
 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR 

 

2.1  Hakikat Sains 

2.1.1 Pengertian Sains  

Pada dasarnya setiap anak dilahirkan dengan bakat untuk menjadi ilmuwan, ia 

dilahirkan dengan membawa sesuatu keajaiban yaitu dorongan rasa ingin tahu 

atau mencari tahu tentang apa yang ia lihat, dengar, dan rasakan di lingkungan 

sekitarnya. Orang dewasa yang berada di sekeliling anak seperti orang tua di 

rumah atau guru disekolah atau tempat pendidikan anak usia dini memainkan 

peran yang penting dalam membantu anak untuk mengembangkan rasa 

keingintahuannya. Melalui berbagai stimulasi yang diberikan, anak akan mulai 

mengerti dan memahami dunia sekeliling mereka, penerimaan hal ini akan 

semangat serta dukungan dari orang dewasa akan memicu rasa keingintahuannya, 

sehingga dapat membuat mereka teknik untuk selalu menyelidiki fenomena alam 

yang terjadi di sekelilingnya.pada proses perkembangan anak yang selalu ingin 

tahu tersebut membuat anak semakin ingin mencoba dan mencari tahu tentang apa 

yang perlu mereka ketahui, dalam hal ini pembelajaran yang tepat untuk mencari 

dan menggali pengetahuan anak tersebut adalah pengenalan sains. 
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Sains adalah suatu subyek batasan yang berhubungan dengan bidang studi tentang  

kenyataan atau fakta dari teori-teori yang mampu menjelaskan tentang fenomena  

alam.  

Campbell mendefinisikan Sains sebagai pengetahuan yang bermanfaat dan 

cara bagaimana atau metode untuk memperolehnya Sedangkan Abruscasto 

(1996) mendefinisikan sains sebagai pengetahuan yang di peroleh lewat 

serangkaian proses yang sistematik guna mengungkap segala sesuatu yang 

berkaitan dengan alam semesta (Suyanto, 2005 : 86) 

 

Dari kedua pendapat tersebut dapat simpulkan bahwa yang dimaksud dengan 

sains di Taman Kanak-Kanak adalah berupa pengetahuan yang menyenangkan 

dan menarik, dilaksanakan sambil bermain melalui kegiatan pengamatan, 

penyelidikan dan serangkaian percobaan untuk mencari tahu atau menemukan 

jawaban tentang kenyataan yang ada di lingkungan sekitar. 

Pengenalan sains untuk anak usia dini lebih menekankan pada proses, daripada 

produk, proses sains dikenal dengan metode ilmiah yang secara garis besar 

meliputi kegiatan observasi, menemukan masalah, melakukan berbagai 

percobaan, menganalisis dan mengambil kesimpulan (Suyanto, 2005 : 83)  

Kegiatan sains memungkinkan anak melakukan berbagai kegiatan eksplorasi 

terhadap berbagai benda baik benda yang hidup maupun benda yang tidak hidup, 

sains dapat juga melatih anak untuk secara optimal menggunakan lima inderanya 

untuk mengenal berbagai gejala peristiwa disekitar anak. Dalam hal ini anak dapat 

dilatih untuk melihat, meraba, membau, merasakan, dan mendengar. Sehingga 

secara optimal mempergunakan 5 indera pengetahuan yang akan diperoleh anak 

akan berguna sebagai modal untuk berpikir pada proses selanjutnya, melalui 

proses sains anak dapat melakukan berbagai percobaan sederhana dengan benda 
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yang ada disekitar anak, percobaan tersebut dapat melatih anak menghubungkan 

sebab dan akibat dari suatu perlakuan, sehingga melatih anak untuk dapat berpikir 

secara logis. 

Dengan demikian sains merupakan ilmu pengetahuan yang dapat diuji atau 

dibuktikan kebenarannya, melalui serangkaian percobaan-percobaan sederhana, 

atas dasar hal tersebut di atas untuk memahami tentang sains diperlukan adanya 

suatu pengenalan sains dilingkungan anak yang lebih dikenal dengan metode 

ilmiah. 

