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ABSTRAK 

 

Di TK Islam Bina Insan Kamil masih terdapat peserta didik yang kemampuan 

sosialnya rendah, disebabkan karena menggunakan model pembelajaran yang kurang 

menstimulasi kemampuan sosial anak usia 5-6 tahun. Penelitian dilaksanakan untuk tujuan 

mengetahui bagaimana penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dalam 

meningkatkan kemampuan sosial anak usia 5-6 tahun di TK Islam Bina Insan Kamil. Jenis 

penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif dan 

penelitian dilaksanakan selama 1 bulan. Subjek dalam penelitian ini sebanyak 5 orang anak 

usia 5-6 tahun yang terdiri dari 2 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Tekhnik 

pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan dokumentasi. Analisis data yang 

digunakan yaitu kualitatif berupa data deskriptif. 

Hasil penelitian yang terdiri dari pencatatan data, reduksi, display, verifikasi dan 

kesimpulan. Dari penjabaran deskripsi yang ditemukan peneliti, penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan kemampuan sosial anak usia 5-6 

tahun di TK Islam Bina Insan Kamil. Peningkatan ini ditandai dengan perlakuan-perlakuan 

yang telah diberikan sebanyak lima kali dengan memperhatikan kekurangan-kekurangan pada 

perlakuan. Penerapan ini dimulai dengan langkah-langkah penerapannya yaitu : pertama, 

tujuan pembelajaran. Kedua, analisis siswa. Ketiga, materi/kegiatan bermain. Keempat, 

tujuan kegiatan bermain. Kelima, media atau sumber belajar. Keenam, penilaian awal siswa. 

Dan ketujuh, evaluasi. Kemudian dikelompokkan menjadi kelompok kecil 4-5 anggota secara 

heterogen (beragam). Pada perlakuan pertama dan kedua terlihat 5 subyek masih belum 

berkembang/kurang baik, untuk itu ada tindak lanjut dengan memberikan perlakuan 

selanjutnya. Pada perlakuan ketiga 5 subyek cukup baik pada kemampuan sosialnya maka 

diberikan tindak lanjut dengan memberikan perlakuan. Pada perlakuan keempat ada 3 anak 

yang masih cukup baik sedangkan kemampuan sosial anak dapat dikatakan meningkat jika 

penilaian baik, sehingga ada tindak lanjut dengan memberikan perlakuan lagi. Pada perlakuan 

kelima, semua anak sudah berkembang baik sehingga tidak ada perlakuan lagi. Jadi 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD berdampak positif terhadap 

kemampuan sosial anak usia 5-6 tahun. 

 

 

Kata Kunci : Kemampuan Sosial,  Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 
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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang sangat mendasar. Hal ini 

dikarenakan masa usia dini masa emas sekaligus masa kritis dalam tahapan kehidupan 

manusia yang akan menentukan perkembangan anak selanjutnya. Masa ini merupakan 

masa yang tepat untuk meletakkan dasar-dasar perkembangan kemampuan anak. 

Upaya pengembangan seluruh potensi anak usia dini harus dimulai agar pertumbuhan 

dan perkembangan anak tercapai secara optimal (Depdiknas, 2002 : 2). 

Dalam pendidikan, pembelajaran sangatlah penting. Berbagai masalah sering 

dialami oleh guru. Untuk mengatasi berbagai masalah dalam pembelajaran, maka 

perlu adanya model pembelajaran yang dipandang dapat membantu guru dalam proses 

belajar mengajar. Pada Taman Kanak-Kanak pembelajaran disampaikan melalui 

kegiatan bermain anak, atau yang sering disebut dengan bermain sambil belajar.  

Salah satu model pembelajaran adalah model pembelajaran kooperatif atau dalam 

bahasa inggris disebut Cooperative Learning. Model pembelajaran kooperatif 

memiliki banyak tipe salah satunya adalah STAD (Student Teams Achievement 

Division), menurut Slavin (dalam Isjoni, 2010:74) “ Pembelajaran kooperatif 

(Cooperative Learning) tipe STAD (Student Teams Achievement Division) adalah 

salah satu tipe kooperatif yang menekankan pada adanya aktivitas dan interaksi 

diantara siswa untuk saling memotivasi dan saling membantu dalam menguasai 

pembelajaran guna mencapai prestasi yang maksimal ”. 

Model pembelajaran kooperatif tipe STAD sangat menekankan pada adanya 

kelompok dengan aktivitas dan interaksi yang baik. Dengan interaksi yang baik anak 

dapat mengenal orang-orang disekitarnya dalam pembentukan kelompok kecil 

temasuk dengan berinteraksi bersama teman-temannya, interaksi yang dimaksud 

disini adalah sosialisasi. 

Agar dapat bermasyarakat, seorang anak memerlukan proses sosialisasi yang baik 

yaitu dimana terlebih dahulu anak-anak harus menyukai orang dan aktivitas sosialnya. 

Semakin baik stimulasi yang diberikan lingkungan terhadap perkembangan sosial 

anak, semakin baik juga anak dalam mengembangkan kemampuan sosialnya. 

