untuk memperkenalkan anak anda dengan teman sebayanya agar lebih 
berkembang dan mudah bergaul. Salah satu tugas orang tua adalah mendidik anak agar 
menjadi mandiri. Sikap mandiri sudah dapat dibiasakan sejak anak masih kecil: memakai 
pakaian sendiri, memasang tali sepatu, memakai kaos kaki dan berbagai pekerjaan kecil 
lainnya. Kedengarannya mudah, namun dalam prakteknya pembiasaan ini banyak 
hambatannya. Tidak jarang orang tua merasa tidak tega atau justru tidak sabar melihat si 
kecil yang berusaha menalikan sepatunya selama beberapa menit, namun belum juga 
memperlihatkan keberhasilan. Atau langsung memberi segudang nasehat, lengkap dengan 
cara pemecahan yang harus dilakukan, ketika anak selesai menceritakan pertengkarannya 
dengan teman sebangku. 
 
Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan 
pesan (bahan pembelajaran), sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran dan 
perasaan siswa dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu 
(Ibrahim, Sihkabudden, suprijanta,dan Usep,2000:4). Karena dengan penggunaan media 
maka sumber media (guru) akan dapat membantu siswa menerima dan mengolah 
informasi. Guru juga harus dapat memberikan suatu media pembelajaran yang dapat 
dengan mudah diterima oleh siswa. Sehingga akan menimbulkan rasa tanggung jawab 
akan  dirinya sendiri. Pada hal ini orang tua dan guru memegang peranan di dalam 
menerapkan disiplin dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut.  

Permainan tradisiaonal merupakan salah satu alternatif  yang dapat digunakan 
dalam melatih tanggung jawab anak. Permainan tradisional dikenal sebagai permainan 
rakyat merupakan sebuah kegiatan rekreatif yang tidak hanya bertujuan menghibur diri, 
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tetapi juga memiliki fungsi sosial termasuk didialamnya adalah mampu melatih tanggung 
jawab pada diri seorang anak. 
Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Peningkatan Kemampuan 
Bertanggung Jawab Melalui Permainan Tradisioanal Anak Kelas B TK Aisyiah 
Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan. Manfaat ini secara teoritis adalah  
Sebagai suatu karya ilmiah dimana hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
informasi pengetahuan khususnya bagi Pendidikan Anak Usia Dini bahwa permainan 
tradisional dapat meningkatkan kemampuan bertanggung jawab pada anak. 
Sebagai bahan pertimbangan dan bahan masukan untuk meneliti permasalahan lain atau 
sebagai referensi lain terhadap penelitian yang hampir sama atau sejenis. Sedangkan 
manfaat praktisnya adalah Memberikan pengertian dan pembiasaan yang baik kepada 
anak dengan permainanan tradisional akan meningkatkan kemampuan bertanggung 
jawab anak. 
 
