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Abstrak ; penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan mental 
kewirausahaan anak melalui metode sosiodrama pada kelompok A TK Aisyiyah 2 
Masaran Sragen Tahun Ajaran 2011/2012. 
Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode Penelitian Tindakan 
Kelas dengan subyek penelitian gurukelas dan anak-anak kelompok A TK 
Aisyiyah 2 Masaran Tahun Ajaran 2011/201. Fokus penelitian yaitu pada 
kemampuan mental kewirausahaan anak terutama sikap ulet. Pengumpulan data 
dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi. Rancangan 
penelitian ini dilaksanakan dengan tiga siklus yaitu siklus I, siklus II, dan siklus 
III, pada setiap siklus terdiri dari beberapa tindakan yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, observasi dan refleksi. 
Dari hasil analisis data menunjukkan bahwa metode sosiodrama telah berhasil 
mengembangkan mental kewirausahaan anak kelompok A yaitu., 55% pada siklus 
I, 70 % pada siklus II serta 89 % pada siklus III 
 
Kata Kunci : Mental Kewirausahaan anak, sosiodrama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PENDAHULUAN 
 

Pendidkan Taman Kanak-Kanak akan menjadi cikal bakal pembentukan 

karakter bangsa, sebagai titik awal dari pembentukan SDM yang berkualitas yang 

memiliki wawasan, kepribadian serta intelektual yang tinggi. TK memiliki banyak 

manfaat dan dampak terhadap perkembangan anak sehingga anak yang tadinya 

sangat pemalu bisa menjadi pemberani dan tampil dengan baik di depan orang 

banyak. Upaya untuk memfasilitasi perkembangan anak tersebut pendidikan di 

Taman Kanak-Kanak tidak hanya mengajarkan pengetahuan umum saja namun 

juga pembiasaan serta yang paling utama adalah pembentukan karakter.  

Kegiatan dalam pembelajaran di Taman Kanak-Kanak hendaknya lebih 

difokuskanpada pengembangan karakter yang positif sehingga asset yang tak 

ternilai harganya bisa dikembangkan dengan maksimal. Anak yang mampu 

mengembangkan karakter positif dalam dirinya akan memiliki kesadaran diri,dan 

menunjukkan rasa ingin tahuyang tinggi maka untuk merealisasikan hal tersebut 

perlu adanya upaya yang lebih dari sang guru. Banyak metode yang bisa di pakai 

oleh guru diantaranya dengan metode sosiodrama  

Kemampuan mental kewirausahaan anak bisa berkembang pada saat 

proses pembelajaran di sekolahan. Kondisi mental kewirausahaan anak di 

kellompok a TK Aisyiyah 2 Masaran menunjukkan bahwa mental kewirausahaan 

anak masih rendah terutama sikap ulet yang masih sangat perlu dikembangkan. 

Sebagian besar anak masih mengharapkan bantuan dari guru dalam mengerjakan 

suatu tugas bahkan sering kali mengeluh dengan kata “aku tidak bisa” padahal 

belum mencoba,dari permasalahan itu peneliti mencoba mengamati dan 

melakukan observasi terhadap anak-anak kelompok A.  

Banyak metode yang dapat digunakan untuk mengembangkan mental 

kewirausahaan anak yaitu metode sosiodrama, bercerita, bermain peran, ceramah, 

tanya jawab dan metode-metode lain yang bisa menarik bagi anak. Dalam 

mengembangkan mental kewirausahaan anak Taman Kanak-kanak sering 

mengalami kendala adalah hal-hal yang dapat menghambat, secara garis besar 

hambatan mengembangkan mental kewirausahaan anak ada dua faktor, yaitu 



internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri 

anak iti sendiri, sedangkan factor eksternal yaitu pada lingkungan kebudayaan 

masyarakat maupun lingkungan keluarga, teman sebaya. Hambatan di atas dapat 

menghambat dalam mengembangkan mental kewirausahaan anak sehingga cara 

belajarnya kurang optimal. 