Dari hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan dengan guru di Taman 

Kanak-Kanak Islam Bina Insan Kamil pada tanggal 27 Februari 2016, pada sebagian 

anak di usia 5-6 tahun kemampuan sosial masing-masing anak kurang. Dari observasi 

yang telah dilakukan, anak hanya bersosialisasi dengan jenis kelamin yang sama atau 

anak hanya bersosialisasi dengan teman yang sudah akrab saja. Hal ini dapat diketahui 

dari kegiatan pembelajaran/ kegiatan bermain anak yang dilihat secara langsung 

ketika mereka dikelompokkan. Walaupun anak berkelompok tetapi masih terlihat 

bahwa anak kurang dalam kemampuan sosial dan tidak menggunakan kerja sama, 

lebih pada kegiatan yang dilakukan sendiri-sendiri. Banyak anak yang kurang 

bekerjasama dalam menyelesaikan kegiatan bermain, disebabkan anak masih 

memiliki sifat ego dan tidak mau mengalah. 

Contohnya pada kegiatan menggunting dan menempel gambar dengan huruf yang 

benar sesuai nama gambar, aturan permainan ini adalah salah satu anak ada yang 

menggunting saja sedangkan anak yang lain membantu untuk menempelkan gambar. 

Dampak dari rendahnya kemampuan sosial anak adalah anak menjadi sulit 

berinteraksi, pemalu, penakut dan menjadi kurang percaya diri. Berdasarkan 

kenyataan di atas maka peneliti termotivasi untuk mengadakan penelitian dengan 

judul “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD (Student Teams 
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Achievement Division) dalam Meningkatkan Kemampuan Sosial Pada Anak Usia 5-6 

Tahun. 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian ini yaitu : 

Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD (Student Teams Achievement 

Division) dalam Meningkatkan Kemampuan Sosial Pada Anak Usia 5-6 Tahun di TK 

Islam Bina Insan Kamil Tahun Pelajaran 2015/2016. 

C. Sub fokus penelitian 

 Dari penjelasan fokus penelitian yang diteliti maka sub fokus dari penelitian ini 

adalah : 

1. Penerapan model pembelajaran kooperatif Tipe STAD (Student Teams 

Achievement Division) di TK Islam Bina Insan Kamil Tahun Pelajaran 2015/2016. 

2. Kemampuan sosial anak usia 5-6 tahun di TK Islam Bina Insan Kamil Tahun 

Pelajaran 2015/2016. 

3. Penerapan model pembelajaran kooperatif Tipe STAD (Student Teams 

Achievement Division) dalam meningkatkan kemampuan sosial anak usia 5-6 tahun 

di TK Islam Bina Insan Kamil Tahun Pelajaran 2015/2016. 

D. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana penerapan model pembelajaran kooperatif Tipe STAD (Student Teams 

Achievement Division) di TK Islam Bina Insan Kamil Tahun Pelajaran 2015/2016 ? 

2. Bagaimana kemampuan sosial anak usia 5-6 tahun di TK Islam Bina Insan Kamil 

Tahun Pelajaran 2015/2016 ? 

3. Bagaimana penerapan model pembelajaran kooperatif Tipe STAD (Student Teams 

Achievement Division) dalam meningkatkan kemampuan sosial anak usia 5-6 tahun 

di TK Islam Bina Insan Kamil Tahun Pelajaran 2015/2016 ? 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam penelitian 

ini adalah : 

1. Untuk mengetahui penerapan model pembelajaran kooperatif Tipe STAD (Student 

Teams Achievement Division) di TK Islam Bina Insan Kamil Tahun Pelajaran 

2015/2016. 

2. Untuk mengetahui kemampuan sosial anak usia 5-6 tahun di TK Islam Bina Insan 

Kamil Tahun Pelajaran 2015/2016. 

3. Untuk mengetahui penerapan model pembelajaran kooperatif Tipe STAD (Student 

Teams Achievement Division) dalam meningkatkan kemampuan sosial anak usia 5-

6 tahun di TK Islam Bina Insan Kamil Tahun Pelajaran 2015/2016. 

F. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Kegunaan teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan  menambah wawasan serta 

mengembangkan ilmu yang terkait dengan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD (Student Teams Achievement Division) 

b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan terkait 

dengan meningkatkan kemampuan sosial anak usia 5-6 tahun. 

2. Kegunaan praktis 

a. Bagi guru, dapat memberikan masukan kepada guru dengan adanya model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Teams Achievement Division) 

dapat membantu meningkatkan kemampuan sosial anak usia 5-6 tahun, karena 
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kemampuan sosial anak sangatlah dibutuhkan untuk berinteraksi dengan 

lingkungan sekitarnya. 

b. Bagi kepala sekolah, dapat memberikan masukan kepada sekolah bahwa 

pentingnya menggunakan model pembelajaran yang dapat meningkatkan 

kemampuan sosial anak usia 5-6 tahun terutama dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Teams Achievement Division). 

c. Bagi peneliti selanjutnya adalah sebagai salah satu pedoman untuk penelitian 

lebih lanjut, khususnya penerapan model -model pembelajaran yang cocok 

untuk meningkatkan kemampuan sosial anak usia 5-6 tahun, terutama dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Teams 

Achievement Division). 

 

KAJIAN TEORITIK 

A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian 

1. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD (Student Teams Achievement 

Division) 

Berdasarkan beberapa definisi para ahli dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD merupakan tipe kooperatif yang menekankan 

adanya aktivitas dan interaksi pada siswa dalam kelompok-kelompok kecil yang 

terdiri dari  4-5 anggota secara heterogen untuk dapat menciptakan kerjasama yang 

baik. 

