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ABSTRAK 
 
Anak prasekolah merupakan periode emas yang menentukan kualitas hidupnya di masa yang akan 

datang. Keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan merupakan masalah yang sering dijumpai 
di masyarakat, tetapi terkadang kurang mendapatkan penanganan yang tepat. Dari survey awal 

yang dilakukan peneliti didapatkan sebagian besar dari 15 siswa perkembangan anak meragukan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cooperative play dapat menstimulasi perkembangan 

anak. 
Desain penelitian yang digunakan adalah pra eksperiment one group pretest-postest design. 

Populasi penelitian seluruh anak prasekolah sebanyak 25 responden 4-6 tahun pada bulan Mei 2015 

dan besar sampel sebanyak 24 responden dengan teknik Simple Random Sampling. Data penelitian 
ini diambil melalui lembar observasi KPSP. Variabel independen adalah cooperative play dan  
dependennya perkembangan anak. Dianalisis dengan menggunakan Uji wilcoxon dengan taraf 

signifikan α=0,05. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar anak prasekolah sebelum di berikan perlakuan 

sebanyak 14 responden (58,3%) mengalami perkembangan yang meragukan. Dan setelah diberi 

perlakuan cooperative play seluruhnya (100%) anak prasekolah sesuai dengan tahap 

perkembangannya. Diperoleh nilai Z=-3,742 p=0,00 dimana p≤0,05 sehingga H1 diterima artinya 
terdapat pengaruh cooperative play terhadap perkembangan anak prasekolah. 

Saran yang dapat diberikan pada orang tua bahwa Cooperative play dapat diterapkan untuk 

menstimulasi perkembangan anak prasekolah. 
 

Kata kunci : cooperative play, perkembangan anak 

 

PENDAHULUAN 
 

Anak bukanlah miniatur orang 

dewasa, dan anak tidak bisa dituntut 

menjadi dewasa sebelum waktunya. Masa 
kanak-kanak merupakan awal kehidupan 

sosial yang berpengaruh bagi anak dengan 

ciri perkembangan yaitu belajar mengenal 
dan menyukai orang lain melalui aktivitas 

sosial (Ariyanti, 2006). 

Perkembangan anak prasekolah 
merupakan hal yang penting untuk 

diperhatikan. Perkembangan harus berjalan 

ke arah yang lebih baik. Tetapi pada 

kenyataanya tidak semua perkembangan 
dapat berjalan sesuai dengan optimal 

sesuai dengan yang diharapkan. (Hidayat, 
2005).  

Permasalahan yang dihadapi anak 

dapat dilihat melalui tingkah laku anak 

pada saat mengikuti proses pembelajaran 
di kelas atau pada saat anak bermain. 

Berbagai faktor yang menyebabkan 
permasalahan perkembangan anak tidak 

hanya menghambat perkembangan emosi 

dan sosialnya, akan tetapi juga menghambat 
perkembangan fisik, intelektual, kognitif dan 

bahasa (Rita Eka Izzaty, 2005). Oleh karena itu 

dalam menangani permasalahan anak tidak bisa 
hanya menyelesaikan satu aspek saja. Akan 

tetapi setiap permasalahan anak harus di analisis 
latar belakang atau penyebabnya dan ditangani 
secara menyeluruh yang mempertimbangkan 

aspek biologis, sosio emosional serta aspek 

kognitifnya. 

McGregor (2007), menyatakan lebih 
dari 200 juta anak usia dibawah 5 tahun di dunia 

tidak memenuhi potensi perkembangan mereka 
dan sebagian besar diantaranya adalah anak-
anak yang tinggal di benua Asia dan Afrika. 

Beberapa tahun terakhir ini, terjadi berbagai 

masalah perkembangan anak seperti 

keterlambatan motorik, berbahasa, perilaku, 
autisme, dan hiperaktif yang semakin meningkat. 
Angka kejadian keterlambatan perkembangan di 

Amerika serikat berkisar 12-16%, Thailand 24%, 
dan Argentina 22%, sedangkan di Indonesia 

antara 13%-18% (Hidayat, 2010). 

