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ABSTRAK 

 

Perkembangan sosial merupakan suatu proses dimana seorang individu 

melatih kepekaan dirinya terhadap rangsangan-rangsangan sosial terutama tekanan-

tekanan dan tuntutan kehidupan serta belajar bergaul dengan bertingkah laku, seperti 

orang lain didalam lingkungan sosialnya. Peran metode karyawisata dalam proses 

belajar mengajar bertujuan untuk meningkatkan perkembangan sosial anak. Penelitian 

ini menggunakan pendekatan eksperimen rancangan pretest-postest. Intrument  

pengumpulan data menggunakan pedoman observasi dengan validitas isi 36 

deskriptor dan reliabilitasnya 0,439. Dengan hasil tersebut dapat dinyatakan 33 item 

telah valid. Data yang diperoleh telah diuji normalitasnya sehingga memenuhi syarat 

penggunaan t-test  sebagai analisis uji hipotesis.  Uji t-test tersebut ternyata hasi t 

hitung lebih besar dari t tabel (13,30 > 2,008) dengan taraf kesalahan yang digunakan 

sebesar 5% (0,05) yang berarti Ho ditolak. Disimpulkan ada pengaruh metode 

karyawisata terhadap perkembangan sosial anak usia 5-6 Tahun di TK Kreativa 

Gebang Mataram tahun pelajaran 2016/2017. 

  

Kata kunci : perkembangan sosial , karyawisata 
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I. Pendahuluan 

Berdasarkan hasil observasi awal yang telah di lakukan di TK Kreativa, 

anak usia 5-6 tahun, masih banyak perkembangan sosial yang tidak baik 

diperlihatkan anak-anak baik di kelas maupun diluar kelas. Perkembangan sosial 

tersebut adalah anak tidak bisa menyesuaikan diri dengan teman-teman yang baru, 

tidak percaya diri, tidak mau bergaul. Hal ini disebabkan karena dalam proses 

pembelajaran guru tidak menggunakan metode yang tepat dalam pembelajaran. 

 Melalui metode karyawisata, guru dapat membuat kondisi dan lingkungan 

belajar yang menyenangkan bagi anak, dimana anak dalam metode karyawisata 

akan diharapkan aktif dalam mengikuti kegiatan belajar, anak-anak akan 

memperoleh pengalaman belajar secara lansung, sehingga memudahkan anak 

dapat memahami tema yang dipelajari dalam kegiatan belajar. Peran metode 

karyawisata dalam proses belajar mengajar sangat penting karena diharapkan dapat 

meningkatkan perkembangan sosial anak. Sehingga hal itulah yang melatar 

belakangi  peneliti untuk melakukan penelitian tentang “Pengaruh Metode 

Karyawisata Terhadap Perkembangan Sosial Anak Usia 5-6 Tahun di TK Kreativa 

Gebang Mataram Tahun Pelajaran 2016/2017”. 

a. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat diidentifikasi 

beberapa hal yang berkaitan dengan masalah ini, yaitu:  

1. Masih banyak anak yang tidak bisa menyesuaikan diri dengan teman-

temannya. 

2. Kurangnya guru dalam menerapkan metode karyawisata  terhadap 

perkembangan sosial anak.  

b. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih efektif, efisien,terarah dan dapat dikaji lebih 

mendalam maka diperlukan pembatasan masalah. 

1. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah anak usia 5-6 tahun dengan jumlah 26 anak 

di TK Kreativa Gebang Mataram Tahun 2016. 

2. Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah hanya terbatas pada pengaruh metode 

karyawisata     terhadap perkembangan sosial anak usia 5-6 tahun di TK 

Kreativa Gebang Mataram Tahun 2016. 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di TK Kreativa Jl.Melawai II Gang Anggrek III /03 

Gebang Baru Kel.Pagesangan Timur-Mataram Tahun 2016. 
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c. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka rumusan 

masalah penelitian adalah:“Apakah ada pengaruh metode karyawisata terhadap 

perkembangan sosial anak usia 5-6 tahun di TK Kreativa Gebang Mataram tahun 

ajaran 2016/ 2017? 

d. Kegunaan Hasil Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi tentang 

pengaruh metode karyawisata terhadap perkembangan sosial  anak usia 5-6 

Tahun di Tk Kreativa Gebang Mataram Tahun 2016.  

2. Manfaat Praktis 

Dapat bermanfaat bagi pendidik, diharapkan untuk  memahami 

perkembangan sosial anak. 

3. Bagi lembaga 

Dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran atau sebagai bahan 

masukan untuk memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan metode 

karyawisata terhadap perkembangan sosial anak. 