Menurut Trianto (2011:68) seperti halnya pembelajaran lainnya, pembelajaran 

kooperatif tipe STAD ini juga membutuhkan persiapan yang matang sebelum 

kegiatan pembelajaran dilaksanakan, yaitu sebagai berikut: a) Perangkat 

pembelajaran, b) Membentuk kelompok kooperatif, c) Presentasi dari guru, d) 

Kegiatan belajar dalam tim (kerja tim), e) Evaluasi, f) Penghargaan prestasi tim.  

Dalam pembelajaran ada cara atau langkah-langkah dalam pengembangan 

pembelajaran, yaitu sebagai berikut : a) Tujuan pembelajaran, b) Analisis siswac) 

Materi/kegiatan bermaind) Tujuan belajar atau tujuan kegiatan bermain, e) Media 

atau sumber belajar, f) Penilaian awal siswa, g) Evaluasi. 

Berdasarkan kutipan para ahli dapat disimpulkan bahwa kemampuan sosial 

adalah kecakapan seorang anak dalam bertingkah laku sesuai dengan norma dan 

nilai sosial yang ada disekitarnya. 

Karakteristik perilaku sosial pada anak usia prasekolah : a) memiliki satu atau 

dua sahabat, akan tetapi sahabat ini cepat berganti, b) kelompok kecil akan tetapi 

cepat berganti-ganti, c) anak yang lebih kecil sering kali mengamati anak yang lebih 

besar, d) pola bermain anak pra sekolah lebih bervariasi fungsinya, e) perselisihan 

sering terjadi, anak laki-laki banyak melakukan tindakan agresif dan menantang, f) 

setelah masuk TK, pada umumnya kesadaran mereka terhadap peran jenis kelamin 

telah berkembang. Anak laki-laki lebih senang bermain diluar, bermain kasar dan 

bertingkah laku agresif. Sedangkan anak perempuan lebih suka bermain yang 

bersifat kesenian, bermain boneka atau menari. 

Faktor-faktor yang mempenga ruhi : a) Kesempatan yang penuh untuk 

sosialisasi, b) Dalam keadaan bersama-sama anak-anak tidak hanya harus mampu 

berkomunikasi dalam kata-kata yang dapat dimengerti orang lain, tetapi juga harus 

mampu berbicara tentang topik yang dapat dipahami dan menarik bagi orang lain, c) 

Anak akan belajar bersosialisasi hanya apabila mereka mempunyai motivasi untuk 

melakukannya. Motivasi sebagian besar bergantung pada tingkat kepuasan yang 

dapat diberikan oleh aktivitas sosial kepada anak, d) Metode belajar yang efektif 
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seperti metode coba-coba anak dapat mempelajari beberapa pola perilaku yang 

penting bagi penyesuaian sosial yang baik. Mereka juga belajar yaitu dengan 

menirukan orang yang dijadikan tujuan identifikasi dirinya. 

Faktor-faktor yang dapat menghambat perilaku sosial : a) Perilaku negativime, 

b) Perilaku agresif, c) Perilaku berkuasa, d) Perilaku memikirkan diri sendiri, e) 

Perilaku mementingkan diri sendiri, f) Perilaku merusak. 

Menurut Permendikbud No. 146 Tahun 2014 (Kurikulum 2013) menjelaskan 

beberapa indikator kemampuan sosial anak usia 5-6 tahun, sebagai berikut : 1) 

Memiliki perilaku yang mencerminkan hidup sehat , 2) sikap ingin tahu, 3) sikap 

kreatif, 4) sikap estetis, 5) sikap percaya diri , 6) sikap taat terhadap aturan sehari-

hari untuk melatih kedisiplinan, 7) sikap sabar (mau menunggu giliran, mau 

mendengar ketika orang lain berbicara) untuk melatih kedisiplinan, 8) kemandirian, 

9) sikap peduli dan mau membantu jika diminta bantuannya, 10) sikap menghargai 

dan toleran kepada orang lain, 11) menyesuaikan diri, 12) sikap tanggungjawab, 13) 

sikap jujur, 14) santun kepada pendidik dan teman. 

B. Hasil Penelitian yang Relevan 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ikka Indah S (2012) yang berjudul “ Penerapan 

Model Pembelajaran Course Review Horey (CRH) Untuk Meningkatkan 

Kemampuan Penambahan Kosa Kata Berbahasa Pada Anak Kelompok A RA 

Wijaya Kusuma Tasikmadu Tahun Pelajaran 2011/2012. “Penelitian ini merupakan 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sayu Kade Eka Puspita, dkk (2015) yang berjudul “ 

Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe BCCT Berbantuan Media 

Audiovisual Untuk Perkembangan Bahasa Pada Anak Kelompok B3 Tk Kumara 

Jaya Tahun Pelajaran 2015. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas 

(PTK) yang dilaksanakan 2 siklus tindakan. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu Febryani, dkk (2014) yang berjudul 

“Penerapan Make A Match Berbantuan Media Dadu Huruf Untuk Meningkatkan 

Kemampuan Mengenal Lambang Huruf Anak Tahun Pelajaran 2014. “Jenis 

penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam dua siklus. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Luh De Yuki Anjani (2015) yang berjudul 

“Penerapan Pembelajaran Group Investigation (Gi) Berbantuan Media Kolase 

Untuk Meningkatkan Perkembangan Motorik Halus Pada Anak Tk Kemala 

Bhayangkari I Denpasar Tahun Pelajaran 2015. “Penelitian ini merupakan 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang diselenggarakan dalam dua siklus. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Oktami Dewi (2015) yang berjudul Pengaruh 

Aktivitas Belajar Menggunakan Model Pembelajaran Group Investigation 

Terhadap Perkembangan Sosial Emosional Tahun Pelajaran 2015. “Penelitian ini 

menggunakan metode pre-Experimen dengan desain same group atau kelompok 

serupa. 

