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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kemampuan Kerjasama Dalam Bidang Pengembangan Sosial Emosional 

Anak Usia Dini

1. Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini

Perkembangan anak tidak sama dengan pertumbuhannya, tetapi 

keduanya memiliki keterkaitan. Menurut Hurlock (1978: 23)

pertumbuhan itu menjelaskan perubahan anak secara kuantitatif yaitu 

ditilik dari segi peningkatan ukuran fisik seperti struktur organ dalam dan 

otaknya. Sebaliknya, perkembangan itu menjelaskan perubahan anak 

secara kualitatif  dan kuantitatif. Maksudnya ialah adanya perubahan  

yang ditilik dari segi kompleksitas kemampuan serta fungsi fisik dan 

psikis anak yang diharapkan ada peningkatan, kemajuan serta 

berkesinambungan. 

Pengertian lain perkembangan (dalam yusuf 2007: 15) adalah “ 

the progressive and continuos change in the organism from birth to 

death” yang dapat diartikan bahwa perkembangan ialah perubahan pada 

manusia yang memiliki sifat progresif serta berkesinambungan dari lahir 

hingga mati.

Perkembangan anak usia 0 hingga 8 tahun merupakan masa 

keemasan dimana anak mulai mengenal dunia dan akan menentukan 

bagaimana ia akan tumbuh, berkembang, hidup dan berkreasi dalam 
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menjalani kehidupannya, masa ini hanya terjadi sekali dalam 

kehidupannya yang akan berdampak luar biasa ketika anak itu beranjak 

dewasa. Unsur-unsur yang sangat berpengaruh dalam perkembangan 

anak adalah orangtua, keluarga, masyarakat serta lingkungan dimana 

anak tumbuh dan berkembang.Lingkungan dimana seorang anak akan 

banyak menjalani tahun-tahun pembentukan awal hidupnya, memiliki 

pengaruh yang kuat pada kemampuan bawaan anak. Peran lingkungan 

disini adalah lebih kepada pembentukan karakter dan kepribadian anak 

ketika ia bermain dengan teman sebayanya maupun ketika ia mulai 

memahami hal-hal baru yang ada di luar sana.Orangtua, keluarga, 

masyarakat dan lingkungan harus dapat memberikan contoh yang baik 

bagi anak karena pada dasarnya seorang anak akan senantiasa mengikuti 

atau meniru apa saja yang ada disekitarnya. Unsur-unsur dalam 

perkembangan anak yang seperti dijelaskan diatas inilah yang akan 

menjadikan modal bagi anak untuk dapat memasuki dunia pendidikan.

Ada beberapa aspek perkembangan pada anak usia dini, antara 

lain yaitu perkembangan motorik, perkembangan kognitif, perkembangan 

bahasa, perkembangan moral dan agama serta perkembangan sosial 

emosional. Pada penelitian ini peneliti membahas masalah kemampuan 

kerjasama, dimana kerjasama masuk di dalam ranah perkembangan sosial 

emosional anak usia dini.

Perkembangan sosial menurut Hurlock (1978: 250) adalah 

kemampuan seorang anak dalam melakukan hubungan sosial atau 
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bermasyarakat, yaitu berperilaku sesuai dengan tuntutan sosial di 

lingkungannya. Agar dapat bermasyarakat, seorang anak memerlukan 

proses sosialisasi yang baik yaitu dimana terlebih dahulu anak-anak harus 

menyukai orang dan aktivitas sosialnya. Selain itu anak tidak hanya harus 

mengetahui perilaku yang dapat diterima tetapi juga harus menyesuaikan 

perilakunya dengan standar yang dapat diterima oleh lingkungannya. 

Anak-anak mulai belajar melakukan hubungan sosial dengan orang-orang 

di luar lingkungan rumahnya yaitu dimulai dari umur 2 tahun sampai 6 

tahun.

Perkembangan sosial anak akan mencapai kematangan dalam 

hubungan sosial yaitu apabila anak diberi kesempatan yang luas untuk 

melakukan proses belajar menyesuaikan diri terhadap norma-norma 

keluarga, moral dan tradisi yang ada dimana setiap individu melebur diri 

menjadi suatu kesatuan, saling berkomunikasi dan kerjasamadengan 

orang-orang di lingkunganya baik orangtua, saudara, teman sebaya atau 

orang dewasa lainnya. Kematangan penyesuaian sosial anak akan sangat 

terbantu apabila anak dimasukkan ke Taman Kanak-kanak. Karena 

Taman Kanak-kanak disini digunakan sebagai jembatan bergaul,

merupakan tempat yang memberikan peluang kepada anak untuk belajar 

memperluas pergaulan sosialnya, dan menaati peraturan (kedisiplinan).

Saat anak dilahirkan kedunia mereka belum memiliki sifat sosial 

atau memiliki kemampuan untuk bergaul dengan orang 

lain.Perkembangan sosial anak sangat dipengaruhi oleh proses perlakuan 

Metode Proyek Sebagai..., Meita Kurniasari, FKIP UMP, 2012



126

dan bimbingan orangtua terhadap anaknya dalam mengenalkan berbagai 

aspek kehidupan sosial, atau norma-norma kehidupan bermasyarakat 

serta mendorong dan memberikan contoh kepada anaknya bagaimana

menerapkan norma-norma tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Ambron (dalam Yusuf 2007:122) mengartikan sosialisasi itu 

sebagai proses belajar membimbing anak kearah perkembangan 

kepribadian sosial sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang 

bertanggung jawab dan efektif.Perkembangan sosial anak dapat dilihat 

dari tingkat kemampuannya dalam berhubungan dengan orang lain dan 

menjadi anggota masyarakat sosial yang produktif. Hal ini mencakup 

bagaimana seorang anak belajar untuk memiliki suatu kepercayaan 

terhadap perilakunya dan hubungan sosialnya. 

