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ABSTRACT

THE CORRELATION BETWEEN MEDIA USE AND EXPLORING
ACTIVITIES OF CHILDREN OF 5-6 YEARS OLD IN MAYANG SARI

EARLY CHILDHOOD EDUCATION IN JAYAPURA SUB DISTRICT OF
EAST OKU DISTRICT IN SOUTH SUMATERA

IN ACADEMIC YEAR 2015/2016

By

Iin Oktirianti

The problem in this research is the exploration activity which was not developed
optimally at 5-6 years old children in Mayang Sari early childhood education in
Jayapura sub district of East OKU district in Sout Sumatera. The objective of this
research was to find out the correlation between media use and exploring
activities of children of 5-6 years old. This was a quantitative and correlational
research. subject in this research were all 5-6 years old children in classroom B in
Mayang Sari early childhood education in Jayapura sub district of East OKU
district. Data were collected with obervations and documentations. This research
used Spearman Rank Correlation analysis to analyze data. The result showed that
there was a correlation between media use an exploring activities of children of 5-
6 years old in Mayang sari early childhood education in Jayapura sub district of
East OKU district in South Sumatera.

Keywords: early childhood, exploring activity, media use.



ABSTRAK

HUBUNGAN PENGGUNAAN MEDIA DENGAN AKTIVITAS
BEREKSPLORASI PADA ANAK USIA 5-6 TAHUN DI PAUD
MAYANG SARI KECAMATAN JAYAPURA KABUPATEN

OKU TIMUR SUMATERA SELATAN
TAHUN AJARAN 2015/2016

Oleh

Iin Oktirianti

Masalah dalam penelitian ini adalah aktivitas bereksplorasi belum berkembang
secara optimal pada anak usia 5-6 tahun di PAUD Mayang Sari Kecamatan
Jayapura Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui hubungan antara penggunaan media dengan aktivitas bereksplorasi
pada anak usia 5-6 tahun. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yang
bersifat korelasional. Subjek penelitian ini adalah semua anak usia 5-6 tahun kelas
B di PAUD Mayang Sari Kecamatan Jayapura Kabupaten OKU Timur. Teknik
pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan dokumentasi. Teknik
analisis data yang digunakan adalah analisis Korelasi Spearman Rank. Hasil
penelitian ini menunjukan bahwa ada hubungan antara penggunaan media dengan
aktivitas bereksplorasi pada anak usia 5-6 tahun di PAUD Mayang Sari
Kecamatan Jayapura Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan.

Kata kunci : anak usia dini, aktivitas bereksplorasi, penggunaan media.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar

dan proses pembelajaran agar anak didik secara aktif mengembangkan potensi

dirinya untuk memiliki kepribadian, keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan,

akhlak mulia, serta keterampilan. Pendidikan memiliki tujuan yang sangat

penting, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1, pasal 1, butir 14 dinyatakan bahwa:

Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan
kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui
pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan
perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam
memasuki pendidikan lebih lanjut.

Anak usia dini merupakan sosok individu yang sedang menjalani suatu proses

perkembangan dengan pesat dan fundamental bagi kehidupan selanjutnya.

Dengan lahirnya undang-undang tersebut, akan membawa dampak positif

terhadap pemberian pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan, pertumbuhan dan

perkembangan anak usia dini. Pada masa ini disebut juga The Golden Ages atau

masa keemasan. Masa keemasan merupakan masa dimana anak-anak
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membutuhkan stimulasi atau rangsangan yang sesuai dengan kebutuhan dan

tahapan perkembangan anak. Stimulasi yang diberikan harus mampu

mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak. Merujuk pada Permen

No.137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini bahwa ada

enam aspek perkembangan yaitu aspek perkembangan nilai agama dan moral,

fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional dan seni.

Anak usia dini belum bisa berpikir secara abstrak, oleh karena itu mereka

memerlukan fakta dan pengalaman yang nyata dalam mempelajari sesuatu. Anak

dilibatkan dalam proses pembelajaran melalui kegiatan yang menarik seperti

melihat, menyentuh, merasakan dan mendengarkan. Dengan begitu anak akan

mendapat pengalaman yang nyata mengenai apa yang mereka pelajari dari

sesuatu benda dan hasilnya akan terus diingat oleh anak.

Mengingat apa yang dipelajari langsung berkaitan dengan dunia anak, oleh

sebab itu pembelajaran yang diberikan harus menyenangkan dan disesuaikan

dengan minat anak sehingga akan muncul pemikiran berpikir logis, kritis, kreatif,

memberikan alasan dengan memecahkan masalah, mengklasifikasikan benda

serta menunjukan aktivitas yang bersifat eksploratif dan menyelidik. Hal tersebut

merupakan bagian dari perkembangan kognitif pada anak usia dini.

Terkait dengan perkembangan kognitif pada anak usia dini, Piaget dalam Sujiono

(2009: 29) menjelaskan perkembangan kognitif terjadi ketika anak membangun

pengetahuan melalui eksplorasi aktif dan menyelidik pada lingkungan fisik dan
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sosial dilingkungan sekitar. Eksplorasi yang dimaksud adalah aktivitas

menjelajah terhadap objek-objek untuk membangun pengetahuannya sendiri

seperti dengan cara mengamati, melakukan eksperimen terhadap objek,

menemukan informasi dan menyimpulkan hasil sehingga anak dapat

memecahkan masalah sendiri. Dalam bereksplorasi anak dapat menggunakan

seluruh inderanya dengan menyentuh, merasakan, membau, mencampur, dan

membandingkan apa yang mereka lihat. Aktivitas eksplorasi dapat dikatakan

sebagai kegiatan untuk memperoleh pengalaman baru pada anak usia dini.

Aktivitas eksplorasi memberikan kesempatan pada anak untuk melakukan

kegiatan terhadap objek dengan cara melihat, memahami, merasakan dan

membuat dengan menghasilkan sesuatu yang menarik. Kemampuan seperti ini

dilakukan dengan cara mengamati objek-objek yang ada di sekitar secara

langsung dan menunjukan aktivitas yang bersifat menyelidik dari sesuatu benda.

menjelajah bertujuan untuk memperoleh pengetahuan lebih banyak, terutama

penggunaan media dalam aktivitas eksplorasi.

Media merupakan sarana pembelajaran yang tak terbatas bagi anak untuk

bereksplorasi. Anak akan mempelajari sesuatu dengan cara mereka sendiri jika

kita menyediakan media untuk mereka. Media yang dimaksud memiliki

pemahaman yang lebih luas yang mencakup segala sesuatu yang ada di sekitar

anak termasuk tumbuhan, pasir, air dan sebagainya. Dengan demikian media ini

harus mampu membawa anak kepada dunia mereka, dunia anak adalah dunia
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murni untuk menciptakan berbagai hal yang kreatif, berekspresi, bermain, dan

belajar. Pendidikan di sekolah haruslah mampu membangun kesadaran kritis

anak didik dengan memanfaatkan media yang ada di sekitar sehingga anak usia

dini dapat berpartisipasi aktif dalam setiap pembelajaran, artinya anak terlibat

langsung dalam melakukan proses pembelajaran.

Proses pembelajaran yang kreatif dan inovatif dapat dilakukan melalui kegiatan-

kegiatan yang menarik, membangkitkan rasa ingin tahu anak, memotivasi anak

untuk berpikir kritis dan menemukan hal-hal baru. Media pembelajaran yang

diciptakan oleh guru seharusnya dapat menstimulus anak untuk mengeksplorasi

objek-objek yang ada di sekitar mereka. Dengan demikian, anak akan

membangun pemikiran meraka sendiri. Penggunaan media dapat memberikan

stimulus yang baik bagi perkembangan anak.