Landasan Teori 
(Dalam Semiawan, 2008: 20) Pertama, Bermain adalah suatu kegiatan yang serius, tetapi 
mengasikkan. Melalui aktifitas bermain, berbagai pekerjaannya terwujud.  
Kedua, Bermain adalah aktivitas yang dipilih sendiri oleh anak, karena menyenangkan 
bukan karena akan memperoleh hadiah atas pujian. Ketiga, Bermain adalah salah satu 
alat utama yang menjadi latihan untuk pertumbuhannya. Bermain adalah medium, di 
mana si anak mencobakan diri, bukan saja dalam fantasinya tetapi juga benar nyata 
secara aktif. Bermain adalah bermain membawa harapan dan antisipasi tentang dunia 
yang memberikan kegembiraan, memungkinkan anak berkhayal seperti sesuatu atau 
seseorang, suatu dunia yang dipersiapkan untuk berpetualang dan mengadakan telaah; 
suatu dunia anak-anak (Gordon dan Browne, 1985 : 265) 
Permainan adalah alat bagi anak untuk menjelajahi dunianya, dari yang tidak ia kenali 
sampai pada yang ia ketahui dan dari yang tidak dapat diperbuatnya, sampai mampu 
melakukannya. (Dalam Semiawan, 2008: 20) Sebagian besar orang mengerti apa yang 
dimaksud dengan bermain, namun demikian mereka tidak dapat memberi batasan apa 
yang dimaksud dengan bermain. Beberapa ahli peneliti memberi batasan arti bermain 
dengan memisahkan aspek-aspek tingkah laku yang berbeda dalam bermain. 
Dikemukakan sedikitnya ada lima kriteria dalam bermain (Dworetzky, 1990: 395-
396).Motivasi Intrinsik. Tingkah laku bermain dimotivasi dari dalam diri anak, karena itu 
dilakukan demi itu sendiri dan bukan karena adanya tuntutan masyarakat atau fungsi-
fungsi tubuh. 
1) Pengaruh Positif. Tingkah laku itu menyenangkan atau menggembirakan untuk 
dilakukan. 
2) Bukan Dikerjakan Sambil Lalu. Tingkah laku itu bukan dilakukan sambil lalu, karena 
itu tidak mengikuti pola atau urutan yang sebenarnya, melainkan lebih bersifat pura-pura. 
3) Cara/Tujuan. Cara bermain lebih diutamakan karena tujuannya. Anal lebih tertarik 
pada tingkah laku itu sendiri dari pada keluaran yang dihasilkan. 
4) Kelenturan. Bermain itu perilaku yang lentur. Kelenturan ditunjukan baik dalam 
bentuk maupun dalam hubungan serta berlaku dalam situasi. 
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Pada hakikatnya anak-anak selalu termotivasi untuk bermain artinya bermain secara 
alamiah memberi kepuasan pada anak. Melalui bermain bersama dalam kelompok atau 
sendiri tanpa orang lain, anak mengalami kesenangan yang lalu memberikan kepuasan 
baginya. 
Beberapa pakar pendidikan menyebut beberapa karakteristik bermain anak, yaitu: 
1) Bermain relatif bebas dari aturan-aturan, kecuali anak-anak membuat aturan mereka 
sendiri. 
2) Bermain dilakukan seakan-akan kegiatan itu dalam kehidupan itu dalam kehidupan 
nyata (bermain drama). 
3) Bermain lebih memfokuskan pada kegiatan atau perbuatan dari pada hasil akhir atau 
produknya. 
4) Bermain memerlukan interaksi dan keterlibatan anak-anak. 
Sesuai dengan pengertian bermain yang merupakan tuntutan dan kebutuhan bagi 
perkembangan anak usia TK, menurut Hartley,Frank dan Goldeson (Gordon & Browne, 
1985:268) ada 8 fungsi bermain bagi anak: 
1) Menirukan apa yang dilakukan oleh orang dewasa. 
2) Untuk melakukan berbagai peran yang ada didalam, kehidupan nyata seperti guru 
mengajar dikelas. 
3) Untuk mencerminkan hubungan dalam keluarga dan pengalaman hidup yang nyata. 
4) Untuk menyalurkan perasaan yang kuat 
5) Untuk melepaskan dorongan-dorongan yang tidak dapat diterima. 
6) Untuk kilas balik peran-peran yang biasa dilakukan. 
7) Mencerminkan pertumbuhan. 
8) Untuk memecahkan masalah dan mencoba berbagai penyelesaian masalah. 
Berikut ini adalah manfaat bermain bagi anak, yaitu: 
1) Bermain memicu kreatifitas Dalam lingkungan bermain yang aman dan 

menyenangkan, bermain memacu anak menemukan ide-ide serta menggunakan daya 
khayalnya. 

2) Bermain bermanfaat mencerdaskan otak, bermain merupakan sebuah media yang 
sangat penting bagi proses berfikir anak dan membantu perkembangan kognitif anak. 

