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ABSTRAK
Penelitian ini mendeskripsikan dampak pelaksanaan pembelajaran menggunakan strategi outdoor
learning dengan metode outbound berbasis kearifan lokal untuk mengembangkan keterampilan
kerjasama anak. Jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian tindakan kelas dengan subjek
penelitian anak kelompok B TK At-Tibyan Banjarmasin. Teknik penggalian data menggunakan
lembar observasi kerjasama yang terdiri dari 4 aspek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
penerapan strategi outdoor learning dan metode outbound berbasis kearifan lokal berupa
berbagai permainan tradisional mampu mengembangkan kerjasama anak secara bertahap hingga
lebih dari 80% anak memperoleh kriteria “berkembang sangat baik” pada akhir siklus penelitian.
Kata Kunci : Kerjasama, Outbound, Kearifan lokal, Anak usia dini
PENDAHULUAN
Kampuan berkolaborasi menjadi salah satu
sikap yang harus dimiliki oleh masyarakat masa
mendatang agar dapat menghasilkan berbagai hal
besar dibandingkan dengan bekerja secara
individual. Untuk menyiapkan produk masyarakat
demikian, diperlukan berbagai upaya yang efektif
hingga mampu menanamkan kemampuan kerjasama
antara satu individu dengan individu lainnya agar
terwujud masyarakat yang produktif. Riset
menyatakan bahwa kerjasama diantara siswa
berdampak besar dalam menghasilkan efektivitas
dalam melakukan berbagai aspek kehidupan, hal ini
yang diungkapan West sebagaimana dimuat dalam
artikel Nurnawati, Yulianti dan Susanto (2012:2).
Keuntungan kerjasama juga dikemukakan
Hosnan (2016:87) bahwa kerjasama menjadi salah
satu upaya mengembangkan keterampilan adaptasi
dan tanggung jawab, menjadi pribadi yang produktif
serta memiliki rasa empati yang tinggi hingga saling
menghormati
walaupun
terdapat
perbedaan
pandangan. Chiu (2004) mengungkapkan muatan
kerjasama yang terkandung dalam pembelajaran
kooperatif berdampak positif pada kemampuan
memecahkan masalah dan efisiensi waktu
penyelesaian tugas.
Hasil penelitian serupa juga dikemukakan
melalui penelitian Mawarni, Soetjipto dan Sa’dijah
(2017) bahwa penggunaan strategi kooperatif yang
mengedepankan keterampilan kerjasama mampu
mengembangkan harga diri siswa dan memiliki

dampak pada hasil belajar mereka. Sejalan dengan
hal tersebut National Education Science (2002)
serta Boyen dan Crippen (2014) menyatakan
generasi mendatang harus ditanamkan berbagai
keterampilan salah satunya kerjasama (collaboration
skill). Begitu pula Setyosari (2009) memandang
kerjasama sebagai suatu aspek yang penting
dikembangkan karena mampu menumbuhkan
keterampilan sosial, saling menghargai dan memiliki
tanggungjawab pada diri siswa.
Namun, fakta dilapangan menunjukkan
bahwa pengembangan kerjasama masih belum
diupayakan dengan maksimal baik melalui proses
pembelajaran maupun kegiatan di taman kanakkanak. Kenyataan ini didapatkan melalui observasi
pada kegiatan pembelajaran selama dua minggu di
TK At-Tibyan Banjarmasin menggunakan indikator
yang disusun berdasarkan riset dari beberapa ahli
seperti Kolaboratif (melakukan kegiatan bersama
teman didalam kelompok), Kontribusi (saling
membantu
dalam
menyelesaikan
kegiatan),
Responsif (memberikan respon yang baik dan
bergembira didalam kelompok), Partisipasi (ikut
terlibat dalam setiap kegiatan kelompok) (Tarricone
dan Luca, 2002; Lurie, Schultz, Lamanna, 2011;
Hobson, Strupeck, Griffin, Szostek, Selladurai dan
Rominger, 2013). Melalui tahapan observasi ini,
ditemukan kenyataan bahwa hampir seluruh
indikator yang diamati belum dikembangkan dengan
maksimal pada anak.
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pembelajaran kontekstual memberikan sumbangsih
yang besar dalam memberikan pengalaman yang
beragam dan bermakna kepada anak.
Langkah-langkah kegiatan menggunakan
strategi outdoor learning dengan metode outbound
dirancang kedalam langkah pembelajaran yang
terdiri dari (1) Melakukan orientasi pembelajaran
melalui pemberian motivasi, menayangkan berbagai
objek yang berhubungan dengan pembelajaran atau
bercerita, (2) Guru mengajak anak untuk melakukan
kagiatan eksplorasi diluar kelas untuk menggali
berbagai pengetahuan dengan melihat langsung
situasi sesuai tema pembelajaran, (3) Pembentukan
pengalaman melalui aktivitas bergerak atau
permainan sebagai bahan menanamkan konsep awal
kepada anak, (4) guru bersama anak melakukan
proyek yang berhubungan dengan pelestarian
lingkungan,
(5)
Melaksanakan
aktivitas
pembelajaran melalui permainan yang terstruktur
menggunakan beberapa permainan tradisional yang
bermuatan kerjasama, (6) Guru bersama dengan
siswa merenungkan kegiatan yang telah dilakukan
dan mengisi kegiatan dengan nasehat melalui cara
yang menyenangkan seperti bercerita atau dongeng.
Penelitian ini terbatas hanya dalam satu tema
pembelajaran, serta terbatas pada pengembangan
kerjasama pada anak menggunakan strategi outdoor
learning dan metode outbound berbasis kearifan
lokal. Keberhasilan penelitian terbatas pada skor
kemampuan kerjasama anak pada kelompok B TK
At-Tibyan Banjarmasin apabila telah mencapai 80%
secara klasikal.
Rumusan masalah penelitian ini adalah
Bagaimana penerapan strategi pembelajaran
Outdoor Learning dan outbound berbasis kearifan
lokal yang dapat mengembangkan kerjasama pada
anak kelompok B TK At-Tibyan Banjarmasin?