Berdasarkan hasil observasi yang lakukan di PAUD Mayang Sari pada anak usia

5-6 tahun yang terdiri dari 30 anak, nampak pembelajaran yang dilakukan

cenderung belum memberikan kesempatan pada anak untuk melakukan aktivitas

bereksplorasi, seperti mengamati objek-objek dengan memanfaatkan benda-

benda yang ada di lingkungan sekitar. Hal ini karena pembelajaran yang masih

bersifat konvensional.

Kegiatan pembelajaran yang dilakukan masih berupa calistung (membaca,

menulis, berhitung) yang tidak sesuai dengan kebutuhan pendidikan anak usia

dini dimana pembelajaran yang seharusnya dilakukan melalui bermain. Selain itu
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pembelajaran jarang menggunakan media yang menarik, sehingga kegiatan yang

dilakukan belum memberikan kesempatan kepada anak untuk mempelajari

benda-benda yang ada di lingkungan sekitar anak. Padahal jika dilihat banyak

media yang ada di lingkungan dapat dijadikan sumber belajar bagi anak.

Berdasarkan hal tersebut maka aktivitas bereksplorasi belum berkembang secara

optimal pada anak usia dini.

Dengan penggunaan media ini diharapkan dapat mengembangkan aktivitas

bereksplorasi pada anak usia dini. Melalui sebuah penelitian diharapkan dapat

menjawab beberapa masalah yang kerap dihadapi masyarakat maupun pada anak

usia dini terkait dengan pembelajaran dan aktivitas bereksplorasi pada anak usia

dini.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka

teridentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pembelajaran yang dilakukan guru masih berupa calistung.

2. Kegiatan pembelajaran belum memberikan kesempatan pada anak untuk

mempelajari objek-objek yang ada di lingkungan sekitar. Hal ini karena

pembelajaran masih bersifat konvensional.

3. Kegiatan eksplorasi anak belum berkembang secara optimal.

4. Pembelajaran yang dilakukan jarang menggunakan media.

5. Pembelajaran belum dilakukan melalui bermain.
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C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah

dikemukakan di atas, maka peneliti membatasi masalah yaitu sebagai berikut:

1. Pembatasan masalah pada penelitian ini yaitu aktivitas bereksplorasi pada

anak usia dini dengan penggunaan media yang menggunakan media realia.

2. Subjek yang akan diteliti adalah anak usia 5-6 tahun di PAUD Mayang Sari

Kecamatan Jayapura Kabupaten OKU Timur.

3. Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2015/2016.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan

masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Adakah hubungan antara penggunaan media dengan aktivitas bereksplorasi pada

anak usia 5-6 tahun di PAUD Mayang Sari Kecamatan Jayapura Kabupaten

OKU Timur tahun ajaran 2015/2016 ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara penggunaan

media dengan aktivitas bereksplorasi pada anak usia 5-6 tahun di PAUD Mayang

Sari Kecamatan Jayapura Kabupaten OKU Timur.
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F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki 2 manfaat yaitu manfaat teoritis dan praktis sebagai

berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkarya wawasan dan

mengembangkan pengetahuan dalam pendidikan anak usia dini, khususnya

tentang aktivitas bereksplorasi pada anak usia dini dengan penggunaan media.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi anak

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi motivasi dan masukan bagi anak

untuk mengembangkan aktivitas bereksplorasi pada anak usia dini

melalui penggunaan media.

b) Bagi Guru

Penelitian ini diharapkan manjadi masukan bagi guru untuk

mengembangkan aktivitas bereksplorasi pada anak usia dini melalui

penggunaan media.

c) Bagi Kepala Sekolah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang

pentingnya penggunaan media dalam aktivitas bereksplorasi pada anak

usia dini yang ada disekolah.
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d) Bagi peneliti

Memberikan pengalaman dan pengetahuan pribadi dalam melakukan

penelitian, khususnya tentang penggunaan media dalam aktivitas

bereksplorasi pada anak usia dini.

e) Bagi Peneliti Lain

Dengan penelitian ini dapat menjadi pengetahuan mengenai pembelajaran

pada anak usia dini untuk meneliti tentang penggunaan media dalam

aktivitas bereksplorasi pada anak usia dini.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkembangan Anak Usia Dini

Perkembangan dapat diartikan sebagai proses perubahan kauntitatif dan

kualitatif individu dalam rentang kehidupannya, mulai dari masa konsepsi,

masa bayi, masa kanak-kanak, masa anak, masa remaja, sampai masa dewasa.

Anak akan secara terus-menerus berkembang dipengaruhi oleh pengalaman

dan belajarnnya, bahkan pengalaman anak usia dini membawa akibat pada

masa yang akan datang.

Menurut Jumaris dalam Sujiono (2009: 54) “perkembangan merupakan suatu

proses yang bersifat kumulatif, menjelaskan perkembangan terdahulu akan

menjadi contoh untuk perkembangan selanjutnya”. Oleh sebab itu, apabila

terjadi hambatan pada perkembangan terdahulu maka perkembangan

selanjutnya cenderung akan mendapat hambatan. Kemudian menurut

Santrock dalam Yusuf dan Sugandhi (2012: 9) perkembangan itu terdiri atas

tiga periode yaitu :

1. Periode anak: sebelum kelahiran, masa bayi, masa awal anak-anak.
Masa tengah dan masa akhir anak;

2. Periode remaja; dan
3. Periode dewasa: masa awal dewasa, masa tengah dewasa, dan masa

akhir dewasa.
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Anak usia dini sosok individu yang sedang mengalami masa yang sangat

cepat dalam rentang perkembangannya, karena anak usia dini adalah peniru

yang ulung apa yang mereka lihat pasti mereka tiru untuk itu dalam

mempersiapkan untuk kehidupan selanjutnya dibutuhkan proses pembelajaran

yang dapat menstimulus perkembangan anak. Menurut Sujiono (2009: 6)

“anak usia dini adalah sosok individu yang sedang menjalani suatu proses

perkembangan dengan pesat dan fundamental bagi kehidupan selanjutnya”.

Hurlock dalam Suyadi dan Ulfah (2015: 59) berpandangan bahwa

“perkembangan anak dapat ditinjau dari aspek masa-masa atau umur tertantu.

Adapun aspek-aspek perkembangan tersebut yaitu perkembangan fisik

motorik, sosial emosional, moral keagamaan, dan perkembangan kognitif”.

Dari pernyataan yang telah dipaparkan oleh para ahli di atas, maka dapat

disimpulkan bahwa perkembangan merupakan suatu proses tahapan untuk

menuju perkembangan selanjutnya. Pada hakikatnya anak adalah makhluk

individu yang membangun pengetahuannya sendiri, pada masa ini letak dasar

atau pondasi awal bagi pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya. Untuk

itu, agar pertumbuhan dan perkembangan tercapai secara optimal maka

perlunya situasi dan kondisi yang kondusi pada saat memberikan stimulasi

dan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak. oleh karena itu

perkembangan anak harus diberikan secara optimal agar tidak menghambat

perkembangan selanjutnya.



11

B. Perkembangan Kognitif Anak Usia Dini

Kognitif sering kali diartikan sebagai kecerdasan atau berpikir. Kognitif

adalah pengertian yang lebih luas mengenai berpikir dan mengamati, jadi

kognitif merupakan tingkah laku-tingkah laku yang mengakibatkan orang

memperoleh pengetahuan. Kognitif menunjukan perkembangan dari cara

anak berpikir. Kemampuan anak untuk mengkoordinasikan berbagai cara

berpikir untuk menyelesaikan berbagai masalah. Menurut Wiyani (2014: 61)

bahwa kognisi diartikan dengan empat pengertian, yaitu :

1. Kegiatan atau proses memperoleh pengetahuan, termasuk kesadaran
dan perasaan.

2. Usaha menggali suatu pengetahuan melalui pengalamannya sendiri.
3. Proses pengenalan dan penafsiran lingkungan oleh seseorang.
4. Hasil pemerolehan pengetahuan.