Perkembangan sosial meliputi Kompetensi Sosial (kemampuan 

untuk bermanfaat bagi lingkungan sosialnya), Kemampuan 

Sosial (perilaku yang digunakan dalam situasi sosial), Pengamatan 

Sosial (memahami pikiran-pikiran, niat, dan perilaku diri sendiri maupun 

orang lain), Perilaku Prososial ( sikap berbagi, menolong, bekerjasama,

empati, menghibur, meyakinkan, bertahan, dan menguatkan orang 

lain), Perolehan nilai dan moral (perkembangan standar untuk 

memutuskan mana yang benar atau salah, kemampuan untuk 

memperhatikan keutuhan dan kesejahteraan orang lain).

Pada usia pra sekolah (terutama mulai usia 4 tahun)

perkembangan sosial anak sudah tampak jelas, karena pada saat itu anak-
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anak sudah mulai aktif berhubungan dengan teman sebayanya. Adapun 

tanda–tanda perkembangan sosial pada tahap ini antara lain adalah anak 

mulai mengetahui aturan-aturan yang ada pada saat bermain ataupun 

pada saat anak berada pada lingkungan keluarga, lalu anak mulai 

memiliki kesadaran akan hak dan kepentingan orang lain dan anak mulai 

dapat bermain bersama anak-anak lain atau teman sebaya (peer group).

Salah satu bentuk tingkah laku sosial yang ingin peneliti tingkatkan 

pada anak kelompok B TK Pertiwi 01 Karang Pucung Kecamatan 

Purwokerto Selatan ialah kerjasama (cooperation).  Kerjasama pada anak 

itu sangat penting dimiliki sebagai bekal anak untuk kehidupan 

selanjutnya, dimana anak tidak akan hidup sendiri melainkan harus 

berinteraksi atau berhubungan dengan orang lain.

Perkembangan sosial anak tidak dapat dipisahkan dari 

perkembangan emosinya, maksudnya adalah penyesuaian sosial yang 

dilakukan oleh seorang anak akan menimbulkan dampak emosi baik yang 

menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan pada diri anak. 

Karena keduannya memiliki keterkaitan sehingga sekarang sering disebut 

sebagai perkembangan sosial emosional.

Perkembangansosial emosional seorang anak juga akan 

mengalami perubahan. Perubahan yang pertama adalah perubahan pada 

hubungan anak dengan orang lain. Pada masa awal, anak–anak biasanya 

mereka bertemu dengan teman–teman baru lalu menghabiskan waktu 

dalam berbagai macam lingkungan, dan belajar banyak hal baru yang 
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menarik. Dalam menjalin hubungan, anak–anak menjadi semakin tertarik 

pada anak lain. Mereka belajar berkomunikasi dengan jelas, belajar 

berbagi dan belajar memahami perasaan, keinginan, atau kemauan orang 

lain. Oleh karena itu, persahabatan merupakan landasan yang subur untuk 

perkembangan sosial emosional anak pada masa ini.

Tahap perkembangan masa awal anak–anak disebut juga sebagai 

tahap bermain. Perubahan dalam perkembangan sosial emosional yang 

kedua adalah perubahan pada emosi anak. Dunia anak–anak dipenuhi 

dengan emosi dan pengalaman emosional. Emosi adalah bahasa pertama 

yang digunakan oleh anak untuk berkomunikasi dengan orang tuanya 

sebelum anak dapat berbicara dengan baik. Emosi didefinisikan sebagai 

perasaan yang melibatkan suatu campuran antara gejolak fisiologis dan 

perilaku yang tampak. Perubahan yang ketiga dalam perkembangan 

sosial emosional adalah perubahan pada kepribadian anak. Untuk itu 

sebaiknya kita memberikan perlakuan yang tepat untuk anak, maka 

dengan itu perkembangan sosial emosional anak juga akan berkembang 

secara optimal.

2. Pengertian Kemampuan Kerjasama

Pada dasarnya tidak ada manusia yangdapat hidup sendiri. Manusia

adalah mahluk sosial, yaitu manusia yang selalu membutuhkan orang lain

disisinyasehingga mau atau tidak mau merekaakan saling berhubungan

satu samalain. Meski hubungan itu tidak selalu baik, namun banyak

manusia menempatkan hal ini sebagai hal yang terpenting dalam hidup
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mereka. Salah satu fitrah manusia sebagai makhluk sosial adalah 

kerjasama.

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007 : 554) definisi dari 

kerjasama adalah melakukan (melaksanakan) suatu kegiatan atau usaha 

yang dilakukan atau ditangani oleh 2 orang (pihak) atau lebih. Sedangkan 

menurut Yudha (2005 : 39) di dalam bukunya menjelaskan bahwa 

kerjasama (cooperative) adalah sebuah kondisi dimana satu orang dengan 

orang lainnya saling mendekat untuk mengurus sebuah kepentingan dan 

tujuan bersama-sama. Lebih lanjut menurut Santosa (2004: 22) 

Kerjasama adalah suatu bentuk interaksi sosial ketika tujuan anggota 

kelompok yang satu berkaitan erat dengan tujuan anggota yang lain atau 

tujuan kelompok secara keseluruhan sahingga setiap individu dapat 

mencapai tujuan apabila individu lain juga mencapai tujuan. 