3) Bermain bermanfaat menggulangi konflik, pada anak usia TK tingkah laku yang 
sering muncul ke permukaan adalah tingkah laku menolak bersaing, agresif, 
bertengkar, meniru, kerjasama, egois, simpatik, marah, ngambek, dan berkeinginan 
untuk diterima oleh lingkungan sosial mereka. 

4) Bermain bermanfaat untuk melatih empati, empati adalah pengenalan perasaan,     
pikiran dan sikap orang lain, dapat juga dikatakan pengenalan jiwa orang lain. 

5) Bermain bermanfaat mengasah panca indra, kelima indera, penglihatan, pendengaran, 
penciuman, pengucapan, dan perabaaan merupakan alat-alat yang vital yang perlu 
diasah sejak anak masih bayi. 

6) Bermain sebagai media terapi, Sigmun Freud bapak Psikoanalisis mengemukakan 
bahwa anak menggunakan bermain sebagai salah satu cara untuk mengatasi masalah 
konflik dan kecemasanya. 

7) Bermain itu melakukan penemuan, Bermain dapat menghasilkan ciptaan baru. 
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Pengertian Tanggung Jawab, Tanggung Jawab menurut  kamus umum Bahasa Indonesia 
adalah, keadaan menanggung segala sesuatunya. Tanggung Jawab adalah kesadaran 
manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang sengaja maupun yang tidak sengaja. 
Tanggung jawab juga berarti perbuatan sebagai perwujudan kesadaran atau kewajiban. 