Vygotsky dalam Sujiono (2009: 60) menyatakan bahwa kognisi dibangun

melalui pengalaman sosial untuk membentuk cara berpikir dan

menginterprestasikan lingkungan.  Kemudian menurut Sujiono dalam Rolina

(2012: 28) “kognitif adalah suatu proses berpikir, yaitu kemampuan individu

untuk menghubungkan, menilai dan mempertimbangkan suatu kejadian atau

peristiwa”.

Adapun perkembangan kognitif dari bidang perkembangan dasar kognitif

yang dimiliki oleh anak. Perkembangan kognitif merupakan suatu proses

berpikir berupa kemampuan untuk menghubungkan, menilai, dan

mempertimbangkan sesuatu. Perkembangan kognitif ini dapat juga dimaknai

sebagai kemampuan untuk memecahkan masalah. Perkembangan kognitif

bertujuan untuk mengolah perolehan belajar, menemukan berbagai macam



12

alternatif pemecahan masalah, kemampuan memilih dan menemukan, serta

persiapan pengembangan kemampuan berpikir teliti.

Teori Perkembangan Kognitif Piaget dalam Mar’at (2007: 46) adalah salah

satu teori yang menjelaskan bagaimana anak beradaptasi dan

menginterprestasikan objek dan kejadian-kejadian di sekitarnya. Bagaimana

anak mempelajari cici-ciri dan fungsi objek-objek. Bagaimana cara anak

mengelompokan objek-objek untuk mengetahui persamaan-persamaan dan

perbedaan-perbedaanya, untuk memahami penyebab terjadinya perubahan

dalam objek-objek dan peristiwa-peristiwa.

Menurut Piaget dalam Sujiono (2009: 60) menyatakan bahwa “perkembangan

kognitif terjadi ketika anak sudah membangun pengetahuan melalui

eksplorasi aktif dan menyelidik pada lingkungan fisik dan sosial di

lingkungan sekitar”. Menurut Jamaris dalam Hasnida (2015: 103) sejalan

dengan perkembangan usia dan perkembangan kognitif yaitu :

Anak mulai melakukan eksplorasi yang lebih luas tentang lingkungan
alam dan memahami alam secara lebih baik, bahkan pada masa
praoperasional, anak telah mampu menghadirkan atau mempresentasikan
alam secara mental, walaupun kejadian yang berkaitan dengan alam
tersebut tidak hadir secara aktual, seperti hujan, angin, dingin, bulan,
bintang dan ain-lain.

Dari pernyataan yang telah dipaparkan oleh para ahli di atas, maka dapat

disimpulkan bahwa perkembangan kognitif anak usia dini merupakan suatu

proses berpikir untuk menghubungkan, menilai dan mempertimbangkan

sesuatu agar anak mampu memperoleh pengetahuannya. Kemampuan

berpikir dapat menemukan berbagai cara untuk memecahkan masalah,
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mengelompokan objek-objek untuk mengetahui persamaan dan perbedaan,

serta memahami penyebab terjadinya perubahan dalam objek atau peristiwa.

Perkembangan kognitif membangun pengetahuan melalui eksplorasi aktif

terhadap lingkungan yang ada sekitar anak.

1. Tahap-Tahap Perkembangan Kognitif Anak Usia Dini

Tahapan perkembangan kognitif merupakan serangkaian proses yang

dilalui anak berdasarkan tingkatan usia. Tiap tahapan perkembangan yang

dilalui oleh anak akan berpengaruh terhadap perkembangan selanjutnya.

Perkembangan kognitif menurut Piaget dalam Upton (2012: 153-160)

mengemukakan bahwa kecerdasan atau kemampuan kognitif anak

mengalami kemajuan melalui empat tahap yaitu :

a. Tahap sensorimotor (usia 0-2 tahun)
b. Tahap praoperasional (usia 2-7 tahun)
c. Tahap operasi kongkrit (7-12 tahun)
d. Tahap operasi formal (12 tahun sampai usia dewasa).

Tahap sensorimotor ditandai dengan pemikiran anak berdasarkan  indera-

indera untuk menjelajahi dan belajar tentang dunia melalui

pengkoordinasian pengalaman-pengalaman sensor dengan tindakan fisik.

Tahap praoperasonal awal penalaran logis dan berpikir simbolik telah

nampak mulai digunakannya suatu objek untuk menyimbolkan objek lain.

Tahap operasi konkrit ditandai dengan penggunaan aturan logis yang jelas

dalam mengenai berbagai peristiwa yang nyata dan dapat

mengklarifikasikan berbagai benda kedalam berbagai bentuk-bentuk yang
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berbeda. Tahap operasi formal dicirikan dengan pemikiran abstrak,

hipotesis, deduktif, serta induktif tahapan tersebut saling berkaitan.

Anak usia dini berada dalam tahap praoperasional yaitu anak usia 2-7

tahun. Tahap ini merupakan masa permulaan bagi anak untuk membangun

pengetahuan dan pengalamannya. Cara berfikir anak pada masa ini belum

stabil secara baik, anak berpikir secara abstrak, oleh karena itu mereka

perlu fakta yang nyata untuk belajar. Anak dapat belajar dengan

menemukan dan mengungkapkan sesuatu dari informasi yang didapat dari

lingkungan sekitar mereka sehingga informasi itu dapat membangun

pengetahuannya.

Sehubungan dengan hal tersebut terdapat sebuah istilah yang digunakan

Piaget dalam Isjoni (2011: 77) ada dua proses tahapan adaptasi yaitu

asimilasi dan akomodasi. Proses asimilasi terjadi ketika seorang anak

menerima konsep, keterampilan dan informasi yang diperoleh dari

pengalaman mereka dalam rangka mengembangkan pola atau skema

pemahaman. Sedangkan proses akomodasi terjadi ketika skema mental

harus diubah untuk menyesuaikan dengan konsep, keterampilan dan

informasi baru. Ini berarti anak berinteraksi dengan lingkungan untuk

memperoleh pengetahuan inilah asimilasi. Pada saat yang sama, ketika

lingkungan berinteraksi terhadap anak, dan anak mengubah supaya sesuai

untuk memperoleh pengetahuan maka ini disebut akomodasi.
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Berdasarkan penjelasan diatas bahwa tahapan perkembangan kognitif ada

empat yaitu sensorimotor (0-2 tahun), praoperasional (2-7 tahun),

operasional kongkrit (7-12 tahun), operasional formal (12 tahun keatas).

Maka anak usia dini berada pada masa praoperasional dimana anak

membangun pengetahuannya melalui pengalaman yang dialaminya.

2. Faktor-Faktor Perkembangan Kognitif Anak Usia Din

Perkembangan kognitif mempunyai peran penting bagi keberhasilan

belajarnya, namun banyak faktor-faktor yang mempengaruhi

perkembangan kognitif. Menurut Susanto (2011: 59) faktor-faktor yang

mempengaruhi perkembangan kognitif sebagai berikut :

1. Faktor lingkungan
2. Faktor kematangan
3. Faktor pembentukan
4. Faktor minat dan bakat
5. Faktor kebebasan

Faktor lingkungan sangat mempengaruhi perkembangan kognitif anak

karena lingkungan sebagai tempat untuk anak belajar melalui pengalaman

dan memperoleh pengetahuan. Faktor kematangan (fisik maupun psikis)

dapat dikatakan telah matang apabila ia telah sanggup untuk menjalankan

sesuai dengan fungsi masing-masing. faktor pembentukan adalah segala

keadaan diluar diri seorang yang mempengaruhi perkembangan

intellegensi. Faktor minat mengarah pada perbuatan dengan suatu tujuan

dan merupakan dorongan bagi perbuatan itu, sedangkan bakat artinya

seorang yang memiliki bakat makan akan semakin mudah seseorang untuk

mempelajari hal itu. Dan yang terakhir kebebasan yaitu kebebasan



16

manusia berpikir devergen atau menyebar, bahwa manusia dapat memilih

metode-metode tertentu dalam memecahkan masalah.