Dari ketiga pendapat diatas maka dapat diambil makna bahwa 

didalam kerjasama didapati adanya sifat ketergantungan dari manusia 

yang satu dengan manusia yang lainnya yang memungkinkan dan 

mengharuskan setiap orang atau kelompok sosial untuk selalu 

berinteraksi dengan orang lain dan kelompok lain.

Proses timbulnya kerjasama adalah apabila individu menyadari 

bahwa mereka mempunyai tujuan atau kepentingan yang sama dan pada 

saat bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian diri 

untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
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Bentuk kerjasama dapat dijumpai pada semua kelompok orang dan 

kelompok usia. Sejak masa kanak-kanak, kebiasaan kerjasama antara 

satu orang dengan lainnya sudah diajarkan didalam kehidupan keluarga. 

Berger (dalam Tedjasaputra 2001:32) mengemukakan beberapa kegiatan 

bermain pada anak di dalam bukunya, Berger menyebutkan bahwa pada 

usia pra sekolah, anak memasuki tahap Sosial Play atau bermain 

bersama, yang merupakan tonggak penting dalam perkembangan 

sosial anak. Kegiatan bermain sosial ditandai dengan adanya interaksi 

dengan orang lain disekitar anak, sehingga akhirnya anak mampu terlibat 

aktif bekerjasama dalam bermain. 

Tidak ada manusia yang sempurna dan tidak ada manusia yang 

dapat hidup sendiri, setiap orang perlu bekerjasama dengan sesamanya. 

Kerjasama memilikidua macam jenis yang dapat ditinjau dari kedudukan 

atau status pelaku kerjasama.

3. Jenis-Jenis Kerjasama

Menurut Yudha (2005: 42) ada dua jenis kerjasama yang ditinjau 

sesuai dengan kedudukan ataupun status pelaku kerjasama yaitu 

kerjasama setara dan kerjasama tak setara. Kerjasama setara maksudnya 

adalah kerjasama yang terjadi antara orang-orang yang memiliki posisi 

yang sama. Contoh kerjasama setara adalah seperti yang peneliti lakukan 

bersama dengan anak didik di kelompok B1 TK Pertiwi 1 Karang Pucung 

Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas. Posisi peneliti 

sebagai guru didalam penelitian adalah sebagai perancang program 
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kegiatan dan anak didik di sekolah tempat pelaksanaan penelitian 

membutuhkan kegiatan tersebut untuk mengembangkan kemampuan 

kerjasama anak didik yang dirasa kurang berkembang. Selanjutnya 

kerjasama tak setara ialah pola kerjasama yang dilakukan oleh antar 

orang yang berbeda posisi namun saling membutuhkan untuk 

kepentingan masing-masing dari mereka anggota kelompoknya. Contoh 

dari kerjasama tak setara adalah kerjasama antara pemilik sekolah dengan 

guru sebagai pelaksana di lapangan. Pemilik sekolah jelas memiliki 

kedudukan lebih tinggi karena sebagai pemegang keputusan sedangkan 

guru dan staff lainnya hanya sebagai pelaksana.

4. Syarat-syarat Kerjasama

Untuk mendapatkan pencapaian kerjasama dibutuhkan berbagai 

syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh anggota yang terlibat. Beberapa 

syarat untuk mendapatkan pencapaian kerjasama yang baik menurut 

Yudha (2005: 40) yaitu adanya kepentingan dan tujuan bersama yang 

hendak dicapai oleh semua anggota dalam sebuah kelompok. Selain itu 

perlu adanya dasar prinsip keadilan di dalam kelompok yaitu dimana 

setiap anggota yang ikut bekerjasama akan memperoleh imbalan yang 

sesuai dengan kontribusinya dalam pelaksanaan suatu kegiatan 

kerjasama. Terwujudnya keadilan didalam kelompok juga harus didasari 

akan adanya sikap saling pengertian, saling membantu, saling menjalani 

diantara anggota kelompok. Agar sebuah kerjasama dapat berjalan 

dengan baik dan sesuai harapan maka perlu juga adanya kesadaran dari 
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setiap anggota kelompok untuk dapat melakukan kompromi dalam 

menjalankan kegiatan kelompoknya, karena pasti cara kerja anggota yang 

satu dengan yang lainnya berbeda-beda, ada yang cepat juga ada yang 

lambat, ada yang serius ada juga yang asal-asalan. Unsur kompromi ini 

sangat penting untuk melandasi kapan suatu kegiatan akan dimulai dan 

diselesaikan. Syarat yang terakhir adalah adanya penghargaan, tidak 

dapat dipungkiri bahwa jika seseorang diberi penghargaan atas apa 

pencapaian yang telah dilakukan kemudian mendapat imbalan sebuah 

penghargaan tentu bahagia dan tentu saja keinginan untuk saling 

menghargai sesama anggota kelompok merupakan hal yang sangat 

penting. Apabila syarat-syarat dalam kerjasama sudah dipenuhi maka 

selanjutnya adalah anggota kelompok harus tahu tahapan yang harus 

dilakukan dalam bekerjasama.

5. Tahap-tahap Kerjasama

Tahapan yang harus dilalui yang pertama adalah anak berlatih 

untuk bekerja sendiri terlebih dahulu. Pada tahap ini seseorang 

memerlukan waktu dan proses mengenal dirinya sendiri. Pemahaman 

tentang diri sendiri akan membantu penentuan dengan siapa dia dapat 

bekerjasama, pada bidang apa, berapa lama dan dalam kondisi yang 

bagaimana. Tahapan yang selanjutnya yaitu tahapan seseorang dalam 

mengamati dan mengenal lingkungan tempat anak akan bekerjasama. 