Guru memegang peranan yang sangat penting dalam mendidik atau 

menanamkan mindset  anak untuk menjadi seorang  entrepreneur. Hal ini 

dikarenakan sebagian besar waktu anak dihabiskan disekolah dan  anak sangat 

percaya dengan apapun yang diajarkan oleh gurunya.  Guru hendaknya membina 

dan menumbuh kembangkan jiwa entrepreneurship ke anak, guru harus 

memberikan fasilitas dan kreatif dalam memberikan pengajaran dan pendidikan 

pada anak. Guru dalam mengajar harus bisa mengaitkan apa yang diajarkan 

dengan hal–hal yang berkaitan dengan entrepreneurship. Entrepreneurship sangat 

dibutuhkan oleh anak karena jika ini diberikan oleh guru secara kontinyu lambat 

laun akan tertanam di mindset anak tentang entrepreneurship. Kelak ketika 

dewasa nanti anak akan terbiasa dengan entrepreneurship dan yang terpenting lagi 

anak tidak akan takut dengan resiko yang dihadapi, sehingga metode sosiodrama 

diharapkan dapat mengembangkan kemampuan mental kewirausahaan anak 

sebagai tujuan utama dari pelaksanaan penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



METODE PENELITIAN 

Tempat penelitian yang peneliti gunakan adalah TK Aisyiyah 2 Masaran 

Sragen. TK Aisyiyah 2 Masaran terletak di desa Masaran, kecamatan Masaran, 

kabupaten Sragen. Alasan peneliti memilih tempat ini adalah peneliti juga mengajar 

pada tempat tersebut sehingga memudahkan perolehan data dan mempunyai peluang 

waktu yang luas. Selain itu di TK Aisyiyah 2 Masaran belum pernah dilakukan 

penelitian yang serupa dengan penelitian ini. Pada  tahun-tahun  sebelumnya  

dalam  penyampaian  materi tentang mental kewirausahaan di kelompok A belum 

menggunakan metode sosiodrama. Di TK Aisyiyah 2 Masaran mental 

kewirausahaan anak masih rendah. 

 Penelitian ini dilakukan dalam 4 bulan berturut-turut dengan 3 siklus 

dengan menggunakan metode sosiodrama. Waktu pelaksanaan dari bulan 

September 2012 sampai bulan Desember 2012. Subjek penelitian ini adalah 

pihak-pihak yang terkait sebagai sampel dalam penelitian meliputi guru dan 

siswa. Dalam penelitian ini menggunakan subjek siswa kelompok A dan guru 

kelas kelompok A TK Aisyiyah 2 Masaran Sragen Tahun Ajaran 2011/2012. 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK). Penelitian tindakan kelas merupakan terjemahan dari  Classroom Action 

Reseach, yaitu satu Action Reseach yang dilakukan dikelas yang meliputi 

1. Perencanaan Tindakan 

Langkah persiapan pada tahap perencanaan ini adalah Mempersiapkan 

media yang akan digunakan, peneliti memillih, menentukan, dan menyiapkan 

media yang sesuai dengan mental kewirausahaan anak anak yang akan di 

gunakan untuk kegiatan pembelajaran. Selanjutnya mempersiapkan waktu 

pelaksanaan kegiatan, waktu kegiatan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan 

kegiatan pengembangan mental kewirausahaan anak  direncanakan kurang lebih 

60 menit. Rencana pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

Rencana Kegiatan Harian (RBP). Di dalam RBP ini juga dilampirkan kegiatan 

yang akan dilakukan anak. Sedang instrument merupakan alat yang digunakan 

untuk mencatat atau mendapatkan data yang digunakan.  

 



2. Pelaksanaan Tindakan 

Tindakan dilaksanakan berdasarkan perencanaan namun tindakan ini 

bersifat fleksibel dan siap diubah sesuai dengan kondisi yang ada sebagai usaha 

kearah perbaikan. Dalam penelitian ini direncanakan akan dilakukan melalui 3 

siklus. Adapun siklus  pertama dilaksanakan dalam 3 pertemuan, siklus kedua 3 

pertemuan dan siklus ketiga 3 pertemuan. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan 

secara kolaboratif antara kepala sekolah, guru kelas, dan peneliti. Pada saat 

pelaksanaan, peneliti bertindak sebagai pelaksana dibantu oleh guru kelas dengan 

mengamati proses pembelajaran dan melakukan observasi terhadap anak. 