 

PELAKSANAAN PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif.  

Sukmadinata, (2008:60) menyatakan penelitian kualitatif adalah suatu penelitian 

yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, pristiwa, 

aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual 

maupun kelompok. 
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B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Tempat penelitian merupakan wadah manusia untuk melakukan kegiatan 

tertentu. Tempat penelitian lebih dominan dilakukan di sekolah anak-anak yang 

diteliti di TK Islam Bina Insan Kamil, Jl. Masbagik Selong, KM 2 Masbagik 

Selatan, Lombok Timur. TK Islam Bina Insan Kamil berdiri pada 2004 akan 

tetapi izin operasionalnya tanggal 5 januari 2005. TK Islam Bina Insan Kamil 

memiliki kondisi yang cukup mendukung dalam pelaksanaan kegiatan belajar 

mengajar. Halaman sekolah yang tidak terlalu luas. TK ini mengelompokkan 

siswanya menjadi 4 kelompok yaitu kelompok A1 (usia 4-5 tahun) dengan jumlah 

murid 14, A2 dengan jumlah 16, B1 (5-6 tahun) dengan jumlah murid 19, dan B2 

dengan jumlah murid 18. Sistem pembelajaran di TK ini menggunakan sistem 

pembelajaran kelompok. 

C. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian adalah waktu peneliti melakukan penelitian mulai dari 

observasi awal baik observasi lokasi yang akan dipilih, sampai menentukan 

permasalahan dan subjek yang akan diteliti, hingga pengumpulan data. 

D. Latar Penelitian 

Sosialisasi sangatlah penting untuk dilakukan oleh semua makhluk hidup 

terutama anak usia dini. Dengan adanya sosialisasi anak dapat mengenal orang-orang 

disekitarnya, mengetahui norma dan nilai sosial yang ada dimasyarakat. Sosialisasi 

dilakukan dengan cara berinteraksi dengan orang-orang disekitarnya selain keluarga, 

yaitu teman-teman sebayanya maupun guru-guru yang ada di TK tersebut. Anak usia 

dini berinteraksi tidak secara alami melainkan dengan cara distimulasi melalui 

perkembangannya, orang-orang terdekatlah yang dapat membantu anak untuk 

berinteraksi/ bersosialisasi dengan orang lain termasuk dengan teman-teman sebaya 

anak. 

Pada kenyataan peneliti menemukan beberapa masalah tentang pendidikan yang 

ada di lapangan, seperti : guru tidak mengetahui penting arti bahwa kemampuan sosial 

sangatlah penting untuk ditingkatkan pada anak usia dini padahal dimasa kanak-kanak 

sosialisasi dapat membantu anak mengenal lingkungan sekitarnya, kegiatan 

pembelajaran/ kegaiatan bermain anak lebih sering berkelompok yang bekerja secara 

individual, anak-anak berteman satu atau dua orang saja. 

Berdasarkan kenyataan permasalahan diatas, hal ini menjadi acuan peneliti 

menentukan langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan kemampuan sosial 

anak, salah satunya dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

ini untuk anak usia 5-6 tahun. 

E. Metode dan Prosedur Penelitian 

1. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk 

mendapatkan data yang objektif, valid, dan reliabel sehingga dapat digunakan 

untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang 

tertentu (Mahmud, 2011 : 97).  

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah ex post 

facto dengan jenis penelitian fenomologi.  Menurut Siregar (dalam Mawarni, 

2015 : 41), penelitian ex post facto adalah penelitian dengan melakukan 

penyelidikan secara empiris yang sistematik, dimana peneliti tidak mempunyai 

kontrol langsung terhadap variabel-variabel bebas (independent variabel), karena 

fenomenya sukar dimanipulasi. 
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F. Data dan Sumber Data 

a. Data primer atau sumber primer 

 Anak (peserta didik) 

Dengan melakukan observasi langsung terhadap anak yang diteliti maka 

peneliti mendapatkan informasi mengenai kemampuan sosial pada anak 

kelompok B. Jumlah anak dalam satu kelas sebanyak 19 orang anak dan 

jumlah anak yang akan diteliti sebanyak 5 orang anak yang terdiri dari 2 orang 

laki-laki dan 3 orang perempuan.  

b. Data sekunder atau sumber sekunder 

Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah cacatan perkembangan 

anak selama penelitian, dokumentasi di sekolah, dan foto-foto anak selama 

mengikuti kegiatan di sekolah. 

G. Tekhnik dan Prosedur Pengumpulan Data 

1. Tekhnik pengumpulan data : Tekhnik yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah tekhnik dokumentasi dan observasi. 

2. Prosedur Pengumpulan Data : Kisi-Kisi Instrumen Observasi Kemampuan 

Sosial Anak Usia 5-6 tahun. 