a.  Macam-macam Tanggung jawab 
Manusia itu berjuang memenuhi keperluan sendiri atau untuk keperluan pihak lain. 
Untuk itu ia menghadapi manusia lain dalam masyarakat atau menghadapi lingkungan 
alam. Dalam usahanya itu manusia juga menyadari bahwa ada kekuatan lain yang ikut 
menentukan yaitu kekuatan Tuhan. 
1). Tanggung Jawab Terhadap Diri sendiri 
Tanggung jawab terhadap diri sendiri menuntut kesadaran setiap orang untuk memenuhi 
kewajibannya sendiri. 
2). Tanggung Jawab Terhadap Keluarga 
Keluarga merupakan masyarakat kecil. Keluarga terdiri dari suami istri, ayah-ibu dan 
anak-anak, dan juga orang lain yang menjadi anggota keluarga. Tiap anggota keluarga 
wajib kepada keluarganya. Tanggung jawab ini menyangkut nama baik keluarga. Tetapi 
tanggung jawab yang merupakan kesejahteraan, keselamatan, pendidikan, dan 
kehidupan. 
3). Tanggung Jawab Terhadap Masyarakat 
Pada hakekatnya manusia tidak bias hidup tanpa bantuan manusia lain, sesuai dengan 
kehidupannya sebagai makhluk sosial. 
4). Tanggung Jawab Kepada Bangsa atau Negara 
Suatu kenyataan lagi, bahwa tiap manusia, tiap individu adalah warga Negara suatu 
Negara. Dalam berfikir, berbuat, bertindak, bertingkah laku manusia terikat oleh norma-
norma atau aturan-aturan yang di buat oleh Negara. 
5). Tanggung Jawab Kepada Tuhan  
Tuhan menciptakan manusia di bumi ini bukanlah tanpa tanggung jawab, melainkan 
untuk mengisi kehidupannya. Manusia mempunyai tanggung jawab langsung terhadap 
Tuhan. Sehinnga tindakan manusia tidak bias lepas dari hukuman-hukuman Tuhan yang 
di tuangkan dalam berbagai kitab suci melalui bermacam agama (Sudarmono, 2011). 
Cara Membantu Anak Bertanggung Jawab 
Ada beberapa cara yang dapat diterapkan untuk mendidik anak sejak usia dini agar 
menjadi anak yang bertanggung jawab. Charles Schaeffer menjelaskan tentang prinsip-
prinsip penting yang harus dilakukan untuk membantu anak bertanggung jawab, yaitu 
sebagai berikut: 
1). Memberi teladan yang baik. 
Dalam mengajarkan tanggung jawab kepada anak, akan lebih berhasil dengan 
memberikan suatu teladan yang baik. Cara ini mengajarkan kepada anak bukan saja apa 
yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya, akan tetapi juga bagaimana 
orangtua melakukan tugas semacam itu 
2). Tetap dalam pendirian dan teguh dalam prinsip. 
Dalam hal melakukan pekerjaan, orangtua harus melihat apakah anak melakukannya 
dengan segenap hati dan tekun. Sangat penting bagi orangtua untuk memberikan suatu 
perhatian pada tugas yang tengah dilakukan oleh si anak. Janganlah sekali-kali kita 
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menunjukkan secara langsung tentang kesalahan-kesalahan anak, tetapi nyatakanlah 
bagaimana cara memperbaiki kesalahan tersebut. Dengan demikian orantua tetap dalam 
pendirian, dan teguh dalam prinsip untuk menanamkan rasa tanggung jawab kepada 
anaknya. 
3). Memberi anjuran atau perintah hendaknya jelas dan terperinci. 
Orangtua dalam memberi perintah ataupun anjuran, hendaklah diucapkan atau 
disampaikan dengan cukup jelas dan terperinci agar anak mengerti dalam melakukan 
tugas yang dibebankan kepadanya. 
4). Memberi ganjaran atas kesalahan. 
Orangtua hendaknya tetap memberi perhatian kepada setiap pekerjaan anak yang telah 
dilakukannya sesuai dengan kemampuannya. Tidak patut mencela pekerjaan anak yang 
tidak diselesaikannya. Kalau ternyata anak belum dapat menyelesaikan pekerjaannya saat 
itu, anjurkanlah untuk dapat melakukan atau melanjutkannya besok hari. Dengan 
memberikan suatu pujian atau penghargaan, akan membuat anak tetap berkeinginan 
menyelesaikan pekerjaan itu. Seringkali orangtua senang menjatuhkan suatu hukuman 
kepada anak yang tidak berhasil menyelesaikan tugasnya. Andaikan memungkinkan 
lebih baik memberikan ganjaran atas kesalahan dan tidak semata-mata 
mempermasalahkannya. 
5). Jangan terlalu banyak menuntut. 
Orangtua selayaknya tidak patut terlalu banyak menuntut dari anak, sehingga dengan 
sewenang-wenang memberi tanggung jawab yang tidak sesuai dengan kemampuannya. 
Berikanlah tanggung jawab itu setahap demi setahap, agar si anak dapat menyanggupi 
dan menyenangi pekerjaan itu. 
Menurut Martin (2010:20) permainan tradisioanal adalah bentuk permainan yang sudah 
ada sejak jaman dahulu dan diwariskan secara turun menurun dari generasi. Permainan 
tradisional merupakan hasil budaya yang mengandung manfaat besar sebagai moral 
masyarakat untuk mempertahankan keberadaan dan identitasnya di tengah masyarakat 
lain. 
Sedangkan menurut Sukiman (dalam Arif  2009:18) Permainan Tradisional adalah 
permainan anak-anak dari bahan sederhana sesuai dengan aspek budaya dalam 
kehidupan masyarakat. Permainan tradisional dikenal sebagai permainan rakyat 
merupakan sebuah kegiatan rekreatif yang tidak hanya bertujuan menghibur diri, tetapi 
juga sebagai alat pemelihara hubungan dan kenyamanan social. Dengan demikian 
bermain suatu kebutuhan bagi anak. 
 
