
II. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hakekat Anak Usia Dini

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pasal 1 angka 14 menyatakan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir

sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian

rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan

jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki

pendidikan lebih lanjut.

Peraturan dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 Pasal 18,

Suyadi(2010:9) menjelaskan dengan detail tentang pendidikan anak usia

dini, yaitu:

(1) Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan
dasar, (2) Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan melalui jalur
pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal, (3)  Pendidikan Anak
Usia Dini jalur pendidikan formal: TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat,
(4) Pendidikan Anak Usia Dini jalur pendidikan nonformal: KB, TPA, atau
bentuk lain yang sederajat, (5) Pendidikan Anak Usia Dini jalur pendidikan
informal: pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh
lingkungan, dan (6) ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini
sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)
diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
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Didukung juga dengan Direktorat PAUD dalam Yamin dan Sanan (2010:1)

Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang paling mendasar dan

menempati kedudukan sebagai golden age dan sangat strategis dalam

pengembangan sumber daya manusia.

Selain dari pengertian anak usia dini menurut pemerintah yang telah di atur

dalam Undang-undang, ada beberapa tokoh pendidikan anak usia dini yang

mengartikan pendidikan anak usia dini beragam namun mempunyai tujuan

yang sama. Seperti pendapat Cekoslovakia dalam Jamaris(2006:1)

mengatakan bahwa pendidikan anak sejak dini sudah dimulai di dalam

pangkuan ibunya.

Jadi, pendidikan anak usia dini adalah pendidikan yang dimulai dari sejak

anak dalam kandungan dimana pada masa tersebut merupakan masa golden

age (masa emas) anak dengan mudah merespon stimulus yang diterima

melalui lingkungan dengan rentang usia 0-6 tahun.

2.2 KarakteristikPerkembangan Anak Usia Dini

Karakteristik anak usia dini diartikan Rusdinal dalam Atri(2012:3 )yang

mangatakan bahwa

karakteristik anak usia 5-7 tahun adalah sebagai berikut: 1) anak pada masa
praoperasional, belajar melalui pengalaman konkret dan dengan orientasi
dan tujuan sesaat, 2) anak suka menyebutkan nama-nama benda yang ada
disekitarnya dan mendefinisikan kata, 3) anak belajar melalui bahasa lisan
dan pada masa ini berkembang pesat, 4) anak memerlukan struktur kegiatan
yang lebih jelas dan spesifik.
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Perkembangan anak usia dini Hafina (2012:2-3) menjelaskan bahwa

perkembangan kognitif, yaitu:

1) Mengelompokkan benda-benda yang sejenis, 2) Mengemlompokkan
bentuk, 3) Membedakan rasa., 4) Membedakan bau, 5) Membedakan warna,
6) Menyebutkan dan mengenal bilangan (1-10), 7) Rasa inign tahu yang
tinggi, dan 8) Imajinatif.

Mengacu pada pendapat di atas,Hartati(2005:8-11) juga menyebutkan

karakteristik anak usia dini yaitu:

1) anak bersifat egosentris, 2) anak memiliki rasa ingin tahu yang besar, 3)
anak adalah makhluk sosial, 4) anak bersifat unik, 5) anak umumnya kaya
dengan fantasi, 6) anak memiliki daya konsentrasi yang pendek, dan 7) anak
merupakan masa belajar yang paling potensial.

Setelah merujuk pada semua pengertian tentang karakteristik yang  dimiliki

anak usia dini dapat disimpulkan bahwa masa  tersebut merupakan  masa

yang paling tepat untuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki anak

sejak dini. Dengan imajinasi anak yang kuat dapat dikembangkan anak

tersebut menjadi anak yang kreatif.

