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ABSTRAK

HUBUNGAN AKTIVITAS PEMBELAJARAN BERBASIS LINGKUNGAN
ALAM DENGAN PERKEMBANGAN KEMAMPUAN SAINS PADA

ANAK USIA 5-6 TAHUN DI TK DHARMA WANITA
SEKINCAU LAMPUNG BARAT

Oleh

Etika Lizawati

Masalah dalam penelitian ini adalah belum berkembangnya kemampuan sains anak
usia dini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara aktivitas
pembelajaran berbasis lingkungan alam dengan perkembangan kemampuan sains
anak usia dini. Metode penelitian yang digunakan yaitu korelasional. Populasi dalam
penelitian ini adalah anak didik kelompok B usia 5-6 tahun di TK Dharma Wanita
Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat tahun ajaran 2015-2016 yang
berjumlah 30 anak. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan
observasi dan dokumentasi. Instrumen penelitian menggunakan lembar observasi
dengan daftar check list. Analisis data menggunakan jenis korelasi spearman rank
yang diperoleh 0,876. Hasil penelitian ini berarti ada hubungan yang sangat kuat dan
bernilai positif antara aktivitas pembelajaran berbasis lingkungan alam dengan
perkembangan kemampuan sains anak usia dini.

kata kunci: Anak usia dini, sains, lingkungan alam



ABSTRACT

RELATIONS ACTIVITY LEARNING BASED THE NATURAL
ENVIRONMENT WITH THE DEVELOPMENT OF THE
ABILITY SCIENCE CHILDHOOD OF 5-6 YEARS OLD

CHILDREN IN KINDERGARTEN DHARMA
WANITA SEKINCAU LAMPUNG BARAT

By

Etika Lizawati

The problem of this research is not yet develop from ability science of childhood.
This research aims to understand the relations between activity learning based the
natural environment with the development of the ability science childhood. Research
methodology used namely correlational. The population of this research are student
grup b are 5-6 years old in kindergarten Dharma Wanita Sekincau Lampung Barat
year 2015/2016 that the total 30 student. The data collection technique at this research
using observation and documentation. The research instrument using a sheet
observations with a list of check list. The data analysist using type of correlation
spearman rank who got 0,876. The result of the study this means that there is a very
strong and are positive between activity learning based the natural environment with
the development of the ability science childhood.

keyword: Childhood, science, natural environment
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan anak usia dini (PAUD) sebagai suatu bentuk wahana pendidikan yang

fundamental dalam proses pertumbuhan dan perkembangan serta pembentukan

karakter anak. Sangatlah penting sebagai seorang guru untuk mendidik dan

membimbing anak untuk mengembangkannya sehingga potensi-potensi yang

dimiliki anak dapat dioptimalkan. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan tentang Kurikulum 2013 Pasal 1 dinyatakan bahwa :

Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD, merupakan
suatu upaya pembinaan yang ditunjukan kepada anak sejak lahir sampai
dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan
pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan
rohani anak agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih
lanjut.

Pendidikan merupakan suatu upaya sadar dan terencana dalam rangka

mencerdaskan peserta didik untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di

dalam dirinya yang diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan,

menantang, memotivasi, dan memberikan ruang yang cukup bagi pengembangan

kreativitas, kemandirian, dan penyesuaian anak dengan lingkungan melalui

pendidikan teori dan praktik.
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Pendidikan anak usia dini diselenggarakan dengan memberi keteladanan,

membangun kemampuan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam

proses pembelajaran. Proses kreatif dan inovatif dilakukan melalui kegiatan yang

menarik, membangkitkan rasa ingin tahu, memotivasi anak untuk berpikir kritis,

dan menemukan hal-hal baru.

Berdasarkan jenjangnya pendidikan dibagi dalam beberapa tingkatan yakni

pendidikan dasar, menengah dan atas. Sebelum memasuki jenjang pendidikan

dasar, terdapat pendidikan anak usia dini sebagai suatu penyelenggaraan

pendidikan pra-sekolah yang justru memiliki peran fundamental selama rentang

kehidupan manusia. Berdasarkan Permendikbud No. 137 tahun 2014 tentang

Standar Nasional PAUD terdapat berbagai aspek yang harus dicapai anak yaitu

mencakup aspek nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-

emosional, serta seni. Stimulus dan intervensi yang diperoleh anak pada seluruh

aspek perkembangannya akan mencapai masa keemasan yang sangat bermanfaat

untuk keberhasilan hidupnya dimasa mendatang.

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

memerlukan fakta dan pengalaman yang nyata dalam mempelajari sesuatu. Anak

hendaknya dilibatkan dalam proses pembelajaran melalui kegiatan yang menarik

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

akan mendapatkan pengalaman nyata mengenai apa yang mereka pelajari dan

hasilnya akan terus diingat oleh anak.
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Salah satu langkah yang signifikan dan strategis, untuk dapat memberikan

pembekalan yang optimal pada anak, adalah didahului dengan memahami

karakteristik dan tujuan pendidikan dan pembelajaran yang akan diterapkan pada

anak usia dini, termasuk dalam bidang pengembangan pembelajaran sains untuk

anak. Pemahaman dan penguasaan akan tujuan dan ruang lingkup pendidikan

sains akan banyak membantu pengajar dan orang dewasa lainnya dalam

penguasaan program-program pembelajaran sains untuk anak usia dini yang

dianggap tepat.

Pengembangan pembelajaran sains pada anak, termasuk bidang pengembangan

lainnya memiliki peranan yang sangat penting dalam membantu meletakkan dasar

kemampuan dan pembentukan sumber daya manusia yang diharapkan. Kesadaran

pentingnya pembekalan sains pada anak akan semakin tinggi apabila menyadari

bahwa kita hidup dalam dunia yang dinamis, berkembang dan berubah secara terus-

menerus bahkan makin menuju masa depan, semakin kompleks ruang lingkupnya,

dan tentunya akan semakin memerlukan sains. Sains perlu dikaji, dipelajari, dan

ditekuni.

Terkait dengan perkembangan kognitif pada anak usia dini menurut Piaget dalam

Jamaris, (2006:18-21) mengemukakan bahwa kecerdasan atau kemampuan

kognitif anak mengalami kemajuan melalui empat tahap yang jelas salah satunya

adalah tahap praoperasional (usia 2-7 tahun). Dimana tahap ini merupakan awal

dari kemampuan anak usia dini untuk mengkonstruksi pengetahuan. Tahap ini

merupakan masa permulaan bagi mereka untuk membangun kemampuannya

dalam menyusun pikirannya.
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Oleh sebab itu cara berpikir anak pada fase ini belum stabil dan tidak terorganisasi

secara baik. Anak usia dini berpikir secara abstrak, oleh karena itu mereka perlu

fakta yang nyata.

Menurut Leeper dalam Nugraha (2008:28), menyatakan bahwa pembelajaran

sains ditujukan untuk merealisasikan pengembangan sains pada anak usia dini

ditujukan agar anak-anak menjadi lebih berminat dan tertarik untuk menghayati

sains yang berada dan ditemukan di lingkungan dan alam sekitarnya. Anak usia

dini membangun pengetahuannya sendiri dengan cara mengamati lalu

menemukan benda-benda di sekitar, menanyakan hasil dari penemuan tersebut,

mengumpulkan informasi sehingga anak dapat memecahkan masalah sendiri.

Lingkungan merupakan sarana pembelajaran yang tak terbatas bagi anak untuk

bereksplorasi dan berinteraksi..

Agar pembekalan sains pada anak dapat berjalan optimal, hendaklah mereka yang

terlibat program pembekalan sains betul-betul memahami hakekat sains secara

benar, lebih-lebih yang dikaitkan dengan karakteristik anak usia dini sebagai

subyeknya.

Anak akan mempelajari sesuatu dengan cara mereka sendiri dan waktu mereka

sendiri jika kita menyediakan lingkungan dan pengalaman yang tepat untuk

mereka. Anak harus memiliki kesadaran akan diri dan lingkungannya anak dapat

menggunakan seluruh inderanya dengan menyentuh, merasakan, membau,

mencampur, membandingkan apa yang mereka lihat.
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Berdasarkan pengamatan di TK Dharma Wanita Sekincau Lampung Barat,

pembelajaran yang dilakukan oleh guru masih berupa calistung (membaca,

menulis, berhitung) sehingga belum berperan aktif dalam mengoptimalkan

pengembangan potensi diri anak termasuk dalam aspek sains, menurut Mariyana

(2013:28) secara akademik, lingkungan belajar yang diciptakan dapat

mengembangkan kemampuan dasar akademik, yaitu membaca, menulis, dan

berhitung (Calistung) secara lebih bermakna. Maksud bermakna adalah

keberhasilan dalam belajar membaca diikuti dengan munculnya kegemaran

membaca, keberhasilan dalam menulis diikuti dengan kegemaran dalam menulis,

serta keberhasilan dalam menghitung diikuti dengan ketekunan dan kecintaan

akan hitungan (matematik).