 
Kerangka Pemikiran 
 
Tanggung jawab guru adalah pembimbing dan pendidik di lingkungan sekolah. Usaha 
yang dapat dilakukan oleh guru dalam membimbing Tanggung jawab dan kemandirian 
anak adalah jangan anggap anak tidak dapat melakukan sesuatu, dukung dia dan beri 
motivasi kepada anak dan pastikan bahwa anak telah memperoleh kepercayaan 
melakukan sesuatu. Untuk melatih Tanggung jawab anak melalui pemberian tugas yang 
mudah diselesaikan oleh anak beri semangat pada anak agar anak tidak frustasi dengan 
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keadaan ini anak akan merasakan dihargai dan akan lebih percaya diri dalam 
memutuskan sesuatu dan maju dalam setiap tahap proses perkembangan. 
Tanggung jawab tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pendidikan keseluruhan. Sehingga 
pelaksanaan tanggung jawan melalui permainan tradisional  yang baik merupakan salah 
satu faktor keberhasilan dari kegiatan pendidikan. 

 
Hipotesis Tindakan 
Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, hipotesis tindakan penelitian yang diajukan 
dalam penelitian ini adalah permainan tradisional dapat meningkatkan kemampuan 
bertanggung jawab pada siswa kelas B TK Aisyiah Kecamatan Karanganyar Kabupaten 
Pekalongan tahun ajaran 2011/2012. 
 
Metode Pemnelitian 

Penelitian dilakukan di TK Aisyiyah BA Legokkkalong Karanganyar Kab. Pekalongan. 
Sekolah ini beralamatkan di desa Legokkalong  Karanganyar Kabupaten 
Pekalongan.Waktu Penelitian dilakukan di TK Aisyiyah Busthanul Atfhal Pekalongan 
dengan waktu pelaksanaan pada semester genap tahun ajaran 2011/2012 yaitu bulan Maret 
2012 sampai dengan Juli 2012, Subyek Penelitian dalam penelitian ini guru bertindak 
sebagai subyek yang memberi tindakan. Siswa kelas B TK Aisyiyah Busthanul Atfhal 
Pekalongan tahun ajaran 2011/2012 dengan jumlah 33 siswa yang terdiri dari 14 siswa 
perempuan dan 19 siswa laki-laki bertindak sebagai subyek penelitian yang memperoleh 
tindakan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas 
atau Clasroom Action Research (CAR). Penelitian tindakan kelas yaitu suatu pencermatan 
terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan yang sengaja dimunculkan dan terjadi 
dalam sebuah kelas secara bersama (Arikunto,2007). Proses penelitian ini berbentuk siklus 
yang berlangsung beberapa kali, sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Dalam setiap 
siklus terdiri dari empat pokok yaitu : 1). Perencanaan (Planning), 2). Pelaksanaan 
(Action) 3). Pengumpulan Data (Observing) 4). Refleksi (Reflecting). Langkah-langkah 
yang ditempuh dalam penelitian ini yaitu : 1). Perencanan Tindakan 2). Pelaksanaan 
Tindakan 3). Pengamatan 4). Refleksi. Data dalam penelitian ini adalah data primer yaitu 
data mengenai proses pelaksanaan pembelajaran yang diperoleh dari beberapa sumber 
data. Sumber data menurut Lofland dan lofland dalam moleong (2001:112) adalah kata-
kata dan tindakan yang selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. 

 

Instrumen Penelitian 

Instrument merupakan alat bantu yang digunakan untuk mencatat atau mendapatkan data 
yang diperlukan. Pembuatan instrumen disusun sebelum peneliti terjun ke lapangan. 
Dalam penelitian ini instrument yang digunakan yaitu: 
1. Lembar observasi peningkatan kemampuan bertanggung jawab anak, yang berisi 

catatan hasil pelaksanaan kegiatan anak yang seusai dengan indicator yang akan 
dicapai. Prosedur penyusunan dan pengisian lembar observasi ini antara lain sebagai 
berikut: 
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2. Menentukan indicator yang akan digunakan untuk mengetahui peningkatan 
kemampuan bertnggung jawab anak. 