3. Pengamatan / Observasi 

  Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah melakukan 

pengamatan pada saat pelaksanaan tindakan. Peneliti melihat apakah pelaksanaan 

tindakan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Pada saat mengobservasi, 

peneliti melakukan pencatatan mengenai data-data yang dibutuhkan seperti 

mengisi lembar pengamatan. 

4. Refleksi 

Setelah kegiatan pelaksanaan tindakan, hasil observasi dikumpulkan 

untuk dianalisis kelemahan serta kekurangan yang terjadi pada pelaksanaan siklus 

sebelumnya. Hasil refleksi digunakan untuk menentukan tindak lanjut sebagi 

upaya untuk mencapai tujuan. Refleksi dilakukan setiap akhir pelaksanaan 

kegiatan sosiodrama  

Data yang di gunakan dalam penelitian ini berupa data kualitatif yang meliputi 

data siswa sebagai subjek penelitian dan guru yang bersangkutan ( Guru kelompok A 

TK Aisyiyah 2 Masaran), data berupa hasil observasi pembelajaran dan arsip nilai 

yang berhubungan dengan konsep kemampuan mental kewirausahaan siswa. Dalam 

penelitian ini untuk mengumpulkan data menggunakan teknik wawancara, observasi, 

dan dokumentasi untuk mengembangkan indikator yang telah di targetkan bisa 

mencapai 87 % peningkatan kemampuan mental kewirausahaan anak dengan metode 

sosiodrama. 

 

 



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Penelitian ini dilakukan dalam 3 siklus yang meliputi siklus I, siklus II, 

dan siklus III. Pada siklus III hasil penelitian menunjukkan peningkatan sampai 

87% pada kemampuan mental kewirausahaan anak di kelompok A TK Aisyiyah 2 

Masaran. Hasil penelitian secara keseluruhan bisa dilihat pada table berikut ini : 

Tabel 1. Peningkatan Kemampuan Mental Kewirausahaan Anak melalui 

Metode Sosiodrama 

Aspek Pra Siklus Siklus I Siklus II Siklus III 

Metode 

Pembelajaran 

Tanya Jawab Kegiatan 

Sosiodrama 

Kegiatan 

Sosiodrama 

Kegiatan 

Sosiodrama 

Proses 

Pembelajaran 

Pembelajaran 

kurang dapat 

mengembangkan 

kemampuan 

mental 

kewirausahaan 

anak 

Siswa 

melakukan 

kegiatan 

sosiodrama di 

luar ruang 

kelas 

Kegiatan 

sosiodrama 

dilakukan diluar 

kelas serta 

menggunakan 

alat peraga yang 

bisamendukung 

kegiatan agar 

lebih menarik 

Kegiatan 

sosiodrama 

dilaksanakan 

dengan alat 

peraga serta 

aturan 

permainan yang 

di sepakati 

bersama untuk 

mengoptimalkan 

peningkatan 

kemampuan 

mental 

kewirausahaan 

anak. 

Hasil 

Observasi 

Kemampuan 

mental 

kewirausahaan 

anak masih 

rendah 

Dalam 

kegiatan masih 

banyak anak 

yang belum 

bisa 

memahami 

aturan 

Pembagian 

peran dilakukan 

oleh guru untuk 

lebih 

mengoptimalkan 

peningkatan 

yang ingin 

Sebagian bessr 

siswa sudah 

aktif dalam 

proses 

pembelajaran 

meskipun ada 2 

siswa yang 



permainan 

serta masih 

banyak yang 

bermain 

sendiri 

dicapai 

meskipun 

demikian masih 

ada beberapa 

siswa yang 

tidakmau 

mengikuti 

kegiatan 

pembelajaran. 

masih bermain 

sendiri. Secara 

keseluruhan 

pada siklus III 

kegiatan 

sosiodrama 

sudah bisa 

meningkatkan 

kemampuan 

mental 

kewirausahaan 

anak.  

