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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemandirian anak melalui 
metode kayawisata. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Subyek 
dari penelitian ini adalah anak didik TK Desa Krajan 01, Krajan, Weru, 
Sukoharjo tahun ajaran 2012/2013 kelompok A yang berjumlah 25 anak. Obyek 
penelitian ini adalah kemandirian anak. Data kemandirian anak dikumpulkan 
dengan teknik observasi. Data dianalisis dengan analisis komparatif yaitu 
membandingkan hasil capaian anak dengan indikator yang ditargetkan. Hasil 
penelitian adalah sebagai berikut  pada siklus I diperoleh 5 anak yang tuntas dari 
25 anak, pada siklus II diperoleh 15 anak yang tuntas dari 25 anak, dan pada 
siklus III diperoleh 20 anak yang tuntas dari 25 anak. Nilai rata-rata siklus I; 
siklus II; dan siklus III  yaitu 1,6; 2,35 dan 3,0 dengan ketuntasan KKM 2,5.  
Ketuntasan pada siklus I; siklus II dan siklus III yaitu 20%; 60% dan 80%. Proses 
analisis data melalui 4 tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian 
data dan penarikan kesimpulan. 
Dengan demikian karena terjadi peningkatan maka dapat disimpulkan bahwa 
metode karyawisata dapat meningkatkan kemandirian anak pada anak kelompok 
A di TK Desa Krajan 01, Weru, Sukoharjo Tahun Ajaran 2012/2013. 
Kata kunci : kemandirian anak, metode karyawisata  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan Taman Kanak-kanak merupakan sub system pendidikan 

nasional memiliki peranan penting dan sangat strategis dalam mewujudkan 

tujuan pendidikan nasional. Taman Kanak-kanak sangat membantu 

mempercepat kesempatan anak bangsa memasuki dunia pendidikan, dan 

keberhasilan proses pendidikan pada jenjang pendidikan selanjutnya. Untuk 

berhasilnya penyelenggaraan proses pendidikan Taman Kanak-kanak dalam 

mewujudkan hasil pendidikan seperti yang diharapkan oleh tujuan pendidikan 

Taman Kanak-kanak, maka model pendidikan yang di gunakan harus dapat 

menumbuhkembangkan semua perilaku dan kemampuan dasar yang di miliki 

anak, termasuk jasmani dan rohaninya. Taman Kanak-kanak memiliki 

program pendidikan yang mengarah kepada pengembangan semua perilaku 

dan kemampuan dasar yang di miliki anak yang mencakup: pengembangan 

Nilai Agama dan Moral, Fisik Motorik, Bahasa, Kognitif dan Sosial 

Emosional. 

Berdasarkan hasil pengamatan di TK Desa Krajan 01 kelompok A di 

temukan 5 anak (20 %) anak yang memiliki kemandirian yang baik dan 20 

anak (80 %) anak masih belum mandiri / masih sering di bantu dalam 

beberapa hal. Hal ini tebukti bahwa 5 anak tersebut sudah tidak di tunggu 

oleh orang tuanya dan selalu memanggil orang tuanya saat mengerjakan suatu 

kegiatan. Karena hanya 5 anak yang memiliki kemandirian yang baik, untuk 

itu penulis merasa belum puas dengan hasil tersebut.  

 

B. Rumusan Masalah 

Apakah metode karyawisata  dapat meningkatkan kemandirian pada 

anak kelompok A di TK Desa Krajan 01, kecamatan Weru, kabupaten 

Sukoharjo?  

 



C. Metode Penelitian Yang Digunakan 

Masalah kurangnya kemandirian anak merupakan masalah yang harus 

dipecahkan. Masalah tersebut akibat dari metode yang digunakan belum 

tepat. Masalah kurangnya kemandirian anak dan metode yang kurang tepat 

dalam kegiatan pembelajaran akan diatasi dengan menggunakan metode 

karyawisata.  

Karyawisata dipilih karena berdasarkan karakteristik anak usia dini 

yaitu mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi. Dapat juga untuk menarik 

perhatian anak agar anak bisa lebih mandiri, agar anak aktif mengikuti 

kegiatan pembelajaran. Dan diharapkan agar hasil belajar anak sesuai dengan 

harapan guru yaitu memiliki kemandirian yang baik.  

