
EFEKTIVITAS PENGGUNAAN METODE BERMAIN KOOPERATIF 

TERHADAP PENINGKATAN KEMAMPUAN BERSOSIALISASI ANAK DI 

TK PERTIWI TANJUNGSARI KECAMATAN BANYUDONO KABUPATEN 

BOYOLALI TAHUN 2013/2014 

 

 

NASKAH  PUBLIKASI 

Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan 

 Mencapai Derajat Sarjana S-1  

Pendidikan Anak Usia Dini 

 

 

Disusun oleh: 

EKY FEBRY ARINTIKA 

A520100192 

 

 

PROGRAM  STUDI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADYAH SURAKARTA 

TAHUN 2014 



ABSTRAK  

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN METODE BERMAIN KOOPERATIF 

TERHADAP PENINGKATAN KEMAMPUAN BERSOSIALISASI ANAK DI 

TK PERTIWI TANJUNGSARI KECAMATAN BANYUDONO KABUPATEN 

BOYOLALI TAHUN 2013/2014 

 

Eky Febry Arintika, A 520100192, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak 

Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, 2014, 56 Halaman. 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penggunaan metode 

bermain kooperatif terhadap kemampuan bersosialisasi anak kelompok B TK Pertiwi 

Tanjungsari, Banyudono, Boyolali Tahun Perlajaran 2013/2014. Penelitian ini adalah 

penelitian kuantitatif dengan jenis eksperimen dengan metode pre eksperimental 

design yaitu one group pretest-posttest. Subjek eksperimen penelitian ini adalah 

peserta didik TK Pertiwi Tanjungsari Kelompok B sejumlah 17 anak. Tehnik analisa 

data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah ttest menggunakan SPSS 16.0 for 

windows. Hasil t-test diperoleh thitung   - ttabel  yaitu   -31,292    - 1,746 dengan 

probabilitas 0,000 <  = 0,05. Dengan demikian maka Ho ditolak, berarti terdapat 

pengaruh metode bermain kooperatif terhadap kemampuan bersosialisasi anak 

kelompok B TK Pertiwi Tanjungsari Banyudono Boyolali tahun pelajaran 2013/2014. 

 

Kata kunci : metode bermain kooperatif, kemampuan bersosialisasi. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 
Jl. A. Yani Tromol  Pos 1 - Pabelan Kartasura Telp (0271) 717417, Fax : 715448 Surakarta 57102 

Website: http://www.ums.ac.id  Email: ums@ums.ac.id 

 

  

 
Surat Persetujuan Artikel Publikasi Ilmiah 

 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini pembimbing skripsi/tugas akhir : 

Nama                    : Aryati Prasetyarini, M.Pd 

NIK    : 725 

Telah membaca dan mencermati naskah artikel publikasi ilmiah, yang merupakan 

ringkasan skripsi (tugas akhir) dari mahasiswa: 

Nama    : EKY FEBRY ARINTIKA 

NIM    : A 520 100 192 

Program Studi    : Pendidikan Anak Usia Dini 

Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PENGGUNAAN METODE BERMAIN 

KOOPERATIF TERHADAP PENINGKATAN KEMAMPUAN 

BERSOSIALISASI ANAK DI TK PERTIWI TANJUNGSARI 

KECAMATAN BANYUDONO KEBUPATEN BOYOLALI 

TAHUN 2013/2014. 

Naskah artikel tersebut, layak dan dapat disetujui untuk dipublikasikan. 

Demikian persetujuan dibuat, semoga dapat dipergunakan seperlunya. 

 

 Surakarta, 27 Februari 2014 

Pembimbing 

 

 

                                                                         Aryati Prasetyarini, M. Pd 

                                                                       NIK. 725 

http://www.ums.ac.id/


  

 

SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH 

 

Bismillahirohmanirrohim, 

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya: 

Nama  : EKY FEBRY ARINTIKA 

NIM : A 520 100 192 

Fakultas/ Jurusan : FKIP/ Pendidikan Anak Usia Dini 

Jenis : Skripsi 

Judul       : EFEKTIVITAS PENGGUNAAN METODE BERMAIN 

KOOPERATIF TERHADAP PENINGKATAN 

KEMAMPUAN BERSOSIALISASI ANAK DI TK PERTIWI 

TANJUNGSARI KECAMATAN BANYUDONO 

KEBUPATEN BOYOLALI TAHUN 2013/2014. 

Dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui untuk: 

1. Memberikan hak bebas royalty kepada perpustakaan UMS atas penulisan 

karya ilmiah saya, demi pengembangan ilmu pengetahuan. 

2. Memberikan hak menyimpan, mengalihmediakan/mengalihformatkan, 

mengelola dalam bentuk softcopy untuk kepentingan akademis kepada 

perpustakaan UMS, tanpa perlu memintan ijin dari saya selama tetap 

mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta. 

