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ABSTRAK

UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN BEKERJASAMA DENGAN METODE PROYEK
PADA ANAK TK PGRI PEDAN KELOMPOK B TAHUN AJARAN 2013/2014

AMBAR SETIYANI
A53B111037

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kemampuan bekerjasama dengan
metode proyek pada pokok bahasan.Bermain secara berkelompok membuat rumah dengan media
balok dan membuat batu bata dengan tanah liat yang diambil langsung dari alam yaitu
sawah.Penerima tindakan adalah anak Kelompok B TK PGRI Pedan yang berjumlah 14 anak.
 Subke penelitian tindakan adalah anak.Pelaksanaan tindakan dilaksanakan dalam 2
putaran metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi dan wawancara.
Teknik analisis data secara deskriptif komparatif dngan analisis kritis terhadap kelemahan dan
kelebihan kinerja anak dan guru dalam proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas selama
penelitian berlangsung.
 Hasil penelitian mengalami peningkatan kemampuan bekerjasama dengan metode
proyek. Peningkatan kemampuan bekerjasama pada pra siklus 30%, siklus I peningkatan
kemampuan bekerjasama anak mencapai 72,1% dan pada siklus II sudah mencapai target yaitu
84,28%. Dengan demikian berdasarkan hipotesis metode proyek dapat meningkatkan
kemampuan bekerjasama anak TK.
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