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ABSTRAK 

 

Wan Nova Listia, NIM 1103313021, Penerapan Metode Proyek Dalam 

Mengembangkan Sikap Kerjasama Anak Usia 5-6 Tahun Di TK An-Nisa 

Medan Tahun Ajaran 2012/2013 

 

Permasalahan pada penelitian ini adalah : (1) belum tampak adanya 

kerjasama antar anak dalam mengerjakan suatu tugas/pekerjaan di dalam 

kelompok, (2) metode pembelajaran yang selama ini diterapkan guru belum 

mencapai hasil yang maksimal, (3) perhatian guru kurang maksimal dalam 

mengembangkan sikap kerjasama anak, (4) kurangnya guru memanfaatkan 

lingkungan sekitar sekolah dalam kegiatan pembelajaran sebagai sumber belajar. 

Salah satu cara untuk mengembangkan sikap kerjasama yaitu dengan metode 

proyek. Metode proyek juga diharapkan dapat menjadi wahana untuk 

menggerakkan kemampuan kerjasama dengan sepenuh hati, dan meningkatkan 

keterampilan dan menumbuhkan minat dalam memecahkan masalah tertentu 

secara efektif dan kreatif.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan sikap kerjasama 

anak usia 5-6 tahun dengan menggunakan metode proyek di TK An-Nisa Medan. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Objek penelitian ini adalah 

mengembangkan sikap kerjasama anak usia 5-6 tahun di TK An-Nisa Medan TA 

2012/2013. Subjek penelitian adalah anak kelas B Matahari yang berjumlah 13 

orang. 

Proses penelitian dilakukan melalui 2 siklus. Pengumpulan data  

menggunakan lembar observasi. Hasil analisa setelah diberikan tindakan I yaitu 

metode proyek dalam membuat hiasan dinding dan membuat market reboisasi, 

dari hasil observasi aktivitas anak di dapat 1 orang anak (8%) yang memiliki 

kriteria baik,  sebanyak 8 orang anak (61%) yang memiliki kriteria cukup, 

sementara 4 orang anak (31%) memiliki kriteria kurang. Pada siklus ini 

kemampuan klasikal belum tercapai.  

Hasil analisa pada siklus II dari 13 anak terdapat 12 orang anak (92%)  yang 

memiliki kriteria baik, dan 1 orang anak (8%) yang memiliki kriteria cukup dan 

tidak ada anak yang memperoleh kriteria kurang. Pada siklus ini kemampuan 

klasikal anak sudah tercapai yaitu sebesar 92%. Berdasarkan hasil penelitian ini 

diperoleh bahwa metode proyek dapat mengembangkan sikap kerjasama anak  

usia 5-6 tahun di TK An-Nisa Medan.  

 

 

 

 

 