Agar permasalahan yang terjadi tidak
memiliki dampak yang lebih luas, peneliti
memberikan solusi berupa penelitian tindakan kelas.
Sebagaimana hasil penelitian dari Jannah (2015)
mengemukakan bahwa penelitian tindakan kelas
memberikan dampak yang besar terhadap perbaikan
kualitas pembelajaran. Penelitian yang dirancang
menggunakan penerapan strategi outdoor learning
divariasi dengan metode outbound berbasis kearifan
lokal berupa permainan-permainan tradisional.
Outdoor
learning
mampu
menumbuhkan
kemandirian, gotong royong, kerjasama antar anak
serta melatih anak agar mampu mengendalikan
emosi,
menumbuhkan
kecintaan
terhadap
lingkungan serta menumbukan sikap ilmiah karena
proses pembelajaran disajikan dengan strategi
belajar sambil mencoba atau mempraktikkan
sehingga anak terlibat langsung dalam proses
pembelajaran dan lebih dekat (Widiasworo, 2017:91;
Cooley, Cumming dan Burns, 2013; Dhanapal &
Lim, 2013; Vera, 2012:31; Kardjono, 2013).
Pengembangan berbagai keterampilan memiliki
dampak yang lebih efektif apabila dilaksanakan
melalui variasi kegiatan pembelajaran seperti diluar
kelas atau yang lebih dikenal dengan outdoor
learning (Kahlid, dkk, 2013; Dhanapal dan Lim,
2013).
Selain menerapkan strategi outdoor learning,
peneliti memilih solusi untuk memaksimalkan
peningkatan kerjasama dengan memberikan variasi
berupa metode outbound melalui rangkaian
permainan yang dilakukan dalam kelompok dengan
fokus melatih kerjasama sekaligus kecintaan anak
terhadap lingkungan. Metode outbound dipilih
karena mengandung pendekatan belajar secara
experiental yang menyajikan pengalaman langsung
agar para siswa dapat dengan mudah menyerap
pengetahuan yang dialami sendiri, outbound juga
mampu mengasah keterampilan menggali diri
sendiri melalui sajian suasana menyenangkan dan
penuh tantangan yang mampu mengasah dan
mengembangkan potensi, siap untuk menghadapi
masa depan, menyelesaikan berbagai tantangan yang
tidak umum dan membantu mengenal diri sendiri
beserta kemampuan yang dimiliki (Rochmah, 2012;
widiasworo, 2016). Metode outbound mampu
memberikan kontribusi dalam mengembangkan
berbagai keterampilan diantaranya komunikasi,
kerjasama, serta kepemimpinan yang dapat
diimplementasikan melalui kegiatan permainan,
simulasi serta petualangan (AI, 2007:2; Munshi dan
Deshpande, 2014; Satpathy, Patnaik dan Anamika,
2016; Handini dan Hasanah, 2017). Disamping itu,
Jannah (2015) menuturkan bahwa pembelajaran
diluar kelas yang merupakan salah satu cabang

METODE
Berdasarkan permasalahan yang diangkat
berupa kurangnya pengembangan kerjasama pada
anak usia dini, jenis penelitian yang sesuai dalam
mengatasi permasalahan adalah penelitian tindakan
kelas atau classroom action research.
Model
penelitian tindakan kelas yang akan diterapkan
dalam penelitian ini adalah model yang
dikemukakan oleh Kemmis dan Mc Taggart
(Arikunto, 2010: 137) melalui empat langkah dalam
melaksanan PTK.
Tahap 1 perencanaan (Planning) terbagi atas (1)
melakukan observasi dan wawancara untuk
menentukan fokus permasalahan, (2) menentukan
solusi dan rancangannya untuk mengatasi
permasalahan, (3) merancang instrumen penelitian
dan perangkat pembelajaran (4) melalukam valdasi
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Analisis data kualitatif pada penelitian ini
mengadopsi konsep analisis model Miles dan
Huberman yang mengemukakan tiga tahapan mulai
dari reduksi data, penayangan data dan
menyimpulkan hasil penelitian. Reduksi data
dimaksudkan untuk memilah data yang didapat agar
sesuai dengan kebutuhan. Data yang diperoleh dari
para observer merupakan catatan dan hasil observasi
selama pelaksanaan tindakan. Data ini akan dipilah
sesuai dengan tujuan penelitian. Penayangan data
akan menyajikan data angka berupa skor kreativitas
dan kerjasama siswa dalam bentuk tabel. Tahap
verifikasi akan menjabarkan hasil-hasil yang didapat
beserta pengembangannya. Tahap kesimpulan akan
menyajikan pelaksanaan strategi outdoor learning
variasi metode outbound berbasis kearifan lokal
serta peningkatan kerjasama anak.
Pengembangan kerjasama pada anak dikatakan
berhasil apabila secara individu anak memperoleh
skor 13-16 dengan kriteria ”berkembang sangat
baik”. Secara klasikal dikatakan berhasil apabila
minimal
80%
anak
mendapatkan
kriteria ”berkembang sangat baik”.