4. Bagi peneliti 

 Peneliti memperoleh pengetahuan tentang metode karyawisata 

terhadap perkembangan sosial anak di TK. 

II. Kajian Teoretik   

1. Pengertian Perkembangan Sosial  

Sejak kecil anak telah belajar cara berperilaku sosial sesuai dengan 

harapan orang-orang yang paling dekat dengannya yaitu: ibunya,ayahnya, 

saudara-saudaranya, dan anggota keluarga yang lainnya. Menurut Hurlock       

( Aisyah 2007: 9.2), perkembangan sosial adalah proses kemampuan belajar 

dan tingkah laku yang berhubungan dengan individu untuk hidup sebagai 

bagian dari kelompoknya.  

2. Tahapan Perkembangan Sosial  

a. Belajar untuk bertingkah laku dengan cara yang dapat diterima oleh 

masyarakat. 

b. Belajar memainkan peran sosial yang ada di masyarakat 

c. Mengembangkan sikap atau tingkah laku sosial terhadap individu lain dan 

aktivitas sosial yang ada dimasyarakat. 

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Sosial Anak  

Menurut Soetarno (Nugraha 2008:S4.15) berpendapat bahwa faktor yang 

mempengaruhi perkembangan sosial anak antara lain: 

a. Faktor lingkungan keluarga 

b. Faktor dari luar rumah atau lingkungan 

c. Faktor pengaruh pengalaman sosial awal 

 Dari uraian di atas peneliti dapat simpulkan  bahwa faktor yang dapat 

mempengaruhi perkembangan sosial anak usia 5-6 tahun antara lain faktor 
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keluarga, pola asuh orangtua dan linkungan tempat tinggal serta faktor 

budaya setempat. 

B. Metode Karyawisata  

1. Pengertian Metode Karyawisata  

Menurut Moelichatoen (Nurbiana Dhieni 2011:8.5) mengatakan metode 

karyawisata merupakan salah satu pelajaran di Taman Kanak-Kanak yang 

dilaksanakan sesuai dengan kenyataan yang ada secara langsung. 

2. Sasaran Metode Karyawisata 

Sasaran karyawisata yang sesuai dengan minat dan kebutuhan   anak: 

Menurut (Moeslichatoen  2004 : 77), rancangan kegiatan karyawisata ini 

meliputi kegiatan : 

1. Dunia Binatang  

2. Dunia Tanaman  

3. Dunia Kerja  

3. Manfaat dan Tujuan Karyawisata 

1. Dapat menumbuhkan minat anak Taman Kanak-kanak untuk mengenal 

dan belajar mengenai sesuatu hal yang nyata 

2. Mendapat pengetahuan tentang berbagai hal 

3. Anak dapat mengamati langsung 

4. Anak dapat mengaitkan pengalaman yang diperolehnya dengan kegiatan 

belajar 

5. Anak belajar untuk mengamakti dan melakukan kegiatan-kegiatan lain. 

  Dari uraian diatas dapat disimpulkan manfaat dan tujuan karyawisata 

adalah untuk merangsang minat anak terhadap sesuatu dan memperluas 

informasi yang diperoleh dikelas, dengan tujuan untuk memberikan pengalaman 

mengenai kenyataan yang ada dan dapat mengamati secara langsung. 

C. Hubungan Metode Karyawisata dengan Perkembangan Sosial  

 Banyak teori yang menghubungkan kedua variabel yaitu yaitu metode 

karyawisata dengan perkembangan sosial anak, karena keduanya sama-sama 

merupakan kemampuan bersosialisasi atau berhubungan dengan orang lain. 

Menurut (Moeslichatoen, 2004:68). Menurut Loree  (Nugraha 2008:1.18), 

perkembangan sosial merupakan suatu proses dimana seorang individu melatih 

kepekaan dirinya terhadap rangsangan-rangsangan sosial terutama tekanan-tekanan 

dan tuntutan kehidupan (kelompoknya) serta belajar bergaul dengan bertingkah 

laku,seperti orang lain didalam lingkungan sosialnya . Sehingga dalam metode 

karyawisata anak dapat melakukan kegiatan aktif dan menyenangkan, anak dapat 

melihat dan mengenal secara langsung lingkungannya dan memperoleh 

pengalaman langsung melalui pengamatan, dengan mengunjungi objek-objek 

secara langsung dengan kecintaan terhadap lingkungan. Dan anak akan mudah 

berkerjasama dengan orang-orang disekitarnya yang demikian merupakan aspek-

aspek perkembangan sosial anakpun berkembang dengan baik pula. 
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D. Hasil Penelitian yang Relevan 