Seorang anak dapat mengalami 
keterlambatan satu ranah perkembangan atau 
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dapat pula di lebih dari satu ranah 

perkembangan. Keterlambatan 
perkembangan umum atau global 

developmental delay merupakan keadaan 

keterlambatan perkembangan yang 

bermakna pada dua atau lebih ranah 
perkembangan. Secara garis besar, ranah 

perkembangan anak terdiri atas motor 
kasar, motor halus, bahasa / bicara, dan 
personal sosial / kemandirian. Sekitar 5 

hingga 10% anak diperkirakan mengalami 

keterlambatan perkembangan. Data angka 
kejadian keterlambatan perkembangan 

umum belum diketahui dengan pasti, 
namun diperkirakan sekitar 1-3% anak di 

bawah usia 5 tahun mengalami 
keterlambatan perkembangan umum (IDAI, 

2013). 

Ikatan Dokter Anak Indonesia 
(IDAI) Jawa Timur melakukan 

pemeriksaan terhadap 2.634 anak dari usia 
0-72 bulan. Dari hasil pemeriksaan untuk 
perkembangan ditemukan normal sesuai 

dengan usia 53%, meragukan 

(membutuhkan pemeriksaan lebih dalam) 

sebanyak 13%, penyimpangan 
perkembangan sebanyak 34%. Dari 
penyimpangan perkembangan, 10% 

terkena motorik kasar (seperti berjalan, 
duduk), 30% motorik halus (seperti 

menulis, memegang), 44% bicara bahasa 

dan 16% sosialisasi kemandirian. 

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa 
angka meragukandan penyimpangan 

perkembangan masih cukup besar di 

Indonesia.  
Berdasarkan survey awal yang 

dilakukan di TK Mardisiwi pada anak laki-

laki dan perempuan dengan menggunakan 
Kuesioner Pra Skrining Perkembangan 

(KPSP) usia 36 sampai 72 bulan dengan 

jumlah siswa 15 anak usia 3 sampai 6 

tahun, 4 anak (27%) diantaranya 
perempuan dan 11 anak (73%) laki-laki. 

Didapatkan 8 anak (53%) 
perkembangannya meragukan dan 7 anak 
(47%) lainnya perkembangannya sesuai 

dengan umurnya. Dari 8 anak (53%) 

tersebut, 2 anak (13.3%) diantaranya 
perempuan dan 6 anak (39.7%) 

diantaranya laki-laki. Berdasarkan data 
diatas, masalah penelitian ini adalah masih 

ada anak yang mengalami gangguan 
perkembangan. 

Banyak faktor yang mempengaruhi 

perkembangan anak. Menurut 

Soetjiningsih (1995) dalam Nursalam (2005), 

faktor- faktor yang mempengaruhi 
perkembangan anak dapat dikelompokkan 

menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor 

eksternal. Faktor dalam (internal) diantaranya: 

Genetik, pengaruh genetik artinya bahwa bentuk 
untuk konstitusi seseorang ditentukan oleh 

faktor keturunan. Faktor genetik akan 
berpengaruh pada kecepatan pertumbuhan, 
kematangan tulang, gizi, alat seksual, dan saraf. 

Pengaruh hormon, pengaruh hormon sudah 

terjadi sejak masa pranatal yaitu saat janin 
berumur 4 bulan.  

Faktor lingkungan (eksternal) adalah 
faktor yang berasal dari lingkungan dapat 

dikelompokkan menjadi faktor pranatal (selama 
kehamilan), dan faktor post natal. Faktor 

Pranatal (Selama Kehamilan), meliputi : Gizi, 

gizi ibu yang jelek sebelum terjadinya 
kehamilan maupun pada waktu sedang hamil, 

menghasilkan bayi BBLR (Berat Badan Lahir 
Rendah) atau lahir mati dan dapat pula 
menyebabkan hambatan pertumbuhan otak janin, 

anemia pada bayi baru lahir, bayi baru lahir 

mudah terkena infeksi, abortus, dan sebagainya. 

Toksin dan infeksi pada trimester pertama dan 
kedua kehamilan dapat mengakibatkan kelainan 
pada janin. 

Faktor postnatal, meliputi : Pengetahuan 
ibu, pengetahuan merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi perilaku ibu dalam 

perkembangan anak. Budaya lingkungan, dalam 

hal ini adalah masyarakat dapat mempengaruhi 
pertumbuhan dan perkembangan anak dalam 

memahami atau mempersepsikan pola hidup 

sehat. Lingkungan pengasuhan, pada lingkungan 
pengasuhan ini interaksi ibu dan anak sangat 

penting dalam mempengaruhi tumbuh kembang 

anak. Olahraga atau latihan fisik dapat memacu 
perkembangan anak, karena dapat meningkatkan 

sirkulasi darah sehingga suplay oksigen ke 

seluruh tubuh dapat teratur. Selain itu, latihan 

juga meningkatkan stimulasi perkembangan otot 
dan pertumbuhan sel.  