H. Prosedur Analisis Data 

  Langkah-langkah menganilisis data menurut Amirul (1998) adalah sebagai 

berikut : a) Pencatatan data (bentuk catatan-catatan, dapat juga berupa peta, skema, 

gambar-gambar, rekaman tape, video, memo dan sebagainya. Karena itu, peneliti 

sebaiknya berusaha meringkaskan data sejauh tidak menghilangkan makna keadaan di 

lapangan), b) Reduksi data (laporan harus dianalisis sejak dimulainya penelitian.), c) 

Display data (Data yang semakin bertumpuk itu kurang dapat memberikan gambaran 

secara menyeluruh. Oleh sebab itu, diperlukannya display data. Display data adalah 

menyajikan data dalam bentuk matriks, network, chart, atau grafik dan sebagainya), d) 

Verifikasi data (dari data yang didapatnya itu ia mencoba mengambil kesimpulan), e) 

Kesimpulan (Kesimpulan merupakan hasil akhir pemecahan masalah. Dimana data-

data yang telah terkumpul dari berbagai teknik pengumpulan data diolah sedemikian 

rupa sehingga hasil data yang diperoleh dapat dibuat suatu kesimpulan akhir). 

I. Pemeriksaan Keabsahan Data 

a. Kredibilitas (credibility): Uji kredibilitas dilaksanakan untuk memenuhi nilai 

kebenaran dari kebenaran dari data dan informasi yang dikumpulkan. 

b. Kredibilitas (credibility) : pengujian dependabiliti dilakukan dengan cara 

melakukan audit terhadap  keseluruhan penelitian. Caranya dilakukan oleh 

auditor yang independen atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas 

peneliti dalam melakukan penelitian. 

c. Obyektivitas (confirmability) : Uji konfirmabilitas dilaksanakan dengan 

menganalisa apakah hasil penelitian disepakati banyak orang atau tidak. 

Penelitian dikayakan obyektif jika disepakati banyak orang. 

 

HASIL PENELITIAN 

A. Kondisi Obyektif Lapangan 

1. Proses Pembelajaran Di Lembaga  

Proses pembelajaran di TK Islam Bina Insan Kamil dimulai pada pukul 07.30 

sampai pada pukul 10.30 Wita. Pada pukul 07.30-08.30 Wita dimulai dengan 

mengaji yaitu membaca huruf-huruf hijaiyah (seperti : alif, ba, ta’, dan seterusnya) 

atau melapalkan bacaan doa sehari-hari secara individu yang dilakukan bersama 
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dengan wali kelas masing-masing peserta didik atau dapat juga dibimbing oleh 

kepala sekolah. 

Kemudian dilanjutkan dengan melakukan senam dari pukul 08.30-09.00, 

senam dilakukan untuk melatih motorik-motorik anak dan menyegarkan  pikiran 

anak sebelum kegiatan belajar di kelas dimulai, senam dibimbing bersama dengan 

guru-guru di prasekolah tersebut.  

Pada pukul 09.00-10.20 Wita melakukan kegiatan pembelajaran bersama di 

dalam kelas, semua peserta didik masuk sesuai dengan kelasnya masing-masing. 

Guru utama masuk beserta guru pendamping di dalam kelas masing-masing, awal 

pembukaan belajar dimulai dengan membaca bismillah, membaca doa belajar, 

bernyanyi dan calistung. Untuk pembagian kelompok gurulah yang membagi 

anggota kelompok anak, sehingga anak tidak memilih anggotanya sendiri. 

Setelah selesai pada pukul 10.20-10.30 Wita guru bersama dengan semua 

peserta didik duduk melingkar mengulang kembali melapalkan doa sehari-hari agar 

anak hapal dan terbiasa mendengar doa tersebut, guru mengajak anak untuk 

mencoba sendiri melapalkan doa yang anak ketahui.  

2. Kurikulum  

TK Islam Bina Insan Kamil pada tahun 2016 mulai menerapkan Kurikulum 

2013, hal ini dimulai pada tahun ajaran baru yaitu semester pertama/ganjil. 

Pedoman yang digunakan dalam kurikulum 2013 ini adalah Permendikbud No.146 

dan No.137. 

B. Deskripsi Proses Penelitian 

1. Tahap Observasi 

Proses pertama dalam penelitian ini adalah melakukan observasi pada 

tanggal 20-23 Juli 2016 secara bergiliran pada kelompok B1 dan B2 (usia 5-6 

tahun)  untuk mengetahui lemahnya kemampuan sosial anak dan menentukan 

sampel pada subyek penelitian sesuai masalah yang sedang di teliti. Kemampuan 

sosial pada kelas B1 yaitu masih kurangnya komunikasi antara teman, jika 

berteman masih satu atau dua orang saja, belum ada kerjasama yang baik pada 

anak dengan orang-orang disekitarnya dan sikap egois yang masih dimiliki oleh 

anak. 

2. Penentuan Sampel 

Pada hari senin tanggal 25 juli 2016 peneliti melakukan penentuan sampel 

anak yang akan digunakan sebagai subyek penelitian dengan menggunakan 

pedoman observasi yaitu instrumen kemampuan sosial anak menurut 

Permendikbud No. 146 Tahun 2014 (Kurikulum 2013). Sesuai dengan judul 

penelitian dalam meningkat kemampuan sosial maka peneliti memilih subyek 

penelitian yang kurang dalam kemampuan sosialnya, sehingga dalam pelaksanaan 

observasi yang telah dilakukan selama empat hari peneliti menemukan 5 orang 

anak, yang terdiri dari 3 orang perempuan dan 2 orang laki-laki.  

