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Absrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan ketrampilan sosial anak melalui 

permainan semut guyub di TK Dharma Wanita l Patihan Sidoharjo Sragen. Jenis 

Penelitian adalah Penelitian Tindakan Kelas, subyek penelitian adalah peserta 

didik kelompok B. Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi 

untuk mengetahui pengembangan ketrampilan sosial anak. Analisis data melalui 

analisis komparatif untuk menganalisis data kegiatan pengembangan ketrampilan 

sosial,yaitu bersedia bermain dengan teman sebaya, membantu memecahkan 

masalah, bekerjasama, toleransi, mengekspresikan perasaan. Data tentang 

Ketrampilan Sosial anak dalam pembelajaran diperoleh dari lembar observasi 

yang dianalisis dengan teknik persentase. Dari hasil penelitian diperoleh rata-

rata persentase ketrampilan sosial anak 27%, pada siklus l rata-rata persentase 

63%, sedangkan siklus ll rata-ratanya 82 %. Hal ini menunjukkan bahwa 

ketrampilan sosial anak mengalami peningkatan dari sebelum tindakan sampai 

dilakukan siklus ll. Jadi dapat disimpulkan bahwa permainan semut guyubdalam 

pembelajaran dapat meningkatkan perkembangan ketrampilan anak.Disini 

peneliti menyarankan bahwa untuk penelitian selanjutnya agar dapat lebih 

meningkatkan fungsi dari kegiatan bermain pada pembelajaran anak , yang 

merupakan karya inovasi yang dapat meningkatkan lebih banyak aspek yang 

harus dikembangkan untuk anak usia dini. 

 

Kata Kunci: Ketrampilan Sosial, Permaianan Semut Guyub 
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A. PENDAHULUAN 

Pendidikan Anak Usia Dini dewasa ini sangatlah mendapat 

perhatian serius dari berbagai fihak, utamanya para pengamat pendidikan.  

Begitu besar harapan bangsa  untuk menghasilkan para penerus bangsa ini 

manusia-manusia yang berkarakter dan berkualitas, sehingga pemerintah 

mempersiapnya melalui pendidikan  berkualitas sejak  usia dini. Hal ini 

telah didukung  dengan apa yang telah disebutkan dalam UU. No. 20 

Tahun 2003 pasal 28 tentang  Sisdiknas bahwa tujuan Pendidikan Anak 

Usia Dini adalah untuk mengembangkan seluruh potensi anak  usia dini 

secara optimal agar terbentuk perilaku dan kemampuan dasar anak sesuai 

dengan tingkat perkembangan. 

Taman kanak-kanak adalah salah satu lembaga Pendidikan  Anak 

Usia Dini, di usia ini ahli pendidikan dan psikologi memandang 

perkembangan anak usia dini merupakan periode  yang sangat penting dan 

perlu mendapat penanganan sedini mungkin. Montessori (dalam Mulyasa, 

2012:20) mengemukakan bahwa usia dini merupakan   periode sensitif 

atau masa peka pada anak, yaitu suatu periode ketika suatu fungsi tertentu 

perlu dirangsang, dan diarahkan sehingga tidak terhambat 

perkembangannya Pada masa ini stimulasi seluruh aspek perkembangan 

memiliki peran penting untuk tugas perkembangan selanjutnya. 

Perkembangan dan pertumbuhan anak memang tidak semata-mata 

dipengaruhi oleh lingkungan, karena manusia memiliki kebebasan, 

kreativitas, dan refleksi diri. Pengaruh lingkungan dalam kerangka 
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Pendidikan Anak Usia Dini memiliki implementasi yang luas dan dalam, 

bagaimana pendekatan, metode, dan strateginya dalam mendidik anak usia 

dini. Pendidikan Anak Usia Dini merupakan bentuk intervensi yang 

dilakukan secara terencana, terstuktur dan terukur dari lingkungan 

terhadap tumbuh kembang anak (Putra, Nusa dan Lestari, Ninin Dwi: 

2013:31-32). 