Jika lingkungan belajar yang diciptakan mampu memfasilitasi tiga kemampuan

dasar tersebut, maka kontroversi tentang calistung di TK atau prasekolah akan

berakhir, namun pada kenyataannya pembelajaran pada TK Dharma Wanita

Sekincau Lampung Barat belum menciptakan lingkungan belajar yang tepat dalam

perkembangan kemampuan sains anak, guru belum mengarahkan anak untuk

membangun pengetahuan sendiri dalam proses perkembangan kemampuan sains

anak, kemampuan mengenal konsep sederhana dalam kehidupan sehari-hari anak

belum berkembang dan anak belum bisa melakukan kegiatan pencampuran warna

sekunder dan warna tersier serta anak belum mengenal konsep sebab akibat

seperti apa yang terjadi ketika air ditumpahkan. Data yang diperoleh berdasarkan

hasil wawancara dengan guru TK Dharma Wanita Sekincau Lampung Barat

dijelaskan bahwa terdapat 15 anak dari 30 yang dikatakan perkembangan
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kemampuan sains masih rendah atau 50% anak yang belum mencapai kriteria

pengembangan aspek kognitif dalam lingkup sains .belum dilaksanakan secara

optimal.

Sekolah tersebut memiliki lingkungan alam yang dapat dijadikan sumber belajar

bagi anak, akan tetapi guru belum memberikan kesempatan pada anak untuk

mempelajari objek-objek yang ada disekitarnya untuk membangun

pengetahuannya sendiri dalam proses sains. Berdasarkan hal-hal tersebut maka

masalah yang diangkat pada penelitian ini adalah kemampuan sains belum

berkembang secara optimal pada anak usia dini. Hal ini juga berdampak pada

pengembangan kemampuan sains anak yang belum maksimal.

Oleh karena itu peneliti menggunakan aktivitas pembelajaran berbasis lingkungan

alam pembelajaran yang dapat mengaitkan antara aspek yang dikembangkan akan

menjadi bermakna dan nyata yang dekat dengan lingkungan keseharian anak.

dalam aktivitas pembelajaran berbasis lingkungan alam ini guru bisa

mengembangkan kemampuan sains anak, dengan demikian perlu dilakukannya

perbaikan dan inovasi untuk meningkatkan mutu pembelajaran yang berkualitas

dan meningkatkan kualitas pendidikan dengan harapan mampu mengembangkan

kemampuan sains anak usia 5-6 tahun. Peneliti memiliki gagasan untuk

memperbaiki pembelajaran sains anak usia 5-6 tahun di TK Dharma Wanita

dengan aktivitas pembelajaran berbasis lingkungan alam.
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B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi masalahnya sebagai

berikut :

1. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru masih berupa

calistung (membaca, menulis, berhitung).

2. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan belum memberikan

kesempatan pada anak untuk mempelajari objek-objek yang ada di

sekitar anak.

3. Guru belum mengarahkan anak untuk membangun pengetahuan sendiri

dalam proses perkembangan kemampuan sains anak.

4. Kemampuan mengenal konsep sederhana dalam kehidupan sehari-hari

anak belum berkembang.

5. Anak belum menunjukkan aktivitas yang bersifat eksploratif dan

menyelidik seperti melakukan percobaan pencampuran warna

sekunder dan tersier.

6. Anak belum mengenal konsep sebab akibat seperti apa yang terjadi

ketika air ditumpahkan.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penulis membatasi masalah yang

akan dibahas agar hasil penelitian menjadi lebih fokus. Pengkajian pada penelitian

ini hanya terbatas pada kemampuan sains dengan aktivitas pembelajaran berbasis

lingkungan alam.
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D. Perumusan Masalah dan Permasalahan

Dari latar belakang masalah dan identifikasi masalah diatas, maka dapat

dirumuskan masalah yaitu rendahnya kemampuan sains pada anak usia 5-6 tahun

di TK Dharma Wanita Sekincau Lampung Barat. Berdasarkan rumusan masalah

tersebut maka permasalahan penelitian ini adalah apakah ada aktivitas

pembelajaran berbasis lingkungan alam dengan perkembangan kemampuan sains

pada anak usia 5-6 tahun di TK Dharma Wanita Sekincau Lampung Barat?

Dengan demikian judul yang diajukan dalam penelitian ini adalah “Hubungan

Aktivitas Pembelajaran Berbasis Lingkungan Alam Dengan Perkembangan

Kemampuan Sains Pada Anak Usia 5-6 Tahun Di TK Dharma Wanita Sekincau

Lampung Barat”.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan aktivitas pembelajaran

berbasis lingkungan alam dengan perkembangan kemampuan sains pada anak usia

5-6 tahun di TK Dharma Wanita Sekincau Lampung Barat.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan

mengembangkan ilmu yang berkaitan dengan kemampuan sains anak usia dini
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pada anak kelompok B melalui aktivitas pembelajran berbasis lingkungan

alam.

2. Manfaat praktis

a. Manfaat Bagi Pendidik

1. Guru dapat mengetahui cara meningkatkan kemampuan sains anak salah

satunya dengan aktivitas pembelajaran berbasis lingkungan alam yang

dapat diterapkan di pembelajaran dalam kelas dan luar kelas.

2. Dapat memotivasi anak melalui model pembelajaran yang lebih kreatif

dan inovatif untuk meningkatkan kemampuan sains anak usia 5-6 tahun.

b. Manfaat Bagi kepala Sekolah

1. Sebagai bahan masukan bagi kepala sekolah untuk memperbaiki praktik-

praktik pembelajaran guru agar pembelajaran pada anak dapat sesuai

dengan karakteristik anak.

2. Dapat meningkatkan kualitas sekolah serta kepercayaan masyarakat

terhadap sekolah.

c. Manfaat Bagi Peneliti

Bagi peneliti dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam proses

belajar mengajar dengan aktivitas pembelajaran berbasis lingkungan alam.

d. Manfaat Bagi Peneliti Lain

Dapat menjadi sumber informasi dan referensi dalam pengembangan

penelitian untuk menumbuhkan inovasi pembelajaran.
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II. KAJIAN PUSTAKA

A. Perkembangan Kognitif Anak Usia Dini

Perkembangan kognitif merupakan salah satu dari bidang perkembangan

kemampuan dasar yang dimiliki oleh anak. Perkembangan kognitif merupakan

suatu proses berpikir berupa kemampuan untuk menghubungkan, menilai dan

mempertimbangkan sesuatu. Dapat juga dimaknai sebagai kemampuan untuk

memecahkan masalah. Perkembangan kemampuan kognitif bertujuan untuk anak

agar mereka mampu mengolah perolehan belajarnya, menemukan bermacam-

macam alternatif pemecahan masalah, pengembangan kemampuan logika

matematika, pengetahuan ruang dan waktu, kemampuan memilih dan

mengelompokkan, serta persiapan pengembangan kemampuan berpikir teliti.

1. Pengertian Perkembangan Kognitif

Kemampuan kognitif merupakan awal dari kemampuan anak untuk berpikir.

Menurut Susanto (2011:48) Perkembangan kognitif adalah suatu proses
berpikir, yaitu kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai, dan
mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. Jadi proses kognitif
berhubungan dengan tingkat kecerdasan intelegensi yang menandai
seseorang dengan berbagai minat terutama sekali ditujukan kepada ide-ide
belajar.
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Sedangkan perkembangan kognitif menurut Piaget dalam Jamaris (2006:18-21)

mengemukakan bahwa kecerdasan atau kemampuan kognitif anak mengalami

kemajuan melalui empat tahap yang jelas. Keempat tahapan tersebut antara lain

tahap sensorimotor (usia 0-2 tahun), tahap praoperasional (usia 2-7 tahun),

tahap operasi kongkrit (7-12 tahun) dan tahap operasi formal (12 tahun sampai

usia dewasa).

Tahap sensorimotor lebih ditandai dengan pemikiran anak berdasarkan

tindakan inderanya, sedangkan tahap praoperasional diwarnai dengan mulai

digunakannya simbol-simbol untuk menghadirkan suatu benda atau

pemikirannya, khususnya penggunaan bahasa. Tahap operasi konkrit ditandai

dengan penggunaan aturan logis yang jelas. 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

kemampuannya dalam menyusun pikirannya. Oleh sebab itu cara berpikir anak

pada fase ini belum stabil dan tidak terorganisasi secara baik. Anak berpikir

secara abstrak, oleh karena itu mereka perlu fakta yang nyata. Pengalaman

nyata atau mereka sama sekali tidak memahami. Anak belajar menggunakan

fungsi panca inderanya seoptimal mungkin seperti melihat, mendengar,

mencium, merasa dan meraba. Melalui fungsi panca indera yang dimiliki maka

anak dapat menemukan, menanyakan hasil penemuannya, mengungkapkan
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sesuatu sampai menyusun sendiri informasi-informasi yang didapatkan di

sekitar mereka sehingga menjadi suatu informasi atau pengetahuan.

Selanjutnya Piaget dalam Sujiono (2010:29), menyatakan bahwa

“perkembangan kognitif terjadi ketika anak membangun pengetahuan melalui

eksplorasi aktif dan penyelidikan pada lingkungan fisik dan sosial di

lingkungan sekitar”. Teori ini menjelaskan bahwa perkembangan kognitif yang

dimiliki anak akan berkembang ketika anak melakukan aktivitas eksplorasi

atau menyelidik di lingkungan sekitar anak. Aktivitas di sini diartikan dengan

berbuat. Berbuat untuk mengubah sesuatu yang tadinya tidak tahu menjadi

tahu. Berbuat dengan melakukan suatu kegiatan.

