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UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN KERJA SAMA MELALUI 

KEGIATAN OUTBOUND PADA KELOMPOK B TK 03 JATIWARNO 

KECAMATAN JATIPURO TAHUN AJARAN 2012/2013 

Yesi Ratnawaty 

A 520091053 

 
Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan kerja sama 
pada Kelompok B TK 03 Jatiwarno kecamatan Jatipuro Tahun Ajaran 2012/2013 
melalui kegiatan Outbound.. 
Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas. 
Subjek dari penelitian ini adalah guru dan siswa kelompok B TK 03 Jatiwarno 
tahun pelajaran 2012/2013. Objek penelitian ini adalah kemampuan kerja sama 
siswa.  Data dikumpulkan melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. 
Rancangan penelitian tindakan ini terdiri dari tiga siklus, yaitu siklus I, siklus II, 
dan siklus III. Setiap siklus meliputi unsur perencanaan, pelaksanaan, observasi 
dan refleksi. 
Dari hasil analisis data menunjukkan kegiatan outbound telah berhasil 
meningkatkan kemampuan kerja sama siswa, yaitu 69,5% pada siklus I, meningkat 
76,37% pada siklus II, dan mencapai hasil optimal 86,125% pada siklus III. 
 
Kata kunci : outbound, kemampuan, kerja sama. 

 
PENDAHULUAN 

Taman kanak-kanak adalah pendidikan anak usia dini pada jalur formal. 

Pendidikan anak usia dini berfungsi membina, menumbuhkan, dan 

mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk 

perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar 

memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya. Bagian dari bentuk 

lembaga pendidikan anak usia dini adalah Taman Kanak-kanak (TK). Di Taman 

Kanak-kanak inilah diharapkan dapat ditanamkan dan dikembangkan berbagai 

potensi anak yang akan berguna bagi masa dewasanya. Tujuan pendidikan di 

Taman kanak-kanak yaitu membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi 

baik fisik maupun psikis yang meliputi moral dan nilai-nilai agama, sosial 
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emosional, kognitif, bahasa, fisik/motorik, kemandirian, dan seni untuk siap 

memasuki sekolah dasar. Salah satu aspek yang penting dalam tujuan pendidikan di 

Taman Kanak-kanak adalah mengembangkan potensi anak sehingga terbentuk 

perilaku dan kemampuan dasar sesuai tahap perkembangannya, salah satunya yaitu 

kemampuan kerja sama anak. 

Kerjasama anak bisa tumbuh pada saat proses pembelajaran berlangsung. 

Dalam kegiatan pembelajaran anak terjadi hubungan erat antara proses 

pembelajarannya dan pengalaman anak, sehingga proses penguasaan anak yang 

diutamakan adalah dalam proses pembelajaran. Kondisi pembelajaran pada 

kelompok B TK 03 Jatiwarno menunjukkan bahwa kemampuan kerja sama anak 

masih rendah. Sebagian besar siswa masih sibuk bermain sendiri, egois, serta 

kurang dapat bekerja sama dengan temannya. Hal ini menyebabkan proses 

pembelajaran terkesan kaku, karena tidak adanya partisipasi siswa dengan teman 

lain dalam pembelajaran. 

Kurangnya rasa kerja sama antar individu menjadikan anak cenderung 

bersifat individualis, sehingga akan berdampak buruk terhadap perkembangan anak 

selanjutnya. Berbagai cara dicari untuk menanamkan kebiasaan anak untuk 

bekerjasama agar nantinya dapat hidup bersosial sebagai anggota masyarakat. Cara-

cara yang dicari diusahakan menarik agar menyenangkan bagi anak dalam 

melakukannya. Cara yang menyenangkan merupakan cara yang dapat membuat 

anak aktif berpartisipasi dalam berbagai kesempatan aktivitas. Salah satu aktivitas 

yang dapat membuat anak senang dan tertarik adalah bermain. Bermain dapat 

dilakukan di dalam ruangan maupun luar halaman sekolah.  