Salah satu bentuk stimulan yang terencana adalah lingkup 

perkembangan sosial emosional dan kemandirian.  Kaitannya dengan 

perkembangan sosial,  fakta membuktikan bahwa kesuksesan kehidupan 

seseorang tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan akademis atau nilai 

yang tinggi di lembaga pendidikan namun lebih banyak ditentukan oleh 

kecerdasan sosial emosional seperti yang disebutkan  dalam buku Panduan 

Pengembangan Kurikulum PAUD dalam Galuh.M.W & Hasto Daryanto 

dkk (2013:13). Kemampuan mengenal lingkungan sosial, menghargai 

keragaman sosial budaya, mampu mengembangkan konsep diri, 

merupakan kemampuan yang sangat penting untuk dimiliki seseorang 

anak agar dapat hidup berdampingan dalam pergaulan luas. 

Ketrampilan sosial sangatlah penting untuk dikembangkan bagi 

anak sedini mungkin karena akan sangat membantu anak dapat diterima di 

lingkungan sosialnya, sehingga kelak menjadi manusia Indonesia 

seutuhnya yang  bertanggung jawab, bertingkah laku sosial,  bersama-

sama menyelesaikan konflik, menghargai perbedaan pendapat, bersikap 

ramah dan memahami  keragaman budaya lingkungan sosialnya. 
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Ketrampilan sosial memiliki peranan penting bagi manusia  dikarenakan 

sejak lahir sampai akhir hayat manusia akan  membutuhkan orang lain 

untuk melangsungkan hidupnya. 

Di TK Dharma Wanita 1 Patihan anak kelompok B I, Ketrampilan 

Sosialnya sangat rendah, hal ini dapat di lihat dari temuan peneliti saat 

mengadakan observasi ketika anak bermain bersama. Dari data yang di 

peroleh setelah pengamatan, anak kelompok B l TK Dharma Wanita 1 

Patihan yang berjumlah 20 anak, anak yang berperilaku sosial ada 20% (4 

anak), sedangkan 16 anak: 80%  berperilaku tidak sosial ketika bermain 

bersama. Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara dari guru sering 

terjadi konflik saat bermain bersama karena terbatasnya alat main , tidak 

sabar mengantri, dominan mau menang sendiri, dan perbedaan jenis 

kelamin membuat mereka tidak dapat bermain bersama. Kurangnya 

permainan yang bervariatif dan keterbatasan waktu guru untuk bermain 

bersama anak-anak juga memicu anak-anak enggan untuk bermain dengan 

suka cita. 

 Untuk membantu anak mendapatkan pengalaman-pengalaman yang 

dapat mengembangkan ketrampilan sosial dapat melalui berbagai 

permainan. Bagi anak usia dini, kegiatan bermain menjadikan fungsi sosial 

mereka semakin berkembang, melalui  bermain anak  memahami akan 

dirinya sendiri, orang lain dan lingkungan di sekitar  tempat ia bermain, 

belajar sambil  bermain. Bermain merupakan faktor yang paling 

berpengaruh dalam periode perkembangan anak, meliputi dunia fisik dan 
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sosial, sistem komunikasi, pendapat Garvey (Willi Astuti, 2011:10)  

bermain memberikan kesempatan kepada anak untuk bereksplorasi,  

menemukan , mengekspresikan perasaan, berkreasi dan belajar secara 

menyenangkan.  

Bermain sosial yang peneliti rancang untuk mengembangkan 

ketrampilan sosial anak adalah permainan semut guyub dengan tujuan  

utama supaya anak bisa mendapatkan pengalaman yang bermakna dan 

berharga untuk mengembangkan  ketrampilan sosialnya. Sedangkan kata 

“guyub” seperti ungkapan Iwan Muljono (2011) adalah kata dasar dari 

“Paguyuban” yang artinya perkumpulan. Guyup memiliki makna 

kehendak untuk bersama dalam kebersamaan seperti misal membantu 

sesama meski tidak diminta  jika orang lain membutuhkan bantuan. Guyup 

erat hubungannya dengan rukun yang berarti hidup tanpa pertikaian, jika 

terjadi perbedaan pendapat maka akan selalu diselesaikan dengan 

musyawarah untuk mufakat. 

Permainan semut guyub  adalah suatu bentuk permainan yang 

melibatkan sejumlah anak dalam suatu kelompok untuk bermain bersama-

sama, yang mengedepankan kebersamaan, semua anak mempunyai peran  

dan tugas masing-masing dan aturan main juga disepakati bersama-sama.  