Dengan demikian maka guru seyogyanya tidak hanya memberikan

pengetahuan kepada anak. Anak harus membangun pengetahuannya melalui

kegiatan pembelajaran. Guru harus memberikan kesempatan pada anak untuk

menemukan ide-ide mereka sendiri. Pengetahuan itu diciptakan kembali

melalui pengamatan, pengalaman dan pemahamannya.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa

perkembangan kognitif merupakan suatu proses berfikir dan bagaimana

berfikir itu bekerja dalam mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa

yang berhubungan dengan kecerdasan anak.
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2. Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Kognitif

Faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif menurut Piaget dalam
Budiningsih (2005:35). Pertambahan umur seseorang akan makin komplek
susunan selsarafnya dan makin meningkat pada kemampuannya. Ketika
individu berkembang menuju kedewasaan akan mengalami adaptasi
biologis dengan lingkungannya yang akan menyebabkan adanya
perubahan-perubahan kualitatif di dalam sruktur kognitifnya.

Pada dasarnya faktor perkembangan kognitif memiliki peran yang cukup besar

dalam perkembangan dan pertumbuhan anak usia dini oleh karena itu orang tua

memilki peran yang cukup besar dalam memberikan arahan dan memberikan

efek tersendiri kepada anak agar dalam perkembangan dan pertumbuhan anak

sesuai dengan harapan.

Sedangkan menurut Susanto (2011 : 59) Faktor yang mempengaruhi
perkembangan kognitif dapat dijelaskan sebagai berikut (1) Faktor
keturunan, bahwa manusia sudah lahir membawa potensi tertentu yang
dapat dipengaruhi lingkungannya (2) Faktor lingkungan, perkembangan
manusia sangat ditentukan oleh lingkungannya (3) Faktor kematangan,
kematangan berhubungan erat dengan usia (4) Faktor pembentukan,
pembentukan ialah segala keadaan dari luar diri seseorang yang
mempengaruhi perkembangan (5) Faktor minat, minat mengarahkan
perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan untuk berbuat
lebih baik lagi (6) Faktor kebebasan, kebebasan yaitu keluasan untuk
berpikir menyebar dan memilih sesuai kebutuhan.

Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan kognitif pada

anak usia dini sehingga jika tidak diatasi dengan cepat dan tepat untuk

mengatasinya maka sulit untuk mengarahkan dalam perkembanganya. Dapat

disimpulkan bahwa melalui faktor-faktor perkembangan kognitif yang dialami

oleh anak selama masa perkembanganya dalam proses melakukan sesuatu yang

menunjukan adanya rasa ingin tahu dan antusias yang kuat terhadap banyak hal
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oleh anak dari pengalaman dan semakin menunjukan terhadap minat yang

dilakukan anak. kematangan dan pengalaman yang berasal dari interaksi dan

lingkungan sekitar anak.

B. Perkembangan Kemampuan Sains

Kemampuan sains permulaan ini berhubungan dengan berbagai percobaan atau

demonstrasi sebagai suatu pendekatan secara saintifik atau logis tetapi tetap dengan

mempertimbangkan tahapan berfikir anak usia dini. Menurut Wiyani (2014:84)

kemampuan sains permulaan yang dikembangkangkan pada anak usia dini antara

lain :

a. Mengeksplorasi berbagai benda yang ada di sekitarnya.
b. Mengadakan berbagai percobaan sederhana.
c. Mengkomunikasikan apa yang telah diamati dan teliti.
d. Berbagai bentuk permainan yang dapat mengembangkan kemampuan sains

permulaan pada anak usia dini seperti  mencampur warna, mengenal asal
mula sesuatu, meniup dan melepas balon, melihat benda dengan kaca
pembesar, bermain besi berani, menanam tanaman, memasukkan berbagai
benda ke dalam air, dan lainnya.

Kemampuan sains pada anak dapat dikembangkan meskipun setiap anak memiliki

pengalaman masing-masing dan pasti pengalaman anak yang satu berbeda dengan

anak yang lain. Setiap anak pasti mendapatkan pengalaman melihat, meraba,

merasa, mendengar dan lain sebagainya, sehingga terjalin suatu hubungan dengan

sel otak, yang semakin lama semakin berkembang akan terjadi komunikasi yang

lebih banyak, maka kemampuan belajar akan semakin baik. Pembelajaran sains

yang berkembang terus-menerus seiring dengan berbagai usaha dan explorasi

manusia dari waktu ke waktu perlu dipelajari oleh pendidik anak usia dini untuk

pengembangan kemampuan sains pada anak. Kemampuan sains yang dapat
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dikembangkan menurut Suyanto (2005:159) pengenalan sains untuk anak usia dini

dilakukan   untuk mengembangkan kemampuan berikut:

a. Eksplorasi dan investigasi, yaitu kegiatan untuk mengamati dan
menyelidiki objek dan fenomena alam.

b. Mengembangkan keterampilan proses sains dasar, seperti melakukan
pengamatan, mengukur, menggunakan bilangan, dan mengkomunikasikan
hasil pengamatan.

c. Mengembangkan rasa ingin tahu, rasa senang, dan mau melakukan
kegiatan inkuiri dan penemuan.

d. Memahami pengetahuan tentang berbagai benda, baik ciri, struktur,
maupun fungsinya.

Pengenalan sains pada usia dini lebih ditekankan pada proses dari pada produk,

anak mulai dapat memahami beberapa konsep sains yang bersifat abstrak, tetapi

tetap dengan contoh-contoh nyata yang kongkrit dan praktek langsung dan

biarkan anak secara alami menemukan berbagai pengertian dari interaksinya

bermain dengan berbagai benda. Dengan kata lain proses lebih penting daripada

produk.

Menurut Conant dalam Nugraha (2008:25) memberikan pengertian sains
sebagai ilmu teoritis yang didasarkan atas pengamatan, percobaan-
percobaan terhadap gejala alam berupa makrokosmos (alam semesta) dan
mikrokosmos (isi alam semesta yang lebih terbatas, khususnya tentang
manusia dan sifat-sifatnya).

Bagaimana konsep sains ditinjau dari sudut anak, berdasarkan pengamatannya

terhadap perilaku anak-anak ketika berinteraksi dengan berbagai obyek sains,

maka ia menarik kesimpulan bahwa sains bagi anak adalah segala sesuatu yang

menakjubkan, sesuatu yang ditemukan dan dianggap menarik serta memberi

pengetahuan atau merangsangnya untuk mengetahui dan menyelidikinya.
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1. Tujuan Pembelajaran Sains Pada Anak Usia Dini

Tujuan pendidikan sains sejalan dengan tujuan kurikulum yang ada disekolah,

yaitu mengembangkan anak secara utuh baik pikirannya, hatinya maupun

jasmaninya. Menurut Liek Wilarjo dalam Nugraha (2008:30) fokus dan

tekanan pendidikan sains terletak pada bagaimana kita membiarkan diri (dalam

hal ini diartikan sebagai diri anak) dididik oleh alam (perantaranya bisa guru

atau orang dewasa), agar kita menjadi manusia yang lebih baik.

Pengembangan sains bagi anak usia dini Menurut Leeper dalam Nugraha

(2008:28), pada hal-hal di atas secara umum menyampaikan bahwa

pengembangan pembelajarn sains pada anak usia dini hendaklah di tujukan

untuk merealisasikan empat hal yaitu:

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

2. Pengembangkan pembelajaran sains pada anak usia dini ditunjukan agar
anak-anak memiliki sikap-sikap ilmiah. Misalkan tidak cepat-cepat
dalam mengambil keputusan, dapat melihat segala sesuatu dari berbagai
sudut pandang, berhati-hati terhadap informasi-informasi yang
diterimanya serta bersifat terbuka.

3. Pengembangkan pembelajaran sains pada anak usia dini ditunjukan agar
anak-anak mendapatkan pengetahuan dan informasi ilmiah (yang lebih
dipercaya dan baik), maksudnya adalah segala informasi yang diperoleh
anak berdasarkan pada standar keilmuan yang semestinya, karena
informasi yang disajikan merupakan hasil temuan dan rumusan yang
obyektif serta sesuai 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 berbeda dan ditemukan di lingkungan dan alam sekitarnya.
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Berdasarkan seluruh uraian diatas, secara lebih rinci tujuan sains atau

pengembangan pembelajaran sains pada anak usia dini dapat disimpulkan bahwa

pembelajaran sains membantu pemahaman anak tentang sains dan keterkaitannya

dengan kehidupan sehari-hari, membantu anak agar mampu menerapkan berbagai

konsep sains untuk menjelaskan gejala-gejala alam dan memecahkan masalah

dalam kehidupan sehari-hari, membantu anak agar mampu menggunakan

teknologi sederhana yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang

ditemukan dalam kehidupan sehari-hari dengan pembelajaran yang

menyenangkan dan sesuai dengan hakikat pembelajaran anak usia dini melalui

bermain serta membantu anak untuk dapat mengenal dan memupuk rasa cinta

terhadap alam sekitar, sehingga menyadari kebesaran dan keagungan tuhan yang

maha esa.