2.3 Pengertian Belajar dan Pembelajaran Anak Usia Dini

Hartati (2005:23) mengatakan bahwa Pembelajaran pendidikan anak usia

dini umumnya dilandasi 2 teori belajar, yaitu: 1) teori behaviorisme, dan 2)

teori konstruktivisme. Walaupun kedua teori tersebut masing – masing

tentang anak usia dini namun keduanya mempunyai karakteristik yang

berbeda. Pada teori behaviorisme lebih menekankan pada hasil belajar,

sedangkan teori konstruktivisme menekankan pada hasil belajar.
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Proses pembelajaran PAUD menurut Isjoni (2009:74)  harus memenuhi

prinsip, yaitu: 1) berangkat dari yang dimiliki anak, 2) belajar harus

menantang pemahaman anak, 3) belajar dilakukan dengan bermain, 4)

menggunakan alam sebagai sarana pembelajaran, 5) belajar dilakukan

melalui sensorinya, 6) belajar membekali keterampilan hidup, 7) belajar

sambil melakukan.

Pada teori behaviorisme  Hartati (2005:23) terdapat  beberapa pendapat para

ahli yang setuju akan bahaviorisme, diantaranya

Thorndike mengemukakan bahwa belajar merupakan proses interaksi antara

stimulus dan respon. Salah satu ahli yang terkenal dan setuju dengan Teori

konstruktivisme yaitu Jean Peaget berpendapat bahwa proses belajar terdiri

dari asimilasi, akomodasi, dan equilibrasi (penyeimbang).

Dengan demikian untuk memperoleh hasil belajar yang baik dan

menyenangkan anak, maka proses pembelajaran dilakukan dengan cara

bermain. Dimana bermain merupakan aktifitas belajar mengajar yang

dilakuan dalam pendidikan anak usia dini. Salah satu pendekatan

pendidikan anak usia dini dilakukan melalui bermain.

Menurut Moeslichatoen (2004:31)

“Pengertian bermain bagi anak merupakan tuntutan dan kebutuhan yang
esensial bagi anak TK. Melalui bermain anak akan memuaskan tuntutan dan
kebutuhan perkembangan dimensi motorik, kognitif, kreativitas, bahasa,
emosi, nilai, dan sikap hidup”.
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Pendapat Yamin dan Sanan (2010:285)  juga mendukung bahwa

Bermain sebagai suatu fenomena yang paling alamiah dan luas serta
memegang peran penting dalam proses perkembangan anak. Ada 5
pengertian sehubungan bermain, yaitu:
1. Sesuatu yang menyenangkan dan memiliki nilai positif bagi anak.
2. Tidak memiliki tujuan ekstrinsik, namun memotivasinya lebih bersifat

instrinsik.
3. Bersifat spontan dan sukarela.
4. Melibatkan peran serta aktif anak.
5. Memiliki hubungan sistematik yang khusus dengan sesuatu yang

bukan bermain  seperti misalnya: kemampuan kreatifitas, kemampuan
memecahkan masalah, belajar bahasa, perkembangan sosial, disiplin,
mengendalikan emosi”.

Belajar dan pembelajaran yang dilaksanakan pada pendidikan anak usia

melalui bermain merupakan perantara dengan menggunakan kegiatan

untuk meningkatkan perkembangan aspek nilai-nilai dan moral agama,

bahasa, kognitif, fisik motorik, dan sosial emosional dengan baik.

2.4 Pengertian Sains Anak Usia Dini

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “terampil” artinya cekatan

atau cakap. Jadi “keterampilan” artinya cakap untuk menyelesaikan tugas.

Menurut pendapat Fisher dalam Nugraha (2005:4) mendefinisikan,“sains

sebagai suatu kumpulan pengetahuan yang diperoleh denganmenggunakan

metode-metode yang berdasarkan pada pengamatan denganpenuh

ketelitian”.
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Pendapat diatas didukung juga oleh pernyataanSlamet Suyanto (Marcha,
2012),

“Pembelajaran untuk anak usia dini sebaiknya terpadu. Mereka tidak belajar
mata pelajaran tertentu, seperti sains, matematika, dan bahasa secara
terpisah. Hal itu didasarkan atas berbagai kajian keilmuan PAUD bahwa
anak belajar segala sesuatu dari fenomena dan objek yang ditemui.
Pengembangan pembelajaran sains dilaksanakan dengan pembelajaran
terpadu. Pembelajaran terpadu dapat memudahkan guru untuk
menyampaikan makna serta tujuan dari pelaksanaan kegiatannya tersebut”.