Dengan demikian maka guru hendaknya memberikan kesempatan pada

anak untuk belajar melalui pengalaman-pengalaman yang dialaminya.

Anak membangun pengetahuannya dengan menemukan ide-ide mereka

sendiri. Pengetahuan ini diciptakan melalui pengamatan, pengalaman dan

pemahaman anak tentang lingkungannya.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa perkembangan kognitif memiliki

faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu lingkungan, kematangan,

pembentukan, minat dan bakat, dan kebebasan. Maka dengan faktor-faktor

ini anak belajar melalui pengalaman dalam memperoleh pengetahuan, dari

pengalamannya anak akan membentuk jiwa dengan melakukan suatu

perbuatan untuk memecahkan suatu permasahan yang dihadapinya.

C. Aktivitas Bereksplorasi Anak Usia Dini

Aktivitas bereksplorasi sangat penting untuk anak usia dini, karena aktivitas

berekplorasi ini memberikan suatu kegiatan dengan cara menjelajah

melakukan suatu kegiatan terhadap benda dengan tujuan memperoleh

pengetahuan lebih banyak. Aktivitas bereksplorasi juga dapat dikatakan

sebagai aktivitas untuk memperoleh pengalaman baru, yaitu dengan cara

memberikan kesempatan kepada anak untuk melakukan suatu aktivitas yang

mereka inginkan, menemukan dan membangun pengetahuannya sendiri

terhadap sesuatu. Menurut Menurut Rachmawati dan Kurniati (2010: 55)
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“eksplorasi merupakan jenis kegiatan yang dilakukan dengan cara menjelajah

untuk mempelajari hal tententu dengan tujuan memperoleh pengetahuan dan

pengalaman baru”.

Aktivitas bereksplorasi dapat memberikan kesempatan pada anak untuk

melihat, memahami, merasakan dan pada akhirnya membuat sesuatu yang

menarik perhatian mereka, kemampuan tersebut dapat berkembang secara

optimal dengan cara memahami dunia sekitarnya sesuai dengan kenyataan

yang ada secara langsung. Aktivitas bereksplorasi sendiri berlangsung dalam

pola yang bisa diamati saat anak tumbuh berkembang. Menurut Beaty (2013:

273-274) “anak-anak yang sudah melalui tahapan perkembangan diperboleh

mengeksplorasi sendiri objek dan kegiatan baru dengan kesempatan mencoba

sendiri dari berbagai hal”.

Aktivitas bereksplorasi dapat dilakukan dengan cara pengamatan. Melalui

pengamatan anak belajar melatih pancainderanya dengan melakukan

aktivitas, dengan begitu mereka beraktivitas dengan mencari, menemukan,

dan menyimpulkan sesuatu dari hasil kegiatan yang dilakukannya. Menurut

Rachmawati dan Kurniati (2010: 56) “eksplorasi menggunakan kemampuan

analisis dalam mengenal suatu objek seperti mengamati benda dengan

seksama, memperhatikan benda dari setiap bagian yang unik, dan

menemukan cara kerja objek yang diamati”.

Melalui aktivitas bereksplorasi anak akan belajar untuk melakukan suatu

kegiatan sesuai imajinasinya lalu mengamati dengan menggunakan

kemampuan analisis dalam mengenal suatu objek. Anak melakukan kegiatan
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dengan benda, selanjutnya benda tersebut dieksplorasi secara mendalam,

memperhatikan sesuatu yang unik, serta mengetahui hasil kerja yang

dilakukan sehingga mendapatkan pengetahuan baru. Pada saat melakukan

aktivitas eksplorasi anak akan menemukan informasi lalu menyimpulkan

hasil tentang apa yang mereka amati. Melalui kegiatan ini akan

mengembangkan pengetahuan anak. Semakin anak dilatih maka

pengetahuannya semakin berkembang.

Guru harus dapat membimbing anak dalam pembelajaran dan untuk

mengajukan pertanyaan agar mereka dapat mengembangkan pengetahuannya.

Anak dapat memahami dengan cara berpartisipasi aktif dalam proses

pembelajaran. Anak harus dapat menunjukan aktivitas yang bersifat

eksploratif dan menyelidik. Ini berarti anak diberi kesempatan untuk

melakukan aktivitas yang bersifat eksploratif dengan melakukan kegiatan dari

suatu benda. Aktivitas ini juga dapat dilakukan melalui bermain sehingga

dengan bermain anak dapat bereksplorasi terhadap benda yang ada di

sekitarnya.

Kemampuan sains berhubungan dengan percobaan sederhana. Percobaan

tersebut melatih anak untuk menghubungkan sebab dan akibat dari satu

perlakuan sehingga melatih anak untuk berpikir logis. Melalui percobaan

anak akan terlatih mengembangkan kemampuan berpikir kreatif, senang

mengamati, menemukan ide-ide baru dan meningkatkan rasa ingin tahu.

Kemampuan sains sebaiknya memungkinkan anak melakukan aktivitas

eksplorasi terhadap benda yang ada di sekitanya.
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Berdasarkan kajian-kajian di atas, dapat disimpulkan bahwa aktivitas

bereksplorasi merupakan aktivitas menjelajah dengan melakukan suatu

kegiatan terhadap benda dengan tujuan memperoleh pengetahuan tantang

objek yang dipelajari. Melalui aktivitas bereksplorasi anak akan belajar untuk

melakukan suatu kegiatan sesuai imajinasinya lalu mengamati untuk

mengenal objek tersebut. Dengan demikian, anak akan memperoleh dengan

mempelajari hal-hal baru dalam membangun kemampuan berpikir dan

pengetahuan melalui aktivitas pengalaman, pengamatan, memahamannya

mengenai objek-objek atau benda-benda yang ada di sekitar anak.

1. Manfaat Aktivitas Bereksplorasi

Aktivitas bereksplorasi memberikan manfaat yang baik bagi anak dengan

mendapatkan pengalaman dan pembiasaan belajar yang bermakna secara

mandiri, mudah dan menarik. Dengan kegiatan ini anak akan belajar

dengan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai media untuk

mengembangkan aktivitas bereksplorasi. Aktivitas ini dilakukan untuk

memahami konsep tentang suatu kegiatan dengan cara bagai mana anak

dapat mengetahui proses kegiatan, dan mengapa sesuatu dapat berubah

bentuk serta bagaimana mereka dapat menemukan solusi terhadap

permasalahan yang ada, pada akhirnya mereka dapat membuat sesuatu

manfaat dalam kegiatan tersebut. Menurut Rachmawati dan Kurniati

(2010: 56) manfaat aktivitas bereksplorasi yaitu:
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1. Memberikan kesempatan pada anak untuk memahami dengan
menjelajah yang berupa wawasan informasi yang dilakukan
dengan cara kegiatan dunia sekitar sesuai dengan kenyataan yang
ada.