1. Muniroh (2016) dengan”  Penerapan Metode Karyawisata Sebagai Upaya  

Menumbuhkan Interaksi Sosial di Tk Pertiwi Sedayu, Kecamatan Sapuran, 

Kabupaten Wonosobo, yang telah menghasilkan sebagai berikut: Hasil 

penelitian menunjukan pelaksanaan metode karyawisata sudah cukup baik dan 

berjalan lancar.Manfaat dari pelaksaan metode karyawisata dapat dilihat dari 

perubahan prilaku anak didik.Interaksi sosial anak didik semakin luas di 

bandingkan sebelumnya. 

2. Mustika (2012) dengan “Meningkatkan Perilaku Sosial Anak Melalui Karya 

Wisata Pada Kelompok B TK Karya Thayyibah Bale” yang telah 

menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:Penelitian ini menggunakan desain 

penelitian Kemmis dan Mc. Taggart yang terdiri atas dua siklus. Di mana pada 

setiap siklus dilaksanakan tiga kali pertemuan di kelas dan setiap siklus terdiri 

empat tahap yaitu perencanaan,pelaksanaan, observasi, dan refleksi. 

3. Riswanti Rini (2015) yang berjudul “Pengaruh Kegiatan Bermain Peran Mikro 

Terhadap Aspek Perkembangan Sosial”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan pengaruh kegiatan bermain peran mikro terhadap aspek 

perkembangan sosial anak. 

4. Penelitian lain yang dilakukan oleh Dariyana, Morgi, M. Thoha B.S. Jaya dan 

EenYahyah Haenillah yang berjudul “Pengaruh Aktivitas Pembelajaran 

Dengan Metode Collaborative Learning Terhadap Perkembangan Sosial 

Anak”. Penelitian ini bertujuan untuk mngetahui pengaruh Aktivitas 

Pembelajaran Dengan Metode Collaborative Learning Terhadap 

Perkembangan Sosial Emosional Anak usia 5-6 tahun.  

    E. Kerangka Teoretik 

Dalam perkembangan sosial anak haruslah sesuai dengan kebutuhan anak 

usia dini serta yang berkaitan dengan lingkungan anak, agar anak mudah 

memahami dan menyenangkan bagi anak. Dalam metode karyawisata anak dapat 

melakukan kegiatan aktif dan menyenangkan, anak dapat melihat dan mengenal 

secara langsung lingkungan, menambah perbendaharaan bahasa dan kecerdasan 

anak, dapat memperoleh pengalaman langsung melalui pengamatan, dengan 

mengunjungi objek-objek secara langsung anak, dapat menjawab pertanyaan guru 

tentang apa yang sudah dilihat, didengar dan dialaminya, memperoleh informasi 

melalui percakapan dan tanya jawab atau penjelasan dari guru ditempat 

kunjungan, dapat menambah wawasan rasa kecintaan terhadap lingkungan, dan 

memupuk kerjasama antara anak didik.  

E. Hipotesis Penelitian  

Ho : Perkembangan sosial anak setelah memperoleh pembelajaran menggunakan 

metode karyawisata lebih tinggi daripada sebelum memperoleh 

pembelajaran menggunakan  metode karyawisata pada kelompok A dan B di 

TK Kreativa Gebang Mataram Tahun Ajaran 2016/2017. 

Ha : Perkembangan sosial anak setelah memperoleh pembelajaran menggunakan 

metode karyawisata sama dengan sebelum memperoleh pembelajaran 
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menggunakan  metode karyawisata pada kelompok A dan B di TK Kreativa 

Gebang Mataram Tahun Ajaran 2016/2017. 

III. Metodologi Penelitian  
a. Tempat dan waktu penelitian 

Sesuai dengan judul yang telah di kemukakan, maka penelitian ini 

dilaksanakan di TK Kreativa Gebang Mataram yang bertempat di Jl.Melawai 

II Gang Anggrek III /03 Gebang Baru Kel. Pagesangan Timur-Mataram dan 

pelaksanaan Penelitian ini dirancang pada bulan Juli 2016, berikut adalah  

tabel jadwal kegiatan penelitian. 

b. Metode Penelitian  

Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif.  Jenis penelitian yang 

digunakan  yaitu Kuasi Experimental, karena desain ini belum merupakan 

eksperimen sungguh-sungguh. Karena masih terdapat variabel luar yang ikut 

berpengaruh terhadap terbentuknya variabel dependen (Sugiyono, 2014:74). 

c. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi dalam penelitian ini adalah  peserta didik kelompok  A 

dan B yang berada di TK Kreativa  Gebang Mataram  tahun ajaran 

2016/2017 yang terdiri dari dua kelas. 