Dapat dikatakan pula bahwa semakin tinggi kemampuan dan sikap sains melekat

pada anak, maka akan semakin berarti pula kemampuan tersebut dalam

menunjang produktivitas dan aktivitas anak dalam pengungkapan dan penggalian

sains. Tingginya kemampuan dan sikap sains yang dimiliki anak mencerminkan

akan semakin terampilnya anak dalam mengenali obyek sains, berpikir logis dan

mengikuti prosedur kerja sesuai standar kerja ilmiah yang dipersyaratkan.
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2. Nilai Sains Bagi Pengembangan Kemampuan Kognitif, Afektif, dan

Psikomotorik Anak.

Sumbangan pengembangan pembelajaran sains menjadikan anak berada pada

suatu pembentukan karakter yang lebih manusiawi dan dihargai sebagai

individu yang harus berkembang didunianya dan lingkungannya.

Nilai kemampuan sains anak usia dini dapat dibedakan menjadi 3 jenis

menurut Nugraha (2008:34-36):

1. Nilai sains bagi pengembangan kemampuan kognitif anak.

Mengacu pada teori perkembangan kognitif, yang terpenting adalah bukan

anak menyerap sebanyak-banyaknya pengetahuan, tetapi adalah bagaimana

anak dapat mengingat dan mengendapkan yang diperolehnya, serta

bagaimana ia dapat menggunakan konsep dan prinsip yang dipelajarinya

dalam lingkup kehidupannya atau belajarnya. Menjadikan pembelajaran

sains yang didapat anak menjadi fungsional dan memiliki makna dalam

kehidupan sehari-hari anak, sehingga pengetahuan anak bertambah dan

bukan hanya memahami konsep tetapi juga fungsi dan setiap pembelajaran

yang anak peroleh.

2. Nilai sains bagi pengembangan afektif anak

Domain afeksi akan melekat dan menjadi suatu karakter yang mempribadi

atau mengindividualisasi pada jati diri anak, jika dalam pengembangannya

disesuaikan dengan tuntutan perilaku yang terjadi secara nyata dalam
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kehidupan anak. Nilai sains yang berkembang pada domain afeksi anak

tidak semata hanya secara verbal tetapi bagaimana bisa terealisasi secara

pola perilaku anak.

3. Nilai sains bagi pengembangan psikomotorik anak

Terkait dengan sifat perkembangan psikomotorik, biasanya mengarah pada

tuntutan anak memiliki kesanggupan untuk menggerakkan anggota tubuh

dan bagian-bagiannya. Kemampuan ini diperuntukkan agar anak dapat

memanipulasi lingkungannya.

Berdasarkan tujuan tersebut, jelaslah bahwa pengembangan pembelajaran sains

bukan saja membina domain kognitif anak saja, melainkan membina aspek afektif

dan psikomotor secara seimbang, bahkan lebih jauh diharapkan dengan

mengembangkan pembelajaran sains yang memadai (adequate) akan

menumbuhkan kreativitas dan kemampuan berfikir kritis yang semuanya akan

sangat bermanfaat bagi aktualisasi dan kesiapan anak untuk menghadapi perannya

yang lebih luas dan kompleks pada masa akan datang.

Arah pengembangan program pembelajaran sains sebagai suatu proses ditujukan

pada perencanaan dan aktivitas sains yang dapat membantu anak dalam

menguasai keterampilan yang terkait dengan cara pengenalan dan perolehan sains

yang benar. Cara-cara tersebut sering dikenal sebagai metode sains, atau metode

ilmiah. Pentingnya anak menguasai cara-cara tersebut, karena sains dipandang

sebagai sesuatu yang memiliki disiplin yang ketat, obyektif dan suatu proses yang
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bebas nilai. Adapun, sesuai dengan krakteristik proses sains, maka kemampuan

yang dapat di programkan dan dilatihkan pada anak usia dini, diantaranya :

kemampuan mengamati, menggolongkan, mengukur, menguraikan, menjelaskan,

mengajukan pertanyaan-pertanyaan penting tentang alam, merumuskan problem,

merumuskan hipotesis, merancang penyelidikan termasuk eksperimen-

eksperimen, mengumpulkan dan menganalisis data, menarik kesimpulan dan

sebagainya.

C. Aktivitas Pembelajaran Berbasis Lingkungan Alam

Kegiatan pembelajaran yang melibatkan anak untuk aktif dalam pembelajaran

akan berdampak baik pada hasil belajarnya. Seperti yang dikemukakan oleh

Djamarah (2000: 67) bahwa: “Belajar sambil melakukan aktivitas lebih banyak

mendatangkan hasil bagi anak didik, sebab kesan yang didapatkan oleh anak didik

lebih tahan lama tersimpan didalam benak anak didik”. Senada dengan hal diatas,

Gie (1985: 6) mengatakan bahwa:

”Keberhasilan anak dalam belajar tergantung pada aktivitas yang dilakukan
nya selama proses pembelajaran. Aktivitas belajar adalah segenap rangkaian
kegiatan atau aktivitas secara sadar yang dilakukan seseorang yang
mengakibatkan perubahan dalam dirinya, berupa perubahan pengetahuan
atau kemahiran yang sifatnya tergantung pada sedikit banyaknya
perubahan”.

Menurut Depdiknas (2006) anak belajar aktif adalah belajar yang melibatkan

keaktifan mental (intelektual-emosional) walaupun dalam banyak hal diperlukan

keaktifan fisik. Kadar keaktifan anak dalam belajar terdapat dalam rentang

keaktifan antara teacher centered dan student centered.
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Menurut Conny dalam Sujiono (132:2009) pendidikan bagi anak usia dini

merupakan belajar sambil bermain. Dengan bermain secara bebas anak dapat

bereksplorasi untuk memperkuat hal-hal yang sudah diketahui dan menemukan

hal-hal baru. Mengingat bahwa bermain merupakan kebutuhan bagi anak usia dini

oleh karena itu proses kegiatan pembelajaran harus dilaksanakan melalui bermain.

Sedangkan aktivitas belajar menurut Hartono (2008:11) merupakan suatu proses

pembelajaran yang dilaksanakan guru dengan sedemikian rupa agar menciptakan

siswa yang aktif bertanya, mempertanyakan, dan mengemukakan gagasan.

Aktivitas pembelajaran berbasis lingkungan Alam merupakan pembelajaran di

mana siswa diajak langsung berhadapan dengan lingkungan di mana fakta atau

gejala alam itu berada. Para pendidik yang bekerja dengan anak usia dini

sebaiknya memperhatikan lingkungan anak. Anak usia dini tersebut, mempunyai

pengalaman bersama keluarga, lingkungan rumah, teman sebaya, orang dewasa

lain dan lingkungan sekolah (Patmonodewo, 2003:44-45).

Jan Lighthart dalam Nurani (2009:101) mengungkapkan bahwa bahan
pembelajaran dari lingkungan dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu:
(1) Lingkungan alam, sebagai bahan mentah, (2) lingkungan produsen atau
lingkungan pengrajin, sebagai pengelola dan penghasil bahan mentah
menjadi bahan jadi, (3) lingkungan masyarakat pengguna bahan jadi yaitu
sebagai sebagai konsumen. Adapun yang dimaksud dengan ‘bahan’ ini
dapat saja berupa tanaman, tanah, batu-batuan, kebun, sungai dan ladang,
pengrajin kayu, rotan dan pasar atau toko sebagai pusat jual beli bahan-
bahan jadi tersebut.

Alam sebagai sarana pembelajaran, hal ini didasarkan pada beberapa teori

pembelajaran yang menjadikan alam sebagai sarana tak terbatas bagi anak untuk

berekplorasi dan berinteraksi dengan alam dalam membangun pengetahuannya.
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Viquette dalam Sujiono (2009:94) mengemukakan bahwa terdapat tiga aspek

penting dalam alam, yaitu alam merupakan ruang lingkungan untuk

mengembangkan jati diri, alam merupakan ruang lingkup yang dapat dieksplorasi

dan peranan pendidik di lokasi kegiatan. Sementara itu yang disebut lingkungan

pendidikan adalah lingkungan atau keadaan, kondisi tempat yang ada di sekitar

anak yang mempengaruhi berlangsungnya proses pendidikan. Lingkungan

pendidikan secara umum dibagi menjadi tiga macam yaitu lingkungan keluarga,

lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. ketiga lingkungan pendidikan itu

mempunyai peranan yang besar dalam proses pertumbuhan dan perkembangan

anak menuju terbentuknya kepribadian anak.

Piaget dalam Suparno (2001:141) menyatakan bahwa “pengetahuan itu
dibentuk sendiri oleh murid dalam berhadapan dengan lingkungan atau
objek yang sedang dipelajarinya. Proses belajar harus membantu dan
memungkinkan murid aktif mengkonstruksi pengetahuannya. Tekanan
lebih pada murid yang aktif dan bukan guru yang aktif.”