instrument bersama dosen berkualifikasi S3 dalam
bidang psikologi dan anak usia dini untuk
menyamakan persepsi tentang indikator kerjasama.
Tahap 2 Pelaksanaan Tindakan (Acting)
menggunakan strategi outdoor learning dan metode
outbound berbasis kearifan lokal, Tahap 3
Pengamatan (Observing) untuk mendapatkan hasil
observasi kreativitas dan kerjasama siswa dalam
proses pembelajaran dan tahap 4 melakukan refleksi
(Reflecting) untuk menemukan berbagai keurangan
dan perbaikan pembelajaran.
Penelitian dilaksanakan pada anak kelompok B
TK At-Tibyan semester ganjil tahun ajaran
2018/2019 dengan jumlah anak 20 orang yang terdiri
dari 12 orang anak laki-laki dan 8 orang anak
perempuan. Penelitian dilaksanakan dalam 4 siklus
dengan tiga pertemuan dalam setiap siklus. Peneliti
bertindak sebagai perancang solusi, instrument dan
observer penelitian sedangkan yang akan melakukan
proses pembelajaran menggunakan solusi yang
dikemukakan adalah guru kelompok B TK AtTibyan. Peneliti juga bertindak sebagai pengumpul
dan penafsir data yang diperoleh selama proses
penelitian.
Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang
telah ditetapkan, peneliti menentukan prosedur
pengumpulan data melalui instrumen penelitian
menggunakan dua macam instrumen, yaitu observasi
kerjasama anak. Instrumen Kerjasama dirumuskan
menggunakan aspek pengamatan yang berisi aspek
Kolaboratif (melakukan kegiatan bersama teman
didalam kelompok), Kontribusi (saling membantu
dalam
menyelesaikan
kegiatan),
Responsif
(memberikan respon yang baik dan bergembira
didalam kelompok), Partisipasi (ikut terlibat dalam
setiap kegiatan kelompok) (Tarricone dan Luca,
2002; Lurie, Schultz, Lamanna, 2011; Hobson,
Strupeck, Griffin, Szostek, Selladurai dan Rominger,
2013).
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan
data kuantitatif dan kualitatif. Analisis data
kuantitatif adalah data skor kerjasama serta hasil
skor validasi instrument. Kerjasama anak dianalisis
menggunakan perhitungan hasil penilaian yang
diperoleh melalui metode observasi unjuk kerja anak
pada proses pembelajaran. Penilaian kerjasama anak
dilakukan saat pelaksanaan kegiatan pembelajaran
menggunakan strategi outdoor learning dan metode
outbound berbasis kearifan lokal. Skor yang
didapatkan setiap siswa akan dipersentsekan untuk
melihat peningkatan setiap pertemuan pelaksanaan
tindakan. Hasil validasi dari para validator dianalisis
menggunakan perhitungan jumlah skor dan
persentase keseluruhan aspek yang divalidasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Siklus 1
Pelaksanaan tindakan pada siklus 1 terdiri dari
tiga pertemuan dengan menerapkan strategi outdoor
learning dan metode outbound berbasis kearifan
lokal. Pada siklus ini pembelajaran sepenuhnya
dilaksanakan pada tema lingkunganku. Setting
penelitian dilaksanakan dengan memanfaatkan
lingkungan perumahan masyarakat disekeliling
sekolah sebagai tempat belajar. pada pembelajaran
dengan tema ekosistem. Langkah pembelajaran yang
dilaksanakan selama siklus ini dimulai dari
melakukan
orientasi
pembelajaran
melalui
pemberian motivasi, menayangkan berbagai objek
yang berhubungan dengan pembelajaran atau
bercerita. Pada pertemuan pertama guru memberikan
cerita tentang sekumpulan keluarga binatang yang
menempati suatu pohon sebagai tempat tinggal yang
selanjutnya dikaitkan dengan pentingnya rumah
sebagai tempat berlindung, pada pertemuan kedua
guru memberikan orientasi berupa tayangan video
berbagai benda yang ada didalam dan diluar rumah
yang selanjutnya dikaitkan dengan pentingnya
menjaga kebersihan lingkungan rumah, sedangkan
pertemuan ketiga guru memberikan tayangan video
anggota-anggota keluarga beserta kewajiban
menjaga kelestarian lingkungan sekitar rumah.
Kegiatan dilanjutkan guru mengajak anak untuk
melakukan kagiatan eksplorasi diluar kelas untuk
menggali berbagai pengetahuan dengan melihat
langsung situasi sesuai tema pembelajaran. Para
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meningkat menjadi 35% hingga pada pertemuan 3
kembali menunjukkan hasil yang sama yakni 35%.
Hasil ini menggambarkan bahwa aspek kerjasama
belum mencapai indikator keberhasilan sehingga
harus dilanjutkan pada siklus 2.

pertemuan pertama kegiatan eksplorasi dilaksanakan
dengan melihat beberapa rumah warga dan berhenti
disalah satu rumah seorang guru TK At-Tibyan
untuk mengdentifikasi berbagai jenis tanaman yang
ada di halaman rumah, pertemuan kedua
dilaksanakan dengan mengeksplorasi lingkungan
perumahan warga untuk melihat mana lingkungan
yang bersih dan kurang bersih, pertemuan ketiga
dilaksanakan dengan berkeliling lingkungan sekolah
untuk menilai apakah lingkungan sekolah sudah
bersih atau masih banyak sampah yang berserakan.
Kegiatan berikutnya membentuk pengalaman
melalui aktivitas bergerak atau permainan sebagai
bahan menanamkan konsep awal kepada anak. Pada
pertemuan pertama guru menggunakan kegiatan
menempel gambar yang dibagikan secara acak
kepada anak kemudian ditempel pada karton dengan
judul yang berbeda, pertemuan kedua kegiatan diisi
dengan kegiatan saling mendeskripsikan orang tua
dirumah, pertemuan ketiga diisi dengan kegiatan
saling menyambungkan gambar yang dipotong
seperti puzzle.
Proses pembelajaran dilanjutkan guru bersama
anak melakukan proyek yang berhubungan dengan
pelestarian lingkungan, proyek pada setiap
pertemuan dilaksanakan dengan mengumpulkan
sampah disekitar lingkungan kelas dan sekolah,
menata kelas sebelum kembali meneruskan
pembelajaran sesaat setelah belajar diluar ruangan,
serta membuat hasil karya berupa mewarnai,
menggambar atau menempel secara individu.
Pembelajaran dilanjurkan dengan melaksanakan
aktivitas pembelajaran melalui permainan yang
terstruktur menggunakan beberapa permainan
tradisional yang bermuatan kerjasama. Pada
pertemuan pertama anak diajak untuk bermain
gerobak sodor dengan anggota sebanyak 4 orang
anak didalam kelompok, pertemuan kedua diisi
dengan permainan bentengan (permainan tradisional
banjar yang berisi aktivitas menjaga rumah dari
serangan musuh) dan pertemuan ketiga diisi dengan
permainan badaprak (permainan melompati petak
menggunakan sebuah batu sebagai “undas” untuk
menentukan arah lompatan). Kegiatan ditutup
dengan merenungkan kegiatan yang telah dilakukan
dan mengisi kegiatan dengan nasehat melalui cara
yang menyenangkan seperti bercerita atau dongeng.
Hasil observasi kerjasama anak pada siklus ini
belum menggambarkan hasil yang memuaskan
karena perolehan skor 4 atau dengan kriteria
“berkembang sangat baik” disetiap aspek yang
dinilai belum ada yang mencapai 80%. Hasil yang
diperoleh secara klasikal pada pertemuan 1 anak
yang memperoleh kriteria “berkembang sangat baik”
pada aspek kerjasama hanya 20%, pada pertemuan 2