Seorang anak yang berada dalam masa 
pertumbuhan dan perkembangan secara tidak 
langsung akan mengalami beberapa gangguan 

yang menghambat perkembangannya. Ada 

beberapa gangguan perkembangan anak 
diantaranya, gangguan terlambat dalam 

berbicara, gangguan dalam kebiasaan-kebiasaan 
anak, gangguan emosi, gangguan ketika tidur, 

gangguan berbadan pendek, gangguan pada 
kecemasan, Maka dari itu sebagai orang tua 

diharuskan agar lebih peka terhadap berbagai 

gangguan yang dialami oleh anak, misalnya 
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dengan cara menstimulasi (meningkatkan 

respon anak). 
Stimulasi perkembangan anak 

yang mendapatkan stimulasi terarah dan 

teratur akan lebih cepat berkembang 

dibandingkan dengan anak yang kurang 
atau tidak mendapat stimulasi. Stimulasi 

adalah kegiatan merangsang kemampuan 
dasar anak umur 0-6 tahun agar anak 
tumbuh dan berkembang secara optimal. 

Setiap anak perlu mendapat stimulasi rutin 

sedini mungkin dan terus menerus pada 
setiap kesempatan (Agus, 2008). 

Para ahli tumbuh kembang 
menekankan empat aspek kemampuan 

dasar anak yang perlu mendapat 
rangsangan yaitu: kemampuan gerak kasar, 

gerak halus, bicara dan berbahasa, serta 

kemampuan bersosialisasi (berinteraksi), 
dan kemandirian. Karena itu stimulasi 

dilakukan dengan cara mengajak anak 
bermain, bernyanyi dan variasi lain yang 
menyenangkan, tanpa paksaan dan 

hukuman. Anak yang memperoleh 

stimulus yang terarah akan lebih cepat 

berkembang dibandingkan anak yang 
kurang memperoleh stimulus. Aktivitas 
bermain tidak selalu menggunakan alat-

alat permainan, meskipun alat permainan 
penting untuk merangsang perkebangan 

anak (Nursalam, 2005).  

Kegiatan kooperatif dapat 

meningkatkan perkembangan anak, 
kegiatan ini dapat dilakukan dengan 

berbagai metode yang praktis seperti 

bermain kooperatif  (cooperative play). 
Cooperative play merupakan salah satu 

jenis permainan yang ditandai dengan 

adanya kerja sama atau pembagian tugas 
dan pembagian peran antara anak-anak 

yang terlibat dalam permainan untuk 

mencapai suatu tujuan bersama. 

Cooperative play lebih menekankan pada 
partisipasi, tantangan, dan melakukan hal 

yang menyenangkan daripada untuk 
mengalahkan kawan yang ikut serta dalam 
permainan. Permainan ini juga lebih 

menekankan pada bermain daripada 

melakukan persaingan ataupun konflik 
(Adi, 2012). 

 
Berdasarkan latar belakang di atas 

dan mengingat pentingnya bermain pada 
anak maka peneliti tertarik meneliti 

tentang Pengaruh Cooperative Play   

Terhadap Perkembangan Anak Prasekolah 

usia 4-6 tahun di TK Mardisiwi desa 

Pendowolimo, Kecamatan Karangbinangun 
Kabupaten Lamongan tahun 2015. 

 

METODE PENELITIAN 
 
Desain penelitian yang digunakan 

adalah Pra-Eksperiment one group pretest-

postest design, yaitu suatu penelitian pre 

eksperimental di mana peneliti memberikan 
perlakuan pada kelompok studi tetapi 

sebelumnya diukur atau ditest dahulu (pretest) 

dan selanjutnya setelah perlakuan kelompok 
studi diukur atau ditest kembali (posttest), 

(Budiman, 2011). 

Variabel independen dalam penelitian ini 
adalah cooperative play dan Variabel dependen 

dalam penelitian ini adalah perkembangan anak.  

 

HASIL PENELITIAN 
 

1. Data Umum 
1) Karakteristik responden berdasarkan umur 

anak  
Tabel 1  Distribusi Berdasarkan Umur Anak  

No Umur Anak F % 

1. 