3. Pengambilan Data Awal (Sebelum Perlakuan) 

Pada hari senin tanggal 25 juli 2016 peneliti mulai mengambil data awal 

yaitu data yang diambil menggunakan instrumen kemampuan sosial anak sebelum 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

Ada tiga kegiatan yang pertama guru mengajak anak untuk 

memperkenalkan diri didepan kelas, kedua guru memberikan tugas 

menghubungkan/menggaris gambar dengan tulisan, ketiga memberikan kegiatan 

berkelompok yang dibagi dua kelompok disesuaikan dengan jumlah anak dikelas. 

Kegiatan ketiga ini cara permainannya yaitu dengan cara memasukkan simpai ke 
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anggota tubuh tanpa menggunakan tangan akan tetapi menggunakan anggota 

tubuhnya dan teman kelompoknya. 

4. Tahap Perlakuan 

Tahap penelitian selanjutnya yaitu pengambilan data setelah dimulainya 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dalam meningkatkan 

kemampuan sosial anak. 

Guru memberikan jadwal perlakuan kepada peneliti agar dapat berjalan dengan 

baik, pengambilan data pada saat perlakuan dilakukan 2 sampai 3 kali dalam 

seminggu akan tetapi pada minggu pertama dilakukan perlakuan satu kali yaitu 

dimulai pada hari selasa tanggal 26 juli 2016 dengan tema diri sendiri dan sub tema 

identitas diri ada 3 kegiatan dalam pelaksanaannya : pertama, membedakan ukuran 

besar dan kecil. Kedua, menebalkan angka dari 1-15. Dan ketiga, melempar boling 

menggunakan bola. Perlakuan kedua pada hari rabu tanggal 03 agustus 2016 

dengan tema diri sendiri dan sub tema anggota tubuh, ada 3 kegiatan yaitu : 

pertama, memasukkan bola ke dalam wadah/keranjang. Kedua, menyebutkan 

warna pada benda-benda disekitar anak. Dan ketiga, melipat kertas segitiga dan 

segiempat. Perlakuan ketiga pada hari kamis 04 agustus 2016 dengan tema diri 

sendiri dan subtema anggota tubuh, ada 4 kegiatan yaitu : pertama, melakukan 

gerakan sesuai irama musik. Kedua, menyusun puzzle. Ketiga, mewarnai anggota 

tubuh. Dan ke empat, menempel dan menyusun bentuk geometri. Perlakuan ke 

empat pada hari senin tanggal 08 agustus 2016 dengan tema diri sendiri dan 

subtema kesukaan, ada 3 kegiatan yaitu : pertama, membuat/meniru bentuk-bentuk 

geometri. Kedua, bermain balok. Dan ketiga, mewarnai gambar. Perlakuan ke lima 

pada hari rabu tanggal 10 agustus 2016 dengan tema diri sendiri dan subtema 

kesukaan, ada 3 kegiatan yaitu : pertama, bermain plastisin. Kedua, menggunting 

makanan kesukaan. Dan ketiga, menebalkan garis dan mewarnainya. 

C. Hasil Penelitian 

1. Kemampuan sosial anak usia 5-6 tahun 

a. Sebelum Perlakuan  

Guru di tk islam bina insan kamil memberikan kegiatan berkelompok 

pada anak di kelompok B1 dengan kegiatan memasukkan simpai ke anggota 

tubuh teman kelompoknya, guru membuat kelompok besar yang dibagi dua 

dengan jumlah anak dikelas tersebut. Sebelum kegiatan dimulai tidak terlihat 

bahwa guru memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih teman 

kelompoknya, saat permainan pun tidak terlihat anak bekerjasama dengan baik 

bersama teman kelompoknya dan tidak ada komunikasi yang terlihat pada 

anak. Dari hasil yang terlihat bahwa kemampuan sosial anak masih rendah, 

peneliti menggunakan instrumen kemampuan sosial berdasarkan kurikulum 

2013 dengan Permendikbud No.146.  

b. Setelah Perlakuan 

1) Perlakuan I : Pada perlakuan pertama ini ternyata kurang berhasil dalam 

meningkatkan kemampuan sosial anak, untuk itu ada tindak lanjut lagi 

dengan memberikan perlakuan kedua. Pada perlakuan kedua akan 

diberikan kegiatan berkelompok dari awal kegiatan inti sehingga 

waktunya lebih lama, jika waktu yang digunakan adalah terakhir kegiatan 

inti tidak dapat maksimal anak dalam melakukan permainan dan dalam 

meningkatkan kemampuan sosial. Untuk perlakuan selanjutnya akan 

diberikan kebebasan anak dalam memilih teman kelompok tanpa bantuan 

orang lain dengan memberikan kegiatan yang baru lagi, memberikan 
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kegiatan tambahan setelah kegiatan berkelompok untuk dapat 

meningkatkan kemampuan sosial. Untuk selanjutnya anak akan selalu 

dibimbing atau diberikan arahan pada pembiasaan perlakuan setiap 

harinya dengan bekerjasama bersama guru kelas, salah satu contohnya 

pada deskriptor 1 yaitu anak dapat membuang sampah pada tempatnya, 

deskriptor 2 anak dapat membereskan mainan bersama teman-temannya, 

dan lain-lain. Pemberian hadiah/reward kepada kelompok yang berhasil 

dalam bekerjasama dengan memberikan bintang, peneliti berinteraksi 

dengan semua subyek sehingga peneliti dapat lebih mengenal anak dan 

mengetahui kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dalam meningkatkan 

kemampuan sosial anak. 