Siklus 2
Pelaksanaan tindakan dilanjutkan pada siklus 2
yang kembali dilaksanakan dalam tiga pertemuan
dengan menerapkan strategi outdoor learning dan
metode outbound berbasis kearifan lokal. Siklus 2
pembelajaran kembali dilanjutkan pada pada tema
lingkunganku. Setting penelitian dilaksanakan
dengan memanfaatkan lingkungan perumahan
masyarakat disekeliling sekolah, kebun binatang dan
TPA Basirih sebagai tempat belajar. pada
pembelajaran dengan tema ekosistem. Langkah
pembelajaran yang dilaksanakan selama siklus ini
dimulai dengan melakukan orientasi pembelajaran
melalui pemberian motivasi, menayangkan berbagai
objek yang berhubungan dengan pembelajaran atau
bercerita. Pada pertemuan pertama guru memberikan
tayangan gambar dan ilustrasi berupa berbagai
makhluk hidup dan benda mati yang ada disekitar
kita yang saling membutuhkan, pada pertemuan
kedua guru memberikan orientasi berupa tayangan
video berbagai tentang berbagai macam binatang
yang hidup pada kawasan perumahan atau
dilingkungan sekitar, sedangkan pertemuan ketiga
guru memberikan tayangan video lingkungan sehat
dan tidak sehat serta ilustrasi pentingnya menjaga
lingkungan.
Selanjutnya guru mengajak anak untuk
melakukan kagiatan eksplorasi diluar kelas untuk
menggali berbagai pengetahuan dengan melihat
langsung situasi sesuai tema pembelajaran. Para
pertemuan pertama kegiatan eksplorasi dilaksanakan
dengan berkeliling perumahan warga dan melihat
berbagai macam makhluk hidup dan benda mati
disekitar kita, pertemuan kedua dilaksanakan dengan
mengunjungi kebun binatang Jahri Saleh dan
melakukan pengamatan berbagai hewan yang tinggal
dikebun binatang, pertemuan ketiga dilaksanakan
dengan mengunjungi tempat pembuangan sampah
akhir Basirih dengan membawa serta orang tua anak.
Proses pembelajaran dilanjurkan membentuk
pengalaman melalui aktivitas bergerak atau
permainan sebagai bahan menanamkan konsep awal
kepada anak. Pada pertemuan pertama guru
menggunakan kegiatan menempel gambar yang
dibagikan secara acak kepada anak kemudian
ditempel pada karton dengan judul yang berbeda,
pertemuan kedua kegiatan diisi dengan kegiatan
menempel gambar-gambar binatang yang tinggal
dibeberapa zona yang ada dikebun binatang Jahri
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dengan menerapkan strategi outdoor learning dan
metode outbound berbasis kearifan lokal. Pada
siklus ini pembelajaran dilaksanakan dengan
melanjutkan pembahasan tema lingkunganku.
Setting
penelitian
dilaksanakan
dengan
memanfaatkan lingkungan sekeliling sekolah, kebun
binatang dan lapangan outbound Amanah Borneo
Park sebagai tempat belajar. pada pembelajaran
dengan tema ekosistem. Langkah pembelajaran yang
dilaksanakan selama siklus ini dimulai melakukan
orientasi pembelajaran melalui pemberian motivasi,
menayangkan berbagai objek yang berhubungan
dengan pembelajaran atau bercerita. Pada pertemuan
pertama guru memberikan tayangan gambar dan
ilustrasi berupa berbagai makhluk hidup disekeliling
kita yang diperlukan untuk mendukung hidup sehat,
pada pertemuan kedua guru memberikan orientasi
berupa tayangan video berbagai macam tumbuhan
dan hewan yang dibutuhkan dalam kehidupan
sehari-hari beserta fungsinya bagi kehidupan,
sedangkan pertemuan ketiga guru memberikan
orientasi berupa cerita dan nyanyian yang
dihubungkan dengan berbagai makhluk hidup
disekeliling lingkungan outbound.
Selanjutnya guru mengajak anak untuk
melakukan kagiatan eksplorasi diluar kelas untuk
menggali berbagai pengetahuan dengan melihat
langsung situasi sesuai tema pembelajaran. Para
pertemuan pertama kegiatan eksplorasi dilaksanakan
dengan berkeliling perumahan warga dan disekitar
pasar dekat sekolah untuk melihat berbagai macam
makhluk hidup yang dapat menunjang makanan
sehat dan bergizi, pertemuan kedua dilaksanakan
dengan mengunjungi kebun binatang Jahri Saleh dan
melakukan pengamatan berbagai hewan yang tinggal
dikebun binatang, pertemuan ketiga dilaksanakan
dengan berkeliling lingkungan sekitar amanah
borneo park dengan membawa serta orang tua anak.
Proses
pembelajaran
berikutnya
adalah
membentuk pengalaman melalui aktivitas bergerak
atau permainan sebagai bahan menanamkan konsep
awal kepada anak. Pada pertemuan pertama guru
menggunakan kegiatan menempel gambar yang
dibagikan secara acak kepada anak kemudian
ditempel pada karton dengan judul yang berbeda,
pertemuan kedua kegiatan diisi menyusun gambar
sesuai dengan alur cerita yang disampaikan guru
tentang berbagai jenis binatang yang tinggal disuatu
kawasan, pertemuan ketiga diisi dengan kegiatan
saling memperagakan berbagai jenis makhluk hidup
sesuai dengan karakter yang dibagikan secara acak
kepada seluruh anak .
Selanjutnya guru bersama anak melakukan
proyek yang berhubungan dengan pelestarian
lingkungan, proyek pada setiap pertemuan