Salah satu kegiatan bermain yang dapat digunakan untuk membiasakan 

kerjasama anak adalah melalui kegiatan outbound. Outbound dapat menstimulasi 

aspek fisik maupun psikis anak dengan berbagai aktivitas yang menyenangkan. 

Pengalaman dalam kegiatan outbound memberikan masukan yang positif dalam 

perkembangan kedewasaan anak. Pengalaman itu mulai dari pembentukan 

kelompok. Kemudian setiap kelompok akan menghadapi bagaimana cara bekerja 

sama. Bersama-sama mengambil keputusan dan keberanian untuk mengambil 
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risiko. Setiap kelompok akan menghadapi tantangan dalam memikul tanggung 

jawab yang harus dilalui. Setiap anak akan menyadari pentingnya kerja sama dan 

kesetiakawanan dalam mengatasi masalah dan tantangan dalam kegiatan outbound 

tersebut. 

Outbound adalah sebuah metode pelatihan, terapi dan pembelajaran yang 

menggunakan alam sebagai medianya.. Kegiatan outbound dilaksanakan dalam 

berbagai bentuk kegiatan berupa simulasi kehidupan melalui permainan-permainan 

(games) yang kreatif, rekreatif, dan edukatif, baik secara individual maupun 

kelompok, sehingga kegiatan outbound diharapkan dapat meningkatkan 

kemampuan kerja sama anak. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 

untuk meningkatkan kemampuan kerja sama pada Kelompok B TK 03 Jatiwarno 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian dilakukan di TK 03 Jatiwarno. TK 03 Jatiwarno terletak di desa 

Sonosari, Jatiwarno, kecamatan Jatipuro, kabupaten Karanganyar. Penelitian 

dilakukan di TK 03 Jatiwarno karena pada kelompok B pembelajaran yang 

berlangsung kurang mengembangkan aspek kemampuan kerja sama siswa, 

sehingga kemampuan kerja sama anak kelompok B TK 03 Jatiwarno cenderung 

rendah.  

Penelitian dilakukan dalam 4 bulan berturut-turut 3 tahapan atau 3 siklus 

dengan menggunakan kegiatan outbound. Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan 

pada bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Januari 2013 Subjek penelitian 

adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian.  Subjek 

penelitian mewakili kelompok individu (siswa dan guru), kepada siapa tindakan 

dalam kontek PTK akan diterapkan. Subjek penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah guru dan anak didik kelompok B TK 03 Jatiwarno kecamatan 

Jatipuro kabupaten Karanganyar tahun pelajaran 2012/2013. 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Desain 

penelitian yang digunakan dalam peneltian ini adalah desain Penelitian Tindakan 
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Kelas (Classroom Action Research), yang dilakukan secara kolaboratif antara guru 

dengan peneliti.  Langkah awal penelitian jenis PTK adalah merefleksi kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan selama ini untuk  menemukan  permasalahan  yang  

akan dipecahkan.  Setelah menemukan  permasalahannya,  kemudian  

mengidentifikasi  masalah tersebut,  dan  dilanjutkan  dengan  merumuskan  masalah  

yang  akan dicari solusinya. 

1. Perencanaan. Perencanaan adalah langkah yang sangat penting dilakukan, 

dalam  kegiatan  ini  buatlah  rincian  operasional  mengenai  tindakan-tindakan  

yang  akan  dilakukan,  tentukan  siapa  saja  yang  akan dilibatkan dalam PTK 

ini, tentukan siapa dan akan mengerjakan apa dan  kapan  melaksanakannya,  

siapkan  sarana  dan  prasaran  yang diperlukan, siapkan instrumen yang 

diperlukan, dan sebagainya.  