3. Menjabarkan indikator ke dalam butir-butir amatan yang menunjukkan pencapaian 
indikator yang dapat dilakukan anak ketika melaksanakan kegiatan. 

 
Indikator Pencapaian 
 
Indikator pencapaian merupakan rumusan pencapaian yang akan dijadikan acuan dalam 
menentukan keberhasilan atau keefektifan penelitian. Diharapkan melalui Permainan 
Tradisional dapat meningkatkan kemampuan bertanggung jawab pada anak kelas B TK 
Aisyiyah BA kecamatan Karanganyar Kab. Pekalongan Tahun Ajaran 2011/2012 meningkat 
minimal 80 %. 
 
Hasil Pencapaian 
Sebelum melakukan tindakan pada siklus I, peneliti melakukan observasi prasiklus yaitu 
dengan melakukan pengamatan untuk mengetahui kemampuan bertanggung jawab anak 
sebelum dilaksanakan tindakan dengan menerapkan metode melalui permainan 
tradisional. Kegiatan pengamatan peningkatan kemampuan bertanggung jawab anak 
dilakukan dengan berpedoman pada lembar observasi yang sama seperti lembar observasi 
peningkatan kemampuan bertangggung jawab yang akan digunakan pada penelitian ini. 
Tahapan pra siklus dilaksanakan pada hari jumat 18 mei 2012 dan sabtu 19 mei 2012 
penelitian tindakan ini dilaksanakan pada kelompok B dengan jumlah murid 33 anak. 
Hasil pengamatan sebelum tindakan diperoleh 50,12%. kemampuan bertanggung jawab 
anak yang diperoleh belum meningkat secara optimal karena siklus 1 ini hanya mencapai 
62,12% sehingga perlu adanya tindakan untuk menindak lanjuti permasalahan tersebut 
dalam meningkatkan kemampuan bertanggung jawab anak. Oleh sebab itu peneliti dan 
guru membuat perencanaan tindakan pada siklus berikutnya. Prosentase kemampuan 
senamfantasi pada siklus II ini sudah meningkat, yaitu mencapai 62,12% Hasil prosentase 
sudah dikatakan meningkat 2,0% dibandingkan dengan siklus I yang baru 78% sehingga 
kemampuan bertanggung jawab anak sudah baik dan meningkat. Prosentase kemampuan 
senam fanatsi  anak pada siklus III ini sudah meningkat yaitu mencapai 83%. Hasil 
prosentase ini dikatakan meningkat 3,4% dibandingkan dengan siklus II yang baru 
62,12% sehingga kemampuan bertanggung jawab anak sudah baik dan mampu mencapai 
butir amatan yang mencapai skor sesuai dengan yang ditargetkan peneliti. Sehingga tidak 
dilaksanakan siklus berikutnya. Hasil penelitian ini menejelaskan adanya peningkatan 
dengan hipotesis yang berbunyi “permainan tradisonal dapat meningkatkan kemampuan 
bertanggung jawab pada siswa kelas B TK Aisyiyah Legokkalong Karanganyar Tahun 
2012 diterima kebenarannya 
 