2. 
3. 

≥ 4 tahun 

≥ 5 tahun 
6 tahun 

15 

9 
0 

62,5 

37,5 
0 

Jumlah  24 100 

Pada tabel 1 diatas menunjukkan bahwa 

sebagian besar atau (62,5%) anak prasekolah 

berusia ≥ 4 tahun, dan tidak satupun berusia 6 

tahun. 
 

2) Karakteristik responden berdasarkan jenis 
kelamin anak  

Tabel 2 Distribusi Berdasarkan Jenis Kelamin 

Anak  

No Jenis Kelamin F % 

1.  
2. 

Laki-laki 
Perempuan  

15 
9 

62,5 
37,5 

Jumlah  24 100 

Pada tabel 2 diatas menunjukkan bahwa 

sebagian besar atau (62,5%) jenis kelamin anak 
prasekolah adalah laki-laki. 
3) Karakteristik responden berdasarkan umur 

ibu 

 Tabel 3 Distribusi Umur Ibu  

No Umur F % 

1. 

2. 

21-35 Tahun 

>35 Tahun 

19 

5 

79,2 

20,8 

Jumlah  24 100 
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Pada tabel 3 diatas menunjukkan 

bahwa hampir seluruhnya atau (79,2%) ibu 
dari responden berumur 21-35 tahun. 

 

4) Karakteristik responden berdasarkan 

tingkat pendidikan orang tua  
Tabel 4  Distribusi Berdasarkan 

Pendidikan Ibu  

No Pendidikan F % 

1. 
2. 

3. 

4. 

SD 
SMP 

SMA 

PT 

0 
9 

12 

3 

0 
37,5 

50 

12,5 

Jumlah  24 100 

Pada tabel 4 diatas menunjukkan 

bahwa sebagian atau (50%) ibu dari 

responden berpendidikan SMA dan tidak 
satupun berpendidikan SD. 

 

5) Tingkat Pekerjaan Ibu 
Tabel 5  Distribusi Berdasarkan Pekerjaan 

Ibu  

No Pekerjaan  F % 

1. 
2. 

3. 

4. 

IRT 
Petani 

PNS 

Swasta 

10 
2 

2 

10 

41,7 
8,3 

8,3 

41,7 

Jumlah 24 100 

Pada tabel 5 di atas menunjukkan 

bahwa hampir setengah atau masing-

masing (41,7%) bekerja sebagai IRT dan 
swasta, dan sebagian kecil atau masing-

masing (8,3%) bekerja sebagai petani dan 
PNS. 

 

2. Data Khusus 
1) Perkembangan anak sebelum diberikan 

cooperative play 
Tabel 6 Perkembangan Anak Sebelum 

Diberikan Cooperative Play  

No Perkembangan Anak F % 

1. 
2. 

3. 

Penyimpangan  
Meragukan  

Sesuai  

0 
14 

10 

0 
58,3 

41,7 

Jumlah 24 100 

Pada Tabel 6 diatas menunjukkan 

bahwa sebagian besar atau (58,3%) anak 
prasekolah mengalami perkembangan yang 
meragukan dan tidak satupun yang 

mengalami penyimpangan. 
2) Perkembangan anak sesudah diberikan 

cooperative play 

Tabel 7 Distribusi Perkembangan Anak 

Sesudah Diberikan Cooperative 
Play  

No Perkembangan Anak F % 

1. 
2. 
3.  

Penyimpangan  

Meragukan  
Sesuai  

0 

0 
24 

0 

0 
100 

Jumlah 24 100 

Pada Tabel 7 diatas menunjukkan bahwa 
seluruhnya atau (100%) perkembangan anak 

prasekolah setelah diberi perlakuan, sesuai 

dengan tahap perkembangannya dan tidak 

satupun atau (0%) yang mengalami 
penyimpangan. 

 
3) Perkembangan anak sesudah diberikan 

cooperative play 

Tabel 8 Tabel Silang Distribusi Perkembangan 

Anak Sebelum dan Sesudah Di 
Berikan Cooperative Play  

No Sebelum 

Perkembangan Anak Sesudah 

P M S  Total  

Σ % Σ % Σ % Σ % 

1. 
2 

3. 