Melengkapi   pendapat Slamet Suyanto (Marcha, 2012) mengemukakan

topik dari beberapa kegiatan pengenalan sains untuk anak usia 5-6  tahun,

“Pembelajaran topik-topik sains hendaknya lebih bersifat memberikan
pengalaman tangan pertama (firsthandexperience) kepada anak, bukan
mempelajari konsep sains yang abstrak, diantaranya: (1) mengenal gerak,
(2) mengenal benda cair, (3) mengenal timbangan (neraca), (4) bermain
gelembung sabun, (5) mengenal benda-benda lenting, (6) bermain dengan
udara, (7) melakukan percobaan sederhana”.

Menurut Nugraha(2005:27-28),“fokus dan tekanan pendidikan sains terletak

bagaimana kita membiarkan diri (dalam hal ini diartikan sebagai diri anak)

didik oleh alam (perantaranya bisa guru atau orang dewasa) agar kita

menjadi manusia yang lebih baik”.Pengembangan pembelajaran sains pada

anak usia dini hendaklah ditujukan untuk merealisasikan empat hal, yaitu:

1. Pengembangan pembelajaran sains pada anak usia dini agar anak-anak
memiliki kemampuan memecahkan masalah yang dihadapinya
melalui penggunaan metode sains sehingga anak terbantu dan menjadi
terampil dalam menyelesaikan berbagai hal yang dihadapinya.

2. Pengembangan pembelajaran sains pada anak usia dini ditujukan agar
anak memiliki sikap-sikap ilmiah. Hal yang mendasar, misalnya: tidak
cepat-cepat mengambil keputusan, dapat meilihat segala sesuatu dari
berbagai sudut pandang, berhati-hati terhadap informasi-informasi
yang diterimanya serta bersifat terbuka.

3. Pengembangan sains pada anak usia dini ditujukan agar anak-anak
mendapatkan pengetahuan dan informasi ilmiah (yang lebih dipercaya
dan baik), maksudnya adalah sebagala informasi yang diperoleh anak
berdarkan pada standar keilmuan yang semestinya, karena informasi
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yang disajikan merupakan hasil temuan dan rumusan yang obyektif
serta sesuai kaidah-kaidah keilmuan yang menaunginya.

4. Pengembangan pembelajaran sains pada anak usia dini ditujukan agar
anak-anak menjadi lebih berminat dan tertarik untuk menghayati sains
yang berada dan ditemukan dilingkungan dan alam sekitarnya.

Uraian di atas, lebih rinci tujuan sains atau pengembangan pembelajaran

sains pada anak usia dini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Membantu pemahaman anak tentang konsep sains dan keterkaitannya
dengan kehidupan sehari-hari.

2. Membantu melekatkan aspek-aspek yang terkait dengan keterampilan
proses sains, sehingga pengetahuan dan gagasan tentang alam sekitar
dalam diri anak menjadi berkembang.

3. Membantu menumbuhkan minat pada anak untuk mengenal dan
mempelajari benda-benda serta kejadian di luar lingkungannya.

4. Memfasilitasi dan mengembangkan sikap ingin tahu, tekun, terbuka,
kritis, mawas diri, bertanggungjawab, bekerjasama, dan mandiri dalam
kehidupannya.

5. Membantu anak agar mampu menerapkan berbagai konsep sains untuk
menjelaskan gejala-gejala alam dan memecahkan masalah dalam
kehidupan sehari-hari.

6. Membantu anak agar mampu menggunakan teknologi sederhana yang
dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang ditemukan dalam
kehidupan sehari-hari.

7. Membantu anak mengenal dan memupuk rasa cinta terhadap alam
sekitar, sehingga menyadari kebesaran dan keagungan Tuhan Yang
Maha Esa.