Setelah melakukan pengamatan tahapan selanjutnya yaitu seseorang 

harus merasa tertarik dan selanjutnya mengadakan penyesuaian diri dan 
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yang terakhir seseorang harus terbuka untuk memberi dan menerima

apapun nantinya yang akan menjadi keputusan didalam kelompok 

kerjasamanya.

Apabila seseorang maupun sebuah kelompok mampu melewati ke 

empat tahapan tersebutmaka akan menghasilkan sebuah kerjasama yang 

sangat baik. Setelah mengetahui pengertian kerjasama, jenis-jenis, syarat-

syarat dan tahapan kerjasama maka selanjutnya peneliti akan 

menguraikan metode yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini, 

yaitu metode proyek.

B. Metode Proyek di Taman Kanak-kanak

1. Pengertian Metode Proyek Bagi Anak Usia Dini

Menurut Moeslichatoen (1990: 27) metode proyek merupakan

salah satu metode yang digunakan untuk melatih kemampuan anak dalam 

memecahkan masalah yang dialami anak sehari-hari dan merupakan 

metode yang cocok bagi pengembangan dimensi kognitif, motorik, 

kreatif dan sosial emosional anak.

Selanjutnya menurut Bossing dalam (Moeslichatoen,1999:139) 

metode proyek merupakan salah satu cara memecahkan masalah yang 

diterapkan secara luas dalam setiap pemecahan masalah yang dialami 

dalam kehidupan sehari-hari.

Warner dan Sower (dalam Gunarti, 2010: 12.4)  menjelaskan 

bahwa proyek merupakan salah satu cara untuk menarik perhatian dan 
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pemikiran anak untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Dengan 

demikian, sebaiknya topik yang dipilih di dalam proyek memiliki 

karakteristik seperti, topik yang dimiliki sangat diminati  oleh anak, topik 

yang dipelajari relevan dan bermakna bagi anak yang memilihnya, 

sumber daya yang tersedia di lingkungan sekitar siap digunakan untuk 

mendukung kegiatan pengembangan, memiliki keterkaitan dengan tujuan 

kegiatan, dapat melibatkan orang tua, dan mengembangkan berbagai 

jenis kemampuan dan keterampilan sehingga anak akan menguasai 

kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan tingkat 

pemahamannya.

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa metode 

proyek merupakan salah satu cara pemberian pengalaman belajaryang

manghadapkan anak pada persoalan sehari-hari yang harus dipecahkan 

secara berkelompok. Dimana dalam kehidupan kelompok, masing-

masing anak belajar untuk dapat mengatur diri sendiri agar dapat 

membina persahabatan dengan anak lain, berperan serta dalam kegiatan 

kelompok, memecahkan masalah yang dihadapi dalam kelompok, dan 

bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama.

Ketika anak-anak dihadapkan pada suatu masalah bagaimana 

menyiapkan perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia pada 

tanggal 17 Agustus, maka dalam memecahkan masalah itu mereka harus 

bekerjasamadalam  menghadapi dan memecahkan masalah itu bersama. 

Setiap anak tidak melakukakan kegiatanuntuk dirinya masing-masing, 
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melainkan harus berbagi pekerjaan untuk diselesaikan secara 

perseorangan atau dalam kelompok 2 dan 3 orang untuk mencapai tujuan 

bersama. Pekerjaan-pekerjaan itu merupakan bagian yang tak terpisahkan 

dalam menyelesaikan sebuah proyek.

Metode proyek berasal dari gagasan John Dewey tentang 

konsep “learning by doing” yakni proses perolehan hasil belajar dengan 

mengerjakan tindakan-tindakan tertentu sesuai dengan 

tujuannya,terutama proses penguasaan anak tentang bagaimana 

melakukan suatu pekerjaan yang terdiri atas serangkaian tingkah laku 

untuk mencapai tujuan, misalnya membentuk bangunan,melipat kertas, 

dan sebagainya. Gagasan tersebut kemudian dikembangkan oleh William 

H. Kilpatrich dalam metode proyek. Kolb (dalam Moeslichatoen 

2004:137) mengungkapkan bahwa menurut hasil penelitian terdapat 

hubungan yang erat antara proses memperoleh pengalaman yang 

sebenarnya dengan pendidikan.

Karakteristik metode pembelajaran untuk anak usia dini sangat

bervariasi,salah satunya adalah metode proyek. Pelaksanaan pengajaran 

dengan metode proyek, guru TK bertindak sebagai fasilitator yang harus 

menyediakan alat dan bahan untuk melaksanakan “proyek” yang 

berorientasi pada kebutuhan dan minat anak, yang menantang anak untuk 

mencurahkan kemampuan dan ketrampilannya dalam melaksanakan 

bagian pekerjaan yang menjadi bagiannya dalam kelompoknya. Selain itu 

guru  juga dituntut dapat menciptakan situasi serta suasana kegiatan yang 
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menyenangkan, sehingga setiap anak memiliki tanggapan positif dalam 

melaksanakan pekerjaan yang menjadi bagiannya. Perasaan yang 

menyenangkan dalam menyikapi suatu kegiatan akan menghasilkan 

kinerja yang bagus, kemudian berikan pujian terhadap kinerja anak.

Setiap metode pembelajaran pasti memiliki tujuan dan manfaat

masing-masing yang ingin dicapai, begitupun dengan metode proyek, 

berikut ini adalah tujuan dan manfaat dari metode proyek.