P 
M 

S 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 
14 

10 

0 
100 

100 

0 
14 

10 

0 
100 

100 

Total  0 0 0 0 24 100 24 100 

Z = -3,742, p = 0,000 

Pada Tabel 8 diatas dapat diketahui 

bahwa seluruhnya atau (100%) perkembangan 

anak setelah diberi perlakuan cooperative play, 
sesuai tahap perkembangannya. Artinya dari 14 
responden yang sebelumnya perkembangannya 

meragukan, seluruhnya atau (100%) mengalami 

peningkatan perkembangan ke tahap sesuai 
dengan umurnya. Dan 10 responden baik 

sebelum dan sesudah perlakuan, seluruhnya atau 

(100%) tetap dalam tahap sesuai perkembannya. 
Dengan menggunakan uji statistik 

Wilcoxon Sign Rank Test dan α=0,05 dengan 

bantuan SPSS versi 16,0 didapatkan Z = -3,742 
dan p sign = 0,000, artinya p sign ≤ 0,05 maka 

H1 diterima yaitu Metode Cooperative Play 

menstimulasi Perkembangan Anak 
 

PEMBAHASAN 
 

1. Perkembangan Anak Sebelum Diberikan 

Cooperative Play 

Pada Tabel 6 diatas menunjukkan bahwa 

sebagian besar atau (58,3%) responden 

mengalami perkembangan yang meragukan. 
Intervensi yang dilakukan saat perkembangan 

anak meragukan yaitu pemeriksaan ulang 2 

minggu kemudian. Selama 2 minggu anak 
tersebut di stimulasi dengan perlakuan 
cooperative play untuk mengejar ketertinggalan. 

Anak yang mengalami keterlambatan bila 
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dibiarkan akan mengalami kegagalan di 

sekolahnya, faktor lingkungan yang dapat 
menyebabkan gangguan tumbuh kembang 

salah satunya yaitu umur anak. 

Berdasarkan pada tabel 1 diatas 

menunjukkan bahwa sebagian besar atau 
(62,5%) anak prasekolah berusia ≥ 4 tahun. 

Masa kanak-kanak dini atau anak usia pra-
sekolah merupakan fase perkembangan 
individu sekitar 2-6 tahun, ketika anak 

mulai memiliki kesadaran tentang dirinya 

sebagai perempuan atau laki-laki, dapat 
mengatur dirinya sendiri dan mengenal 

beberapa hal yang dianggap berbahaya 
(PAUDNI, 2013). 

Berdasarkan pada tabel 2 
menunjukkan bahwa sebagian besar atau 

(62,5%) jenis kelamin anak prasekolah 

laki-laki. Dalam bermain, tidak boleh 
memilih permainan yang membedakan 

jenis kelamin karena pada usia anak saat 
ini perlu diperkenalkan berbagai hal dan 
peran sesuai jenis kelaminnya (Kusbudiah, 

2014). Anak perempuan lebih sedikit 

melakukan permainan yang menghabiskan 

banyak energi, misalnya memanjat, berlari-
lari, atau kegiatan fisik yang lain. 
Perbedaan ini bukan berarti bahwa anak 

perempuan kurang sehat dibanding anak 
laki-laki, melainkan pandangan masyarakat 

bahwa anak perempuan sebaiknya menjadi 

anak yang lembut dan bertingkah laku 

yang halus. 
Dari hasil penelitian diatas 

perkembangan anak sebelum diberi 

perlakuan sebagian besar dalam tahap 
meragukan. Perkembangan anak yang 

meragukan ini sebagian besar pada 

perkembangan sosialisasi dan kemandirian. 
Sebanyak tujuh anak yang jawabannya 

‘tidak’ dalam perkembangan sosialisasi 

dan kemandirian. Karena setiap kuesioner 

ada 9-10 pertanyaan, selain pada 
perkembangan sosialisasi dan kemandirian 

setiap anak ada satu sampai dua jawaban 
‘tidak’ pada perkembangan lainnya seperti 
pada gerak kasar, gerak halus, bicara dan 

bahasa. 