Lingkungan alam juga dapat berperan sebagai media belajar, dan sebagai objek

kajian (sumber belajar). Penggunaan lingkungan alam khususnya di sekitar

sekolah merupakan sumber belajar yang akan membuat anak merasa senang saat

belajar. Belajar dengan menggunakan lingkungan alam tidak selalu harus di luar

kelas. Bahan dari lingkungan alam dapat dibawa ke dalam kelas untuk menghemat

biaya dan waktu. Pemanfaatan lingkungan dapat mengembangkan sejumlah

keterampilan seperti mencari benda-benda di lingkungan alam sekitar sekolah,

membedakan, mengelompokkan, menunjukkan, mengukur benda-benda tersebut,

menggunakan benda-benda, dan sebagainya.
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Aktivitas pembelajaran berbasis lingkungan alam berarti mengaitkan lingkungan

alam dalam suatu proses pembelajaran. Lingkungan alam digunakan sebagai

sumber belajar. Pembelajaran lingkungan alam dilakukan untuk memahami materi

yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari anak khususnya di lingkungan

alam sekitar sekolah.

Menurut Musbikin (2010:125) pembelajaran berbasis lingkungan alam sebenarnya

telah digagas pertama kali oleh Jan Lightghart pada Tahun 1859 yang dikenal

dengan pengajaran barang sesungguhnya. Ide dasarnya adalah pendidikan pada

anak usia dini dilakukan dengan mengajak anak dalam suasana sesungguhnya

melalui belajar pada lingkungan alam sekitar yang nyata.

Selanjutnya Jan Lightghart dalam Musbikin (2010:126), mengatakan bahwa

sumber utama bentuk pengajaran ini adalah lingkungan di sekitar anak. melalui

bentuk pembelajaran ini akan tumbuh keaktifan anak dalam mengamati,

menyelidik, serta mempelajari lingkungan. Kondisi lingkungan yang

sesungguhnya juga akan menarik perhatian spontan anak, sehingga anak memiliki

pemahaman dan kekayaan pengetahuan yang bersumber pada lingkungannya

sendiri.

Decroly dalam Musbikin (2010:127) menegaskan kembali bahwa: (1) sekolah
harus dihubungkan dengan kehidupan alam sekitar; (2) pendidikan dan
pengajaran agar didasarkan pada perkembangan anak; (3) sekolah harus
menjadi laboratorium bekerja bagi anak-anak; dan (4) bahan-bahan
pendidikan/pengajaran yang fungsional praktis.
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Pembelajaran yang berbasis lingkungan alam merupakan pandangan bahwa

pendidikan harus dapat membantu anak mengembangkan berbagai potensi

perkembangan yang dipergunakan untuk beradaptasi dengan lingkungan alam.

Kegiatan pembelajaran seharusnya menggunakan lingkungan alam dengan

berbagai variasi kegiatan untuk memenuhi kebutuhan perkembangan anak usia

dini khususnya dalam bidang kognitif kemampuan sains anak usia dini.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menstimulus kemampuan sains anak

usia dini adalah dengan memperkenalkan dan mengakrabkan mereka pada

lingkungan alam. Hal ini disebabkan karena melalui alam anak akan mngenal

banyak hal beragam, unik dan spesifik. Selain itu, pengakraban terhadap alam pun

dapat menumbuhkan kekaguman terhadap Tuhan dan rasa cinta terhadap

lingkungan. Rachmawati dalam Rachmawati dan Kurnia (2010: 57) dengan

belajar pada alam sekitar, anak dapat mengenal berbagai makhluk, warna, bentuk,

bau, rasa, bunyi, dan ukuran melalui alam. Anak pun dapat memanfaatkan benda

yang ada menjadi sesuatu yang baru. Mengenal dan bersahabat serta mencintai

alam akan membuat anak menjadi kreatif, agamis, serta penuh kasih. Hal itu

tergantung kepada para pendidik untuk mengarahkan dan memberi makna pada

alam yang ada di sekitar anak.

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

disimpulkan bahwa aktivitas pembelajaran berbasis lingkungan alam merupakan

kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan memanfaatkan lingkungan alam

sebagai sumber belajar yang di dalamnya mencakup segala sesuatu baik itu benda
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ataupun objek di alam seperti tumbuhan, hewan, cuaca, air, manusia dan benda-

benda lainnya yang berorientasi kepada perkembangan serta kebutuhan anak.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa aktivitas

belajar merupakan serangkaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan anak

selama proses pembelajaran. Dengan melakukan berbagai aktivitas dalam

kegiatan pembelajaran diharapkan anak dapat membangun pengetahuannya

sendiri tentang perkembangan kemampuan sains anak usia dini. Dalam hal ini,

aktivitas yang diamati selama kegiatan pembelajaran berlangsung dapat diperoleh

dari lingkungan alam yang ada disekitar anak.

D. Karakteristik Pembelajaran Anak Usia Dini

Pembelajaran merupakan muara dari upaya pendidikan. Tanpa pembelajran,

pendidikan hanya sebagai konsep, oleh karena itu kualitas pendidikan akan

berbanding lurus dengan kualitas pembelajaran. Menurut Haenilah (2015:73-74)

Pembelajaran terdiri dari kata mengajar dan belajar. Artinya terdapat dua subjek

pendidikan yang terlibat didalamnya; (1) guru sebagai pengajar yang memiliki

tanggung jawab untuk membina potensi Anak Usia Dini, dan (2) anak sebagai

pembelajar yang difasilitasi oleh guru untuk tumbuh dan berkembang sesuai

dengan kebutuhan usianya. Oleh karena itu pembelajaran dimaknai sebagai upaya

pembinaan yang dilakukan melalui stimulasi agar anak mengalami tumbuh

kembang dalam rangka mempersiapkan dirinya untuk memasuki jenjang

pendidikan selanjutnya.
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Rentang usia dini terdapat karakteristik belajar anak yang harus difahami oleh

guru. Karakteristik itu di antaranya (1) anak hanya bisa belajar jika tidak

dipisahkan dari kebutuhan bermainnya, (2) anak hanya bisa belajar jika dalam

bermainnya dibantu oleh alat permainan secara konkrit, (3) anak hanya bisa

belajar jika perannya terlindungi, (4) anak hanya bisa belajar jika terbebas dari

paksaan orang dewasa.

Memahami karakteristik di atas, maka guru harus memahami makna bermain

untuk anak usia dini. Sesungguhnya ketika bermainlah hakikatnya anak

menikmati proses belajar. Pada hakikatnya anak belajar sambil bermain, oleh

karena itu pembelajaran pada anak usia dini pada dasarnya adalah bermain. Sesuai

dengan karakteristik anak usia dini yang bersifat aktif dalam melakukan berbagai

eksplorasi terhadap lingkungannya, maka aktivitas bermain merupakan bagian

dari proses pembelajaran.

Menurut Greeberg dalam Isjoni (2011:56) melukiskan bahwasanya pembelajaran

dapat efektif jika anak dapat belajar melalui bekerja, bermain dan hidup bersama

dengan lingkungannya. Melalui pengalaman yang secara langsung atau nyata anak

dapat menunjukkan aktivitas dan rasa ingin tahu secara optimal dan

mengembangkan semua aspek perkembangannya, faktor guru atau pendidik

sebagai pendamping, pembimbing serta fasilitator bagi anak pun sangat

mempengaruhi perkembangan anak secara optimal.



27

Menurut Howard Gardner dalam Yus (2012:19) mengemukakan masa
anak merupakan masa terjadinya peningkatan perkembangan kecerdasan
dari 50% menjadi 80%. Peningkatan ini akan tercapai bila lingkungan
memberikan rangsangan atau rangsangan tidak tepat maka otak tidak akan
berkembang maksimal atau bahkan otak tidak akan berkembang maksimal
atau bahkan otak tidak berfungsi maksimal. Berarti, peran lingkungan
termasuk lingkungan TK, RA atau yang lainnya dalam memberi
pengalaman sangat diperlukan anak.

Pembelajaran pada anak usia dini adalah kegiatan pembelajaran yang berorientasi

pada anak yang disesuaikan dengan tingkat usia anak dengan pengembangan

kurikulum yang berupa seperangkat rencana yang berisi sejumlah pengalaman

belajar melalui bermain yang dipersiapkan oleh pendidik dengan menyiapkan

materi dalam proses belajar yang membantu untuk mengembangkan semua

potensi atau pengetahuan serta perkembangan yang dimiliki oleh anak, melalui

bermain anak dapat mengembangkan secara optimal serta memenuhi

kebutuhannya.

Hakikatnya anak belajar sambil bermain, oleh karena itu pembelajaran pada anak

usia dini pada dasarnya adalah bermain. Sesuai dengan karakteristik anak usia dini

yang bersifat aktif dalam melakukan berbagai eksplorasi terhadap lingkungannya,

maka aktivitas bermain merupakan bagian dari proses pembelajaran.