2. Tujuan dan Manfaat Metode Proyek

Tujuan metode proyek (dalam Moeslichatoen,2004:146) yaitu 

untuk melatih anak memperoleh ketrampilan memecahkan masalah yang 

dihadapi sehari-hari baik secara mandiri maupun dalam kelompok, 

ketrampilan bekerja secara terpadu untuk mencapai tujuan kelompok, 

ketrampilan kerjasama secara harmonis, bekerja secara tuntas.Pada 

tujuan metode proyek ini, anak dilatih untuk mendapat ketrampilan 

memecahkan persoalan yang dihadapi sehari-hari dalam lingkungan 

keluarga, sekolah maupun masyarakat secara mandiri maupun kelompok. 

Selain itu juga melatih anak-anak untuk saling bekerjasama dalam 

pekerjaannya demi mencapai tujuan bersama secara harmonis, karena 

kerjasama dalam metode proyek dapat meningkatkan ketrampilan sosial

anak.

Dengan metode proyek maka akan menumbuhkan semangat serta 

minat anak sehingga anak terdorong untuk senang dan serius dalam 

belajar karena proses kegiatan belajarnya yang variatif.
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Agar tujuan dari metode proyek ini dapat berjalan dengan baik 

maka banyak hal yang perlu diperhatikan antara lain yaitu kegiatannya 

bersumber dari pengalaman anak sehari-hari dalam lingkungan keluarga, 

sekolah, maupun di luar sekolah.Kegiatan itu merupakan kegiatan yang 

dapat membantu mengembangkan kemampuan berpikir dan menalar, 

kemampuan bekerjasama dengan anak lain dan memperluas wawasan 

anak. Selain itu Kegiatan itu harus cukup menantang bagi anak dalam 

pengembangan kesehatan fisik dan kesejahteraan dan Kegiatan ini dapat 

memberikan kepuasan masing-masing anak.

Menurut Gunarti dan Suryani (2010: 12.5) tujuan utama dari 

kegiatan metode proyek adalah mempelajari topik lebih banyak dari segi 

kedalamannya dan bukan sekadar mencari jawaban yang benar atas 

pertanyaan yang diajukan oleh pendidik. Selain itu, proses kegiatan 

dengan pendekatan atau metode proyek memiliki empat aspek tujuan 

yang menjadi tolak ukur pencapaian pembelajaran bagi anak, yang 

pertama Aspek Pengetahuan (knowledge) yaitu pengetahuan selama masa 

prasekolah dapat mencakup sejumlah gagasan, konsep, skema, informasi, 

dongeng, legenda, nyanyian dan materi lainnya yang berkaitan dengan 

kemampuan kognitif anak. Kedua, Kecakapan/Keterampilan (skills) yaitu 

kecakapan didefinisikan sebagai suatu tindakan yang memiliki ciri 

tersendiri, khusus dan dengan mudah diobservasi dan diukur, seperti 

menggunting, menggambar, menghitung sekumpulan objek, kegiatan 

motorik kasar dan motorik halus. Ketiga, Kecenderungan (disposition)
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yaitu kecenderungan umumnya berhubungan dengan pembiasaan yang 

bertahan terus menerus dalam pikiran atau karakter cara anak merespons 

pengalaman yang berlangsung dalam berbagai macam situasi, seperti 

ketekunan mengerjakan tugas, keseriusan, kedermawanan atau 

ketamakan, kecenderungan minat baca atau kemampuan dalam 

memecahkan masalah. Keempat, Perasaan (feelings) yaitu keadaan 

efektif dan emosional yang subjektif (bersifat pribadi) seperti perasaan 

memiliki, kepercayaan diri, harga diri, merasa selalu cukup, kecemasan.

Meskipun penggunaan metode proyek itu memberi kebebasan 

anak untuk memperoleh pengalaman belajar dengan melakukan aktivitas 

secara fisik sesuai dengan pekerjaan yang merupakan bagian yang tak 

terpisahkan dengan pekerjaan kelompok yang bersifat kompleks, peran 

guru dalam kegiatan proyek sangat penting. Guru yang terampil dan 

kreatif akan memberikan saran-saran kepada anak apa yang dapat 

diperbuat anak dengan bahan dan alat yang sesuai dengan pekerjaan yang 

menjadi bagiannya. Selain memiliki tujuan yang jelas, metode proyek 

juga memiliki manfaat seperti metode belajar yang lain.

Manfaat metode proyek diungkapkan oleh Moeslichatoen 

(2004:142) bahwa perkembangan suatu metode terletak pada 

kekuatannya dalam memotivasi anak. Metode proyek merupakan salah 

satu metode yang dapat memberikan pengalaman belajar pada anak 

dalam memecahkan masalahyang memiliki nilai praktis yang sangat 

penting bagi pengembangan pribadi anak yang sehat dan realistik. 
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Pribadi yang sehat adalah pribadi yang memiliki ciri-ciri sikap 

kemandirian, percaya diri, dapat menyesuaikan diri, dan dapat 

mengembangkan hubungan antarpribadi yang saling memberi dan 

menerima. Sedangkan pribadi yang realistik merupakan pribadi yang 

menerima tanggung jawab sesuai dengan kemampuannya,optimis, dan 

dapat menarik pelajaran dari pengalaman-pengalaman lampau. 

Lebih lanjut Moeslichatoen (2004:142) mengatakan manfaat 

metode proyek adalah apabila digunakan atau diterapkan secara tepat 

maka akan dapat memperluas wawasan anak tentang segi-segi kehidupan 

dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Anak akan mendapat  

pemahaman yang utuh tentang bagaimana memecahkan  masalah tertentu 

yang memerlukan kerjasama dengan anak lain secara terpadu, dan 

dengan itu maka anak memperoleh pengalaman belajar dalam 

pengembangan sikap positif seperti sikap mandiri, tanggung jawab, 

tenggang rasa, tolong menolong dan lain sebagainya dalam kegiatan 

bekerja dengan anak lain.