2.1.2 Tujuan Pembelajaran Sains  

Pembelajaran sains pada anak usia dini bertujuan agar anak mampu secara aktif 

dan kreatif mencari informasi tentang apa yang ada disekitar kehidupan mereka, 

sehingga untuk memenuhi rasa keingintahuannya, melalui kegiatan ekplorasi anak 

mencoba dan memahami dunianya melalui berbagai pengamatan, penyelidikan 

sederhana.  

Pembelajaran sains pada anak usia dini memiliki tujuan agar anak memiliki 

kemampuan sebagaimana yang diungkap dalam Nurani, yaitu sebagai berikut : 

a. Dari mengamati perubahan-perubahan yang terjadi di sekitarnya 

b. Melakukan percobaan-percobaan sederhana 

c. Melakukan kegiatan membandingkan, memperkirakan, mengklasifikasikan 

serta mengkomunikasikan tentang suatu sebagai hasil sebuah pengalaman 

yang sudah dilakukan. 

d. Meningkatkan Kreatifitas (Nurani, 2006 : 123) 

 

Berdasarkan tujuan diatas dapat dijelaskan bahwa melalui kegiatan pengamatan 

anak dapat mengetahui perubahan-perubahan seperti perubahan antara pagi, siang 

dan malam ataupun perubahan dari benda padat menjadi benda cair, selain itu 

melakukan percobaan sederhana juga dapat meningkatkan kemampuan anak 
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seperti biji buah yang ditanam akan tumbuh atau percobaan terhadap balon yang 

diisi gas akan terbang bila dilepaskan di udara, pembelajaran sains dapat pula 

meningkatkan kreatifitas anak khusunya dalam bidang ilmu pengetahuan alam, 

sehingga siswa dapat memecahkan masalah yang dihadapinya, seperti anak dapat 

menjangkau buah diatas pohon dengan cara menyambungkan 2 batang kayu yang 

pendek sehingga menjadi panjang. 

2.1.3  Manfaat Pembelajaran Sains 

Pembelajaran Sains bagi anak usia dini memungkinkan anak melakukan kegiatan 

eksplorasi terhadap berbagai benda yang ada disekitarnya, pembelajaran sains 

memiliki manfaat yang baik bagi anak usia dini karena dapat menciptakan 

suasana yang menyenangkan serta dapat menimbulkan imajinasi-imajinasi pada 

anak yang dapat menambah pengetahuan anak secara ilmiah. 

Pembelajaran sains selain bermanfaat bagi anak juga memiliki manfaat yang baik 

bagi guru yaitu sebagai berikut : 

a. Membantu guru dan orang tua dalam memahami manfaat dari kegiatan yang 

nyata 

b. Membuka wawasan guru dan orang tua tentang pentingnya peranan mereka 

c. Menyadarkan guru dan orang tua bahwa mereka sebagai motivator bagi anak. 

(Nurani, 2006 : 124) 

 

Dalam kehidupan sehari-hari anak perlu memahami manfaat dari kegiatan nyata 

pada kehidupan sehari-harinya yaitu dalam menjelaskan bagaimana kontribusi 

penjelajahan terhadap ilmu pengetahuan sekarang dan masa mendatang, serta 

menunjukkan ketertarikan guru dan orang tua terhadap apa yang mereka sedang 

amati ketika melakukan penjelasan bersama anak tentang manfaat dan kesenangan 

melakukan kegiatan. 
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2.1.4  Rambu-Rambu Kegiatan Sains untuk Anak Usia Dini 

Pengenalan pembelajaran sains disesuaikan berdasarkan tingkat perkembangan 

anak, guru tidak boleh menjejalkan konsepn sains pada anak, tetapi lebih 

memberikan kegiatan pembelajaran yang memungkinkan anak untuk dapat 

menemukan sendiri fakta dan konsep sederhana dari proses percobaan. 

Carl Roger dalam Suyanto (2006:85) melalui teori Experimental Learning 

yang mengisyaratkan pentingnya pembelajaran yang sesuai dengan 

keinginan dan kebutuhan anak, menurutnya anak secara alamiah dengan 

kapasitas dan kemauan untuk belajar sedangkan fungsi guru adalah 

memfasilitasi dan membantu agar anak dapat belajar secara optimal. 