2. Menumbuhkan rasa keingintahuan anak tentang sesuatu yang
lama diketahui ataupun baru diketahui

3. Eksplorasi dapat memperjelas konsep dan keterampilan yang
dimilikinya.

4. Memperoleh pengalaman yang baru dan situasi yang baru dari
berbagai situasi yang ada.

5. Memperoleh pengetahuan yang lebih banyak dari apa yang
dilakukan dengan lingkungan sekitar anak serta bagaimana
memanfaatkannya.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa manfaat aktivitas bereksplorasi

adalah memberikan wawasan informasi untuk memperoleh pengetahuan

lebih banyak melalui pengalaman tentang kegiatan yang dilakukan anak

dengan lingkungan sekitar.

2. Bentuk-Bentuk Pembelajaran Bereksplorasi

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan aktivitas

bereskplorasi pada anak yaitu dengan memperkenalkan dan

mengakrabkan mereka pada alam sekitarnya. Aktivitas bereksplorasi

dapat dilakukan dengan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai media

dalam kegiatan yang dilakukan anak. Dengan begitu anak akan mengenal

banyak hal yang beragam, unik dan spesifik. Menurut Rachmawati dan

Kurniati (2010: 56) beberapa bentuk pembelajaran bereksplorasi yaitu: a)

belajar pada alam sekiatar, b) mediated learning eksperience, c) outbound

training.
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Belajar pada alam sekitar adalah bentuk pembelajaran eksplorasi yang

membantu anak untuk dapat mengenal berbagai makhluk, warna, bentuk,

bau, rasa, bunyi, dan ukuran melalui alam. Anak juga dapat meniru dan

membuat duplikasi alam sesuai imajinasinya dan kemampuannya. Alam

akan melatih imajinasi anak dan kemampuan berpikir mereka. Selain

mereka dapat membuat duplikasi, anak pun dapat memanfaatkan benda

yang ada menjadi sesuatu yang baru.

Mediated learning eksperience adalah proses pembelajaran yang

memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai media pembelajaran. Anak

dapat mengamati dan memilih benda apa saja yang ada di sekitar,

selanjutnya benda tersebut dieksplorasi secara mendalam sehingga

mendapatkan pengetahuan yang baru. Kegiatan ini memunculkan

kesadaran bahwa lingkungan sekitar dapat menjadikan sebagai media

untuk belajar.

Outbond training merupakan metode yang cukup efektif untuk melatih

kepemimpinan, kepercayaan diri, kerja sama, kemandirian, dan

perkembangan lainnya pada anak. Dilihat dari segi kegiatan Outbond

training dapat dilakukan dengan berbagai cara di samping permainan,

dapat juga melalui petualangan mencari jejak dan kegiatan penuh

tantangan.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa setiap bentuk pembelajaran dapat

mengembangkan aktivitas bereksplorasi pada anak usia dini. Lingkungan

sekitar digunakan sebagai media di mana anak belajar untuk
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mengembangkan pengetahuannya melalui pengalaman yang

dilakukannya. Dengan bentuk pembelajaran ini anak dapat berimajinasi

dan melakukan kegiatan sesuai kemampuan yang dimilikinya.

D. Teori Belajar

Pada hakikatnya semua anak senang bermain, setiap anak tentu saja sangat

menikmati permainannya. Melalui bermain anak dapat meyesuaikan diri

dengan lingkungan dan meningkatkan keterampilannya baik dalam berkreasi

maupun berekspresi. Belajar sebagai suatu proses berfokus pada apa yang

terjadi ketika kegiatan berlangsung. Penjelasan mengenai apa yang terjadi

merupakan toeri-teori belajar. Teori belajar adalah upaya untuk

menggambarkan bagaimana orang dan hewan belajar, sehingga membantu

memahami proses pembelajaran. Ada kategori utama teori mengenai teori-

teori belajar yaitu teori konstruktivisme, kognitivsme dan behavioristik.

1. Teori Belajar Konstruktivisme

Teori kontruktivisme ini diplopori oleh para ahli yang terkenal yaitu Pieget

dan Vigotsky. Menurut Sanjaya (2005: 118) konstruktivisme adalah

“proses membangun atau menyusun pengetahuan baru dalam stuktur

kognitif siswa berdasarkan pengalaman”. Konstruktivisme merupakan

landasan berpikir (filosofi) pembelajaran konstektual yaitu bahwa

pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, yang hasilnya

diperluas melalui konteks yang terbatas. Manusia harus mengkontruksi

pengetahuan itu dan memberi makna melalui pengalaman nyata.
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Berdasarkan penjelasan di atas bahwa teori konstruktivisme merupakan

proses berpikir untuk membangun pengetahuan anak berdasarkan

pengalaman yang nyata.

2. Teori Belajar Kognitivisme

Teori belajar kognitif mulai berkembang pada abad terakhir sebagai proses

terhadap teori perilaku yang telah berkembang sebelumnya. Model

kognitif ini memiliki perspektif bahwa para peserta didik memproses

informasi dan pembelajaran melalui upayanya mengorganisir, menyimpan

dan kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru

dengan pengetahuan yang telah ada. Model ini menekankan pada

bagaimana informasi diproses.

Menurut Winataputra, dkk (2012: 3.3) teori belajar kognitivisme adalah

“setiap orang dalam bertingkah laku dan mengerjakan segala sesuatu

senantiasa dipengaruhi oleh tingkat-tingkat perkembangan dan

pemahaman atas dirinya sendiri”. Peneliti yang mengembangkan teori

kognitif ini adalah Ausubel dan Bruner. Dari kedua peneliti ini, masing-

masing memiliki penekanan yang berbeda. Ausubel menekankan pada

pengetahuan melalui penerimaan, bukan penemuan. Sedangkan Bruner

memberi dorongan agar pendidikan memberi perhatian pada pentingnya

perkembangan berpikir.
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Berdasarkan penjelasan di atas bahwa teori kognitivisme adalah tingkah

laku setiap orang dipengaruhi oleh perkembangan dan pemahaman yang

dimilikinya.

3. Teori Belajar Behavioristik

Teori belajar behavioristik adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Gage

dan Berlier tentang perubahan tingkah laku sebagia hasil dari pengalaman.

Teori behavioristik menurut Winataputra, dkk (2012: 2.4) menjelaskan

bahwa “belajar merupakan perubahan tingkah laku hasil interaksi antara

stimulus dan respon, yaitu proses manusia untuk memberikan respons

tertentu berdasarkan stimulus yang datang dari luar”. Teori belajar

behavioristik menekankan pada hasil belajar, yaitu berubahan tingkah laku

yang dapat dilihat, dan tidak begitu memperhatikan apa yang terjadi di

dalam otak manusia karena hal tersebut tidak dapat dilihat. Seseorang

dianggap telah belajar sesuatu apabila ia mampu menunjukan perubahan

tingkah laku.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa teori behavioristik merupakan

perubahan tingkah laku yang dapat dilihat melalui interaksi stimulus dan

respon sehingga mendapat hasil belajar.

Ketiga teori tersebut bahwa disetiap teori dalam penelitian ini dapat

mengembangkan peserta didik untuk belajar mengenai konteks-konteks

pembelajaran sesuai dengan teori yang akan dipergunakan. Jika memilih

salah satu teori yang tepat peneliti memilih teori Kontruktivisme yaitu anak
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membangun atau menyusun pengetahuan baru dalam stuktur kognitif siswa

berdasarkan pengalaman. Anak akan lebih paham karena mereka terlibat

langsung dalam pembelajaran untuk membangun pengetahuan baru. Jadi

untuk membangun pengetahuan diperlukan pengalaman nyata dari

lingkungan sekitar dengan menggunakan sebagai media dalam pembelajaran.