Menurut penulis metode karyawisata sesuai dengan perkembangan 

anak karena masa anak usia dini adalah masa bermain. Dengan karyawisata, 

anak dapat memiliki kemandirian yang baik. Pembelajaran yang dilakukan 

akan lebih menarik bagi anak karena anak belajar mengenal benda yang 

konkrit ke yang abstrak secara langsung.  

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

      Untuk meningkatkan kemandirian anak di TK Desa Krajan 01 

2. Tujuan khusus 

Untuk meningkatkan kemandirian anak melalui metode karyawisata di 

TK Desa Krajan 01 

 

 

 

 



METODE PENELITIAN 

 

A. Setting Lokasi 

Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan di TK Desa Krajan 01, 

Kecamatan Weru. Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012/2013. 

 

B. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dalam 3 siklus. Penelitian dilaksanakan pada 

hari jum’at dan sabtu. Siklus I dilaksanakan pada tanggal 7 dan 8 Desember 

2012 dengan tema tanaman, Siklus II dilaksanakan pada tanggal 4 dan 5 

Januari 2013 dengan tema rekreasi dan Siklus III dilaksanakan pada tanggal 

11 dan 12 Januari 2013 dengan tema rekreasi. 

 

C. Jenis Penelitian 

Penelitian yang di lakukan penulis adalah Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK). PTK adalah penelitian yang di lakukan oleh guru di dalam kelasnya 

sendiri melalui refleksi diri, dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya 

sebagai guru, sehingga hasil belajar siswa menjadi meningkat (IGAK 

Wardhani dan Kuswaya Wihardit, 2008: 1.4). 

 

D. Sampel Penelitian 

Yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah anak kelompok A di 

TK Desa Krajan 01 yang berjumlah 25 anak. 

 

E. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian ini adalah kemandirian anak dan metode 

karyawisata. 

 

 

 



F. Alat Dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi adalah proses pengambilan data dalam penelitian di mana 

peneliti atau pengamat melihat situasi penelitian. Observasi sangat sesuai 

digunakan dalam penelitian yang behubungan dengan kondisi interaksi 

belajar-mengajar, tingkah laku, dan interaksi kelompok (Wijaya Kusumah 

dan Dedi Dwitagama, 2011: 66 ). 

2. Wawancara 

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan mengajukan 

petanyaan secara lisan kepada subyek yang di teliti. Wawancara memiliki 

sifat luwes, pertanyaan yang diberikan dapat disesuaikan dengan subyek, 

sehingga segala sesuatu yang ingin diungkap dapat digali dengan baik 

(Wijaya Kusumah dan Dedi Dwitagama, 2011: 77). 

3. Catatan Anekdot 

Catatan anekdot adalah catatan peristiwa yang terjadi tiba-tiba. Misalnya 

anak terjatuh, anak menangis, anak sakit di sekolah dsb. 

4. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah sesuatu yang dapat di abadikan atau 

didokumentasikan baik melalui foto. 

 

G. Teknis Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

 

 

 

 

 

 

 



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Hasil penelitian pada siklus I baru 20%  atau hanya 5 anak yang sudah 

tuntas dan masih 80%  atau 20 anak yang belum tuntas dengan nilai rata-rata 

1,6. Hasil penelitian pada siklus II meningkat menjadi 60% atau 15 anak yang 

sudah tuntas dan 40% atau 10 anak yang belum tuntas dengan nilai rata-rata 

2,35. Hasil penelitian pada siklus III meningkat lagi menjadi 80% atau 20 

anak yang sudah tuntas dan tinggal 20% atau 5 anak yang belum tuntas 

dengan nilai rata-rata 3,0. 

Penelitian ini mengacu pada butir amatan sebagai berikut yaitu:  

1) Anak mau sekolah sendiri tanpa ditunggui oleh pengantarnya 

2) Pada waktu kegiatan pembelajaran anak tidak mencari pengantarnya 

3) Anak mampu membereskan dan mengembalikan mainan/barang-barang 

yang telah digunakan ke tempat semula 

4) Anak mampu tidak berebut waktu menunggu giliran 

5) Anak mampu antri dengan rapi 

6) Anak mampu berkomunikasi dengan teman sebaya 

7) Anak mampu berkomunikasi dengan orang dewasa 

8) Anak berani bertanya kepada orang lain 

9) Anak mau dan mampu menjawab pertanyaan dari orang lain. 