Seperti dalam kehidupan semut yang sangat sosial, banyak hal positif yang 

dapat diteladani dari perilaku semut ini.Untuk mendalami peran semut 

tentu tidak mudah namun semut adalah binatang yang tidak asing dengan 

anak-anak, bahkan bisa jadi kita setiap hari dapat menemuinya. Hal ini 
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memungkinkan peneliti untuk melakukan pengamatan terhadap perilaku 

semut bersama guru lain dan anak-anak dilingkungan sekolah atau di 

rumah masing-masing sebelum melakukan permainan semut guyub ini.  

Perilaku sosial yang dapat diteladani dari semut antara lain: selalu 

bertegur sapa kepada siapa saja, bekerja sama untuk kepentingan bersama , 

berebut tapi tidak ada yang tersakiti atau dirugikan, berbagi, disiplin 

mengantri, gigih menggapai tujuan, Ihklas dalam tugas dan tanggungjawab 

masing-masing, peduli, empati, sehingga binatang semut adalah binatang 

yang paling sosial. Di dunia semut di kenal, semut pekerja, ratu semut dan 

pejantan semut . 

Dalam permainan semut guyub ini pada masing-masing kelompok 

ada tiga peran yang akan dimainkan yaitu, para semut pekerja, ratu semut 

dan pimpinan semut pekerja. Peneliti  berperan menjadi pemimpin semut 

pekerja, anak ada yang menjadi ratu dan anak-anak lainnya mendapat 

peran sebagai semut-semut yang bekerjasama. Demikian juga kelompok 

yang lain, ada satu guru yang membantu berperan jadi pemimpin para 

semut. 

Ruang kelas di setting dan dikondisikan menjadi tempat bermain, 

alat peraga yang digunakan adalah kostum semut, bekas tempat lem (telur-

telur semut), leggo (bahan bangunan untuk membuat rumah semut), 

kerupuk, biskuit (makanan semut), meja dan kursi, kipas angin 

(dikondisikan sebagai halang rintang semut). Bekas bungkus permen, 

sobekan-sobekan kertas (sampah untuk “operasi” kebersihan semut). 
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Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan 

kelas, dengan tujuan penelitian untuk mengebangkan ketrampilan sosial 

pada anak kelompok B l di TK Dharma Wanita I Patihan Sidoharjo 

Sragen. 

 

B. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan di TK Dharma Wanita I Patihan Sidoharjo 

Sragen, pada bulan September sampai Nopember 2014 dengan 20 peserta 

didik kelompok B l yang terdiri dari 9 anak  laki-laki dan 11 anak 

perempuan, sebagai subyek penelitian dan peneliti sebagai guru juga 

bertindak sebagai pelaksana tindakan. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan penelitian tindakan kelas. Prosedur penelitian tindakan kelas 

ini terdiri atas perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, evaluasi, dan 

refleksi. Apabila tindakan yang dilakukan belum berhasil maka perlu 

dilakukan tindakan selanjutnya. 

Penelitian ini dalam mengumpulkan data - data menggunakan 

teknik observasi, dokumentasi, dan catatan lapangan. Sedangkan dalam 

mengumpulkan data peneliti menggunakan instrumen penelitian berupa 

lembar pedoman observasi untuk kemampuan anak dan kinerja guru , 

kamera hand phone, dan format catatan lapangan. Faliditas / keabsahan 

data bersumber dari sudut pandang guru lain dan kepala sekolah, dan 

dilakukan secara langsung pada anak sebagai subyek penelitian.  
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Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis kritis untuk data yang berhubungan dengan proses pembelajaran 

tindakan, dan analisis komparatif untuk analisis Pengaruh bermain semut 

guyub dan dampaknya terhadap pengembangan kertrampilan sosial anak, 

melalui tahap reduksi data, paparan data dan penyimpulan data. 

.  