E. Penggunaan Media Pembelajaran

Penggunaan media merupakan penggunaan alat atau benda yang ada di

lingkungan dan dapat digunakan serta dimanfaatkan untuk merangsang daya

pikir, perasaan, perhatian dan perkembangan anak sehingga mampu

mendorong terjadinya proses pembelajaran pada anak usia dini. Menurut

Hasnida (2015: 34) mengemukakan bahwa “penggunaan media sering

diidentikan dengan penggunaan berbagai jenis alat atau sarana yang disajikan

dalam proses pembelajaran”.

Kemudian menurut Arsyad (2010: 4-5) menyatakan bahwa “penggunaan

media meliputi penggunaan alat yang secara nyata digunakan dari lingkungan

yang dapat merangsang anak untuk belajar”.

Pembelajaran di PAUD memang membutuhkan berbagai alat peraga dalam

proses kegitan seperti media atau alat bantu lainnya. Penggunaan media yang

digunakan harus mampu membawa anak kepada dunia mereka, dunia anak

adalah dunia murni untuk menciptakan berbagai hal yang kreatif, berekspresi,

bermain, dan belajar. Menurut Hasnida (2015: 40) menyatakan bahwa ada

tiga tahap yang dilakukan pada penggunaan media yaitu: a) mencari media
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yang mudah terjangkau dan ekonomis, b) memilih media yang akan dipakai

dalam proses belajar, c) menggunakan media dalam proses pembelajaran.

Penggunaan media akan memungkinkan anak untuk melakukan kegiatan-

kegiatan yang menarik agar terciptanya pembelajaran yang menyenangkan.

Kegiatan yang dilakukan akan memberikan kebebasan kepada anak untuk

mencari, memilih, menunjukan lalu menggunakan media yang ada di sekitar.

Dengan kegiatan ini anak dapat berfikir kreatif dan inovatif, membangkitkan

rasa ingin tahu anak, memotivasi anak untuk berpikir kritis dan menciptakan

atau menemukan hal-hal baru. Pembelajaran seharusnya dapat menstimulus

anak untuk mengeksplorasi objek-objek baru dari segala sesuatu yang ada di

sekitar mereka. Dengan demikian, anak akan membangun pemikiran meraka

sendiri sesuai dengan perkembangannya.

Keterlibatan yang bisa dilakukan guru terhadap anak haruslah berorientasi

kepada kegiatan pemecahan masalah sederhana, pengembangan keterampilan

kognitif. Oleh karena itu guru masih memiliki peranan penting dalam

menarik minat belajar anak serta mendukung pertumbuhan dan

perkembangan anak.

Berdasarkan kajian di atas maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan media

merupakan penggunaan alat atau benda yang ada di lingkungan dan dapat

digunakan untuk merangsang daya pikir, perasaan, perhatian dan

perkembangan anak sehingga mampu mendorong terjadinya proses

pembelajaran yang menyenangkan. Penggunaan media akan memungkinkan

anak untuk terlibat langsung dalam mencari, memilih media dan
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menggunakannya agar dapat memberikan pemahaman dalam proses

pembelajaran. Penggunaan media ini akan berorientasi pada kebutuhan dan

perkembangan anak.

1. Jenis-Jenis Penggunaan Media Pembelajaran

Media yang bervariasi sangat mempengaruhi kreativitas dan kecepatan

pemahaman anak terhadap konsep pembelajaran. Pengelompokan jenis-

jenis media pembelajaran telah disampaikan oleh beberapa ahli media

pembelajaran, diantaranya seperti yang diungkapkan oleh Hasnida (2015:

53) yaitu :

1. Media visual adalah media yang dapat menyampaikan pesan
melalui penglihatan dengan menggunakan indra yang terdiri atas
media yang dapat diproyeksikan (Projected visual) dan media yang
tidak dapat diproyeksikan (nonprojected visual).

2. Media audio adalah media yang mengandung pesan dalam bentu
auditif (hanya dapat didengar) yang dapat merangsang pikiran,
perasaan, perhatian, dan kemauan anak untuk mempelajari isi tema.

3. Media audio visual adalah kombinasi dari media audio dan visual
atau media pandang dengar secara bersamaan.

Selanjutnya menurut Asra, dkk (2007: 5.8-5.9) mengelompokkan media

pembelajaran dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

a. Media visual yaitu media yang hanya dapat dilihat, seperti foto,
gambar dan poster.

b. Media audio yaitu media yang hanya dapat didengar saja seperti
kaset audio, MP3, dan radio.

c. Media audio visual yaitu media yang dapat dilihat sekaligus
didengar seperti film suara, video, televise dan sound slide.

d. Multimedia adalah media yang dapat menyajikan unsur media
secara lengkap seperti suara, animasi, video, grafis dan film.

e. Media realia yaitu semua media nyata yang ada di lingkungan
alam, seperti tumbuhan, batuan, air, pasir, dan sebagainya.
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Dari beberapa jenis-jenis media pembelajaran tersebut maka penelitian ini

menggunakan media realia dalam pembelajaran. Media realia merupakan

alat bantu yang bisa memberikan pengalaman langsung kepada anak,

sehingga anak dengan mudah mengingat apa yang mereka pelajari karena

telah mengalami langsung dan berinteraksi dengan media. Media realia

dapat ditemukan di lingkungan sekitar seperti tumbuhan, batuan, pasir, air

dan sebagainya. Oleh karena itu, media realia dapat digunakan dalam

proses belajar mengajar sebagai alat bantu untuk memperkenalkan objek

baru. Dengan menggunakan media realia anak akan lebih aktif dalam

mengamati, menangani, dan memanipulasi. Media realia akan

membangkitkan motivasi anak untuk belajar.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa penggunaan media pembelajaran

memiliki beberapa jenis yaitu: a) media visual, b) media audio, c) media

audio visual, d) multimedia, dan e) media realia.

2. Manfaat Penggunaan Media Pembelajaran

Peran media dalam komunikasi pembelajaran di PAUD semakin penting

mengingat perkembangan anak usia itu berada pasa masa konkret. Oleh

karena itu, salah satu prinsip pembelajaran di PAUD adalah kekonkretan.

Artinya bahwa anak diharapkan dapat mempelajari sesuatu secara nyata

dan dapat diterima atau diserap oleh anak dengan baik. Menurut Hasnida

(2015: 49-50) bahwa manfaat penggunaan media pembelajaran yaitu :
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1. Media pembelajaran sebagai sarana bantu untuk mewujudkan
situasi pembelajaran yang lebih efektif.

2. Media pembelajaran menciptakan situasi belajar yang diharapkan.
3. Media pembelajaran memiliki acuan pada tujuan atau kemampuan

yang akan dikuasai anak dalam belajar.
4. Media pembelajaran berfungsi untuk mempercepat proses belajar.

Dengan media pembelajaran, anak dapat menangap tujuan dan
bahan ajar lebih mudah dan lebih cepat.

5. Media pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan kualitas proses
pembelajaran.

6. Media pembelajaran meletakan dasar-dasar konkret untuk berpikir.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa manfaat penggunaan media

pembelajaran adalah memberikan proses belajar mengajar yang

menyenangkan agar dapat meningkatkan kualitas dalam pembelajaran

tersebut.

F. Kerangka Pikir

Perkembangan kognitif sangat penting dalam membangun pengetahuan anak

usia dini. Perkembangan kognitif akan menunjukan anak untuk perpikir agar

dapat membangun pengetahuannya. Perkembangan kognitif terjadi ketika

anak membangun pengetahuan melalui aktivitas eksplorasi pada objek-objek

atau benda-benda yang ada disekitar anak. Aktivitas bereksplorasi didapat

anak dengan cara terlibat langsung saat melakukan proses pembelajaran.

