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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (pasal 28 ayat 3) menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini dapat 

diselesaikan melalui jalur formal, non formal, dan informal. 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 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 

1 



 

2
 

 

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 anak masih sibuk 

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

ini menyebabkan proses pembelajaran terkesan kaku, karena tidak adanya 

partisipasi anak 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 
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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. 

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. 

Hal inilah yang menarik bagi penulis untuk mengadakan penelitian 

dengan judul: “Upaya Meningkatkan Kemampuan Kerja Sama Melalui 

Kegiatan Outbound pada Kelompok B TK 03 Jatiwarno kecamatan Jatipuro 

Tahun Ajaran 2012/2013”. 

 
B. Perumusan Masalah 

Dalam penelitian ini rumusan masalah yang diajukan adalah: 

“Apakah kegiatan Outbound dapat meningkatkan kemampuan kerja sama  

pada Kelompok B TK 03 Jatiwarno kecamatan Jatipuro Tahun Ajaran 

2012/2013?” 

 
C. Tujuan Masalah 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

meningkatkan kemampuan kerja sama pada Kelompok B TK 03 Jatiwarno 

kecamatan Jatipuro Tahun Ajaran 2012/2013 melalui kegiatan Outbound. 
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D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian 

ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Menambah pengetahuan bagi peneliti tentang bagaimana proses kegiatan 

Outbound untuk meningkatkan kemampuan kerja sama anak. 

2. Manfaat Praktis 

a. Mempermudah pelaksanaan pembelajaran yang kreatif dan 

menyenangkan. 

b. Meningkatkan kualitas pembelajaran khususnya di TK 03 Jatiwarno 

Jatipuro. 

c. Meningkatkan mutu TK melalui peningkatan prestasi anak dan kinerja 

guru dalam pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