2. Tindakan. Tindakan merupakan langkah pelaksanaan dari perencanaan. Agar  

pelaksanaan  ini  dapat berlangsung  secara  terarah, guru  perlu memperhatikan  

beberapa  prinsip  antara  lain  pekerjaan  utama  guru adalah  mengajar,  cara  

pengumpulan  atau  perekaman  data  jangan sampai  telalu  menyita  waktu,  

metodologi  yang  diterapkan  haruslah reliabel,  harus mendapat dukungan dari 

sekolah. Skenario tindakan yang telah direncanakan, dilaksanakan dalam situasi 

yang aktual. Pada saat  yang  bersamaan  kegiatan  ini  juga  disertai  dengan  

kegiatan observasi, asesmen, dan interpretasi.  

3. Observasi. Pada  kegiatan  observasi,  dilakukan  perekaman  data  yang 

meliputi proses dan hasil dari pelaksanaan kegiatan secara rinci dan teliti. 

Tujuan dilakukannya pengamatan adalah untuk mengumpulkan bukti  hasil  

tindakan  agar  dapat  dievaluasi  dan  dijadikan  landasan dalam melakukan 

refleksi.  

4. Refleksi. Langkah akhir dari PTK adalah melakukan refleksi (kajian atau 

analisis)  terhadap  apa  yang  telah  dilakukan  pada  waktu  tindakan. Dalam  

analisis  dapat  diuraikan  seberapa  efektif  perubahan  yang terjadi, apa  yang  

menjadi  penghambat  perubahan, bagaimana memperbaiki perubahan-

perubahan yang dibuat, dan sebagainya. Setelah  melakukan  refleksi,  biasanya  
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muncul  permasalahan baru atau pemikiran baru, sehingga perlu perencanaan 

ulang, tindakan ulang,  pengamatan  ulang,  dan  refleksi  ulang.  Demikian  

langkah-langkah kegiatan terus berulang sehingga membentuk siklus kedua, 

ketiga, dan seterusnya. Berikut ini adalah bagan prosedur Penelitian Tindakan 

Kelas. 

Data atau informasi yang penting untuk dikumpulkan dan dikaji dalam 

penelitian ini adalah data kualitatif. Sumber data dan jenis data yang dapat 

dimanfaatkan dalam penelitian ini meliputi data siswa sebagai subjek penelitian dan 

guru yang bersangkutan (guru kelompok B TK 03 Jatiwarno), data hasil 

pengamatan atau observais terhadap kegiatan pembelajaran, serta arsip nilai siswa 

yang berhubungan dengan konsep kemampuan kerja sama siswa: 

1. Siswa kelompok B TK 03 Jatiwarno, Jatipuro, Karanganyar. 

2. Hasil pengamatan pelaksanaan kegiatan pembelajaran. 

3. Informan (guru) 

4. Arsip nilai 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi, dan tes. Indikator 

penelitian ini adalah kemampuan kerja sama siswa TK kelompok B 03 Jatiwarno 

meningkat sebesar ≥ 85% dengan kegiatan outbound. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Penelitian yang melalui kegiatan outbound dilakukan dalam 3 siklus mulai 

dari siklus I, siklus II, dan siklus III. Pada siklus III hasil penelitian menunjukkan 

bahwa penelitian yang dilakukan berhasil meningkatkan kemampuan kerja sama 

siswa kelompok B TK 03 Jatiwarno. Proses dan hasil penelitian kegiatan outbound 

dalam meningkatkan kemampuan kerja sama siswa TK 03 Jatiwarno secara 

keseluruhan dapat dilihat dalam tabel berikut: 
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Tabel 1. Peningkatan Kemampuan Kerja Sama 

Melalui Kegiatan Outbound 

 

Aspek  Pra Siklus Siklus I Siklus II Siklus III 
Metode 
Pembelajaran 

Ceramah dan tanya 
jawab 

Kegiatan 
outbound  

Kegiatan 
outbound 

Kegiatan outbound 

Proses 
pembelajaran 

Pembelajaran kurang 
dapat 
mengembangkan 
kemampuan kerja 
sama siswa 

Siswa 
melakukan 
outbound di 
”Griyo Kulo”, 
antara 
lain:kereta 
balon, bakiak 
race, moving 
water, estafet 
tongkat, dan 
hiking 

Kegiatan 
outbound 
dioptimalkan 
dengan 
membentuk 
kelompok baru 
secara heterogen 

Kegiatan outbound 
dioptimalkan 
dengan menunjuk 
ketua kelompok 
yang bertugas 
memotivasi 
anggotanya agar 
bekerja secara 
optimal 

Hasil 
Observasi 

Kemampuan kerja 
sama siswa rendah 

Dalam 
kelompok 
masih belum 
kompak dan 
bersama-sama 
dalam kegiatan 
outbound. 
Masih ada 
siswa yang mau 
menang sendiri 
dan menguasai 
permainan. 