 

2. Perkembangan Anak Sesudah 

Diberikan Cooperative Play 

Berdasarkan  pada Tabel 7 diatas 
menunjukkan bahwa seluruhnya atau 

(100%) perkembangan responden setelah 

diberi perlakuan, sesuai dengan tahap 

perkembangannya dan tidak satupun atau 

(0%) yang mengalami penyimpangan. Artinya 

14 responden seluruhnya atau (100%) 
mengalami peningkatan perkembangan yang 

awalnya meragukan menjadi sesuai 

perkembangan setelah diberi perlakuan 

cooperative play. 
Setiap anak perlu mendapat stimulasi 

rutin sedini mungkin dan terus menerus pada 
setiap kesempatan. Kurangnya stimulasi dapat 
menyebabkan penyimpangan tumbuh kembang 

anak bahkan gangguan yang menetap. Stimulasi 

tumbuh kembang anak dapat dilakukan oleh 
setiap orang yang berinteraksi dengan anak, 

mulai dari ibu, ayah, pengasuh anak, anggota 
keluarga lain dan kelompok masyarakat di 

lingkungan rumah tangga masing-masing dan 
dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Ambiyak 

(2011), Kesempatan bermain sangat berguna 

dalam memahami tahap perkembangan anak 
yang kompleks, karena bermain adalah aktivitas 

yang menyenangkan bagi semua orang. Bermain 
akan memuaskan tuntutan perkembangan 
motorik, kognitif, bahasa, sosial, nilai-nilai dan 

sikap hidup. Oleh karena itu skrining 

perkembangan sangat penting dilakukan sedini 

mungkin, bisa dilakukan oleh orang tua sendiri, 
atau gurunya. Namun hasil skrining bukanlah 
diagnosis sehingga perlu pemeriksaan lebih 

lanjut. Hasil penelitian Damayanti (2006) 
mengemukakan, sensivitas dan spesifitas KPSP 

masing-masing 60% dan 92%. Dengan hasil 

seperti ini dapat menimbulkan underdetection 

karena sekitar 40% anak yang sebenarnya 
mempunyai kecurigaan keterlambatan 

perkembangan tetapi tidak terdeteksi oleh KPSP. 

Dari hasil penelitian diatas, perkembangan anak 
yang sebelumnya dalam tahap meragukan 

menjadi sesuai dengan tahap perkembangannya 

setelah diberi perlakuan. Selama dua minggu 
diberi perlakuan cooperative play perkembangan 

anak meningkat, peningkatan terjadi pada semua 

perkembangan seperti gerak kasar, gerak halus, 

bicara dan bahasa, dan sosialisasi kemandirian 
dimana setiap kuesioner yang terdiri dari 9-10 

pertanyaan tidak ada jawaban ‘tidak’ disetiap 
pertanyaanya. 
 

3. Cooperative Play Meningkatkan  

Perkembangan Anak  

Dari bantuan SPSS versi 16,0 dengan 

hasil uji Wilcoxon Sign Rank Test  dan α=0,05 

tentang pengaruh cooperative play terhadap 
perkembangan anak prasekolah usia 4-6 tahun 

dengan p = 0,000 menunjukan nilai signifikan, 

(Z = -3,742) dimana hal ini berarti p sign ≤ 0,05 

sehingga H1 diterima artinya Cooperative Play 
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dapat meningkatkan perkembangan 

Perkembangan Anak Prasekolah Usia 4-6 
Tahun di TK Mardisiwi Desa 

Pendowolimo Kecamatan Karangbinangun 

Kabupaten Lamongan Tahun 2015. 

Berdasarkan Pada Tabel 8 diatas 
dapat diketahui bahwa seluruhnya atau 

(100%) perkembangan responden setelah 
diberi perlakuan cooperative play, 
perkembangan anak sesuai tahap 

perkembangannya. Artinya dari 14 

responden yang sebelumnya 
perkembangannya meragukan, seluruhnya 

atau (100%) mengalami peningkatan 
perkembangan ke tahap sesuai dengan 

umurnya. Dan 10 responden baik sebelum 
dan sesudah perlakuan, seluruhnya atau 

(100%) tetap dalam tahap sesuai 

perkembannya. Setiap anak akan 
berkembang sesuai dengan tempo dan 

kecepatan masing-masing, oleh karena itu 
perkembangan seorang anak tidak selalu 
sejalan dengan kawan-kawannya maupun 

dengan usia kronologisnya. Perkembangan 

anak merupakan proses perubahan perilaku 

dari tidak matang menjadi matang, dari 
sederhana menjadi kompleks, suatu proses 
evolusi manusia dari ketergantungan 

menjadi makhluk dewasa yang mandiri. 
Menurut Anggani (2008), 

perkembangan ini terjadi karena faktor 

belajar yang dikarenakan lingkungan. 