3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan 

pihak perpustakaan UMS, dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas 

pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat 

digunakan sebagaimana mestinya.  

      Surakarta, 27 Februari 2014 

             Yang Menyerahkan 

 

 

 

                                                                                           EKY FEBRY ARINTIKA  

  A 520 100 192 

 

  UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 
Jl. A. Yani Tromol  Pos 1 - Pabelan Kartasura Telp (0271) 717417, Fax : 715448 Surakarta 57102 

Website: http://www.ums.ac.id  Email: ums@ums.ac.id 

 

  

http://www.ums.ac.id/


Pendahuluan 

 

Menjadi bangsa yang maju tentu merupakan cita-cita yang ingin dicapai oleh 

setiap negara didunia. Sudah menjadi suatu rahasia umum bahwa maju atau tidaknya 

suatu negara dipengaruhi oleh faktor pendidikan. Begitu pentingnya pendidikan, 

sehingga suatu bangsa dapat diukur apakah bangsa itu maju atau mundur. Seperti 

yang kita ketahui bahwa suatu pendidikan tentunya akan mencetak Sumber Daya 

Manusia yang berkualitas, baik dari segi spiritual, intelegensi maupun skill. Didalam 

UU No. 20/2003 tentang sistem pendidikan nasional, tercantum bahwa “Pendidikan 

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

sehingga memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan oleh dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara”. 

Menurut Sujiono (2009:2) pendidikan pada masa anak usia dini merupakan 

wahana pendidikan yang sangat fundamental dalam memberikan kerangka dasar 

terbentuk dan berkembangnya dasar-dasar pengetahuan, sikap dan ketrampilan pada 

anak. Keberhasilan proses pendidikan pada masa dini tersebut menjadi dasar untuk 

proses pendidikan selanjutnya. Pendidikan bagi anak usia dini adalah pemberian 

upaya untuk menstimulasi, membimbing, mengasuh dan pemberian kegiatan 

pembelajaran yang akan menghasilkan kemampuan dan  ketrampilan anak. Sekolah 

merupakan salah satu sumber pengalaman terbesar pada masa kanak-kanak yang 

mempengaruhi sebagian besar aspek dari perkembangan anak. Dalam masa itu, anak 

dapat meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan sosialnya, melatih tubuh 

dan pikiran mereka serta mempersiapkan diri untuk menjalani kehidupan mereka 

yang akan datang. Pada umumnya pendidikan prasekolah akan mempengaruhi 

pencapaian anak pada pendidikan sekolah dasar hingga sekolah lanjutan. 

Salah satu bidang pengembangan yang penting untuk dikembangkan adalah aspek 

perkembangan sosial emosional anak, yang meliputi ketrampilan bercakap-



cakap/komunikasi, ketrampilan menjalin hubungan atau persahabatan dengan orang 

lain serta kemampuan bekerja sama dengan orang lain. 

Interaksi anak dengan teman sebayanya dan juga orang lain selain anggota 

keluarga akan mendorong individu untuk berperilaku dengan cara yang dapat 

diterima oleh orang lain. Kemampuan individu untuk beradaptasi  dengan orang lain 

secara umum sering disebut dengan penyesuaian sosial. 

 Proses sosialisasi diperlukan untuk mengembangkan sikap atau tingkah laku 

sosial terhadap individu lain dan aktivitas sosial yang ada di masyarakat atau di 

lingkungan sekitar. Oleh karena itu ketrampilan sosial perlu diajarkan pada anak 

sedini mungkin, terlebih untuk anak- anak yang mulai memasuki jenjang pendidikan 

prasekolah, baik itu Taman Kanak-kanak (TK) maupun Playgroup.  

Mengajarkan ketrampilan sosial pada anak bukanlah hal yang mudah oleh karena 

itu melalui aktivitas bermain bagi seorang anak memiliki peranan yang cukup besar 

dalam mengembangkan ketrampilan sosialnya sebelum anak mulai berteman. Ketika 

anak mulai masuk lembaga pendidikan prasekolah seperti Taman Kanak-kanak (TK) 

pada tahap inilah anak belajar mengasah ketrampilan sosial dan ketrampilan 

komunikasi di TK menjadi penting. Anak tidak hanya diajak berinteraksi dan 

berbicara dengan menggunakan bahasa Ibu tetapi harus bisa menangkap pembicaraan 

dengan bahasa Indonesia dengan baik. Pada usia lima dan enam tahun anak sudah 

senang bersosialisasi atau berinteraksi dan berbicara untuk dapat mengungkapkan 

pendapatnya dengan jelas, mereka juga senang bermain-main dengan kata-kata. Salah 

satu metode bermain yang dapat mengembangkan ketrampilan sosial anak adalah 

metode bermain kooperatif. Metode bermain kooperatif adalah metode atau strategi 

pembelajaran gotong royong yang konsepnya hampir tidak jauh dengan metode 

bermain kelompok (Yudha dan Rudyanto, 2005: 49). 