Pembagian 
kelompok yang 
dilakukan oleh 
guru telah dapat 
meningkatkan 
kinerja team 
dalam kegiatan 
outbound. 
Meskipun 
demikian masih 
ada beberapa 
kekurangan antara 
lain ada beberapa 
siswa yang masih 
bermain-main 
selama kegiatan 
berlangsung 

Sebagian besar 
siswa telah aktif 
dalam 
melaksanakan 
kegiatan dalam 
outbound, tidak ada 
siswa yang 
bermain-main 
sendiri dalam 
kegiatan. Secara 
keseluruhan 
kegiatan outbound 
pada siklus III telah 
dapat meningkatkan 
kemampuan kerja 
sama siswa 

Hasil 
Penelitian 

Kemampuan kerja 
sama siswa rendah 
hanya 40% 

Kemampuan 
kerja sama 
siswa 
meningkat 
menjadi 69,5% 

Kemampuan kerja 
sama siswa 
meningkat 
menjadi 76,375% 

Kemampuan kerja 
sama siswa 
memenuhi indikator 
sebesar 86,125% 

Refleksi  Dilakukan penelitian 
dengan kegiatan 
outbound 

Dilanjutkan ke 
siklus II 

Dilanjutkan ke 
siklus III 

Penelitian telah 
berhasil dan 
dihentikan pada 
siklus III 

 

Kondisi pembelajaran pada kelompok B TK 03 Jatiwarno menunjukkan 

bahwa kemampuan kerja sama anak masih rendah. Sebagian besar siswa masih 
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sibuk bermain sendiri, egois, serta kurang dapat bekerja sama dengan temannya. 

Hal ini menyebabkan proses pembelajaran terkesan kaku, karena tidak adanya 

partisipasi siswa dengan teman lain dalam pembelajaran. Salah satu kegiatan 

bermain yang dapat digunakan untuk membiasakan kerjasama anak adalah melalui 

kegiatan outbound. Outbound dapat menstimulasi aspek fisik maupun psikis anak 

dengan berbagai aktivitas yang menyenangkan. Pengalaman dalam kegiatan 

outbound memberikan masukan yang positif dalam perkembangan kedewasaan 

anak. Pengalaman itu mulai dari pembentukan kelompok. Kemudian setiap 

kelompok akan menghadapi bagaimana cara bekerja sama. Bersama-sama 

mengambil keputusan dan keberanian untuk mengambil risiko. Setiap kelompok 

akan menghadapi tantangan dalam memikul tanggung jawab yang harus dilalui. 

Setiap anak akan menyadari pentingnya kerja sama dan kesetiakawanan dalam 

mengatasi masalah dan tantangan dalam kegiatan outbound tersebut. Kegiatan-

kegiatan yang dapat digunakan untuk menanamkan kerjasama antara lain dengan 

permainan: (1) Kereta Balon, (2) Moving Water, (3) Jalan Kepiting, (4) Estafet 

Tongkat, (5) Bakiak Race, dan (6) Halang rintang. 