Berdasarkan pemaparan pendapat dan para ahli dari pengertian sains bagi

anak usia dini adalah fakta yang ada dilingkungan sekitar anak bersifat

konkrit dan holistik. Sains bagi anak usia dini bukan hanya mengetahui

nama-nama benda yang ada dilingkungan sekitar namun juga menuntut anak

untuk mengetahui sebab akibat dari suatu gelaja alam yang sering

bersentuhan dengan anak.



19

2.5 Keterampilan Proses Sains Anak Usia Dini

Menurut Nuryani dan Andrian dalam Nugraha(2005:125) memberikan

keterampilan proses sains adalah semua keterampilan yang diperlukan untuk

memperoleh, mengembangkan, dan menerapkan konsep-konsep, prinsip-

prinsip, hukum-hukum, dan teori-teori sains, baik berupa keterampilan

mental, keterampilan fisik, maupun keterampilan sosial.

Jadi, secara detail Nugraha (2005:152-154) mengungkapkan bahwa

Keterampilan proses sains dalam pengembangannya, yaitu:

(1) Keterampilan mengamati.
(2) Keterampilan mengelompokkan.
(3) Keterampilan mengkomunikasikan.
(4) Keterampilan menggunakan angka atau hitungan.
(5) Keterampilan menyimpulkan.
(6) Keterampilan memprediksi (memperkirakan)

Berikut dapat dilihat pada tabel keterampilan proses sains.

Tabel 1. Keterampilan Proses Sains dan yang Dilatihkan

N
O

KETERAMPILAN
PROSES

KEMAMPUAN YANG DILATIH

1. Mengamati - Mengidentifikasi jenis bebatuan atau
mineral berdasarkan warna, bentuk,
dan kepadatan.

- Mengenali sejumlah nama dari
fenomena cuaca yang ada, seperti:
petir dan angin ribut.

- Mengenali bagian dari sistem tata
surya (bumi, langit, bulan, bintang).

- Mengenali kualitas perubahan cuaca
yang didiami masayarakat atau
permukaan benda (udara panas, dan
udara dingin).

2. Mengelompokkan - Mengelompokkan batu-batuan yang
diperoleh disekitar anak, berdasarkan
warna dan ukuran.
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- Mengelompokkan variasi bentuk
awan (membawa anak keluar kelas
mengamati angkasa).

- Mengelompokkan beberapa sumber
air (selokan sekolah, air dari kamar
mandi sekolah).

- Mengelompokkan pencemaran udara
melalui dua kategori (alamiah dan
buatan manusia).

3. Mengkomunikasikan - Menjelaskan perputaran bumi secara
alamiah.

- Menjelaskan variasi bentuk awan
selama obsevasi seharian bahkan satu
minggu.

- Membuat peta yang dikomunikasikan
pada anak/orang lain.

- Menjelaskan mengapa air dapat
mengalir/merambat.

4. Menggunakan angka
atau hitungan

- Menghitung dengan jari beberapa
batuan kecil.

- Mengurutkan batuan dari mulai
terkecil hingga terbesar.

- Menunjukkan dua tempat yang
memiliki musim yang sama atau
temperatur yang sama.

- Menggunakan alfabet untuk
menyebutkan nama-nama planet.

5. Menyimpulkan - Mengamati lapisan tanah
dilingkungan sekolah (mengapa
tumbuhan tumbuh subur ditanah
tersebut).

- Membuat perkiraan terjadi.
- Mengamati gambar bulan melalui

tampilan foto dan anak dapat
menyebutkan gambar tersebut (bulan
sabit).

6. Memprediksi - Anak diajak untuk memperkirakan
cuaca esok hari melalui pengamatan
cuaca pada hari ini.

- Memperkirakan ukuran Dinasourus
melalui gambar dan gambar Gajah.

- Memperkirakan waktu terbit dn
terbenamnya matahari pada esok hari
berdasarkan pengamatan hari ini.
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Jadi, dapat disimpulkan bahwa keterampilan proses sains anak usia dini

dapat dilihat melalui hasil pengamatan setelah pembelajaran selesai sesuai

dengan keterampilan yang mengamati, mengelompokkan,

mengkomunikasikan, menggunakan angka atau hitungan, menyimpulkan

dan hasil prediksi.