Pembahassan Hasil Penelitian 
 

Berdasarkan hasil pembahasan diatas tersebut dapat diketahui bahwa permainan 
tradisioanal anak sebelum diberikan tindakan sampai dengan siklus III telah menunjukan 
peningkatan. Hal ini dipengaruhi oleh penerapan metode pembelajaran yang tepat yaitu 
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metode demonstrasi melalui permainan Tradisional. Metode permainan Tradisional dapat 
meningkat kemampuan tanggung jawab anak karena pembelajaran dengan menggunakan 
metode ini dapat menstimulasi kemampuan anak, karena dengan bermain secara tidak 
langsung anak bisa sekaligus belajar tanpa ada paksaan. Adapun penggunaan metode 
permainan tradisional ini membutuhkan persiapan yang terencana. Peningkatan yang 
ditunjukan disetiap siklusnya tidak menunjukan kestabilan. Dimama prosentase 
peningkatan sebelum tindakan sampai siklus I peningkatannya mencapai 50,1. Hal ini 
disebab kan  karena pada awal pertemuan, ketertarikan anak terhadap metode permainan 
tradisional masih sangat tinggi. Dimama sebelumnya jarang sekali diberikan kegiatan 
permaian tradisional. Akan tetapi tidak semua anak mampu mencapai target yang 
ditentukan. Pada siklus I peneliti mentargetkan tingkat prosentase ≥ 60. Hal ini sudah 
bisa dikatakan meningkat karena prosentase rata-rata kelas melebihi yang ditargetkan 
yaitu sebesar 62,1% 
Siklus I sampai siklus III peningkatan prosentase mencapai 26%, ini terjadi karena siklus 
karena pada siklus II diberikan permainan yang lebih menarik. Serta adanya reward 
bintang untuk setiap anak. Pada siklus II peneliti mentargetkan tingkat pencapaian 
prosentase ≥ 70%. Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa kemampuan tanggung 
jawab setiap anak dalam permainan tidak sama. Hal ini dibuktikan masih ada beberapa 
anak yang sampai pada siklus II belum mampu mencapai prosentase ytang ditentukan oleh 
peneliti. Adapun jumlah anak yang belum mampu  mencapai target yang ditentukan 
peneliti sebanyak 10 anak. Namun hal ini tidak menjadi masalah mengingat kemampuan 
anak berbeda-beda. Selain itu rata-rata prosentase dalam 1 kelas sudah meningkat yaitu 
sebesar 15,9%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut  
Kesimpulan 

Berdasarka hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan melalui beberapa 
tindakan, yaitu dari siklus I, siklus II, dan siklus III serta berdasarkan hasil seluruh 
pembahasan dan analisis yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan : Penerapan 
metode permainan tradisional dapat meningkatkan kemampuan bertanggung jawab anak 
kelas B di TK Aisyiyah BA Legokkalong Karanganyar Pekalongan tahun ajara 2011/2012. 
Hal tersebut dibuktikan dari hasil penelitian yang menunjukan bahwa terjadi peningkatan 
prosentase kemampuan bertanggung jawab anak pada setiap siklusnya. Prosentase 
kemampuan bertanggung jawab anak sebelum tindakan adalah 50, 12%, siklus I 62, 1%, 
siklus II 78 %, siklus III 83%. 
Metode permainan Tradisional dapat meningkatkan kemampuan bertanggung jawab anak 
hal ini bermanfaat untuk guru dan orang tua. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Fitri Astuti (2009) menyatakan bahwa dengan permainan Tradisional, 
kemampuan kreativitas verbal anak meningkat sebelum perlakuan dan sesudah anak 
diberi perlakuan permainan Tradisional. 
 

Saran  

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang bersifat kolaboratif yang telah 
dilaksanakan, maka diajukan beberapa saran yaitu : 
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1. Kepada Guru TK Aisyiyah BA Legokkalong 
Guru  hendaknya menggunakan permainan tradisional  dalam proseskegiatan proses 
bermain sambil belajar di luar kelas agar siswa merasa bersemangat dalam belajar. 
Guru juga harus mampu memilih metode  mengajar yang tepat agar proses 
pembelajaran di kelas maupun diluar kelas dapat berlangsung secara efektif dan 
efisien sehingga akan meningkatkan kemandirian belajar siswa.  

2. pada Siswa  
Hendaknya siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran, dan tidak takut untuk 
melakukan sesuatu yang baru. 

3. Kepada Peneliti Selanjutnya  
Hendaknya peneliti selanjutnya melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengatasi 
permasalahanyang muncul dalam pembelajaran kemampuan bertanggung jawab agar 
pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien tanpa adanya hambatan untuk 
mencapai tujuan. 
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