Dalam penelitian ini permasalahan yang akan dibatasi sebagai berikut : 

Penggunaan metode bermain kooperatif dibatasi pada bermain peran makro. 



Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan metode 

bermain kooperatif terhadap peningkatan kemampuan bersosialisasi anak di TK 

Pertiwi Tanjungsari tahun ajaran 2013/2014. 

Metode Penelitian 

Jenis penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif eksperimen yaitu suatu penelitian 

atau riset dimana satu atau lebih variabel independen secara sengaja dimanipulasi 

oleh peneliti dengan menggunakan perlakuan, layanan, intervensi sosial atau 

treatment tertentu. Pengaruh dari manipulasi terhadap variabel dependen kemudian 

diukur setelah dilakukan perlakuan. Desain penelitian yang akan digunakan pada 

penelitian ini adalah Pre-Experimental Design yaitu dengan One-Group Pretest-

Posttest Design sebagai desain penelitian. 

Subyek Penelitian 

 Subyek dalam penelitian ini adalah  anak Kelompok B TK Pertiwi 

Tanjungsari tahun pelajaran 2013/2014 usia 5-6 tahun yang berjumlah 17 anak terdiri 

dari 5 anak laki-laki dan 12 anak perempuan.   

Metode Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2012:56)  pengumpulan data yaitu berkenan dengan cara-

cara yang digunakan untuk mengumpukan data, diantaranya dapat dilakukan dengan 

interview (wawancara), kuesioner (angket), observasi (pengamatan), dan gabungan 

ketiganya. Jenis data pada teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu 

observasi. Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi dengan rentang waktu 1 

bulan.. 

Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis deskriptif. Adapun langkah-langkah yang digunakan untuk analisis data 

sebagai berikut: 1) Analisis Deskriptif; a. Tabulasi, b. Menentukan Mean dan Standar 



Devisiasi. 2) Analisis Inferensial. Dengan menggunakan alat bantu komputer berupa 

aplikasi SPSS Versi 16.0 

Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

1. Analisis Deskriptif  

 Analisis deskriptif ini menggunakan program SPSS for windows 16.00. 

Berdasarkan data penelitian yang diperoleh, maka dapat disajikan tentang: 

 

a. Distribusi Data  

Tabel 4.1 

Distribusi Data Fasilitas Belajar dengan Minat Belajar Anak 

 

Keterangan 

Data 

Kemapuan Bersosialisasi 

Anak Sebelum Eksperimen 

(Observasi Awal) 

Kemampuan Bersosialisasi 

Anak Setelah Eksperimen 

(Observasi Akhir) 

Responden (N) 17 17 

Maksimum 16 22 

Minimum 11 17 

Mean 13,24 19,24 

Std. Deviasi 1,67 1,82 

 

b. Distribusi Frekuensi 

      Berdasarkan tabel distribusi data diatas, maka untuk mengetahui tentang 

tingkat pencapaian kemapuan bersosialisasi anak dengan menggunakan metode 

bermain kooperatif dapat dilihat melalui tabel distribusi frekuensi dibawah ini :  

 

 



Tabel 4.2 

Distribusi Frekuensi Data Perkembangan Sosial Anak  

Sebelum Eksperimen 

 

Interval Frekuensi Presentase Kategori 

x≥ 19 3/4 0 0% Tinggi 

 16 1/2≤x<19 3/4 0 0% Sedang 

13≤x<161/2 11 64,70% Rendah 

x<13 6 35,30% Sangat Rendah 

 

17 100% 

  

Gambar 4.2 

Histogram Data Perkembangan Sosial Anak Sebelum Eksperimen 
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Tabel 4.3 

Distribusi Frekuensi Data Perkembangan Sosial Anak  

Setelah Eksperimen 

 

Interval Frekuensi Presentase Kategori 

x≥ 19 3/4 9 52,94% Tinggi 

 16 1/2≤x<19 3/4 8 47,06% Sedang 

13≤x<161/2 0 0% Rendah 

x<13 0 0% Sangat Rendah 

 

17 100% 

  

Gambar 4.3 

Histogram Data Perkembangan Sosial Anak Setelah Eksperimen 

 

              

 

 

2. Analisis Uji Normalitas 

       Uji normalitas dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui apakah ada data 

dari masing-masing memiliki distribusi normal. Untuk menguji data dalam penelitian 

ini digunakan uji Kolmogrov-Smirnov, untuk menerima atau menolak hipotesis 
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dengan cara membandingkan p-value dengan taraf signifikasi () sebesar 0,05, jika p-

value 0,05 maka data berdistribusi normal. Hasil pengujian normalitas data dengan 