2.6 Metode Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini

Moeslichatoen (2004:7) berpendapat,

“Metode merupakan bagian dari strategi kegiatan. Metode dipilih
berdasarkan strategi kegiatan yang sudah dipilih dan ditetapkan. Metode
merupakan cara, yang dalam bekerjanya merupakan alat untuk mencapai
tujuan kegiatan”.

Didukung melalui pendapat Nugraha (2005:253),

“Strategi/model pembelajaran pendidikan anak usia dini dipilih hendaklah
menggunakan pendekatan terpadu, yaitu melalui gabungan dari berbagai
bidang pengembangan, baik normatif, adaptif maupun yang bersifat
pragmatis/produktif”.

Hildebrand dalam Moeslichatoen(2004: 9-10) memaparkan bahwa Anak TK

mempunyai dorongan yang kuat untuk mengenal lingkungan alam sekitar

dan lingkungan sosialnya lebih baik.

“untuk mengembangkan kognisi anak dapat dipergunakan metode-metode
yang mampu menggerakkan anak agar menumbuhkan berpikir, menalar,
mampu menarik kesimpulan, dan membuat generalisasi. Caranya adalah
dengan memahami lingkungan disekitarnya, mengenal orang dan benda-
benda yang ada, memahami tubuh dan perasaan mereka sendiri, melatih
memahami untuk mengurus diri sendiri. Selain itu melatih anak
menggunakan bahasa untuk berhubungan dengan orang lain, dan melakukan
apa yang dianggap benar berdasarkan nilai yang ada dalam masyarakat”.



22

2.7 Pengertian Metode Demonstrasi

Jamaris (2006:137) mengungkapkan bahwa metode demonstrasi merupakan

metode yang dilakukan dengan menunjukkan atau memperagakan suatu

proses dari suatu kegiatan. Demonstrasi dapat dilakukan oleh guru maupun

anak.

Moeslichatoen(2004:114) mendukung pendapat di atas yang menyatakan

bahwa metode demonstrasi yang pada dasarnya mengandung kegiatan

menunjukkan, mengerjakan, dan menjelaskan apa yang dilakukan secara

terpadu.

Dalam Moeslichatoen (2004:108) mengatakan,

“Metode demonstrasi memberikan kesempatan kepada anak untuk

berpikirapa yang akan terjadi, bagaimana hal itu terjadi, dan mengapa hal

itu terjadi.

Daryanto (2013:14) mengatakan juga bahwa metode demonstrasi adalah

suatu cara penyajian informasi dalam KBM (Kegiatan Belajar Mengajar)

dengan mempertunjukkan tentang cara melakukan sesuatu disertai dengan

penjelasan secara visual dari proses dengan jelas.

Hal tersebut juga didukung oleh Aqiq (2014:104) yang mengatakan metode

demonstrasi dapat diterapkan dengan syarat memiliki keahlian untuk

mendemonstrasikan penggunaan alat atau melaksanakan kegiatan tertentu

seperti kegiatan sesungguhnya.
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2.8 Manfaat Metode Demonstrasi bagi Anak Usia Dini

Metode demonstrasi dapat dipergunakan untuk memenuhi dua fungsi, yaitu:

1. Dapat dipergunakan untuk memberikan ilustrasi dalam menjelaskan

informasi kepada anak.

2. Dapat membantu meningkatkan daya pikir anak TK terutama daya

pikir anak dalam meningkatkan kemampuan mengenal, mengingat,

berpikir konvergen, dan berpikir evaluatif.

2.9 Tujuan Metode Demonstrasi bagi Anak Usia Dini

- Memberikan pengalaman belajar bagi anak dalam menguasai materi

pelajaran dengan baik.

- Anak dibimbing untuk menggunakan mata dan telinganya secara

terpadu.

- Peniruan terhadap model yang dapat dilakukan terhadap kegiatan.