 

Dalam kegiatan pembelajaran sains  yang dilakukan sambil bermain dengan 

menggunakan berbagai benda-benda yang konkret atau nyata, guru sebaiknya 

tidak menjejali anak dengan konsep-konsep yang abstrak, tetapi guru harus 

menyesuaikan pembelajaran sains yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi 

anak  serta menyediakan berbagai benda-benda dan fasilitas yang diperlukan anak 

untuk dapat menemukan sendiri konsep tersebut, secara langsung seperti telah 

dijelaskan sebelumnya, bahwa anak usia 5-6 tahun masih sulit menghubungkan 

sebab akibat yang tidak terlihat secara langsung karena  pikiran mereka yang 

bersifat transduktif, anak tidak dapat menemukan secara langsung hubungan 

sebab akibat yang tidak terlihat secara langsung, namun jika hubungan sebab 

akibat tersebut dapat secara langsung terlihat hal ini akan memudahkan anak 

untuk mengetahui adanya hubungan sebab akibat, oleh karena itu pembelajaran 

sains diperlukan karena sains kaya akan kegiatan yang melatih anak untuk 

menghubungkan sebab akibat. Pembelajaran sains ini sama seperti anak-anak 

ketika bertemu dengan pembelajaran matematika, yaitu dengan cara manipulasi, 
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pengamatan dan penemuan, dari manipulasi ini anak dapat menemukan hubungan 

sebab akibat, belajar tentang ilmu pengetahuan antara sains dengan cara 

melibatkan aspek fisik dan penalarannya ketika anak mencari tahu tentang suatu 

materi atau media. 

Chille dalam Nurani (2006 :80) menjelaskan bahwa sebisa mungkin 

mereka mendapatkan pengetahuan itu dari bahan atau media itu sendiri, 

yaitu dengan cara mengamati langsung, apabila mereka membuat suatu 

hubungan antara materi atau bahan, maka mereka sebenarnya belajar 

tentang logika atau penalaran. 

 

Atas dasar hal tersebut diatas, maka dengan memberikan kesempatan pada anak 

untuk terlihat secara aktif dalam proses belajar dengan cara melakukan 

eksperimen dan pemecahan masalah maka mereka akan membangun teori, 

pengetahuan tentang dunia dari dalam diri anak itu sendiri. 

Anak usia dini secara alami memiliki rasa ingin tahu yang teramat besar, 

menjelajah dan bersemangat untuk menjadi ilmuwan secara mandiri, setiap guru 

harus mengetahui bahwa pada usia anak 5-6 tahun mereka dapat memulai dengan 

mengenalkan beberapa aktivitas untuk membantu anak-anak dalam 

mengembangkan konsep tertentu dan memperluas pengalaman mereka melalui 

bacaan dan menulis.  

Berdasarkan langkah-langkah diatas dapat dikatakan bahwa pengenalan konsep 

sains pada anak usia dini dapat meningkatkan aspek perkembangan pada anak, 

khususnya dalam perkembangan pengetahuan umum dan sains, yang dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir secara logika dan nalarnya pada anak usia 

dini. 
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Vygotsky dalam Nurani menambahkan bahwa manusia dilahirkan dengan 

seperangkat fungsi dasar yakni kemampuan memperhatikan, mengamati dan 

mengingat (Nurani,2006 : 4.3) 

2.1.5  Peran  Guru dalam Pengembangan Sains 

Hal yang perlu disadari oleh guru sebagai fasilitator bagi anak di sekolah adalah 

bahwa mereka tidak harus menjadi ahli yang sukses membantu anak agar dapat 

senang dan tertarik pada kegiatan yang berhubungan dengan sains, akan tetapi kita 

harus mengerti benar bahwa apa yang ingin di ketahui anak adalah sama seperti 

yang ingin diketahui oleh kita sebagai guru. 

Peran guru dalam hal ini adalah membuat strategi kegiatan belajar yang sesuai 

dengan situasi dan kondisi dimana kegiatan itu akan berlangsung dengan 

memperhatikan apa yang cenderung disukai atau diminati anak pada saat kegiatan 

berlangsung.biarkan anak untuk selalu menjelajahi, menemukan dan mempelajari 

sesuatu berdasarkan pada apa yang ia ingin ketahui. (Nurani,2006 : 127) 