Anak mengeksplor dengan melakukan kegiatan terhadap benda sehingga anak

mampu mengamati benda secara seksama, memperhatikan sesuatu yang unik,

mampu membangun pengetahuan melalui penemuan-penemuan dan

menyimpulkan hasil yang didapat melalui aktivitas yang dilakukan.
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Untuk mengembangkan aktivitas tersebut maka perlu ada stimulasi yang

dilakukan pada anak, di mana guru tersebut memfasilitasikan anak dengan

memanfaatkan media yang ada di sekitar anak. Melalui media yang ada di

sekitar anak, diharapkan anak akan mampu melakukan kegiatan yang sesuai

dengan imajinasinya. Anak melakukan kegiatan mengeksplorasi dengan cara

mengamati dan menganalisis objek-objek tersebut. Penggunaan media disini

dapat diartikan sebagai objek yang berkaitan dengan aktivitas bereksplorasi.

penggunaan media dalam proses pembelajaran dilakukan untuk mengetahui

bagaimana hubungan antara perkembangan kognitif pada anak usia dini

khususnya dalam aktivitas bereksplorasi. Aktivitas yang berkaitan dengan

bereksplorasi pada anak usia dini antara lain mencari, memilih, menunjukan,

dan menggunakan berbagai media yang ada di sekitar.

Penggunaan media yaitu penggunaan dengan berbagai jenis alat atau benda

yang ada di lingkungan untuk menyajikan pembelajaran yang menarik bagi

anak. Penggunaan media akan lebih menjamin terjadinya pemahaman dan

yang lebih baik untuk anak usia dini. Media juga mampu membangkitkan dan

membawa pembelajaran ke dalam suasana rasa senang dan gembira di mana

ada keterlibatan anak dalam kegiatan berlangsung.

Penggunaan media sebagai sumber belajar dalam proses kegiatan

pembelajaran yang didalamnya mencakup segala sesuatu baik itu media

tumbuhan, media pasir, menggambar benda, dan benda-benda lainnya yang

berorientasi pada pertumbuhan dan perkembangan anak.
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Sehubungan dengan pembahasan di atas, maka penelitian ini ditunjukan pada

bagan kerangka pikiran di bawah ini.

Gambar 1. Kerangka Pikiran Penelitian

G. Hipotesis Penelitian

Perumusan hipotesis penelitian merupakan langkah ketiga dalam penelitian,

setelah peneliti mengemukakan teori dan kerangka pikir. Menurut Arikunto

(2010: 110) hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap

permasalahan penelitian selesai, sampai terbukti melalui data yang terkumpul.

Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Ha = Terdapat hubungan antara penggunaan media dengan aktivitas

bereksplorasi pada anak usia 5-6 tahun di PAUD Mayang Sari

Kecamatan Jayapura Kabupaten OKU Timur tahun ajaran 2015/2016.

Ho = Tidak terdapat hubungan antara penggunaan media dengan aktivitas

bereksplorasi pada anak usia 5-6 tahun di PAUD Mayang Sari

Kecamatan Jayapura Kabupaten OKU Timur tahun ajaran 2015/2016.

Penggunaan
media

(X)

Aktivitas
bereksplorasi

(Y)
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III. METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau teknik utama yang digunakan dalam

melakukan suatu penelitian dengan melalui metode-metode ilmiah. Metode

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif, yang

bersifat non eksperimental dengan analisis data korelasional. Menurut

Siregar (2014: 335) analisis hubungan (korelasi) adalah suatu bentuk

analisis data dalam penelitian yang bertujuan untuk mengetahui kekuatan

atau bentuk arah hubungan dua variabel yaitu variabel bebas terhadap

variabel lainnya yaitu variabel terikat. Hubungan tersebut dinyatakan

dengan besarnya koefisien korelasi dan keberartian (signifikansi) secara

statistik.

B. Prosedur Penelitian

Penelitian terdiri dari tiga tahapan, yaitu prapenelitian, tahap perencanaan,

dan tahap pelaksanaan penelitian. Adapun langkah-langkah dari setiap

penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian Pendahuluan, terdiri dari langkah-langkah berikut :

a. Membuat surat izin Penelitian ke sekolah tempat dilakukannya

penelitian.
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b. Observasi ke sekolah tempat dilakukannya penelitian untuk

mengumpulkan informasi tentang keadaan kelas yang akan diteliti.

c. Menetapkan sampel penelitian.

2. Tahap Perencanaan

a. Menyusun perangkat pembelajaran yang terdiri dari Rencana

Kegiatan Harian (RKH).

b. Membuat instrumen evaluasi yang berupa lembar observasi.

3. Tahap Pelaksanaan

a. Melaksanakan penelitian sesuai dengan Rencana Kegiatan Harian

(RKH) yang telah disusun.

b. Mengevaluasi dengan lembar observasi.

c. Mengumpul, mengelah dan menganalisis data.

d. Membuat laporan hasil penelitian.

C. Tempat dan Waktu

Penelitian ini akan dilaksanakan di PAUD Mayang Sari Kecamatan

Jayapura Kabupaten OKU Timur pada semester genap tahun pelajaran

2015/2016.

D. Populasi dan Sampel

Penelitian mempunyai karakteristik yang dimiliki oleh populasi, maka

populasi sebagai keseluruhan subyek atau objek yang menjadi sasaran

penelitian. Menurut Sugiyono (2008: 117) Populasi adalah wilayah

generalisasi yang terdiri atas obyek atau subjek yang mempunyai kualitas
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dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan

kemudian ditarik kesimpulannya. Penelitian ini akan dilaksanakan di PAUD

Mayang Sari Kecamatan Jayapura Kabupaten OKU Timur. Populasi dalam

penelitian ini adalah seluruh anak usia 5-6 tahun yang berjumlah 30 anak.

Penelitian ini menggunakan teknik total sampling, di mana semua anggota

populasi digunakan sebagai sampel. Jadi 30 anak tersebut digunakan

sebagai sampel dalam penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang sesuai untuk

mendukung penelitian ini. Teknik pengumpulan data tersebut yaitu

observasi dan dokumentasi.

1. Observasi (pengamatan)

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik observasi langsung

dan teknik observasi partisipasif. Menurut Sugiyono (2008: 204)

menjelaskan dalam observasi peneliti terlibat dalam kegiatan yang

sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.

Observasi dilakukan dengan pengamatan secara langsung di PAUD

Mayang Sari yang bertujuan untuk memperoleh data penggunaan media

sebagai variabel X dan aktivitas bereksplorasi sebagai variabel Y.

Observasi dilakukan menggunakan lembar observasi berupa checklist,

dimana observasi tersebut berisi tentang instrumen penilaian dari

indikator yang akan dinilai.
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Observasi dilakukan terhadap suatu objek secara langsung dilakukan saat

kegiatan belajar berlangsung di dalam kelas. Dari hasil observasi akan

diperoleh informasi tentang bagaimana proses kegiatan belajar mengajar

antara guru dan anak.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang diproses melalui

dokumen-dokumen untuk memperkuat hasil data yeng diperoleh melalui

observasi. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa

foto-foto yang berfungsi sebagai data pelengkap dari data yang diperoleh

selama penelitian.

F. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional Variabel

1. Definisi Konseptual

a. Penggunaan Media (X)

Definisi konseptual penggunaan media (variabel X) merupakan

penggunaan alat atau benda yang ada di lingkungan dan dapat

digunakan untuk merangsang daya pikir, perasaan, perhatian dan

kemampuan sehingga mampu mendorong terjadinya proses

pembelajaran yang menyenangkan. Penggunaan media akan

memungkinkan anak untuk terlibat langsung dalam mencari,

memilih media dan menggunakannya agar dapat memberikan

pemahaman dalam proses pembelajaran. Penggunaan media ini akan

berorientasi pada kebutuhan dan perkembangan anak.
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b. Aktivitas Bereksplorasi (Y)

Definisi konseptual aktivitas bereksplorasi (variabel Y) merupakan

aktivitas menjelajah dengan melakukan suatu kegiatan terhadap

benda dengan tujuan memperoleh pengetahuan tantang objek yang

dipelajari. Melalui aktivitas bereksplorasi anak akan belajar untuk

melakukan suatu kegiatan sesuai imajinasinya lalu mengamati untuk

mengenal objek tersebut. Dengan demikian, anak akan memperoleh

dengan mempelajari hal-hal baru dalam membangun kemampuan

berpikir dan pengetahuan melalui aktivitas pengalaman, pengamatan,

memahamannya mengenai objek-objek atau benda-benda yang ada

di sekitar anak.