Menurut Gunarti dan Suryani (2010 : 12.6) manfaat kegiatan 

pengembangan dengan metode proyek adalah menolong anak dalam 

memahami hubungan satu konsep dengan konsep yang lain serta 

membantu anak agar mengerti nilai-nilai yang berlaku dilingkungan 

mereka. Selain itu, juga akan menumbuhkan ide-ide dalam permainan, 

serta mendorong anak dalam mencari sumber-sumber pengetahuan dan

informasi yang lain selain di sekolah dimana nantinya anak akan 
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membangun pengetahuan baru yang didasari oleh pengetahuan 

sebelumnya. Selanjutnya manfaat metode proyek yaitu dapat dan 

menjembatani komunikasi anak dengan orang tua atau orang dewasa 

lainnya.

Menurut Rachmawati dan Kurniati (2005: 71) manfaat metode 

proyek  ditinjau dari pengembangan pribadi, sosial, intelektual maupun 

pengembangan kreativitas antara lain yaitu memberikan pengalaman 

kepada anak dalam mengatur dan mendistribusikan kegiatan, belajar 

bertanggung jawab terhadap pekerjaan masing-masing, memupuk 

semangat gotong royong dan kerjasama diantara anak-anak yang terlibat, 

memberikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan sikap dan 

keebiasaan dalam melaksanakan pekerjaan dengan cermat, mampu 

mengeksplorasi bakat, minat dan kemampuan anak, memberikan peluang 

kepada setiap anak baik individual maupun kelompok untuk 

mengembangkan kemampuan yang telah dimilikinya yaitu keterampilan 

yang sudah dikuasainya yang pada akhirnya dapat mewujudkan daya 

kreativitasnya secara optimal.

Sedangkan manfaat metode proyek menurut Anita Yus (2011: 

174) yaitu metode proyek merupakan salah satu cara pemberian 

pengalaman belajar kepada anak. Anak langsung dihadapkan pada 

persoalan sehari-hari yang menuntut anak untuk melakukan berbagai 

aktivitas sesuai dengan proyek yang diberikan. Dari aktivitas tersebut 

anak memperoleh pengalaman yang akan membentuk perilaku sebagai 
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suatu kemampuan yang dimiliki.

Metode proyek memberikan pengalaman dalam berbagai bidang 

pekerjaan dan tanggung jawab. Misalnya, bagaimana anak harus 

menyelesaikan pekerjaan menyediakan sarapan pagi, membuat juice, 

membakar roti dan lain-lain. Dengan kegiatan itu ia akan mengenal 

langkah kegiatan yang dilakukannya.

Agar metode proyek berjalan dengan lancar maka kita harus tahu 

tahap-tahap pelaksanaan metode proyek.

3. Tahap-tahap Pelaksanaan Metode Proyek

Tahap-tahap pelaksanaan metode proyek menurut 

Moeslichatoen (2004:145) ada 3 tahap yaitu tahap persiapan, tahap 

pelaksanaan dan tahap evaluasi. Tahapan yang pertama adalah tahapan 

perancangan metode proyek, yang dimana pada tahapan ini menuntun 

tentang bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran yang harus 

dilakukan. Tahap perancangan ini harus disusun secara sistematis karena 

akan sangat mempengaruhi proses pelaksanaan pembelajaran agar 

berlangsung optimal. Maka langkah-langkah yang harus dibuat adalah 

Menetapkan tujuan dan tema kegiatan pengajaran dengan menggunakan 

metode proyek, menetapkan rancangan bahan dan alat yang diperlukan 

dalam kegiatan proyek, menetapkan rancangan pengelompokan anak 

untuk melaksanakan kegiatan proyek, menetapkan rancangan langkah-
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langkah kegiatan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, menetapkan 

rancangan penilaian kegiatan pengajaran dengan metode proyek.

Agar pelaksanaan prakteknya dapat berlangsung dengan baik dan 

lancar maka harus menyiapkan tahapan yang kedua yaitu tahap 

pelaksanaan atau pengembangan metode proyek. Pada tahapan ini 

banyak hal yang perlu dipersiapkan antara lain yaitu menyiapkan bahan 

dan alat yang akan digunakan selama proses  pelaksanaan kegiatan 

poyek, menjelaskan tugas proyek, mengelompokan anak sesuai tugas 

masing-masing, kemudian melaksanakan proyeknya. Misalnya dalam 

contoh proyek “Menyiapkan pesta ulang tahun”  dibuat ada 4 kelompok 

kerja dengan masing-masing tugas seperti kelompok kerja 1 menyiapkan 

hiasan dindingnya, kelompok kerja 2 menyiapkan buah-buahan dan kue, 

kelompok kerja 3 menghias balon-balon yang sudah disediakan dengan 

kertas-kertas yang ditempel, sedangkan kelompok kerja yang ke 4

menata meja dan kursi yang disiapkan untuk menampung sekitar 10 

orang anak. Kemudian guru membimbing dan mengarahkan semua 

kelompok kerja untuk berkreasi. Lalu pada kegiatan penutup kegiatan 

proyek diakhiri dengan mengembalikan bahan dan alat yang baru saja 

digunakan pada tempat semula, membersihkan dan merapikan tempat 

kerja kembali dengan dipimpin guru.