Pada dasarnya guru harus menjadi narasumber untuk anak, tetapi bukan berarti 

kita harus mengetahui semua jawabannya. Pada kenyataannya harus lebih banyak 

memberikan pengertian dan selalu merangsang mereka dengan bertanya pada 

anak tentang apa yang mereka pikirkan. Lebih dari itu, kita dapat memberikan 

mereka apa yang harus mereka ketahui. Jika mereka memperoleh jawaban yang 

salah, pengalaman akan menuntun  mereka mebcari tahu dengan sendirinya atau 

dengan mencari tahu bersama – sama. Keterlibatan guru merupakan modal utama 

untuk memotivasi anak yaitu dengan cara menunjukkan rasa ingin tahu dan harus 

mencari jawaban terhadap masalah yang dihadapinya, sedang guru mempunyai 
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pearn besar dalam memotivasi anak, menyenangi dan melakukan eksplorasi sains, 

caranya adalah dengan banyak bertanya tentang apa yang sedang dilakukan anak, 

selalu mendorong untuk berekplorasi dan sesering mungkin melakukan 

percobaan-percobaan sederhana. 

Sikap positif dari guru melalui berbagai pendekatan akan memberikan dorongan 

awal yang kuat pada diri anak untuk kegiatan belajar selanjutnya. 

2.1.6  Pengaruh Pembelajaran Sains bagi Perkembangan Anak 

Pada setiap pertambahan dan perkembangan anak memiliki karakteristik yang 

berbeda dalam melakukan kegiatan sains, seperti yang kita ketahui bahwa semua 

kegiatan sains hendaknya dapat menstimulasi kegiatan belajar kognitif anak, 

selain itu, pembelajaran sains juga harus dapat merangsang aspek perkembangan 

lainnya seperti sosio – emosional, fisik dan kreativitas dimana hal ini akan ikut 

terbangun dalam setiap aktivitas sains yang dilakukan anak bersama dengan guru 

dan orang tua. 

Pengaruh pembelajaran sains meliputi berbagai aspek perkembangan diantaranya : 

1. Perkembangan Sosial 

2. Perkembangan Emosional  

3. Perkembangan fisik 

4 Perkembangan Kognitif 

5. Perkembangan Kreativitas  

(Nurani, 2006 : 12.8) 

 

1. Perkembangan sosial merupakan perkembangan dimana anak mendapat 

kesempatan untuk saling berbagi atau bertukar bahan-bahan, alat-alat atau ide-

ide dan pengamatan, pengamatan dengan anak-anak yang lain, pada banyak 

aktivitas dalam penjelajahan dan penemuan sains, diperlukan kemampuan 
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kerja sama dengan orang lain, pada umumnya kemampuan anak untuk bekerja 

sama muncul secara alamiah ketika mereka terlibat dalam aktivitas kelompok. 

2. Perkembangan Emosional merupakan perkembangan dimana aktivitas dalam 

penjelajahan dan penemuan ilmu pengetahuan sangat berpotensi 

mengembangkan rasa bangga dan saling menghargai, misalnya pada saat 

anak-anak mampu menemukan jawaban ataupun dalam kegiatan penjelahan 

ilmu pengetahuan yang dilakukannya. 

3. Perkembangan fisik merupakan perkembangan dimana anak yang berusia 

antara 4-5 tahun mulai mampu menggunakan dan menggerakkan koordinasi 

motorik halus, misalnya ketika anak berekplorasi dengan magnet-magnet 

mengisi wadah-wadah dengan air dan pasir atau melakukan gerakan-gerakan 

lebih kompleks yang merupakan bagian dari proses percobaan. 

4. Perkembangan Kognitif merupakan perkembangan dimana anak mulai mampu 

memecahkan masalah, matematika, dan bahasa pada asaat mereka sedang 

mengamati, memprediksi, menyelidiki, menguji, mengatakan jumlah dan 

berkomnukasi. 

5. Perkembangan Kreativitas merupakan perkembangan dimana anak mulai 

dapat melatih dan mendorong daya imajinasi anak, melalui proses pencarian 

dan penemuan, anak akan mencoba-coba atau meneliti dengan menggunakan 

ide-ide atau cara-cara baru dengan bahan dana alat yang sederhana. Seperti 

untuk mencari jawaban apa yang terjadi jika... penjelajahan ilmu pengetahuan 

dapat mengundang semangat anak untuk melakukan proses kreatif yang 

apabila dilakukan dengan penuh kegembiraan  
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2.1.7  Tahapan dalam Pembelajaran Sains 

Anak yang ingin belajar agar mendapatkan pengalaman ilmu pengetahuan, 

sebenarnya tidak membutuhkan belajar tentang fakta, mereka hanya ingin mencari 

tahu dan memanfaatkan informasi yang diperoleh secara kreatif dan produktif. 