Hasil 

Penelitian  

Kemampuan 

mental 

kewirausahaan 

siswa masih 

rendah hanya 

30%  

Kemampuan 

mental 

kewirausahaan 

siswa 

meningkat 

menjadi 55% 

Kemampuan 

mental 

kewirausahaan 

siswa meningkat 

menjadi 70% 

Kemampuan 

mental 

kewirausahaan 

anak memenuhi 

target sebesar 

89% 

Refleksi Dilanjutkan 
penelitian 
dengan metode 
sosiodrama 

Dilanjutkan ke 
siklus II 

Dilanjutkan ke 
siklus III 

Penelitian telah 
berhasil dan 
dihentikan pada 
siklus III 

 
 
Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa kemampuan mental 

kewirausahaan  anak sebelum tindakan sampai dengan siklus ke II menunjukan 

peningkatan. Sebelum tindakan 44%, siklus I sebesar 55%, siklus II mencapai 

70%. Sedangkan pada siklus ketiga mencapai 89%. Berdasarkan analisis yang 

dilakukan oleh peneliti peningkatan kemampuan berperilaku mulia anak  

dipengaruhi oleh suasana pembelajaran yang menyenangkan bagi anak, motivasi 

dan reward. Melalui kegiatan sosiodrama anak dapat mengungkapkan ide dan 

imajinasinya melalui media benda yang sesungguhnya dan meningkatkan rasa 

percaya diri anak terhadap kemampuan mental kewirausahaannya. Adapun 

peningkatan kemampuan mental kewirausahaan pada setiap siklus tidak 

menunjukkan suatu kestabilan. Prosentase peningkatan sebelum tindakan sampai 



siklus I mencapai 14%, dari siklus I sampai siklus II peningkatan sebesar 17%, 

dan pada siklus ketiga mencapai 10 %. Bisa diketahui bahwa sebelum tindakan 

sampai siklus I mengalami peningkatan walaupun sedikit, hal ini disebabkan 

karena pada awal-awal pertemuan ketertarikan anak pada materi masih cukup 

tinggi namun ketertarikan anak pada kegiatan sosiodrama, karena kegiatan 

sosiodrama dilakukan tanpa menggunakan alat peraga yang menarik. Adapun 

untuk peningkatan dari siklus I ke siklus II juga mengalami peningkatan yang 

lebih dari pada siklus I. Pada siklus II mengalami peningkatan yang cukup banyak 

karena setelah kegiatan sosiodrama dengan alat peraga atau media yang konkrit 

anak belajar diluar kelas sehingga mereka lebih menikmati kegiatan. Pada siklus 

ketiga peningkatan juga cukup banyak sebab anak-anak dengan leluasa 

menuangkan imajinasinya. Setelah kegiatan tersebut anak-anak juga bisa saling 

berbagi buah-buahan yang sudah dibawa tadi. Guru memberikan  beberapa tanya 

jawab dan bercakap-cakap tentang kegiatan yang sudah dikerjakan. Hal ini 

disebabkan karena adanya percaya diri dan semangat anak yang cukup tinggi 

dengan suasana pembelajaran yang baru. Antusias anak sendiri lebih besar dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran dengan kegiatan sosiodrama. 

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui 

metode sosiodrama, dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian ini yaitu 

”Metode Sosiodrama dapat Meningkatkan Kemampuan Mental Kewirausahaan 

Siswa Kelompok A TK Aisyiyah 2 Masaran Sragen Tahun Ajaran 2011/2012” 

telah terbukti kebenarannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SIMPULAN 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diperoleh kesimpulan 

yaitu sebagai berikut : Kemampuan mental kewirausahaan anak di kelompok A 

TK Aisyiyah 2 Masaran masih  rendah. Sebagian besar siswa masih suka bermain 

sendiri, maunya menang sendiri serta apabila mendapat suatu tugas dari guru 

selalu mengeluh ”aku tidak bisa”, dari hasil observasi kemampuan mental 

kewirausahaan anak baru mencapai 44%. 

Metode sosiodrama digunakan untuk meningkatkan kemampuan mental 

kewirausahaan anak di kelompok A TK Aisyiyah 2 Masaran sehingga mencapai 

prosentase minimal 80%. Metode sosiodrama telah berhasil meningkatkan 

kemampuan sosiodrama siswa yaitu 55% pada siklus I, meningkat menjadi 70% 

pada siklus II, serta meningkat lagi 89% pada siklus III. Maka dapat diperoleh 

kesimpulan bahwa ”Metode sosiodrama dapat Mengembangkan Kemampuan 

Mental Kewirausahaan Anak Kelompok A TK Aisyiyah 2 Masaran Sragen Tahun 

Ajaran 2011/2012”. 
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