    Tahapan yang terakhir atau tahapan ke tiga ialah tahapan 

penilaian metode proyek. Penilaian merupakan bagian penting pada 

metode proyek, karena dengan adanya penilaian maka guru akan tahu 
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sejauh mana ketercapaian kegiatan proyeknya, maka guru perlu 

melakukan evaluasi. Nanti berdasarkan hasil kerja yang ingin dicapai 

masing-masing anak dalam kelompok kerja guru dapat menarik 

kesimpulan apakah kegiatan proyek ini baik sekali,baik, atau kurang. 

Berdasarkan kesimpulan penilaian guru juga dapat membuat keputusan 

pengajaran, apakah kegiatan pengajaran dengan metode proyek ini harus 

diperbaiki atau ditingkatkan pelaksanaanya.

Adapun tahapan kegiatan yang dapat disiapkan guru dalam 

merencanakan kegiatan proyek, sebagaimana yang dikembangkan oleh 

Lilian G. Katz, at.all (1991) diantaranya sebagai berikut:

    Gambar 2.1 Desain Kegiatan Proyek

Guru memilih topik

Guru membuat peta konsep topik

Guru mengorganisir topik proyek kedalam kegiatan

Guru menentukan lingkup proyek

Guru menentukan 5 kriteria

1. Anak terlibat aktif berpartisipasi dalam merancang kegiatan dengan memberikan 
pendapat pribadi dan merespon pendapat teman yang lain.

2. Anak terlibat aktif dalam menyiapkan peralatan yang dibutuhkan dalam kegiatan.
3. Anak mampu memecahkan masalah bersama dalam kelompok kegiatan.

4. Anak memiliki inisiatif dalam menyelesaikan pekerjaan dalam kelompoknya.
5. Anak mau merapikan peralatan  bersama-sama dengan teman yang lain setelah 

melakukan kegiatan 

Guru dan anak dapat melakukan kegiatan proyek bersama yang menarik untuk meningkatkan 
kemampuan kerjasama 
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C. Kriteria Keberhasilan

1. Pedoman Penilaian

Menurut Depdiknas (2004:6) guru melaksanakan penilaian dengan 

mengacu pada kemampuan (indikator) yang hendak dicapai dalam satu 

satuan kegiatan yang direncanakan dalam tahapan waktu tertentu dengan 

memperhatikan prinsip penilaian yang telah di tentukan. Penilaian 

dilakukan seiring dengan kegiatan pembelajaran. Guru tidak secara khusus 

melaksanakan penilaian, tetapi ketika pembelajaran dan kegiatan bermain 

berlangsung, guru dapat sekaligus melaksanakan penilaian. Dalam 

pelaksanaan penilaian sehari-hari, guru menilai kemampuan (indikator) 

yang hendak dicapai seperti yang telah diprogramkan dalam satuan 

kegiatan harian.

Menurut Depdiknas (2004: 6-7) pencatatan hasil penilaian harian, 

pelaksanaanya adalah catat hasil penilaian perkembangan anak pada 

kolom penilaian di Satuan Kegiatan Harian (SKH). Apabila ada anak yang 

belum sesuai dengan yang diharapkan dan belum dapat memenuhi 

kemampuan (indikator) seperti yang diharapkan dalam SKH, maka pada 

kolom tersebut dituliskan nama anak dan diberi tanda lingkaran  kosong 

(). Dan jika ada anak yang perilakunya sudah sesuai dengan apa yang 

diharapkan dan sudah dapat menunjukan kemampuan melebihi 

kemampuan (indikator) yang tertuang dalam SKH, maka pada kolom 

penilaian tersebut guru menuliskan tanda lingkaran penuh () dan 

menuliskan nama anaknya. Lingkaran penuh () dapat digunakan juga 
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untuk menunjukan bahwa anak aktif dalam pembelajaran serta anak 

mampudalam menyelesaikan tugas tanpa dibantu lagi oleh guru. Tanda 

Check list (√) dapat digunakan jika semua anak menunjukan kemampuan 

sesuai indikator yang tertuang dalam SKH namun masih dibimbing guru.

Selain menurut Depdiknas (2004: 6) ada juga cara pencatatan hasil 

penilaian harian yang lain berdasarkan Kemendiknas Dirjen Mandas dan 

Menengah Direktorat Pembinaan TK SD (2010: 11) yaitu catatan penilaian 

harian perkembangan anak dicantumkan pada kolom pada penilaian di 

RKH dengan ketentuan penilaian menggunakan tanda bintang  (). 

Apabila anak belum berkembang (BB) sesuai dengan indikator, seperti 

dalam melaksanakan tugas selalu dibantu guru maka pada kolom penilaian 

ditulis nama anak dan diberi tanda satu bintang (). Jika ada anak sudah 

mulai berkembang (MB) sesuai dengan indikator seperti yang diharapkan 

RKH maka akan mendapatkan dua bintang (). Lalu jika ada anak yang 

sudah berkembang sesuai harapan (BSH) pada indikator dalam RKH 

mendapat tanda tiga bintang () sedangkan jika ada anak yang 

berkembang sangat baik (BSB) melebihi indikator seperti yang diharapkan 

dalam RKH maka akan mendapatkan empat bintang (). Pada 

penelitian ini peneliti menggunakan pedoman penilaian menggunakan 

tanda bintang () sesuai Kemendiknas Dirjen Mandas dan Menengah 

Direktorat Pembinaan TK SD 2010

Metode Proyek Sebagai..., Meita Kurniasari, FKIP UMP, 2012



146

2. Indikator Keberhasilan

a) Indikator Perkembangan Sosial emosional Menurut Ahli

Dalam Metode Proyek menurut Gordon (dalam Moeslichatoen, 

2004: 138) ada berbagai indikator yang bisa dikembangkan salah 

satunya adalah indikator dalam bidang perkembangan sosial emosional 

anak usia dini. Pada saat anak berada dalam kehidupan berkelompok, 

masing-masing anakbelajar untuk dapat mengatu diri sendiri agar dapat 

membina persahabatan, berperan serta dalam kegiatan kelompok, 

memecahkan masalah yang dihadapi kelompok, dan bekerjasama untuk 

mencapai tujuan bersama.