Adapun tahapan dalam pembelajaran sains adalah sebagai berikut  

a. Observasi 

b. Klasifikasi 

c. Mengukur 

d. Perkiraan 

e. Eksperimen 

f. Komunikasi  (Nurani, 2006:12.13) 

 

 

a. Observasi  

Observasi merupakan kunci bagi semua aktivitas ilmu pengetahuan, anak 

dapat menjadi pengamat yang baik jika kita mampu menolong mereka 

memanfaatkan kemampuannya, tanyakan pada anak apa yang mereka lihat, 

dengar, cium dan rasakan! Fokuskan pengamatan dengan mengajak mereka 

untuk mengidentifikasi objek yang spesifik. Lalu bantu mereka melihat 

berbagai bentuk. Karakteristik dari objek tersebut, seperti ukuran, bentuk 

tekstur, warna dan sebagainya. 

b. Klasifikasi  

Klasifikasi merupakan kemampuan yang sangat penting untuk mengerti dan 

memahami tentang isi dunia baik tumbuhan maupun teknologi, anak belajar 

mengklasifikasi dengan cara yang mudah, seperti saat mengamati persamaan 

dan perbedaan, kebanyakan anak kecil bisa mencocokkan benda yang sama 

dari suatu objek atau gambar, bahkan mereka hanya mempelajari objek 

sederhana yang sama tetapi tidak identik, contohnya adalah benda dengan 
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bentuk atau warna yang sama, ketika anak mulai berpikir, mereka mulai 

mengerti bahwa setiap objek memiliki lebih dari satu kategori. 

c. Mengukur 

Keterampilan mengukur dapat diperoleh anak melalui aktivitas saat mereka 

berekplorasi, beri kesempatan pada anak untuk melakukan kegiatan mengukur 

seperti mengidentifikasi mana yang lebih besar dan lebih kecil, mana yang 

lebih panjang dan lebih pendek, mana yang lebih tinggi dan lebih rendah. 

d. Perkiraan  

Merupakan  kemampuan memprediksi suatu objek berdasarkan pengalaman 

yang dialami anak, dimulai dari kegiatan-kegiatan yang sederhana seperti “apa 

yang dapat terjadi jika saya menyentuh gelembung“ atau juga membuat 

dugaan-dugaan seperti “ apa yang akan terjadi bila balon ditiup secara terus 

menerus? Selanjutnya pada tingkat kemajuan ynag lebih tinggi anak akan 

dapat memilah-milah objek yang berbeda. 

e. Eksperimen  

Merupakan keterampilan yang banyak dihubungkan dengan sains, eksperimen 

dilakukan melalui berbagai percobaan yang dilakukan anak bersama guru dan 

pada akhirnya anak dapat melakukannya secara mandiri tanpa diperintahkan 

oleh guru, kegiatan eksperimen dapat dilakukan dengan apa dan atau tanpa 

alat khusus, sebagai contoh eksperimen yang dilakukan dengan alat bantu 

adalah kegiatan mencampur warna. 
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f. Komunikasi 

Merupakan kemampuan menggunakan kata-kata untuk menggambarkan, 

menerangkan atau menyimpulkan hasil diskusi tentang aktivitas sains yang 

telah mereka lakukan, perkenalkan berbagai kosa kata sains yang sesuai untuk 

mengungkapkan pengalaman mereka. (Nurani, 2006 : 12.13) 

2.1.8  Pengembangan  Sains pada Anak Usia Dini 

2.1.8.1  Tahapan Pengembangan Sains  

Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan belajar sains pada anak sangat 

tergantung pada pengalaman, usia dan tingkat perkembangannya untuk itu 

diperlukan perhatian pada  beberapa indikator yang  berdasarkan kelompok atau 

usia seperti dibawah ini. 

a. Usia 3-4 tahun 

b. Usia 4-5 tahun 

c. Usia 5-6 tahun (Sumber : Permen 58) 