Berdasarkan hasil observasi pada kegiatan outbound siklus I, siswa telah 

dapat berkoordinasi dengan kelompok dalam melaksanakan kegiatan outbound, 

antara lain moving water, bakiak race, estafet tongkat, kereta balon, dan halang 

rintang. Namun dalam setiap kelompok masih belum kompak dan bersama-sama 

dalam setiap kegiatan outbound. Masih ada siswa yang mau menang sendiri dan 

menguasai permainan, sehingga siswa lain cenderung diam dan tidak bersemangat 

dalam kegiatan tersebut. Hal ini dikarenakan guru kurang maksimal dalam 

pembagian kelompok, ada kelompok yang hanya terdiri dari siswa-siswa yang 

pandai saja sehingga siswa tersebut cenderung egois dan kurang dapat bekerja sama 

dengan teman kelompoknya. Kegiatan outbound pada siklus I dapat meningkatkan 

kemampuan kerja sama siswa pada siklus I sebesar 69,5%. Hasil ini sudah 

meningkat dari pembelajaran siswa sebelumnya, tetapi belum memenuhi indikator 

keberhasilan yang dirumuskan 
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Hasil penelitian pada siklus II menunjukkan bahwa kemampuan kerja sama 

siswa pada siklus II telah mengalami peningkatan dibandingkan siklus I dengan 

prosentase total sebesar 76,375%. Hal ini sudah menunjukkan prosentase yang baik, 

tetapi belum memenuhi indikator kinerja yatu sekurang-kurangnya mencapai 85%. 

Sebagian besar siswa telah aktif dalam melaksanakan kegiatan dalam outbound, 

tidak ada siswa yang bermain-main sendiri dalam kegiatan. Ketua kelompok telah 

berhasil memotivasi siswa untuk disiplin dalam menjalankan kegiatan dalam 

outbound, sehingga antar anggota dapat bekerja sama dengan baik. Kemampuan 

kerja sama siswa pada siklus III mencapai hasil yang optimal dengan prosentase 

86,125%. Berdasarkan hasil refleksi maka penelitian berhenti pada siklus III karena 

kegiatan outbound telah dapat meningkatkan kemampuan kerja sama siswa dengan 

prosentase 86,125% dan memenuhi indikator keberhasilan penelitian. Peningkatan 

kemampuan kerja sama secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel dan chart di 

bawah ini: 

Tabel 2. Peningkatan prosentase Kemampuan Kerja Sama Siswa 

 

No. Aspek  Pra 

Siklus 

Siklus I Siklus II Siklus III 

1. Kemampuan Kerja 

Sama Siswa 

40% 69,5% 76,375% 86,125% 

 

                   Gambar 1. Diagram Peningkatan Kemampuan Kerja Sama Siswa 
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Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui 

kegiatan outbound, dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang berbunyi “Kegiatan 

Outbound dapat Meningkatkan Kemampuan Kerja Sama Siswa Kelompok B TK 03 

Jatiwarno kecamatan Jatipuro Tahun Ajaran 2012/2013” telah terbukti 

kebenarannya. 

 

 

SIMPULAN 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa: 

Kondisi pembelajaran pada kelompok B TK 03 Jatiwarno menunjukkan bahwa 

kemampuan kerja sama anak masih rendah. Sebagian besar siswa masih sibuk 

bermain sendiri, egois, serta kurang dapat bekerja sama dengan temannya. Hal ini 

menyebabkan proses pembelajaran terkesan kaku, karena tidak adanya partisipasi 

siswa dengan teman lain dalam pembelajaran. Kemampuan kerja sama siswa 

kelompok B TK 03 Jatiwarno masih rendah, baru mencapai 40%. 

Penelitian menggunakan kegiatan outbound dilakukan untuk meningkatkan 

kemampuan kerja sama kelompok B TK 03 Jatiwarno sehingga mencapai 

prosentase minimal 85%. Kegiatan outbound telah berhasil meningkatkan 

kemampuan kerja sama siswa, yaitu 69,5% pada siklus I, meningkat 76,37% pada 

siklus II, dan mencapai hasil optimal 86,125% pada siklus III. Berdasarkan 

keseluruhan siklus yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa “Kegiatan 

Outbound dapat Meningkatkan Kemampuan Kerja Sama Siswa Kelompok B TK 03 

Jatiwarno kecamatan Jatipuro Tahun Ajaran 2012/2013”. 
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