- Menunjukkan urutan proses yang sulit dijelaskan dengan kata – kata.

- Menunjukkan kepada peserta bagaimana suatu kegiatan tertentu

secara benar dan tepat.

2.10 Kelebihan dan Kekurangan Metode Demonstrasi

Metode demonstrasi sama halnya dengan metode-metode lainnya

mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan. Berikut pemaparan dari

kelebihan dan kekurangan metode demonstrasi.
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2.10.1 Kelebihan Metode Demonstrasi

- Membantu anak lebih mengerti tentang bagaimana suatu

proses kegiatan yang harus dilakukan.

- Kegiatan yang dilakukan lebih terstruktur dan jelas.

- Membantu meningkatkan daya pikir anak dalam mengingat,

mengenal, dan berfikir.

- Memberi kesempatan secara merata kepada anak melakukan

kegiatan seperti yang telah pendidik lakukan.

- Metode demonstrasi lebih memberikan pengalaman bagi

anak.

- Memberikan informasi yang jelas bagi anak.

2.10.2 Kekurangan Metode Demonstrasi

- Kadang membuat rasa bosan bagi anak karena kegiatan yang

dilakukan terlalu mengikuti atau harus sama dengan model

(pendidik).

- Membatasi kreativitas anak.

- Anak tidak diberi kesempatan untuk melakukan kegiatan

seperti keinginan sendiri.

- Tidak semua anak yang mau melakukan metode demonstrasi

karena setiap anak mempunyai gaya belajar yang berbeda.
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2.11 Penelitian Relevan

2.11.1 Yulia Sari, 2012  dengan judul skripsi“Peningkatan Kemampuan

Sains Anak Usia DiniMelalui Metode Demonstrasi di Taman Kanak –

Kanak Tri Bina Payakumbuh”menjelaskan bahwa di TK Tri Bina

Payakumbuh kemampuan sains anak masih rendah ketika sebelum

dilakukan treatment atau perlakuan. Hal tersebut disebabkan

kurangnya variasi metode belajar yang digunakan oleh dalam

pembelajaran. Masalah-masalah yang dihadapi anak kesulitan dalam

mengambil kesimpulan suatu peristiwa. Metode  penelitian yang

dilakukan p

2.11.2 ada penelitian tersebut yaitu Penelitian Tindakan Kelas yang terdiri

dari dua siklus. Pada siklus pertama penelitian tersebut terdapat

peningkatan menjadi 40% dimana kondisi awal hanya memperoleh

10% yang kemampuan sainsnya tinggi. Pada siklus kedua memcapai

90% atau berkisar 18 anak yang sebelumnya mencapai 70% anak yang

kemampuan sainsnya rendah. Jadi, metode demonstrasi dapat

meningkatkan kemampuan sains anak di TK Tri Bina Payakumbuh.

2.11.3 Mahmudah Yustisiarini, 2014 dengan judul “Meningkatkan

Pengetahuan Sains Melalui Metode Demonstrasi pada Kelompok A

TK Wanita Leminggir Kecamatan Mojosari Kabupaten

Mojokerto”menjelaskan bahwa pada saat observasi, keterampilan

sains anak belum optimal seperti pencampuran warna. Kondisi

tersebut  disebabkan guru yang kurang kreatif melakukan

pembelajaran dan alat yang digunakan pada saat pembelajaran kurang
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menarik. Jadi penelitian tersebut dilakukan untuk mengetahui

peningkatan pengetahuan sains melalui metode demonstrasi serta

mendeskripsikan proses pembelajaran sains yang menggunakan

metode demonstrasi. Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan

Kelas yang terdiri dari dua siklus dimana setiap siklus terdiri dari

empat tahapan, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan

refleksi. Pada kegiatan sains pada siklus 1 menunjukkan anak yang

sudah berhasil 8 anak dan yang belum berhasil 12 anak, sehingga

pembelajaran yang dicapai 40%. Target pencapaian dari penelitian ini

adalah 75%, oleh sebab itu penelitian ini berlanjut pada siklus ke 2.