Tingkat pencapaian perkembangan merupakan gambaran perkembangan yang

diharapkan dapat dicapai anak sesuai dengan tahapan perkembangannya pada

setiap lingkup perkembangan. Peran guru dan penggunaan alat permainan

edukatif serta memilih kegiatan yang tepat, akan membantu proses perkembangan

tersebut dengan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan kondusif
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sehingga menjadikan sesuatu yang sulit bagi anak menjadi mudah dan

menyenangkan, terjadi interaksi anak dengan guru. Seperti halnya menurut Joyce

dalam Yamin dan Sabri (2010:27) inti dari proses belajar adalah pengaturan

lingkungan agar peserta didik dapat saling berinteraksi dan dapat belajar

bagaimana seharusnya belaPembelajaran merupakan proses penting bagi

perubahan perilaku manusia dan mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan

dikerjakan. Setiap orang menjadi dewasa karena belajar dan pengalaman selama

hidupnya.

Menurut Robert F Mager dalam Uno (2006:35) memberikan pengertian tujuan

pembelajaran sebagai perilaku yang hendak dicapai atau yang dapat dikerjakan

oleh anak pada kondisi dan tingkat kompetensi tertentu. Proses pembelajaran

merupakan suatu sistem. Sistem adalah satu kesatuan berbagai unsur yang

mempunyai hubungan fungsional dan berinteraksi secara dinamis untuk mencapai

tujuan. Jadi proses pembelajaran sebagai suatu sistem adalah suatu kesatuan dari

berbagai sub-sub sistem seperti guru, peserta didik, materi, media, perpustakaan,

tujuan pembelajaran, dan lain-lain yang saling berinteraksi dalam mencapai tujuan

pembelajaran.

Menurut pakar teknologi pendidikan, Gagne, Briggs dan Warger (1993: 3-11)

menyatakan bahwa proses belajar seseorang dapat dipengaruhi oleh faktor internal

peserta didik itu sendiri dan faktor eksternal yaitu pengaturan kondisi belajar.

Proses belajar sinergi memori jangka pendek dan jangka panjang diaktifkan
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melalui penciptaan faktor eksternal yaitu pembelajaran atau lingkungan belajar.

Melalui inderanya peserta didik dapat menyerap materi secar berbeda. Pengajar

mengarahkan agar pemrosesan informasi untuk memori jangka panjang dapat

berlangsung. Pemberdayaan optimal dari seluruh indra seseorang dalam belajar

dapat mengahasilkan kesuksesan bagi seseorang.

Belajar adalah suatu perubahan perilaku, akibat interaksi dengan lingkungannya.

Perilaku dalam proses belajar terjadi akibat dari interaksi dengan lingkungan.

Interaksi biasanya berlangsung secara sengaja. Dengan demikian belajar dikatakan

berhasil apabila terjadi perubahan dalam diri individu. Sebaliknya apabila terjadi

perubahan dalam diri individu maka belajar tidak dikatakan berhasil. Hasil belajar

siswa dipengaruhi oleh kemampuan siswa dan kualitas pengajaran. Kualitas

pengajaran yang dimaksud adalah profesional yang dimiliki oleh guru. Artinya

kemampuan dasar guru baik di bidang kognitif (intelektual), bidang sikap (afektif)

dan bidang perilaku (psikomotorik) (Ali, 2011: 1).

Dari beberapa teori tersebut diatas bisa disimpulkan bahwa permasalahan utama

dalam pembelajaran adalah bagaimana cara pembelajaran yang efektif. Sedangkan

pembelajaran adalah cara-cara mengimplementasikan teori-teori belajar yang

berfungsi untuk memecahkan masalah dalam pembelajaran. Pembelajaran adalah

proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu

lingkungan belajar.
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Pembelajaran sebagai proses belajar yang dibangun oleh guru untuk

mengembangkan kreativitas berfikir yang dapat meningkatkan kemampuan

berfikir siswa, serta dapat meningkatkan kemampuan mengkonstruksi

pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap

materi pembelajaran. Dalam pembelajaran guru harus memahami materi

pembelajaran yang diajarkan sebagai suatu pelajaran yang dapat mengembangkan

kemampuan berfikir siswa dan memahami berbagai model pembelajaran yang

dapat merangsang kemampuan siswa untuk belajar dengan perencanaan

pengajaran yang matang oleh guru.

Kesimpulan yang bisa diambil dari beberapa teori diatas adalah pemebelajaran

merupakan suatu proses dimana seseorang dipengaruhi oleh faktor internal dan

eksternal dalam proses belajar yang kompleks yang terjadi pada semua orang dan

berlangsung seumur hidup dan adanya perubahan tingkah laku dalam diri orang

tersebut yang menyangkut perubahan yang bersifat pengetahuan (Kognitif) dan

keterampilan (Psikomotor) Maupun yang menyanggkut nilai dan sikap (Afektif)

yang berisi serangkaian rencana yang kemudian diimplementasikan untuk

memecahkan masalah yang ada.

E. Teori-teori belajar

Beberapa teori belajar yang mendukung perkembangan kemampuan sains anak,

berdasarkan implementasinya dalam pelaksanaan pembelajaran dikelas.
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1. Teori Belajar Behaviorisme

Proses belajar pada anak usia dini melibatkan anak secara langsung melalui

kegiatan bermain. Perubahan hasil belajar anak ditentukan secara bertahap sesuai

dengan proses perkembangan yang dilaluinya, karena belajar pada anak usia dini

perubahan tingkah laku ditunjukkan melalui hasil interaksi anak dengan

lingkungan belajarnya.

Menurut Asri dalam Wardhani (2012 : 20) diungkapkan teori behaviorisme,

belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi

antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk

perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku

dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon.

Menurut teori ini yang terpenting adalah masukan atau input yang berupa

stimulus dan keluaran atau output yang berupa respons.

2. Teori Belajar Kognitivisme

Teori belajar kognitif berbeda dengan teori belajar behaviorisme. Teori belajar

kognitif lebih mementingkan proses belajar dari pada hasil belajarnya. Para

penganut aliran kognitif mengatakan bahwa belajar tidak sekedar melibatkan

hubungan antara stimulus dan respon. Tidak seperti model belajar

behaviorisme yang mempelajari proses belajar hanya sebagai hubungan

stimulus-respon, model belajar kognitif merupakan suatu bentuk teori belajar

yang sering disebut sebagai model perseptual. Model belajar kognitif

mengatakan bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta

pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya.
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Belajar merupakan perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat

terlihat sebagai tingkah laku yang nampak. Teori kognitif juga menekankan

bahwa bagian-bagian dari suatu situasi saling berhubungan dengan seluruh

konteks situasi tersebut. Belajar merupakan aktifitas yang melibatkan proses

berpikir yang sangat kompleks.

3. Teori Belajar Konstruktivisme

Lingkungan merupakan salah satu faktor yang mendukung tercapainya proses

belajar, melalui lingkungan anak dapat berinteraksi dengan orang lain yang akan

mempengaruhi setiap perkembangan yang dimiliki anak. Menurut Piaget dalam

Isjoni (2011:76) ilmu pengetahuan dibangun dalam diri individu melalui proses

interaksi dengan lingkungan, dalam prakteknya pembelajaran akan terwujud

melalui pembelajaran yang bermakna. Mengenai proses belajar

konstruktivisme secara konseptual, proses belajar jika dipandang dari

pendekatan kognitif, bukan sebagai perolehan informasi yang berlangsung satu

arah dari luar ke dalam diri anak, melainkan sebagai pemberian makna oleh

anak kepada pengalamannya melalui asimilasi dan akomodasi yang bermuara

pada pemutakhiran struktur kognitifnya.

Menurut pandangan konstruktivisme, belajar merupakan suatu proses

pembentukan pengetahuan, pembentukan ini harus dilakukan oleh si belajar. Ia

harus aktif melakukan proses kegiatan, aktif berpikir, menyusun konsep dan

memberi makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari. Peranan Guru dalam

belajar konstruktivisme guru atau pendidik berperan membantu agar proses
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pengkonstruksian pengetahuan oleh anak berjalan lancar. Guru tidak

mentransferkan pengetahuan yang telah dimilikinya, melainkan mambantu

siswa untuk membentuk pengetahuannya sendiri. Pendekatan konstruktivisme

menekankan bahwa peranan utama dalam kegiatan belajar adalah aktifitas

siswa dalam mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Segala sesuatu seperti

bahan, media, peralatan, lingkungan, dan fasilitas lainnya disediakan untuk

membantu pembentukan tersebut. Pandangan konstruktivisme mengemukakan

bahwa lingkungan belajar sangat mendukung munculnya berbagai pandangan

dan interpretasi terhadap realitas, konstruksi pengetahuan, serta aktivitas-

aktivitas lain yang didasarkan pada pengalaman.

Ketiga teori belajar tersebut, penelitian cenderung pada teori belajar

konstruktivisme. Dikarenakan pada teori belajar konstruktivisme belajar

merupakan suatu proses pembentukan pengetahuan. Pada pembentukan ini

harus dilakukan oleh anak langsung. Anak harus aktif melakukan kegiatan,

aktif berpikir, menyusun konsep dan memberi makna tentang hal-hal yang

sedang dipelajari.Ini berkaitan dengan pengembangan sains pada anak. Karena

pada perkembangan kemampuan sains anak harus menemukan pengetahuannya

sendiri dan terlibat langsung dalam kegiatan tersebut.