 

1. Usia 3- 4 tahun 

a. Mulai menjelajah dan melakukan penelitian terhadap apa yang ia lihat 

disekitarnya. 

b. Lebih menyukai aktivitas fisik dan penjelajahan melalui panca indera 

bagaimanapun mereka sudah mulai mampu menerima informasi yang 

berhubungan lansung dengan pengalaman yang diperoleh melalui 

percakapan atau buku- buku dengan tulisan sederhana. 

c. Mulai menyukai ilmu pengetahuan dan mau bekerja sama dengan orang 

dewasa. 

d. Banyak bertanya tentang apapun tetapi tidak pernah puas dengan jawaban 

yang diberikan, mereka mulai menguhubungkan atau mempertanyakan 

tentang hubungan sebab akibat dengan pertanyaan. 
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e. Mulai berkembang nya kemampuan berbahasa, mereka mulai mau 

berhubungan dan melakukan diskusi, tetapi masih sulit dalam pengucapan 

kata-kata mereka memerlukan orang dewasa untuk selalu mendengarkan 

dan “ mengerti “ apa yang mereka ucapkan. 

2. Usia 4-5 tahun 

a. Mulai mengerti tentang banyak hal seperti informasi yang berhubungan      

dengan kejadian didunia sekitarya. Mereka acap kali bermain pura-pura 

serta masih sulit membedakan fakta dan fantasi. 

b. Mulai memahami apa yang dimaksud dengan penelitian dan 

kebermaknaan dan mampu menemukan penjelajahan mereka, secara 

umum mereka lebih menyukai percobaan – percobaan dengan bantuan 

orang dewasa. 

c. Mulai mampu menyeleksi aktivitas yang dilakukan, pada awalnya anak 

bereksperimen dengan bekerja di laboratorium baru kemudian 

dipraktekkan di tempat sesungguhnya. 

d. Mulai mampu membuat ramalan/ perkiraan terhadap berbagai peristiwa 

yang akan terjadi. 

e. suka memikirkan penjelasan dari apa yang mereka teliti. 

3. Usia 5 – 6 tahun 

a. Anak mampu merencanakan penelitian yang berhubungan dengan 

pemecahan masalah seperti ketika mencari jawaban bagaimana cara 

berkembang baik. 
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b. Dapat mengikuti tiap tahap dan menikmati beberapa penelitian langsung 

dari guru. 

c. Memiliki penelitian yang intens untuk berbagai aktivitas sains, mereka 

mulai dapat menikmati kegiatan yang dilakukan dalam kurun waktu 

beberapa hari. 

d. Bekerja sama dengan lima atau enam anak, mampu mengikuti aturan-

aturan yang ditetapkan dalam kelompok dan mau mendengar ide yang 

diucapkan oleh anggota kelompok lainnya. 

e. Tertarik pada buku-buku yang berhubungan dengan aktivitas sains. 

Berdasarkan langkah-langkah ilmiah dengan tahapan usia pada anak usia dini di 

atas, dapat dikatakan bahwa pengenalan konsep sains sederhana pada anak usia 

dini khususnya pada tahapan usia 5-6 tahun dapat meningkatkan beberapa aspek 

perkembangan terutama dalam aspek pengetahuan umum dan sains. Pengenalan 

sains sederhana  ini dapat dilakukan dalam berbagai macam permainan yang 

menyenangkan anak mengingat masa anak usia dini adalah bermain 

2.2  Metode Eksperimen 

2.2.1 Pengertian Metode Eksperimen 

Metode eksperimen menurut Djamah dalam Suyanto (2002 : 95) adalah cara 

penyajian pelajaran, dimana siswa melakukan percobaan dengan mengalami 

sendiri sesuatu yang dipelajari. Dalam proses belajar mengajar, dengan metode 

eksperimen, siswa diberi kesempatan untuk mengalami sendiri atau melakukan 

sendiri, mengikuti suatu proses, mengamati suatu objek, keadaan atau proses 

sesuatu, dengan demikian siswa dituntut untuk mengalami sendiri mencari 
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kebenaran atau mencoba mencari suatu hukum atau adil,dan menarik kesimpulan 

dari proses yang di alaminya itu. 