2. Definisi Operasional

a. Penggunaan Media (X)

Definisi konseptual penggunaan media (variabel X) merupakan

penggunaan alat atau benda yang ada di lingkungan dan dapat

digunakan untuk merangsang daya pikir, perasaan, perhatian dan

perkembangan anak sehingga mampu mendorong terjadinya proses

pembelajaran yang menyenangkan. Adapun indikator penggunaan

media sebagai berikut :

1. Mencari media yang digunakan.

2. Memilih media yang digunakan.

3. Menunjukan media yang digunakan.

4. Menggunakan media.
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b. Aktivitas Bereksplorasi (Y)

Aktivitas bereksplorasi (variabel Y) merupakan aktivitas menjelajah

dengan melakukan suatu kegiatan terhadap benda dengan tujuan

memperoleh pengetahuan tantang objek yang dipelajari. Adapun

indikator aktivitas bereksplorasi sebagai berikut :

1. Mengamati objek.

2. Mencari informasi tentang objek.

3. Menemukan informasi tentang objek.

4. Menyimpulkan hasil pengamatan tentang objek.

G. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian

Tabel 1. Kisi-Kisi Instrumen Penilaian Penggunaan Media (Variabel X)

Variabel Indikator

Penggunaan
media

Mencari media yang digunakan

Memilih media yang digunakan

Menunjukan media yang digunakan

Menggunakan media

Tabel 2. Kisi-Kisi Intrumen Penilaian Aktivitas Bereksplorasi (Variabel Y)

Variabel Indikator

Aktivitas
bereksplorasi

Mengamati objek

Mencari informasi tentang objek

Menemukan informasi tentang objek

Menyimpulkan hasil pengamatan tentang objek
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H. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis

yang diperoleh dari hasil observasi. Hasil observasi tersebut merupakan data

mentah yang berupa angka yaitu skor. Penelitian ini dilakukan terhadap

hasil akhir untuk menguji hipotesis dengan menggunakan teknik analisis

data Korelasi Spearman Rank. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis

terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat, yaitu uji analisis tabel.

1. Analisis Tabel

Data yang dipeoleh dari masing-masing variabel baik variabel X dan

variabel Y dibuat menjadi 4 kategori. Setelah mendapat skor dan diolah

menjadi nilai maka untuk menyajikan data pada variabel X atau data

penggunaan media digolongkan menjadi 4 kategori, yaitu Sangat Tinggi

(ST), Tinggi (T), Sedang (S) dan Rendah (R) yang diklasifikasikan

dengan rumus interval menurut Mangkuatmodjo (1997: 37), yaitu:

Gambar 2. Rumus Interval

Keterangan:
ί = Interval
NT = Nilai Tertinggi
NR = Nilai Terendah
K = Kategori

Sedangkan untuk menyajikan data pada variabel Y atau data aktivitas

bereksplorasi juga digolongkan menjadi 4 kategori yaitu Berkembang

ί= ( )
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Sangat Baik (BSB), Berkembang Sesuai Harapan (BSH), Mulai

Berkembang (MB) dan Belum Berkembang (BB). Maka perhitungan data

ini menggunakan tolak ukur kriteria tingkat kemampuan sebagai berikut:

Tabel 3. Tolak Ukur Kriteria Tingkat Kemampuan

Kategori Kriteria Interval

BB Apabila baru satu aspek yang
terlihat

0,00 – 25,00

MB Apabila baru dua aspek yang
terlihat

26,00 – 50,00

BSH Apabila sudah tiga aspek
yang terlihat

51,00 – 75,00

BSB Apabila sudah empat aspek
yang terlihat

76,00 – 100,00

Sumber: Depdiknas (2014: 25)

2. Analisis Uji Hipotesis

Hipotesis asosiatif yang dirumuskan oleh peneliti merupakan hipotesis

yang dibuat untuk memberikan jawaban pada permasalahan yang bersifat

hubungan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis

Korelasi Spearman Rank untuk menguji hipotesis yang sudah

dirumuskan sebelumnya. Teknik tersebut digunakan untuk menguji

hubungan antara kedua variabel yaitu pengunaan media (variabel X)

dangan aktivitas bereksplorasi (variabel Y). Berikut rumus Korelasi

Spearman Rank:

Sumber: Sugiyono (2012: 145)
Gambar 3. Rumus Korelasi Spearman Rank

= 1 − 6 ∑( − 1)
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Keterangan:
ρ = Koefisien spearman rank

= Selisih pringkat setiap data∑ = Nilai total
= Jumlah seluruh anggota sampel

6 dan 1 = Bilangan konstan

Bedasarkan hasil perhitungan dengan Korelasi Spearman Rank, maka

dapat diketahui apakah hipotesis yang diajukan dapat diterima atau tidak.

Ho : μ = 0

Ha : μ ≠ 0

Selanjutnya dari hasil tersebut untuk mengetahui sejauh mana hubungan

antara penggunaan media dengan aktivitas bereksplorasi pada anak usia

dini, maka untuk memberi interprestasi terhadap kuatnya hubungan antar

variabel digunakan Pedoman Interprestasi Koefisiensi Korelasi sebagai

berikut:

Tabel 4. Pedoman Interprestasi Koefisiensi Korelasi

Interval Koefisien Tingkat Hubungan

0,80 – 0, 100 Sangat Kuat

0, 60 – 0,799 Kuat

0,40 – 0, 599 Sedang

0,20 – 0, 399 Rendah

0,00 – 0,199 Sangat Rendah

Sumber: Sugiyono (2008: 257)
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Selanjutnya untuk mengetahui korelasi dua variabel menghasilkan

variansi bersama dapat diketahui melalui besarnya Koefisien

Determinasi, sebagai berikut :

Koefisien Determinasi = r2 x 100%

Gambar 4. Rumus Koefisien Determinasi

Keterangan:

r = Hasil Korelasi
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V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dipaparkan, maka

dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang kuat dan bernilai positif

antara penggunaan media dengan aktivitas bereksplorasi pada anak usia 5-6

tahun di PAUD Mayang Sari Kecamatan Jayapura Kabupaten OKU Timur

Tahun Ajaran 2015/2016 menggunakan uji korelasi spearman rank.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka peneliti

mengemukakan saran sebagai berikut :

1. Bagi Guru

Memberikan masukan bagi guru untuk lebih memanfaatkan media sekitar

sebagai salah satu kegiatan pembelajaran pada anak usia dini untuk

mengembangkan seluruh aspek kemampuan anak khususnya aktivitas

berekplorasi yang termasuk dalam perkembangan kognitif.

2. Bagi Kepala Sekolah

Memberikan masukan bagi kepala sekolah untuk membantu guru dalam

memperbaiki pembelajaran agar lebih efektif dan efisien sehingga

kualitas pembelajaran dan hasil belajar anak meningkat.
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3. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan referensi di dalam

melakukan penelitian sehingga dapat menyusun penelitian yang lebih

baik lagi dan mencoba menggunakan metode pembelajaran yang lain

dalam perkembangan anak usia dini.
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