2. Sampel 

Sampel dari penelitian ini adalah anak kelompok A dan B yang berada 

di TK Kreativa Gebang Mataram tahun ajaran 2016/2017 yang perkembangan 

sosialnya belum berkembang secara optimal. 

d. Rencana Perlakuan 

1. Perencanaan  

a. Kegiatan manasik haji di asrama haji  

b. Sholat duha` di musholla 

c. Mengunjungi Masjid 

d. Mengamati tumbuhan disekolah  

e. Mengunjungi Sawah  

f. Mengamati  sungai 

g. Mengenal alat transportasi di jalan raya 

h. Mengamati lingkungan di sekolah 

i. Mengunjungi pantai di kerandangan 

j. Mengunjungi musium 

k. Mengunjungi  TVRI  

l. Mengunjungi Mall 

2. Pelaksanaan  

a. Pijakan sebelum main melalui metode karyawisata 

b. Pijakan selama main melalui metode karyawisata 

c. Pijakan setelah main melalui metode karyawisata 
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3. Pelaporan dan penilaian 

a. Menetapkan alat, waktu dan cara penilaian untuk menilai 

perkembangan sosial anak sesuai dengan kompetensi yang telah 

direncanakan guru 

b. Menyiapkan format laporan hasil kegiatan karyawisata dan 

menginformasikan langkah tindak lanjutnya. 

c. Tekhnik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian 

Instrumen Perkembangan Sosial Anak 

a. Definisi Konseptual 

Perkembangan sosial adalah hubungan individu untuk berinteraksi dengan 

orang lain, serta kemampuan untuk berprilaku sesuai dengan tuntutan 

masyarakat.  Perkembangan  sosial anak antara lain yaitu meniru, kerjasama, 

simpati, empati, dan prilaku akrab anak dengan cara memperlihatkan tawa 

riang diantara mereka sebagaimana layaknya pada orangtua mereka sendiri. 

b. Definisi Operasional 

Perkembangan sosial merupakan merupakan suatu proses dimana seorang 

individu melatih kepekaan dirinya terhadap rangsangan-rangsangan sosial 

terutama tekanan-tekanan dan tuntutan kehidupan (kelompoknya) serta belajar 

bergaul dengan bertingkah laku,seperti orang lain didalam lingkungan 

sosialnya. Individu yang perkembangan sosialnya akan percaya terhadap 

segenap aspek kemampuan yang dimilikinya sehingga ia merasa mampu dan 

yakin dalam memahami peraturan dan kesadaran diri  dalam menyelesaikan 

pekerjaan dan masalah yang sedang dihadapinya. 

c. Pengujian Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

1) Pengujian Validitas 

Perhitungan validitas isi menurut Gregory adalah sebagai berikut : 

1. Para pakar yang dipercaya menilai instrumen melakukan penilaian 

terhadap instrumen per-butir dengan menggunakan skala, misalnya 

skala 1-2-3-4 

2. Dilakukan pengelompokan skala, misalnya sekor 1-2 dikelompokkan 

menjadi kurang relevan dan sekor 3-4 dikelompokkan menjadi sangat 

relevan. 

2) Penghitungan Reliabilitas 

Berikut ini adalah penghitungan reliabilitas instrument dengan 

menggunakan formula Spearman-Brown (Candiasa, 2010: 42).  

    
  

    
 

Keterangan : 

    = Reliabilitas tes  

    Koefisien korelasi antara sekor ganjil dan sekor genap 
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1. Instrumen Variabel Bebas  

a. Definisi Konseptual 

Metode karyawisata adalah salah satu metode melaksanakan 

kegiatan pengajaran di taman kanak-kanak yang mengamati secara langsung 

dunia binatang,tanaman,pekerjaan yang menghasilkan pemahaman yang 

tidak diperoleh anak dalam kegiatan belajar disekolah.  

b. Definisi Operasional 

Metode karyawisataadalah metode yang dalam kegiatan 

pembelajaran dengan cara mengamati dunia secara nyata. Kisi – kisi 

instrument. 
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

a. Deskripsi Data   

Beberapa peningkatan yang ditunjukkan tersebut dilakukan dengan 

cara memperhatikan kekurangan yang ada pada perlakuan 1-12, perkembangan 

sosial anak usia 5-6 tahun dapat dikatakan meningkat karena nilai yang 

diperoleh pada perlakuan 1-12 mengalami peningkatan yang baik. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa metode karyawisata dapat meningkatkan perkembangan 

sosial anak usia 5-6 tahun kelompok A dan B di TK Kreativa Gebang Mataram 

Tahun Pelajaran 2016/2017. 