 

B. Pembahasan  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa 

sumber daya manusia dalam hal ini pendidik sudah memenuhi standar 

sebagai pendidik di Taman Kanak-Kanak yaitu tiga pendidik sudah memiliki 

gelar Sarjana dan satu pendidik sedang menempuh pendidikan yang saat ini 

melakukan penelitian. Lokasi sekolah sudah sesuai dengan permendiknas 

nomor 58 tahun 2009 yaitu jauh dari keramaian. 

Sebelum melakukan penelitian peneliti ketahui melalui observasi 

bahwa pembelajaran di TK Desa Krajan 01 kurang menarik atau monoton dan 



tidak menarik untuk anak-anak, sehingga anak terlihat jenuh dan kurang 

mandiri karena semua kebutuhan anak-anak selalu disiapkan oleh pendidik 

atau pengantarnya. Untuk itu peneliti mencoba memperbarui pembelajaran di 

TK Desa Krajan 01 dengan menggunakan metode baru yang masih jarang 

digunakan di sekolah tersebut. Metode yang peneliti gunakan adalah metode 

karyawisata, metode ini peneliti gunakan dengan tujuan dapat meningkatkan 

kemandirian anak. 

Dengan metode yang monoton anak menjadi jenuh dan kurang tertarik 

dengan kegiatan pembelajaran. Dengan metode karyawisata anak-anak lebih 

tertarik dalam mengikuti kegiatan sehingga mereka lupa dengan pengantarnya 

dan lebih dapat mandiri di sekolah. Pembelajaran di luar kelas lebih efektif 

dan efisien, karena anak-anak dapat melihat bahkan mengalaminya secara 

langsung. Dengan metode karyawisata pembelajaran menjadi lebih bermakna 

daripada hanya melalui gambar saja. Anak-anak akan lebih tertarik jika 

mereka dibawa ke alam sekitar yang merupakan lingkungan nyata bagi anak, 

karena anak belajar dari yang konkrit ke abstrak. 

Setelah melakukan penelitian dapat diketahui bahwa kemandirian 

anak dapat meningkat. Hal ini dapat diketahui dari hasil penelitian pada tiap 

siklus yang menunjukkan peningkatan yang baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SIMPULAN 

 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di TK Desa Krajan 01 yaitu 

untuk meningkatkan kemandirian anak melalui metode karyawisata. Dari 

penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa perkembangan anak dalam 

hal kemandirian menunjukkan kemajuan yang baik pada tiap siklus. Pada siklus I 

anak yang sudah memiliki kemandirian yang baik / sudah tuntas baru 5 anak 

(20%) dengan rata-rata kelas 1,6. Pada siklus anak yang memiliki kemandirian 

yang baik / sudah tuntas meningkat menjadi 15 anak (60%) dengan rata-rata kelas 

2,35. Pada siklus III anak yang memiliki kemandirian yang baik /sudah tuntas  

meningkat menjadi 20 anak (80%) dengan rata-rata kelas 3,0. Berdasarkan 

analisis hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa “ metode karyawisata 

dapat lebih meningkatkaan kemandirian anak dibanding penggunaan metode 

konvensional pada anak didik TK Desa Krajan 01 “.  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di TK Desa Krajan 01 

dapat dikatakan bahwa penelitian ini berhasil karena sudah 20 anak yang memiliki 

kemandirian yang baik / sudah tuntas (80%) dengan rata-rata kelas 3,0. Hasil ini 

sudah melebihi dari indikator pencapaian yang diperkirakan sebelum penelitian 

yaitu 75% anak yang tuntas deng nilai minimal 2,5. 

Metode karyawisata dapat membuat anak-anak lebih tertarik dalam 

mengikuti kegiatan sehingga mereka lupa dengan pengantarnya dan lebih dapat 

mandiri di sekolah. Pembelajaran di luar kelas lebih efektif dan efisien, karena 

anak-anak dapat melihat bahkan mengalaminya secara langsung. Dengan metode 

karyawisata pembelajaran menjadi lebih bermakna bagi anak daripada hanya 



melalui gambar saja. Anak-anak akan lebih tertarik jika mereka dibawa ke alam 

sekitar yang merupakan lingkungan nyata bagi anak sehingga anak-anak dapat 

belajar dari benda yang nyata / konkrit, karena anak belajar dari yang konkrit ke 

abstrak. Untuk itu pembelajaran dengan menggunakan metode karyawisata lebih 

berkesan bagi anak. 
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