Saleh, pertemuan ketiga diisi dengan kegiatan saling
menyambungkan gambar yang dipotong seperti
puzzle yang sesuai dengan tema pembelajaran yakni
lingkungan sehat dan tidak sehat.
Selanjutnya guru bersama anak melakukan
proyek yang berhubungan dengan pelestarian
lingkungan, proyek pada setiap pertemuan
dilaksanakan dengan mengumpulkan sampah
disekitar lingkungan kelas dan sekolah, menata kelas
sebelum kembali meneruskan pembelajaran sesaat
setelah belajar diluar ruangan, serta membuat hasil
karya berupa mewarnai, menggambar atau
menempel secara individu.
Selanjutnya
melaksanakan
aktivitas
pembelajaran melalui permainan yang terstruktur
menggunakan beberapa permainan tradisional yang
bermuatan kerjasama. Pada pertemuan pertama anak
diajak untuk bermain cuk-cuk bimbi (permainan khas
Kalimantan Selatan yang dilaksanakan dengan peran
seorang anak menjadi meja dan teman yang lain
menjalankan benda dari tangan ke tangan untuk
selanjutnya anak yang berperan sebagai meja akan
menebak ditangan siapa benda yang dijalankan tadi
disembunyikan) dengan anggota sebanyak 4 orang
anak didalam kelompok, pertemuan kedua diisi
dengan permainan baupauan (permainan petak
umpet tradisional banjar) dan pertemuan ketiga diisi
dengan permainan ajak sandal (permainan menjaga
rumah yang disimbolkan dengan sepatu yang
disusun seperti piramida kemudian setiap kelompok
saling berlomba untuk merobohkan piramida sepatu
yang disusun).
Kegiatan berikutnya guru bersama dengan siswa
merenungkan kegiatan yang telah dilakukan dan
mengisi kegiatan dengan nasehat melalui cara yang
menyenangkan seperti bercerita atau dongeng.
Hasil observasi kerjasama anak pada siklus ini
menunjukkan peningkatan yang signifikan walaupun
belum menggambarkan hasil yang maksimal karena
perolehan skor 4 atau dengan kriteria “berkembang
sangat baik” disetiap aspek yang dinilai belum ada
yang mencapai 80%. Hasil yang diperoleh secara
klasikal pada pertemuan 1 anak yang memperoleh
kriteria “berkembang sangat baik” pada aspek
kerjasama hanya 45%, pada pertemuan 2 meningkat
menjadi 60% hingga pada pertemuan 3 kembali
menunjukkan hasil yang sama yakni 75%. Hasil ini
menggambarkan bahwa aspek kerjasama belum
mencapai indikator keberhasilan sehingga harus
dilanjutkan pada siklus 2.
Siklus 3
Pelaksanaan tindakan dilanjutkan pada siklus 3
yang kembali dilaksanakan dalam tiga pertemuan
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menyeberangkan hula hop melewati badan anggota
kelompok dan permainan kawah beracun
(menyeberangi suatu kawasan menggunakan papan
yang diinjak sebagai jembatan yang dapat
dijalankan).
Kegiatan diakhiri dengan guru bersama siswa
merenungkan kegiatan yang telah dilakukan dan
mengisi kegiatan dengan nasehat melalui cara yang
menyenangkan seperti bercerita atau dongeng.
Hasil observasi kerjasama anak pada siklus ini
menunjukkan peningkatan yang signifikan disetiap
aspek yang dinilai, hingga hampir seluruh aspek
siswa mendapatkan skor 4. Hasil yang diperoleh
secara klasikal pada pertemuan 1 anak yang
memperoleh kriteria “berkembang sangat baik” pada
aspek kerjasama sebanyak 75%, pada pertemuan 2
meningkat menjadi 85% hingga pada pertemuan 3
kembali menunjukkan hasil yang sama yakni 85%.
Hasil ini menggambarkan bahwa aspek kerjasama
telah mencapai indikator keberhasilan yang
ditetapkan yakni minimal 80% anak mendapatkan
kriteria “berkembang sangat baik”.

dilaksanakan dengan mengumpulkan sampah
disekitar lingkungan kelas dan sekolah, menata kelas
sebelum kembali meneruskan pembelajaran sesaat
setelah belajar diluar ruangan, serta membuat hasil
karya berupa mewarnai, menggambar atau
menempel
secara
individu,
dilanjutkan
melaksanakan aktivitas pembelajaran melalui
permainan yang terstruktur menggunakan beberapa
permainan tradisional yang bermuatan kerjasama.
Pada pertemuan pertama anak diajak untuk bermain
bayasinan (permainan khas Kalimantan Selatan
yang dilaksanakan dengan saling menerobos
pertahanan rumah yang disimbolkan melalui gambar
batas-batas wilayah serta pembagian tim antara tim
penjaga dan tim penyerang) dengan anggota
sebanyak 10 orang anak didalam kelompok,
pertemuan kedua diisi dengan permainan bentengan
(permainan tradisional banjar yang berisi aktivitas
menjaga rumah dari serangan musuh) dan pertemuan
ketiga diisi dengan permainan outbound berupa bola
bergulir, membawa gelas berisi air dengan plat yang
diikat menggunakn tali pada empat sisi, lompat roda,