b. Uji Normalitas Data 

Membandingkan Chi Kuadrat Hitung dengan Chi Kuadrat Tabel, jika 

Chi Kuadrat Hitung lebih kecil dari Chi Kuadrat Tabel maka dapat dikatakan 

data berdistribusi normal. Dari hasil diatas dengan harga Chi Kuadrat Tabel 

dengan dk 6-1= 5 dengan taraf kesalahan 5% nilainya sebesar 11,070 sehingga 

Chi Kuadrat Hitung lebih kecil dari Chi Kuadrat Tabel (9,7 11,070) maka 

data dikatakan berdistribusi normal. 

c. Uji Hipotesis 

Selanjutnya dilakukan uji hipotesis untuk mengetahui apakah terdapat 

pengaruh metode karyawisata terhadap perkembangan sosialanak usia 5-6 

tahun dengan menggunakan rumus t berikut: 
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Harga t tersebut selanjutnya dibandingkan dengan harga t tabel dengan dk = n1 

+ n2  - 2 = 26 + 26 – 2 = 50. Dengan dk = 50 dan bila taraf kesalahan 

ditetapkan sebesar 5 %, maka t tabel = 2,008. Harga t hitung lebih besar dari t 

tabel (13,30>2,008) sehingga Ha diterima dan Ho ditolak. Jadi terdapat 

pengaruh yang signifikan penggunaan metode karyawisata terhadap 

perkembangan sosial. 

d. Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil data di atas dari  26  anak memiliki jumlah skor yang 

berbeda-beda baik sebelum maupun setelah diberikan perlakuan. Ada yang 

jumlah skornya mengalami peningkatan setelah diberikan 12 kali perlakuan. 

Hasil analisis data yang ada menunjukkan bahwa hipotesis yang ada telah 

teruji dimana hipotesis tersebut signifikan yang berarti terdapat pengaruh 

metode karyawisata terhadap perkembangan sosial anak . 

Terbukti dengan nilai rata-rata pre-test lebih kecil dari nilai rata- rata 

post-test. Pada saat sebelum diberikan perlakuan masih terdapat indikator yang 

belum muncul sehingga peneliti memberikan skor 1-2 yang menunjukkan 

bahwa perkembangan sosial anak masih kurang. Dan setelah diberikan 

perlakuan sebanyak 12  kali, terdapat peningkatan perkembangan sosial anak. 

V. KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

a. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat pengaruh metode karyawisata 

terhadap perkembangan sosial anak usia 5-6 Tahun, dimana penggunaan 

metode karyawisata dalam pembelajaran dapat meningkatkan perkembangan 

sosial anak. Sehingga hasil penelitian menunjukkan sesuai dengan hipotesis 

alternatif yang diajukan yaitu terdapat pengaruh metode karyawisata terhadap 

perkembangan sosial anak usia 5-6 Tahun Pelajaran 2016/2017.  

b. Implikasi 

 Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa  terdapat pengaruh metode 

karyawisata terhadap perkembangan sosial anak. Dari penelitian ini guru di 

harapkan dapat menerapkan metode karyawisata yang tepat dan 
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menyenangkan bagi anak. Sehingga perkembangan sosial yang dimiliki 

peserta didik dapat di stimulasi dengan baik.  

c. Saran 

Dari kesimpulan diatas, maka saran-saran yang dapat diberikan 

peneliti yaitu : 

1. Dalam kegiatan pembelajaran khususnya untuk meningkatkan 

perkembangan sosial anak diharapkan guru dapat menggunakan metode 

karyawisata sehingga anak dapat belajar secara aktif dan menghubungkan 

kehidupan sehari-hari anak dengan pembelajaran yang nyata . 

2. Untuk guru pendidikan anak usia dini diharapkan lebih kreatif dan inovatif 

dalam proses pembelajaran sehingga anak tidak merasakan kejenuhan saat 

pembelajaran berlangsung. 

3. Untuk sekolah diharapkan dapat memiliki sarana dan prasarana yang 

mendukung kegiatan karyawisata.  

4. Untuk peneliti selanjutnya hendaknya memperluas wilayah penelitian dan 

jumlah sampel dala penelitian agar semua data-data dapat terkumpul. 

Lebih mengembangkan indikator-indikator setiap variabel dan 

memperhatikan item-item kajian-kajian teori pada masing-masing variabel 

yang hendak diteliti. 
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