b) Indikator Perkembangan Sosial Emosional Menurut Kurikulum TK

No Indikator Perkembangan Sosial 
Emosional Anak

() () ()

1 Bersedia bermain dengan teman 
sebaya dan orang dewasa

2 Mengajak teman untuk 
bermain/belajar

3 Bekerjasama dalam 
menyelesaikan tugas

4 Membantu memecahakan 
perselisihan/ masalah

5 Menjaga barang milik sendiri dan 
orang lain

6 Merapikan mainan bersama 
setelah digunakan

Tabel 2.1 indikator dalam kurikulum TK

Keterangan :

() = anak sudah mampu bekerjasama (aktif)

() = anak mampu bekerjasama namun masih dalam bimbingan guru

() = anak belum mampu bekerjasama (pasif)
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c) Indikator Hasil Adaptasi

Peneliti menyusun indikator yang diharapkan dapat dicapai anak 

dalam meningkatkan kerjasama dalam bidang perkembangan sosial 

emosional anak usia dini sebagai berikut:

No Indikator yang diharapkan

1 Anak terlibat aktif berpartisipasi dalam merancang kegiatan dengan 
menyampaikan pendapat pribadi dan merespon pendapat teman yang 
lain

2 Anak terlibat aktif dalam menyiapkan peralatan yang dibutuhkan 
dalam kegiatan.

3 Anak mampu memecahkan masalah bersama dalam kelompok 
kegiatan.

4 Anak memiliki inisiatif dalam menyelesaikan pekerjaan dalam 
kelompoknya.

5 Anak mau merapikan peralatan  bersama-sama dengan teman yang 
lain setelah melakukan kegiatan

Tabel 2.2 Indikator Penilaian Hasil Adaptasi

D. Kerangka Berfikir

Berdasarkan hasil identifikasi dan diskusi yang dilakukan peneliti 

bersama Guru-guru di TK Pertiwi 1 Karang Pucung Kecamatan Purwokerto 

Selatan Kabupaten Banyumas menunjukan bahwa masalahkemampuan 

kerjasama anak didik sangat kurang dikarenakan jarangnya guru memberikan 

pembelajaran yang membangkitkan semangat kerjasama pada anak didik, guru 

lebig sering memberikan kegiatan individu seperti hanya mengerjakan lembar 

kerja anak (LKA). Padahal anak usia dini adalah anak yang sedang mengalami 

tahap perkembangan.Metode Proyekdirasa tepat untuk mengembangkan 

kemampuan kerjasama anak-anak karena kegiatan metode proyek melibatkan 

partisipasi aktif anak dalam kelompok untuk menyelesaikan kegiatan secara 

bersama sesuai dengan bagian pekerjaan masing-masing demi mencapai 

tujuan bersama. Metode proyek dapat diterapkan secara luas untuk 
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memecahkan masalah dalam lingkup kehidupan anak sehari-hari. Metode 

proyek diharapkan dapat menjadi wahana untuk menggerakan kemampuan 

kerjasama dengan sepenuh hati, dan meningkatkan ketrampilan dan 

menumbuhkan minat dalam memecahkan masalah tertentu secara efektif dan 

kreatif. Dengan adanya kegiatan menggunakan metode proyek anak akan lebih 

semangat mengikuti kegiatan pembelajaran dan mengobati kejenuhan kegiatan 

individu yang hampir setiap hari diberikan guru di sekolah.

Oleh karena itu, peneliti memberikan alternatif pemecahan masalah 

dengan menerapkan kegiatan pembelajaran menggunakan metode proyek 

sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan kerjasama dalam bidang 

pengembangan sosial emosional anak didik kelompok B TK Pertiwi 1 Karang 

Pucung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas. Untuk 

mempermudah pemahaman kegiatan ini, maka dibuat kerangka berfikir 

sebagai berikut:

Gambar 2.2 Alur Penelitian Tindakan Kelas Dalam Meningkatkan Kerjasama 

Anak Melalui Metode Proyek.

Kondisi awal kemampuan kerja sama anak 
didik sangat kurang karena 
jarangnya guru memberikan 
pembelajaran yang 
membangkitkan semangat kerja 
sama pada anak didik

Dilakukan 
upaya perbaikan 
dengan PTK

Siklus I

3  pertemuan

kemampuan kerjasama mulai 
berkembang tapi belum maksimal

Kondisi sudah 
meningkat, 
ada perbaikan 
tapi belum 
maksimal

Siklus II

3 pertemuan

Terjadi 
perbaikan 
yang optimal, 
penelitian 
berhasil

Kemampuan kerjasama anak 
didik meningkat
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E. Hipotesis Tindakan

Berdasarkan uraian landasan teori dan kerangka berpikir diatas, maka 

hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah “melalui kegiatan 

menggunakan Metode Proyek dapat meningkatkan kemampuan kerjasama 

pada anak didik kelompok B1 di  TK Pertiwi 1 Karang Pucung  kecamatan 

Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas pada Semester Genap Tahun 

Ajaran 2011-2012”.
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