Perkembangan setiap manusia selalu 
melalui beberapa tahapan, dimana setiap 

tahap kehidupan mempunyai ciri masing-

masing. Anak usia dini pun berkembang 
melalui tahapan dan setiap usia 

kronologisnya akan menampilkan ciri-ciri 

perkembangan yang khas. 
Cooperative Play atau bermain 

bersama ditandai dengan adanya interaksi 

antar anak untuk bekerjasama, berbagi 

tugas, berbagi peran, dalam keterlibatan 
anak dalam suatu kegiatan bermain untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan. 
Kemampuan kerjasama akan berkembang 
dengan baik melalui bermain terutama 

permainan beregu hal ini disebabkan 

adanya tujuan yang harus dicapai secara 
bersama-sama, tanpa adanya kerjasama 

yang baik dapat dipastikan tujuan tidak 
dapat dicapai bersama (Bandi, 2010). 

Dapat disimpulkan bahwa 
cooperative play yang diberikan pada anak 

prasekolah dapat mempengaruhi 

perkembangan anak prasekolah usia 4-6 

tahun di TK Mardisiwi Desa Pendowolimo 

Kecamatan Karangbinangun Lamongan. 
Cooperative play yang dilakukan saat penelitian 

menggunakan peralatan yang ada di sekolah dan 

permainan yang sederhana seperti bermain 

‘kereta api’ yang mana setiap anak yang 
tertangkap akan menjawab setiap pertanyaan 

dari peneliti, puzzle, permainan ular tangga dan 
‘dakon’. Perlakuan ini dilakukan tiga kali setiap 
minggunya selama dua minggu.   Pertumbuhan 

dan perkembangan bukan kompetisi yang harus 

dilombakan. Oleh karena itu perlu memberikan 
wawasan dan informasi kepada orang tua 

tentang stimulasi yang perlu diberikan pada anak 
prasekolah. Hanya saja, sebagai unit terdekat 

dan paling mengerti anak, orang tua seyogyanya 
mengetahui apabila ada penyimpangan tumbuh 

kembang. Apabila terjadi penyimpangan, hal 

terpenting yang dapat dilakukan orang tua 
adalah memberikan stimulasi yang sesuai 

dengan usianya. Dengan memberikan waktu 
bermain pada anak, proses perkembangan anak 
dapat tetap berjalan sesuai dengan tahap 

perkembangannya dan tidak mengalami 

gangguan/keterlambatan. 

 
 

PENUTUP 
 

1. Kesimpulan 
1) Sebagian besar anak sebelum diberikan 

perlakuan cooperative play mengalami 

perkembangan yang meragukan. 
2) Seluruh anak prasekolah setelah diberikan 

perlakuan cooperative play, 

perkembangannya sesuai dengan tahap 

perkembangannya. 
3) Metode cooperative play dapat menstimulasi 

perkembangan anak 

 

2. Saran  

1) Bagi Teoritis 
(1) Bagi Akademis 

Diharapkan supaya lebih dikembangkan 

lagi untuk menambah ilmu khususnya tentang 

stimulasi bermain dengan metode cooperative 
play dan perkembangan anak prasekolah 

sehingga dapat dijadikan sebagai acuan bagi 
pihak lain dalam mengembangkan wacana 
tentang stimulasi bermain dengan metode 

cooperative play dan perkembangan anak pada 

anak prasekolah. 

(2) Bagi Pendidikan 
Diharapkan hasil penelitian ini dapat 

digunakan sebagai membangun bagi ilmu 

pengetahuan serta dapat digunakan sebagai 
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acuan penelitian selanjutnya. 

2) Bagi Praktisi 
(1) Bagi Institusi 

Diharapkan dapat digunakan untuk 

meningkatkan partisipasi dalam program 
dan sebagai sumber data serta masukan. 

(2) Bagi Profesi Kebidanan 
Bidan perlu meningkatkan 

penyuluhan pada orang tua tentang 
perkembangan anak agar orang tua dapat 

mengetahui bagaimana cara menstimulasi 

perkembangan anak sesuai dengan usia 
dan tahap perkembangannya. 
(3) Bagi Penulis Selanjutnya 

Diharapkan bisa menambah 
jumlah responden, jumlah sampel dan 

observasi lebih lanjut pada responden. 
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