Rekapitulasi Persentase Klasikal
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Gambar 1. Persentase Klasikal Kerjasama Anak
Berdasarkan grafik pada gambar 1, diketahui
tentu diperlukan pembiasaan dan pengembangan
penerapan strategi outdoor learning dan metode
melalui strategi khusus, dengan demikian
outbound berbasis kearifan lokal mampu
penanaman kerjasama sebagai salah satu upaya
meningkatkan kerjasama
anak. Penelitian ini
mempersiapkan keterampilan generasi mendatang
dinyatakan berhasil sesuai dengan peningkatan skor
tidak hanya sekedar opini. Potensi kerjasama untuk
klasikal anak pada kedua aspek yang diteliti.
mewujudkan generasi penerus yang cemerlang ini
selaras dengan hasil penelitian Manafe, Setyosari,
PEMBAHASAN
Kuswandi dan Ulfa (2016) bahwa kerjasama
Kerjasama
merupakan
salah
satu
memberikan kontribusi terhadap pembentukan
keterampilan penting yang mesti dimiliki para
efikasi diri serta keterampilan teknikal siswa.
generasi muda masa mendatang, Hosnan (2016)
Pemilihan strategi dalam penelitian ini didasarkan
mengemukakan bahwa keterampilan berpikir kritis,
pada pernyataan Widiasworo (2017:91) yang
kreativitas, kerjasama dan komunikasi menjadi
mengemukakan bahwa outdoor learning dapat
keterampilan yang patut dikedepankan dan
merangsang siswa untuk memiliki kemandirian,
gotong royong serta yang lebih penting adalah
dikembangkan sejak dini. Apabila kerjasama
menjadi salah satu keterampilan yang diprioritaskan,
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kerjasama dan melatih siswa untuk mengontrol
emosi.
Penelitian Martin dan Fleming (2010) juga
mengemukakan
outdoor
learning
memiliki
kecenderungan untuk mengasah kemampuan
kerjasama siswa karena mengandung pembelajaran
kooperatif melalui berbagai hal yang dapat digali
diluar kelas. Solusi berupa outdoor learning
didukung dengan metode outbound yang mampu
meningkatkan kerjasama siswa sebagaimana hasil
penelitian Agusta, A. R., Setyosari, P., & Sa’dijah,
C. (2018), Agusta (2018), Distiara (2015) yang
menemukan bahwa metode outdbound mampu
meningkatkan kerjasama anak usia dini. Sejalan
dengan hal ini, Pratiwi (2018), Amelia (2018)
mengungkapkan bahwa pembelajaran diluar kelas
yang dikemas dengan pemecahan masalah berupa
investivgasi serta mengeksplorasi hal-hal yang ada
dilingkungan akan memberikan kontribusi maksimal
terhadap perkembangan kemandirian dan kepedulian
anak terhadap lingkungan.
Proses pembelajaran yang dilaksanakan peneliti
menggunakan rancangan kegiatan melakukan
orientasi pembelajaran melalui pemberian motivasi,
menayangkan berbagai objek yang berhubungan
dengan pembelajaran atau bercerita. Upaya yang
dilakukan guru ini sejalan dengan penelitian Putra,
Irwan dan Vionanda (2012), Putri dan Metroyadi
(2017) bahwa pembelajaran yang mengajukan
berbagai objek yang mengandung masalah dan
disajikan dengan cerita dapat merangsang kreativitas
anak karena dilakukan dengan mengembangkan ideide siswa secara luas melalui ilustrasi yang
diberikan.
Upaya yang dilakukan guru bukan hanya dapat
membuka wawasan anak tentang berbagai hal
mengenai lingkungan tetapi juga dapat merangsang
kepekaan anak terhadap sesuatu. Langkah
pembelajaran ini juga dapat membantu anak dalam
membiasakan memperoleh pengetahuan sendiri
sebagaimana penelitian Danarti (2014) menyatakan
melalui outdoor learning siswa akan memperoleh
pengetahuan
yang
digali
sendiri
melalui
pembentukan ide atau gagasan, kosep serta
pengetahuan melalui pengalaman langsung dengan
melihat objek pembelajaran. Melalui kegiatan ini,
selain memiliki kemampuan kreativitas para siswa
juga akan memiliki kemampuan literasi sains yang
sejalan dengan penelitian Eick (2012), Amelia
(2018) bahwa pembelajaran diluar kelas yang
natural mampu meningkatkan penguasaan sains dan
literasi anak, apalagi ditambah dengan pemberian
cerita bernilai positif dalam setiap pertemuan (Fauzi,
2016).