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Penelitian untuk mengembangkan ketrampilan sosial melalui 

permainan semut guyub ini dilakukukan dalam 2 siklus, tiap siklus 

dilakukan 2 kali pertemuan yang pelaksanaanya sesuai dengan jadwal 

yang telah ditetapkan. Hasil amatan peneliti pada pra siklus belum ada 

anak yang ketrampilan sosialnya berkembang sesuai harapan. Setelah 

dilakukan siklus 1 ketrampilan sosial anak berkembang mencapai  63 % 

atau 20 anak perkembangan sosialnya menunjukkan kategori berkembang 

sesuai harapan, namun untuk mendapatkan perilaku sosial anak yang lebih 

konsisten, penelitian di lanjutkan ke siklus 2 dan hasilnya mencapai 83 %, 

atau 16 anak ketrampilan sosialnya berkembang sangat baik, dan 4 

perkembangan sosialnya berkembang sesuai harapan. Dari hasil rata-rata 

persentase pada setiap siklus mengalami peningkatan. Demikian juga 

kinerja guru dalam penerapan permainan semut guyub juga dari siklus 1 ke 

siklus 2 juga meningkat siklus 1 hasilnya mencapai 64 %, dan siklus 2 

mencapai 84 % 
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Secara keseluruhan hasil penelitian dapat peneliti simpulkan bahwa 

permainan semut guyub yang di terapkan dalam pembelajaran, dapat 

mengembangan ketrampilan sosial anak, hal ini sesuai pendapat Mulyasa 

(2012) perkembangan sosial berhubungan dengan perilaku anak dalam 

menyesuaikan diri dengan aturan-aturan  masyarakat dan lingkungannya, 

perkembangan sosial diperoleh anak  melalui kematangan dan kesempatan 

belajar dari berbagai stimuluas dari lingkungannya. Dikaitkan dengan 

penelitian ini keterampilan sosial anak meningkat melalui stimulus dan 

kesempatan bermain melalui permainan semut guyub dengan hasil rata-

rata persentasepra siklus 27%, siklus 1 neningkat 63 % dan pada siklus 2 

mencapai 83%. Hasil penelitian ini juga menguatkan pendapat DT. 

Rahayu (2012), bahwa kegiatan bermain peran dapat meningkatkan 

ketrampilan sosial, seperti hasil penelitiannya yang berjudul Peningkatan 

Ketrampilan Sosial Melalui metode Bermain Peran.Penelitian ini juga 

menunjukkan keberhasilan kinerja guru dalam penerapan permainan semut 

guyub dari siklus 1 menunjukkan hasil 64%, pada siklus 2 meningkat 

menjadi 84%. 

 

D. SIMPULAN 

Permainan semut guyub dapat mengembangkan ketrampilan sosial 

anak. Hal ini ditandai dengan adanya peningkatan prosentase pada setiap 

siklus, yang dimulai dari sebelum tindakan sampai dengan tindakan ke ll, 

yakni sebelum tindakan  sebasar 27% peningkatan pada siklus l menjadi 
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63% dan peningkatan pada siklus ll menjadi 82%. Dengan demikian maka 

penelitian ini dinilai berhasil karena hasil akhirnya telah melebihi 

prosentase keberhasilan yaitu 80%. Demikian juga kinerja guru dalam  

penerapan permainan semut guyub  mengalami peningkatan dari siklus 1 

menunjukkan hasil 64%, pada siklus 2 meningkat menjadi 84%. 

Dari hasil penelitian ditemukan pula bahwa dengan diperluas 

kesempatan anak untuk berinteraksi dengan teman menjadikan anak 

terasah perilaku sosialnya, sehingga potensi anak dibidang ketrampilan 

sosial akan berkembang secara optimal. Dengan metode bercerita dan 

pengamatan langsung atau observasi, kemudian anak diajak bermain peran 

menjadi tokoh semut anak mendapatkan pengalaman bermakna dan 

terkesan, hal ini menjadian anak dapat mengimplementasikan perilaku 

sosial dalam kehidupan sehari-harinya seperti perilaku semut yang patut 

untuk diteladani. Dari penelitian ini juga menghasilkan peningkatan 

kesadaran anak dalam pandangan “guyub“ ala semut yang aaaa 

“guyub”tersebut bukan memperebutkan sesuatu hal untuk kepentingan dan 

ego pribadi tetapi anak menjadi sadar bahwa “guyub” itu memperebutkan 

sesuatu untuk memberikan atau menunjukkan sikap perilaku terbaik demi 

kepentingan dan tujuan bersama.  

Pada akhirnya hasil dari penelitian menunjukkan perkembangan 

ketrampilan sosial anak meningkat. Memang Rata-rata pencapaian masih 

di bawah indikator pencapaian yang ditargetkan namun penelitian ini 
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dikatakan berhasil setelah secara bertahap ketrampilan sosial anak  

menunjukkan peningkatan dan di atas strandart minimal pencapaian 80%. 
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