2) Perlakuan ke II : Pada perlakuan kedua ini guru masih melihat perilaku 

kemampuan sosial anak kurang baik/kurang berkembang pada semua 

subyek walaupun sudah ada cukup baik/cukup berkembang pada anak, 

anak sudah dapat menunjukkan memilih teman kelompok walaupun masih 

dengan bantuan orang lain seperti guru masih bertanya kepada anak teman 

siapa yang akan diajak saat berkelompok dengan anak menunjuk 

temannya walaupun masih satu orang. Pemberian kegiatan berkelompok 

diawal kegiatan inti sangat efektif sehingga dapat meningkatkan 

kemampuan sosial, pemberian reward/hadiah berupa bintang ternyata 

sangat efektif dalam meningkatkan kerja kelompok anak. Memberikan 

kegiatan lagi yang banyak berkomunikasi dan bekerjasama pada anak 

dengan mengulang kegiatan berkelompok sampai 3 kali. 

3) Perlakuan III : Pada perlakuan ketiga banyak mendapatkan cukup baik 

dan baik pada penilaian instrumen kemampuan sosial anak, hal ini 

dikarenakan peneliti melakukan evaluasi seperti sangat efektif dalam 

mengulang kembali kegiatan berkelompok sampai 3 kali sehingga anak 

mengerti dari pembentukan kelompok yang terjadi seperti anak dapat 

bekerjasama dan berkomunikasi lebih banyak bersama dengan teman-

teman kelompok anak, memberikan hadiah/reward juga masih sangat 

efektif dalam meningkatkan kemampuan sosial anak. Memberikan 

kegiatan tambahan yang biasanya 2 menjadi 3 kegiatan tambahan juga 

sangat efektif dalam meningkatkan kemampuan sosial anak, guru dan 

peneliti bekerjasama agar pembiasaan perilaku kemampuan sosial yang 

dilakukan setiap hari oleh anak dapat juga meningkatkan kemampuan 

sosial anak dan hal tersebut telah berhasil. Interaksi dengan peserta didik 

atau semua subyek penelitian dapat berhasil sehingga peneliti mengetahui 

kegiatan disukai oleh anak dan sejauh mana peningkatan pada 

kemampuan sosial anak, akan tetapi masih ada beberapa dikatakan cukup 

baik pada deskriptor kemampuan sosial anak karena masih dengan 

bantuan orang lain. Untuk itu perlu dilakukan perlakuan ke empat pada 

semua subyek dengan memberikan media yang selalu disukai oleh anak 

yaitu balok. 

4) Perlakuan IV : Pada kegiatan keempat semua subyek sudah mencapai 

penilaian cukup baik pada beberapa deskriptor, menggunakan media yang 

disukai anak ternyata dapat juga meningkatkan kemampuan sosial anak. 

Pemberian reward ternyata masih mempengaruhi anak dalam 

meningkatkan kemampuan sosial semua subyek, akan tetapi beberapa 

deskriptor membutuhkan bantuan orang lain lagi seperti anak dapat 
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meminta maaf setelah melakukan kesalahan atau dapat berkata minta 

tolong kepada orang-orang disekitar anak. Sehingga peneliti akan 

memberikan kegiatan tambahan setelah kegiatan berkelompok, kerjasama 

peneliti dengan guru kelas berhasil dilakukan dalam pembiasaan perilaku 

dalam meningkatkan kemampuan sosial.  

5) Perlakuan ke V : Pada perlakuan kelima ini anak sudah dapat dikatakan 

baik/berkembang baik sehingga tidak perlu ada lagi perlakuan selanjutnya. 

 

2. Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD (Student Teams 

Achievement Divisions) 

Pada penelitian ini proses penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD dilakukan dengan langkah-langkah pengembangan pembelajarannya 

seperti yang telah dijelaskan pada teori sebelumnya. Dengan mengetahui 

pengertian tipe STAD dapat membantu juga dalam menerapkan hal ini. Pada 

kemampuan sosial anak yang masih rendah ternyata dapat berkembang baik 

dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dalam beberapa 

kali perlakuan. 

 

PEMBAHASAN TEMUAN PENELITIAN 

A. Kemampuan Sosial Anak Usia 5-6 Tahun  

Alasan mengambil permasalahan ini yaitu masih terdapat anak yang lemah 

kemampuan sosialnya. Selain itu, peneliti memilih model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD karena tipe STAD dalam pengertiannya adalah menekankan adanya 

aktivitas dan interaksi pada siswa dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri 

dari 4-5 anggota secara heterogen untuk menciptakan kerjasama yang baik. 

Hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya dapat disimpulkan 

bahwa adanya peningkatan kemampuan sosial sesudah penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD. Hal ini dapat dilihat pada data awal sebelum 

penerapan dan sesudah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD, yaitu 

terjadi peningkatan yang baik pada lima subyek yang diteliti. Berawal dari 

penilaian indikator yang kurang baik dalam peningkatan kemampuan sosial anak, 

kemudian cukup baik secara bertahap setelah diterapkannya model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD sebanyak 5 kali, dan menjadi baik dalam penerapan 5 kali 

tersebut. 

B. Hubungan Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD dengan 

Kemampuan Sosial Anak 

Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat membantu 

dalam meningkatkan kemampuan sosial anak terutama kelompok B usia 5-6 tahun 

karena tidak setiap anak memiliki kemampuan sosial yang baik atau tidak semua 

anak dapat berinteraksi dengan baik ketika berada dilingkungan prasekolah. 