Kolmogrov-Smirnov dapat dilihat pada lampiran (9) dan secara ringkas ditunjukan 

pada tabel 4.4 

 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Normalitas Data 

 

Variabel Kolmogrov-

Smirnov 

p-value Sign, 5% Keterangan 

Kemampuan 

bersosialisasi 

anak pada 

observasi awal 

(pretest) 

 

0,056 

 

0,068 

 

0,068 > 0,05 

 

Normal 

Kemampuan 

bersosialisasi 

anak pada 

observasi akhir  

(posttest) 

 

0,046 

 

0,058 

 

0,058 > 0.05 

 

Normal 

 

3. Analisis Uji Hipotesis 

      Uji hipotesis penelitian ini  menggunakan Paired Sample T-Test dengan 

menggunakan program aplikasi SPSS (Statistical Package for The Social Sciencs) 

16.0 for windows.  

      Hasil perhitungan data selengkapnya terdapat pada lampiran 10 dan hasil analisis 

data menunjukkan bahwa rata-rata skor observasi akhir sebesar 19,24 (mean=19,24 , 

SD= 1,821) sedangkan rata-rata skor observasi awal sebesar 13,24 (mean= 13,24 , 

SD= 1,678). Jadi terdapat perbedaan nilai skor rata-rata sebesar 6,0 perbedaan ini 

signifikan secara statistic dapat dilihat pada nilai thitung = - 31,292  ttabel - 1,746 

dengan probabilitas 0,000. Probabilitas 0,000 <  = 0,05 maka Ho ditolak yang 

berarti terdapat pengaruh metode bermain koperatif terhadap kemampuan 

bersosialisasi anak sehingga hipotesis penelitian yang berbunyi penggunaan metode 



bermain kooperatif efektif terhadap peningkatan kemampuan bersosialisasi anak 

kelompok B di TK Pertiwi Tanjungsari Tahun Pelajaran 2013/2014 teruji 

kebenarannya. 

 

Pembahasan dan Hasil Penelitian 

 Dari hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode 

bermain kooperatif efektif terhadap peningkatan kemampuan bersosialisasi anak. 

Dengan demikian penerapan metode bermain kooperatif yang dalam penelitian ini 

adalah metode bermain peran berpengaruh terhadap kemampuan bersosialisasi anak 

di TK Pertiwi Tanjungsari.  

Pengelolaan  pembelajaran yang diintegrasikan dalam bermain kooperatif yang 

dalam hal ini adalah bermain peran yang secara tidak langsung anak mendapatkan 

pembelajaran pengetahuan umum dan TPP bermain kooperatif dibandingkan 

pembelajaran sosial emosional secara konvensional dikelas. Kegiatan bermain 

kooperatif bermain peran yang dilakukan dalam penelitian mempengaruhi 

kemampuan bersosialisai anak, yaitu pada indikator kemampuan anak dalam bermain 

dengan teman sebaya dan orang dewasa, kemampuan anak mengajak teman untuk 

bermain dan belajar , serta kemampuan anak bekerja sama dalam menyelesaikan 

tugas. 

 

Kesimpulan 

Metode bermain koperatif efektif terhadap kemampuan bersosialisasi anak. 

Hal ini berdasarkan analisis hasil penelitian menggunakan t-test diperoleh thitung = - 

31,292  ttabel - 1,746 dengan probabilitas 0,00. Probabilitas 0,00 <  = 0,05 maka Ho 

ditolak yang berarti terdapat pengaruh metode bermain koperatif terhadap 

kemampuan bersosialisasi anak. 

 

 

 



Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang telah diambil 

dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut : 

1. Bagi Orang Tua 

Orang tua harus menanamkan atau mengajarkan ketrampilan sosial pada 

anaknya sejak dini supaya anak bisa belajar berperilaku, berkomunikasi dan 

menampilkan diri dalam situasi sosial sehingga anak tidak tumbuh menjadi 

individu yang antisosial. 

2. Bagi Pendidik  

 Guru hendaknya lebih kreatif dalam mengembangkan kemampuan sosial 

emosional anak melalui permainan-permainan yang dikemas dengan baik dan 

menarik sehingga pembelajaran sosial emosional tidak hanya dilakukan secara 

konvensional dikelas. 

 3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan untuk referensi bagi peneliti 

selanjutnya sehingga dapat dikembangkan menjadi penelitian yang lebih baik 

mengingat masih banyak aspek yang dapat dikembangkan dalam kegiatan 

bermain kooperatif bermain peran. 
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