Menurut Nurhadi dalam Baharudin dan Esa Nur Wahyuni (2008:116)

menjelaskan pemahaman manusia akan lebih mendalam dan kuat jika teruji

dengan pengalaman-pengalaman baru. Dalam hal ini pengalaman tidak harus

selalu pengalaman fisik seseorang seperti melihat, merasakan dengan
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inderanya, tetapi dapat pula pengalaman mental yaitu berinetraksi secara

pikiran dengan suatu obyek.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa dalam belajar anaklah

yang harus mendapatkan penekanan serta perhatian penuh, dengan kata lain

anak harus aktif mengembangkan dan membangun pengetahuan berdasarkan

pengalaman mereka dalam belajar.

F. Penelitian yang Relevan

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Candra (2013).

Mengembangkan kemampuan sains anak melalui metode eksperimen pada

kelompok B pada BA Aisyiyah Lorog, Kecamatan Tawangsari Kabupaten

Sukoharjo, tahun ajaran 2013/2014. Tujuan penelitian ini adalah untuk

mengembangkan kemampuan sains anak kelompok B pada BA Aisyiyah

Lorog, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo melalui metode

eksperimen. Subyek penelitian anak kelompok B di BA Aisyiyah Lorog yang

berjumlah 15 anak yang terdiri dari 7 anak perempuan dan 8 orang anak laki-

laki. Data yang dikumpulkan adalah data kemampuan sains anak dan data

penerapan metode eksperimen. Teknik analisis data kemampuan sains anak

menggunakan teknik analisis komparatif yaitu membandingkan hasil rata-rata

kemampuan sains anak dengan indikator kinerja pada tiap siklusnya. Teknik

analisis data pada metode eksperimen menggunakan teknik analisis interaktif

dengan prosedur mengumpulkan data, mereduksi data, penyajian data, dan

menyimpulkan. Hasil penelitian kemampuan sains melalui metode eksperimen
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menunjukkan peningkatan sebesar 90%. Hal ini membuktikan bahwa

pembelajaran dengan menggunakan metode eksperimen dapat dikatakan efektif

dan berhasil untuk mengembangkan kemampuan sains anak pada

kelompompok B BA Aisyiyah Lorog. Kesimpulan dari penelitian ini adalah

metode eksperimen dapat mengembangkan kemampuan sains anak.

2. Penelitian oleh Irawati (2013) Peneliti bertujuan untuk mengetahui bagaimana

metode bermain sambil belajar sains dalam perkembangan otak anak usia dini

POS PAUD AL-Uswah Desa Lecari Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan penerapan

metode bermain sambil belajar dalam perkembangan otak anak usia dini POS

PAUD AL-Uswah Desa Lecari Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan, Untuk mencapai

tujuan tersebut, digunakan rancangan penelitian deskriptif kualitatif dengan

menggunakan instrumen observasi dan wawancara terhadap kepala sekolah,

tutor atau pengurus dan wali murid. Disini peneliti menggunakan analisis data

dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut: 1) reduksi data; 2)

display/penyajian data; dan, 3) mengambil kesimpulan lalu diverivikasi.

Berdasarkan analisis data tersebut, diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, pada saat kegiatan belajar dengan menggunakan metode bermain

sambil belajar sains anak didik merasa senang dan gembira, karena dengan

begitu informasi yang akan diberikan oleh tutor akan mudah terserap oleh anak

didik dan kedua, penggunaan metode ini mencakup aspek perkembagan

motorik kasar dan halus, perkembangan kognisi, perkembangan sosial,

perkembangan bahasa dan terakhir perkembangan moral.
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3. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Hapsari, dkk. (2013). Implementasi

bermain sambil belajar sains untuk mengembangkan minat dan karakter siswa

taman kanak-kanak (TK) kartini 1 musuk boyolali. Penelitian ini bertujuan

untuk mengembangkan minat dan karakter anak melalui penerapan model

bermain sambil belajar sains. Subyek penelitian adalah siswa kelompok B

tahun pelajaran 2012/2013 dengan jumlah siswa 20 orang. Data perkembangan

minat diperoleh dari angket Hasil perkembangan karakter anak diperoleh dari

observasi. Data hasil belajar kognitif diperoleh dari evaluasi tiap akhir siklus

menggunakan lembar bermain siswa (LBS). Hasil belajar psikomotorik

diperoleh dari pengamatan selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Data

peningkatan hasil belajar kognitif, psikomotorik dan karakter anak dianalisis

menggunakan uji t. Hasil penelitian menunjukkan penerapan bermain sambil

belajar pada pembelajaran sains dapat mengembangkan minat dan karakter

anak.

Berdasarkan hasil penelitian relevan diatas menjadi acuan peneliti untuk

meneliti mengenai kemampuan sains anak usia dini melalui aktifitas

pembelajaran berbasis lingkungan alam.
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G. Kerangka Pikir Penelitian

Perkembangan kognitif anak usia dini terjadi ketika anak membangun

pengetahuan melalui aktivitas bereksplorasi aktif dan penyelidikan pada objek-

objek yang ada di sekitar mereka. Seperti halnya kemampuan sains anak dapat

distimulasi dengan cara terlibat langsung saat melakukan proses kegiatan

pembelajaran. Anak akan belajar menggunakan fungsi panca inderanya seoptimal

mungkin seperti melihat, mendengar, mencium, merasa dan meraba melalui objek

atau benda-benda yang ada di sekitarnya. Anak akan meggembangkan

kemampuan sains nya melalui lingkungan alam disekitar sekolah sehingga anak

mampu mengamati atau memperhatikan benda-benda, mampu membangun

pengetahuannya melalui pertanyaan-pertanyaan, menemukan informasi,

mengumpulkan informasi lalu mengkomunikasikan atau menyimpulkan informasi

yang didapat melalui pengalamannya. Untuk mengembangkan kemampuan

tersebut maka perlu diadakannya suatu aktivitas yang mendukung.

Aktivitas disini dapat diartikan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan

kemampuan sains anak usia dini. Oleh sebab itu peneliti menggunakan aktivitas

pembelajaran berbasis lingkungan alam untuk mengetahui bagaimana

hubungannya terhadap perkembangan kognitif pada anak usia dini khususnya

dalam kemampuan sains. Aktivitas yang berkaitan dengan kemampuan sains pada

anak usia dini antara lain mencari, menunjukkan, membedakan dan menggunakan

benda-benda atau objek yang ada di sekitar anak. Aktivitas pembelajaran berbasis

lingkungan alam merupakan kegiatan yang dilaksanakan dengan memanfaatkan

lingkungan alam sebagai sumber belajar dalam proses kegiatan pembelajaran yang
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di dalamnya mencakup segala sesuatu baik itu benda ataupun objek di alam

seperti tumbuhan, hewan, cuaca, air, manusia dan benda-benda lainnya yang

berorientasi kepada perkembangan serta kebutuhan anak.

Dengan demikian perlu dilakukannya perbaikan dan inovasi untuk meningkatkan

mutu pembelajaran yang berkualitas dan meningkatkan kualitas pendidikan

dengan harapan mampu mengembangkan kemampuan kognitif anak dalam

lingkup sains menggunakan aktivitas berbasis lingkungan alam.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penelitian ini dapat digambarkan

sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

X

Aktivitas
Pembelajaran berbasis

lingkungan alam

Y

Perkembangan
Kemampuan Sains
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H. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kajian pustaka dan kerangka pikir diatas, maka hipotesis dalam

penelitian ini adalah :

Ha : Terdapat hubungan yang signifikan antara aktivitas pembelajaran berbasis

lingkungan alam dengan pengembangan kemampuan sains pada anak usia

dini 5-6 tahun di TK Dharma Wanita Sekincau Lampung Barat.



III. METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan

tujuan dan kegunaan tertentu. Metode yang digunakan adalah metode

korelasional dengan analisis kuantitatif. Penelitaian korelasi merupakan

penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan

antara dua atau beberapa variabel. Selain itu untuk menganalisis data

yang diperoleh dari lapangan digunakan rumus statisitik.

B. Prosedur Penelitian

Penelitian terdiri dari dua tahap, yaitu pra penelitian dan tahap

pelaksaan penelitian. Adapun langkah-langkah dan setiap penelitian

tersebut, adalah:

1. Penelitian Pendahuluan

Terdiri dari langkah-langkah berikut:

a. Membuat surat izin penelitian kesekolah tempat dilakukan

penelitian.

b. Observasi ke sekolah tempat dilakukannya penelitian untuk

mengumpulkan informasi tentang keadaan kelas yang akan

diteliti.
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2. Tahap Perencanaan

a. Menyusun perangkat pembelajaran yang terdiri dari Rencana

Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH) yang telah disusun.

b. Membuat instrument evaluasi yaitu berupa lembaran observasi.

3. Tahap Pelaksanaan

a. Melaksanakan penelitian sesuai dengan Rencana Pelaksanaan

Pembelajaran Harian (RPPH) yang telah disusun.

b. Mengevaluasi menggunakan lembar observasi.

c. Mengumpulkan mengolah dan menganalisis data.

d. Membuat laporan hasil penelitian.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat : TK Dharma Wanita Sekincau Lampung Barat

Kelas/Usia : B / 5-6 tahun

Alamat : Sekincau Lampung Barat

Kabupaten : Lampung Barat

Provinsi : Lampung

Tahun Ajaran : 2015/2016

2. Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada Semester Genap Tahun Pelajaran

2015-2016.
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D. Populasi

Menurut Sugiyono (2014:80) menyatakan Populasi adalah wilayah

generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas

dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari

dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Penelitian ini populasi yang diambil yaitu anak-anak kelas B Taman

Kanak-kanak Dharma Wanita Sekincau, Lampung Barat yang berusia

5-6 tahun. Populasi berjumlah 30 anak yang terdiri dari 13 perempuan

dan 17 laki-laki di Taman Kanak-kanak Sekincau lampung Barat.