Dengan adanya pembentukan kelompok kooperatif/kelompok kecil, dapat 

membantu anak untuk mengenal lingkungan prasekolah yang dimulai dari teman-

teman bermainnnya. Anak belum tentu dapat bersosialisasi pada lingkungannya 

dengan mudah, anak perlu dibimbing dengan mengenalkan lingkungan sosial yang 

ada disekitarnya. Sosialisasi dilakukan mulai dari yang terdekat dulu pada anak 

seperti teman-temannya dan yang berada dilingkungan prasekolahnya, untuk itu 

digunakanlah model pembelajaran yang dapat membantu anak dalam 

meningkatkan kemampuan sosialnya. Dengan menggunakan langkah-langkah 

pengembangan pembelajaran dalam model pembelajaran kooperatif tipe STAD ini 
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dapat membantu peserta didik dalam meningkatkan kemampuan sosial anak, anak 

dapat memahami bahwa sosialisasi itu sangatlah penting dan guru membantu anak 

dengan membuat rencana kegiatan yang berkelompok. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka diperoleh 

kesimpulan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat 

meningkatkan kemampuan sosial anak usia 5-6 tahun di TK Islam Bina Insan 

Kamil Lombok Timur. Berhasilnya penerapan model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD dapat dilihat dari meningkatnya kemampuan sosial anak usia 5-6 

tahun pada perlakuan-perlakuan yang diberikan sebanyak lima kali dan 

berhasilnya ketercapaian pada instrumen Permendikbud No. 146 yaitu anak YP, 

RB, AN, DA dan AL. Hasil kemampuan sosial anak meningkat dapat diketahui 

dari langkah-langkah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD yaitu 

: pertama, tujuan pembelajaran. Kedua, analisis siswa. Ketiga, materi/kegiatan 

bermain. Keempat, tujuan pembelajaran/tujuan kegiatan bermain. Kelima, media 

atau sumber belajar. Keenam, penilaian awal siswa. Ketujuh, evaluasi. Kemudian 

mulai mengelompokkan anak yang terdiri dari 4-5 anggota, semua anak tersebut 

memiliki kemampuan sosial yang dapat berkembang baik akan tetapi perlu ada 

lagi bimbingan pada beberapa deskriptor yaitu anak dapat meminta maaf dan 

anak dapat berkata-kata yang baik seperti minta tolong disebabkan karena anak 

masih memiliki ego terutama anak YP dan RB. Kesimpulannya kemampuan 

sosial anak usia 5-6 tahun dapat meningkat melalui penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD di TK Islam Bina Insan Kamil Lombok 

Timur. 

2. Asosiasi hubungan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dalam 

meningkatkan kemampuan sosial anak usia 5-6 tahun berdampak positif. Dengan 

seringnya melakukan pengelompokkan dengan kelompok kecil yang terdiri dari 

4-5 anggota secara heterogen (beragam) mulai dari jenis kelamin, dan lain-lain, 

juga melalui langkah-langkah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD maka semakin baik kemampuan sosial anak usia 5-6 tahun.  

B. Saran  

1. Saran Pemanfaatan  

Memperhatikan hal-hal diatas, maka perlu direkomendasikan untuk saran 

pemanfaatan, yaitu : untuk memperluas jangkauan pelaksanaan penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD tidak hanya di TK Islam Bina Insan Kamil 

Lombok Timur saja akan tetapi di PAUD yang lain sehingga dapat meningkatkan 

kemampuan sosial anak usia 5-6 tahun di lingkungan lombok timur dan 

sekitarnya. 

2. Saran Tindak Lanjut  

 Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, maka peneliti memberikan saran 

sebagai berikut :  

a. Bagi guru, hendaknya memperhatikan keragaman peserta didik untuk dapat 

meningkatkan kemampuan sosial anak usia 5-6 tahun melalui langkah-langkah 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Adapun langkah-

langkah dalam pengembangan pembelajarannnya yaitu : pertama, tujuan 

pembelajaran Kedua, analisis siswa. Ketiga, materi/kegiatan bermain. 

Keempat, tujuan pembelajaran/tujuan kegiatan bermain. Kelima, media atau 
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sumber belajar. Keenam, penilaian awal siswa. Ketujuh, evaluasi. Guru juga 

memperhatikan pembagian kelompok yang baik dengan memberikan 

kebebasan pada peseta didik untuk memilih teman kelompok dan membuat 

pembentukan kelompok menjadi kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 4-

5 anggota secara heterogen (beragam). Selain itu juga guru perlu membimbing 

lagi kemampuan sosial anak pada indikator-indokator tertentu seperti anak 

dapat meminta maaf setelah melakukan kesalahan dan anak dapat berkata-kata 

yang baik seperti minta tolong karena anak masih memiliki sikap ego. 

b. Bagi sekolah, supaya dapat menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD di TK Islam Bina Insan Kamil Lombok Timur agar dapat meningkatkan 

kemampuan sosial anak usia 5-6 tahun.  Sehingga memberikan 

pengalaman/pengetahuan baru terkait model-model pembelajaran yang baru 

dan kemampuan-kemampuan anak pada perkembangan lainnya dapat 

distimulasi juga. 

c. Bagi peneliti lanjutan, penelitian ini terbatas pada tipe STAD (Student Teams 

Achievement Division) saja. Maka perlu adanya penelitian lebih lanjut pada 

model pembelajaran kooperatif dengan tipe lainnya yang belum pernah 

diterapkan, sehingga kemampuan-kemampuan anak pada perkembangan 

lainnya dapat distimulasi. 

 

 