Dalam penelitian ini anak juga diajak untuk
melakukan kagiatan eksplorasi diluar kelas untuk
menggali berbagai pengetahuan dengan melihat
langsung situasi sesuai tema pembelajaran. Kegiatan
ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran yang
dilaksanakan diluar kelas dapat mengasah
kemampuan fisik siswa (Vera, 2012:31; Kardjono,
2013) hal ini kembali diperkuat dengan praktek
dilapangan yang menggunakan berbagai macam titik
lokasi yang sesuai dengan tema pembelajaran.
Proses pembelajaran seperti ini memungkinkan anak
memiliki kemampuan untuk mengungkap berbagai
fakta serta data-data yang diperlukan dari
lingkungan (Sudjana & Rivai, 2010; Sumarmi, 2012;
Vera, 2012), dengan demikian kegiatan yang
diterapkan memiliki peran untuk memberikan
pengalaman langsung untuk mengenal berbagai
kondisi lingkungan.
Seperti halnya Dhanapal dan Lim (2013) juga
menambahkan bahwa outdoor learning mampu
memberikan persepsi positif tentang berbagai hal
dengan bereksplorasi di lingkungan yang lebih luas,
serta dapat meningkatkan kemampuan saintifik
siswa yang dikemudian hari berdampak pada
kreativitas siswa. Pembelajaran yang dilaksanakan
dengan mengeksplorasi berbagai hal di alam terbuka
tentu dapat memberikan pemahaman mendalam d
sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Farmer,
Knapp dan Benton (2007) bahwa dengan
pembelajaran menggunakan metode karyawisata
mampu mengembangkan sikap dan pemahaman
terhadap lingkungan. Bukan hanya itu, pemilihan
solusi ini juga didasarkan pada hasil penelitian
Isbayani, Sulastri dan Tirtayani (2015) yang
mengemukakan bahwa metode outbound mampu
meningkatkan keterampilan sosial emosional anak
karena diberikan dengan menggunakan permainan
dan asak kerjasama antar siswa.
Upaya yang dilakukan peneliti ini secara
langsung juga memasukkan unsur kerjasama pada
proses pembelajaran sebagaimana penelitian yang
dilakukan Zuchdi, Prasetya, dan Masruri (2010)
bahwa pengembangan karakter anak akan lebih
efektif apabila diintegrasikan dalam berbagai bidang
studi serta diajarkan secara komperhensif.
Kerjasama juga erat kaitannya dengan penggunaan
model pembelajaran kooperatif yang dimasukkan
kedalam unsur outbound (Jannah, 2017; Fauzi,
2016; Agusta, 2018; Fauzi, 2018; Fauzi, 2019).
Kegiatan berikutnya diisi dengan pembentukan
pengalaman melalui aktivitas bergerak atau
permainan sebagai bahan menanamkan konsep awal
kepada anak. Pertimbangan untuk menyajikan proses
pembelajaran yang mengandung kreativitas dan
kerjasama juga menjadi alasan peneliti sebagai guru
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dalam
menyajikan
kegiatan
yang
berisi
pembentukan pengalaman melalui aktivitas bergerak
atau permainan sebagai bahan menanamkan konsep
awal kepada siswa. Melalui penelitian Cooley,
Cumming dan Burns (2013), Prastitasari (2018),

Prastitasari,

Qohar

&

Sa’dijah

setiap guru berdampak pada keberhasilan
pengembangan emosional dan penanaman nilai-nilai
kebajikan dalam diri anak.
Pernyataan selaras dikemukakan oleh rochmah
(2012) bahwa outbound sangat fokus untuk
mengembangkan diri anak yang pada akhirnya
outbound juga mampu menyampaikan materi-materi
yang terdapat pada kurikulum pembelajaran
nasional. Pembelajaran juga dirangkai dengan
aktivitas guru bersama anak melakukan proyek yang
berhubungan dengan pelestarian lingkungan, proyek
pada setiap pertemuan dilaksanakan dengan
mengumpulkan sampah disekitar lingkungan kelas
dan sekolah, menata kelas sebelum kembali
meneruskan pembelajaran sesaat setelah belajar
diluar ruangan, serta membuat hasil karya berupa
mewarnai, menggambar atau menempel secara
individu. Pemberian kegiatan seperti ini akan
merangsang kemampuan anak untuk mengatasi
permasalahan
dalam
kehidupan
sehari-hari
khsususnya masalah keberisihan sebagaimana yang
dikemukakan Pratiwi dan Sofiawati (2018) bahwa
penyajian permasalahan sederhana pada anak akan
memberikan kontribusi melatih anak untuk peduli
terhadap hal-hal disekitarnya.
Sejalan dengan upaya dalam penelitian ini,
Novitawati, Wamaungu dan Astuti (2018), Aslamiah
dan Fauzi (2017), Pratiwi (2016), Pratiwi, Aslamiah,
Sin & Miliyawati (2018), Maimunah, Aslamiah &
Suriansyah (2018) mengungkapkan bahwa dengan
melibatkan anak untuk berperan menjadi masyarakat
dimasa mendatang melalui bermain peran akan
berdampak pada pembentukan pribadi anak yang
memiliki kepedulian terhadap sesama, siap
menghadapi tantangan dan menjadi pribadi yang
mengetahui lebih jauh bagaimana bersikap terhadap
orang lain.
Kegiatan ini merupakan salah satu upaya
memberikan bekal kepada anak untuk menganalisis
berbagai kondisi lingkungan ekosistem serta yang
dilakukan tentu akan memberikan bekal kecintaan
terhadap lingkungan alam yang sejalan dengan
penelitian Thomas (2005) bahwa penggunaan
outdoor learning dengan selingan menjelajah
lingkungan dapat memberikan bekal kemampuan
memelihara lingkungan. Kegiatan ini dilakukan
sebagai upaya memberikan perubahan sikap siswa
melalui proses pembelajaran bermuatan lingkungan,
hal ini selaras dengan hasil penelitian Hungervord
dan Volk (2010) yang mampu memberikan
perubahan terhadap sikap dan kebiasaan anak
menggunakan pembelajaran berbasis lingkungan.
Proses
pembelajaran dilanjutkan
dengan
melaksanakan aktivitas permainan yang terstruktur
menggunakan beberapa permainan tradisional yang

(2018)