Berdasarkan pendapat ahli di atas penulis menyimpulkan bahwa metode 

eksperimen adalah cara penyajian pelajaran dengan suatu percobaan, mengalami 

dan membuktikan sendiri apa yang dipelajari. 

2.2.2 Kelebihan dan Kelemahan Metode Eksperimen 

Menurut Rusyan (Maulidia, 2011) metode eksperimen memiliki kelebihan dan 

kekurangan, adapun kelebihan metode eksperimen adalah sebagai berikut : 

1. Melatih disiplin diri anak melalui eksperimen yang dilakukannya terutama 

kaitannya dengan keterlibatan, ketelitian, ketekunan dalam melakukan 

eksperimen. 

2. Kesimpulan eksperimen lebih lama tersimpan dalam ingatan anak melalui 

eksperimen yang dilakukannya sendiri secara langsung. 

3. Anak akan lebih memahami hakikat dari ilmu pengetahuan dan hakikat 

kebenaran secara langsung. 

4. Mengembangkan sikap terbuka bagi siswa. 

5. Metode ini melibatkan aktifitas dan kreatifitas anak secara langsung dalam 

pengajaran sehingga mereka akan terhindar dari verbalisme. 

 

 

Kelemahan Metode Eksperimen : 

1. Metode ini memakan waktu yang banyak, jika diterapkan dalam rangka 

pelajaran sekolah, ia menyerap waktu pelajaran. 

2. Kebanyakan metode ini cocok untuk sains dan teknologi, kurag tepat jika 

diterapkan pada pelajaran lain terutama bidang ilmu pengetahuan sosial. 

3. Pada hal-hal tertentu seperti pada eksperimen bahan-bahan kimia, 

kemungkinan memiliki bahaya selalu ada. 

4. Metode ini merupakan alat dan fasilitas yang lengkap jika kurang salah satu 

padanya, eksperimen akan gagal. 

(Trianto, 2013) 
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2.2.3  Langkah - Langkah Metode Eksperimen 

Untuk terlaksananya dengan baik kita harus tahu langkah-langkah yang harus 

ditempuh dalam mengimplementasikan metode eksperimen agar dapat berjalan  

dengan lancar dan berhasil, langkah-langkah yang dikemukakan : 

1. Memberi penjelasaan secukupnya tentang apa yang harus dilakukan dalam 

eksperimen. 

2. Menentukan langkah-langkah pokok dalam membantu anak dengan 

eksperimen 

3. Sebelum eksperimen dilaksanakan terlebih dahulu guru harus menetapkan 

alat-alat apa yang diperlukan : 

a. Langkah-langkah apa yang harus ditempuh 

b. Hal-hal apa yang harus dicatat 

c. Variabel-variabel mana yang harus dikontrol (Suyanto : 2006) 

 

Metode mengajar yang sesuai dengan karakter anak usia dini adalah bermain, 

pemberian tugas, demonstrasi, tanya jawab, percobaan atau eksperimen untuk 

pengenalan sains pada anak usia dini, kegiatan sains dengan metode eksperimen 

sebaiknya memungkinkan anak melakukan eksplorasi terhadap benda-benda yang 

ada disekitarnya sehingga memungkinkan anak untuk menjelajahi dan 

bersemangat menjadi ilmuwan secara mandiri  

2.3  Kerangka Pikir 

Pembelajaran Sains merupakan suatu sistem untuk memahami alam semesta melalui 

observasi dan eksperimen yang terkontrol sehingga anak bermain melalui 

pengamatan, penyelidikan dan percobaan untuk mencari tahu, untuk melakukan 

penyelidikan terhadap suatu hal, metode eksperimen sangatlah tepat mengingat 

metode eksperimen merupakan cara penyajian pelajaran dimana anak melakukan 

percobaan dengan mengalami sendiri sesuatu yang dipelajari, oleh karena itu peneliti 

merancang beberapa kegiatan pada kondisi awal dengan menggunakan 3 siklus. 
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Gambar 2.3  Kerangka Pikir Penelitian 
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2.4  Hipotesis Tindakan  

Berdasarkan kajian teori dan kerangka pikir tersebut di atas, maka hipotesis yang 

diajukan sebagai berikut “ jika pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan 

metode eksperimen maka kemampuan mengenal konsep sains pada anak usia dini 

akan meningkat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