Pada siklus ke 2 diperoleh hasil 90% dengan jumlah 18 anak yang

sudah berhasil dan 2 anak yang belum berhasil. Berdasarkan data pada

siklus ke 2 maka nilai yang diharapkan telah tercapai dan penelitian

ini dinyatakan berhasil. Jadi, kesimpulannya bahwa metode

demonstrasi dapat meningkatkan pengetahuan sains anak pada

kelompok A TK Dharma wanita Leminggir Mojosari-Mojokerto.

2.11.4 Faradil, 2013 dengan judul “Peningkatan Pengenalan Sains

Sederhana Melalui Metode Demonstrasi Anak Usia 5-6

Tahun”menyatakan dari hasil penelitian dengan menggunakan

Penelitian Tindakan Kelas metode deskriptif. Hasil akhir penelitian

tersebut menjelaskan 1) Perencanaan pembelajaran untuk

meningkatkan kemampuan pengenalan sains sederhana melalui

metode demonstrasi pada anak dapat dikategorikan baik sekali, 2)

Pelaksanaan pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan
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pengenalan sains sederhana melalui metode demonstrasi pada anak

usia 5-6 tahun dapat dikategorikan baik sekali, dan 3) Peningkatan

kemampuan pengenalan sains sederhana melalui metode demonstrasi

pada anak usia 5-6 tahun dapat dikategorikan berkembang sesuai

harapan.

2.12 Kerangka Berfikir

Pendidikan anak usia dini merupakan masa golden age atau masa emas.

Pada masa tersebut anak mudah menstimulus respon yang anak terima dari

lingkungan bermain, sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Perkembangan

yang baik dan seimbang akan mempengaruhi pertumbuhan dan

perkembangan selanjutnya. Pada pelaksanaan pendidikan anak usia dini

dituntut untuk mengembangakan seluruh aspek perkembangan anak secara

holistik melalui kegiatan yang menyenangkan dan melalui alat-alat

pendidikan yang dapat manarik perhatian anak. Jadi, proses pembelajaran

Pendidikan anak usia dini dilakukan dengan prinsip belajar melalui bermain.

Bermain anak akan memperoleh kesenangan dan melakukan aktivitas

belajar yang menyenangkan.

Aspek perkembangan yang harus dikembangkan pada anak usia dini terbagi

menjadi lima bagian, yaitu: Nilai-nilai Agama dan Moral, Kognitif, Bahasa,

Fisik Motorik, dan Sosial Emosional. Salah satu dari aspek perkembangan

yang dibahas dalam penelitian ini ialah kognitif bagian sains. Dari beberapa

penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa orang tentang kemampuan,

keterampilan proses, dan pengetahuan sains membuktikan pentingnya salah
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satu aspek tersebut dikembangkan karena melalui pengetahuan sains anak

dari sejak dini telah dibimbing untuk menjadi anak masa depan yang teliti,

paham tentang alam/lingkungan sekitar, dan mengetahui sebab akibat dari

peristiwa lingkungan alam secara sederhana.

Jadi, pada penelitian ini peneliti mencoba menggunakan metode

demonstrasi yang mampu mempengaruhi keterampilan proses sains anak

usia dini dengan analisa dari beberapa kesimpulan beberapa pendapat yang

mengatakan bahwa metode demonstrasi dilakukan dengan cara terstruktur

yang akan memberikan informasi yang jelas bagi anak.
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Berikut gambaran kerangka pikir peneliti.

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

Melakukan pengamatan/pengukuran metode demonstrasi terhadap

keterampilan proses sains anak usia 5-6 tahun di PAUD Nabiilah Tanjung

Karang Timur Bandar Lampung.

2.13 Hipotesis Penelitian

Hipotesis peneliti pada penelitian ini adalah terdapat pengaruh metode

demonstrasi terhadap keterampilan proses sains pada usia 5-6 tahun di

PAUD Nabiilah Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung.

X (independen) Metode
Demonstrasi

Y (dependen) Keterampilan
Proses Sains