menyatakan outdoor learning mampu memberikan
kontribusi dalam kemampuan kerja kelompok, sikap
dan saling menghargai satu sama lain.
Pengembangan kemampuan ini sejalan dengan
pendapat Jamil (2016:9) bahwa permainan dapat
melatih siswa untuk menjadi pribadi yang terbuka,
melebur, menyatu serta belajar bersama dengan
orang lain sehingga menjadi cikal bakal penting bagi
hidupnya kelak ketika dewasa terjun bermasyarakat.
Kegiatan ini juga merupakan bagian dari metode
outbound yang menjadikan permainan bermuatan
berbagai keterampilan dan pesan moral hingga dapat
meningkatkan pengendalian emosional anak serta
diarahkan untuk mengasah kemampuan kerjasama
anak, pemilihan kegiatan ini selaras dengan
penelitian maryatun (2014) outbound mampu
mengembangkan moral behaviour anak sebagai
bekal pengendalian diri dan emosi dimasa depan.
Pencapaian seperti yang ditunjukkan dalam
penelitian tidak terlepas dari komitmen guru dan
masyarakat sekolah untuk menunjung tinggi nilainilai kebajikan dalam proses pembelajaran, hal ini
sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh
Afifah, Suriansyah dan Aslamiah (2019) yang
mengemukakan implementasi aqidah islam dalam
kurikulum. Sejalan dengan penelitian ini, Wahyu
dan Maimunah (2018), Metroyadi (2017)
mengemukakan bahwa penanaman nilai religious
dan moral pada anak usia dini dapat dilakukan
dengan mulai mengenalkan cara beribadah sejak
dini, seperti gerakan sholat dan nilai-nilai kebajikan
yang terkandung didalamnya. Berdasarkan hasilhasil penelitian ini dapat dimaknai bahwa dengan
membekali nilai-nilai kebajikan kepada anak usia
dini akan memberikan dampak yang sangat besar
terhadap sikap dan moral anak.
Selain memasukkan nilai-nilai kebajikan dalam
kurikulum, pencapaian penelitian ini juga didukung
dengan implementasi pengelolaan kecerdasan
interpersonal dan kecerdasan emosi para guru yang
ditunjukkan dengan kesabaran dan keuletan dalam
memberikan bimbingan kepada anak. Hal tersebut
sejalan dengan penelitian Hamid, Suriansyah dan
Ngadimun (2019) yang mengemukakan bahwa ada
hubungan yang erat antara kecerdasan interpersonal
dengan kecerdasan emosional terhadap performa
guru didalam proses pembelajaran. Hal ini
menunjukkan bahwa pengelolaan kecerdasan
emosional dan kecerdasan interpersonal diantara
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bermuatan kerjasama. Kegiatan pembelajaran yang
diisi dengan permainan berbasis kearifan lokal
merupakan salah satu upaya menumbuhkan katakter
pada anak usia dini sebagaimana hasil penelitian Nur
(2013) yang menemukan bahwa permainan
tradisional yang diterapkan dalam proses
pembelajaran mampu meningkatkan kerjasama anak,
hal ini juga selaras dengan hasil penelitian Asriati
(2012) dengan menerapkan pembelajaran berbasis
kearifan lokal mampu menumbuhkan berbagai
karakter anak khususnya kerjasama yang selaras
dengan tujuan penelitian ini.
Pembelajaran yang dirangkai dengan aktivitas
yang dapat meningkatkan keaktifian juga disajikan
melalui permainan yang terstruktur untuk menambah
kebermaknaan pembelajaran. Permainan disajikan
berbeda-beda setiap harinya agar siswa antusias dan
memiliki ketertarikan dalam mengikuti proses
pembelajaran. Upaya yang dilakukan oleh peneliti
untuk menumbuhkan karakter seperti kerjasama
melalui permainan tradisional juga selaras dengan
hasil penelitian Suyitno (2012) yang menerepkan
pembelajaran berbasis kearifan lokal dengan
beragam solusi seperti permainan tradisional
ternyata mampu menumbuhkan berbagai karakter
dalam diri anak. Upaya mengintegrasikan permainan
tradisional dalam proses pembelajaran juga
berdampak pada pengembangan fisik motorik anak,
sebagaimana dipaparkan dalam penelitian Prastika
dan Wahyudi (2017) bahwa permainan tradisional
dalam proses pembelajaran berdampak besar
terhadap pengembangan aspek motorik kasar anak.
Permainan yang terintegrasi dalam pembelajaran
dan dilaksanakan diluar kelas juga memiliki dampak
yang luar biasa bagi sikap dan kemampuan anak
dalam bekerjasama dan saling berinteraksi hingga
menjalin hubungan positif satu sama lain.
Kemampuan yang dikuasai siswa sejalan dengan
hasil penelitian Stuhr, Sutherland, Ressler & Ortiz
(2015) yang mengemukakan bahwa pembelajaran
dengan outdoor learning mampu memberikan
pemahaman serta menanamkan kemampuan
menjalin hubungan satu sama lain.
Penggunaan permainan untuk meningkatkan
motivasi anak dalam belajar juga dikemukakan oleh
Fatmasari, Darmiyati dan Sulaiman (2015),
Aslamiah dan Agusta (2017) bahwa penggunaan
team game tournament dapat menggugah semangat
anak karena mengandung unsur menyenangkan dan
memberikan tantangan kepada anak dalam belajar
karena memuat kegiatan yang menguji keikutsertaan
anak dalam proses pembelajaran. Penelitian serupa
juga dilakukan oleh Elyanoor dan Novitawati
(2017), Aslamiah dan Pratiwi (2016) bahwa
penggunaan permainan berupa memasangkan kartu,

melempar bola berisi teka-teki dan sejenisnya
memberi kontribusi yang besar terhadap motivasi
belajar anak yang juga memiliki implikasi pada
peningkatan hasil belajar.

SIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan dalam penelitian ini adalah penerapan
strategi outdoor learning dan metode outbound
berbasis kearifan lokal mampu mengembangkan
kerjasama anak secara bertahap hingga mencapai
indikator keberhasilan pada pertemuan terakhir
yakni lebih dari 80% anak memperoleh kriteria
“berkembang sangat baik”.
Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan
kesimpulan yang telah diuraikan dapat dikemukakan
beberapa saran (1) kepada peneliti hendaknya dapat
memanfaatkan hasil penelitian ini dengan sebaikbaiknya dan dapat menerapkan hasil temuan yang
diperoleh untuk kepentingan pendidikan dalam
upaya peningkatan mutu pendidikan; (2) kepada
guru kelas hendaknya dapat menggunakan strategi
pembelajaran
yang
bervariasi
untuk
mengembangkan
kerjasama
anak
dalam
pembelajaran di taman kanak-kanak; (3) kepada
kepala sekolah hendaknya dapat membantu guru
dalam mengembangkan berbagai keterampilan anak
dengan memberikan bimbingan dan pembinaan
dalam menerapkan strategi dan model pembelajaran
yang bervariasi untuk melaksanakan kegiatan
pembelajaran hingga mampu meningkatkan mutu
pendidikan.
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