E. Definisi Variabel

1. Variabel bebas : Aktivitas Pembelajaran Berbasis Lingkungan

Alam (X)

Definisi konseptual: Aktivitas pembelajaran berbasis lingkungan

alam merupakan kegiatan dengan memanfaatkan benda-benda atau

objek-objek yang ada di sekitar anak.

Adapun definisi operasional variabel adalah Nilai yang diperoleh

dari hasil observasi tentang aktivitas pembelajaran berbasis

lingkungan alam adalah sebagai berikut:

a) Mencari benda-benda yang ada di sekitar.

b) Menunjukkan benda-benda yang ada di sekitar.

c) Menggunakan benda-benda yang ada di sekitar.

d) Membedakan benda-benda yang ada di sekitar.
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2. Variabel terikat: Kemampuan Sains (Y)

Definisi konseptual: Kemampuan sains anak usia dini berhubungan

dengan berbagai percobaan atau demonstrasi sebagai suatu

pendekatan secara saintifik atau logis tetapi tetap dengan

mempertimbangkan tahapan berfikir anak usia dini.

Adapun definisi operasional variabel adalah nilai yang diperoleh

dari hasil observasi tentang kemampuan sains dalam menyelesaikan

masalah sebagai berikut:

a) Memperkirakan suatu peristiwa yang akan terjadi

b) Mengamati dengan teliti perubahan yang terjadi dari kegiatan

yang sedang dilakukan

c) Menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa alam secara sederhana

d) Menyimpulkan kegiatan yang sedang dilakukan

F. Tehnik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian

1. Tehnik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan tehnik observasi dan dokumentasi,

dengan adanya tehnik tersebut akan mempermudah peneliti dalam

menyusun instrumen yang akan dianalisis pada hasil akhir dalam

penelitian ini.

a. Observasi

Metode  observasi adalah pengumpulan data penelitian dengan

melalui pengamatan terhadap objek yang diteliti. Observasi

dilakukan di TK Dharma Wanita Sekincau lampung Barat.

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi
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partisipasif dimana peneliti terlibat secara langsung dalam

kegiatan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tambahan yang

berupa laporan gambar, foto dan video yang diambil pada setiap

pertemuan saat proses pembelajaran berlangsung. Teknik

dokumentasi digunakan untuk mendapatkan informasi tentang

sekolah yang dijadikan tempat penelitian dan proses

pembelajaran TK Dharma Wanita Sekincau Lampung Barat.

2. Instrumen penelitian

pedoman observasi yang digunakan dalam penelitian ini  berbentuk

daftar cek (check list) yang bersifat terstruktur, pengisiannya cukup

dengan memberikan tanda cek (√) pada pernyataan yang

menunjukan perilaku yang ditampakan anak. Lembar observasi yang

digunaka tersebut di tujukan pada anak kelas B di TK Dharma

Wanita Sekincau lampung Barat yang sedang melakukan proses

pembelajaran di kelas.

Instrumen yang peneliti buat berupa indikator-indikator yang

diturunkan  berdasarkan konseptual variabel dan operasional

variabel. Adupun kisi-kisi dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut :
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G. Kisi-kisi Instrumen

Tabel 1. Kisi-kisi Instrumen penilaian aktivitas pembelajaran
berbasis lingkungan alam

Variabel Dimensi Indikator

Aktivitas
pembelajaran
berbasis
lingkungan
alam

Pembelajaran
berbasis
lingkungan alam

Mencari benda-benda yang ada di

sekitar

Menunjukkan benda-benda yang

ada di sekitar

Menggunakan benda-benda yang

ada di sekitar

Membedakan benda-benda yang

ada di sekitar

Tabel 2. Kisi-kisi Instrumen penilaian kemampuan sains

Variabel Dimensi Indikator

Kemampuan
Sains

1. Memperkirakan

suatu peristiwa yang

akan terjadi

Melakukan
pencampuran warna
sekunder dan warna
tersier

Melakukan
pencampuran warna
susu pelangi
menggunakan sabun
pencuci piring
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Melakukan kegiatan
membedakan rasa
(manis, pahit, asam,
dan asin)

2. Mengamati dengan
teliti perubahan yang
terjadi dari kegiatan
yang sedang
dilaksanakan

Mampu meneliti
perubahan yang
terjadi dari kegiatan
yang sedang
dilaksanakan dengan
tepat

3. Menjelaskan sebab

akibat suatu peristiwa

alam secara sederhana

Menjelaskan hasil
kegiatan kepada
teman-teman
kelompok

Mendiskusikan
benda yang dapat
tenggelam di dalam
air dan yang terapung
di dalam air

Mendiskusikan
benda yang larut dan
tidak larut

4. Menyimpulkan

kegiatan yang sedang

dilakukan

Menjelaskan proses
pertumbuhan
kecambah

Menunjukkan
bagian-bagian
kecambah
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H. Uji Validitas Instrumen

Uji instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas.

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk

mendapatkan data itu valid. Menurut Sugiyono (2010: 121) valid berarti

instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang

seharusnya di ukur. Penelitian ini menggunakan pengujian validitas

yang dilakukan dengan cara pengujian validitas kontruksi (uji ahli)

dimana dapat dibantu dengan menggunakan instrumen penelitian yang

sudah diuji oleh ahli, yang dalam penelitian ini instrumen divalidasi

oleh dosen-dosen yang ahli dibidangnya yaitu Ibu Devi Nawangsasi,

M.Pd. dan Ibu Nia Fatmawati S.Pd, M.Pd.

I. Tehnik Analisis Data

Teknik analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik

kuantitatif dengan uji statistik yaitu dengan menggunakan rumus

korelasi tata jenjang (spearman).

Setelah data terkumpul, data dikelompokkan dan dikategorikan dalam

bukti data ordinal, kemudian dianalisis untuk mengetahui besarnya

peningkatan kemampuan sains anak usia dini. Data yang diperoleh

digunakan sebagai dasar dalam menguji hipotesis penelitian. Untuk



48

menyajikan data secara singkat maka perlu menentukan interval, rumus

interval dalam Hadi Sutrisno (2006: 178) adalah sebagai berikut:

Sumber: Hadi Sutrisno (2006 : 178)
Gambar 2.Rumus Interval

Keterangan:
NT = Nilai tertinggi
NR = Nilai terendah
K = Kategori

Adapun pengelompokkan dalam penskoran untuk variabel X yaitu,

Sangat Aktif (SA) diberi skor 4, Aktif (A) diberi skor 3, Cukup Aktif

(CA) diberi skor 2, dan Kurang Aktif (KA) diberi skor 1.penskoran

untuk variabel Y yaitu, nilai 4jika anak Berkembang Sangat Baik

(BSB), nilai 3 jika Berkembang Sesuai Harapan (BSH), nilai 2 Mulai

Berkembang (MB), dan nilai 1untuk anak yang Belum Berkembang

(BB).

Dalam penelitian yang menggunakan lembar observasi, diperlukan

rumus rubrik untuk menghitung jumlah nilai yang didapat oleh anak

karena untuk menyajikan data atau nilai yang diperoleh anak maka

digunakan rumus kategori data sebagai berikut :

Sumber: Sudjana (2006)
Gambar 3. Rumus kategori data

= (NT − NR)

= x 100
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J. Tehnik Uji Hipotesis

Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah tehnik kuantitatif

dengan uji statistik yaitu dengan menggunakan rumus korelasi

spearman rank. Korelasi Spearman Rank digunakan untuk  menguji

hubungan antara aktivitas pembelajaran berbasis lingkungan alam

dengan perkembangan kemampuan sains anak usia dini. Dan  rumus

yang digunakan sugiyono (2014 : 267) sebagai berikut :

Sumber : Sugiono (2010)
Gambar 4. Rumus Korelasi Spearman Rank

Keterangan :ρ = Koefisien Korelasi Spearman Rank
6 & 1= Bilangan konstan
bi = Selisih peringkat setiap rank
n = Number Of Cases

Untuk mengetahui apakah kedua variabel memiliki hubungan yang

signifikan atau tidak, maka harus dilakukan uji signifikansi dengan

menggunakan tabel ρ (rho) sebagai berikut :

ρ = − 6Σ( − 1)
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Tabel 3. Tabel Nilai-nilai ρ (RHO), Korelasi Spearman Rank
N Derajat signifikansi N Derajat signifikansi

5% 1% 5% 1%
5 1,000 16 0,506 0,665
6 0,886 1,000 18 0,475 0,625
7 0,786 0,929 20 0,450 0,591
8 0,738 0,881 22 0,428 0,562
9 0,683 0,833 24 0,409 0,537
10 0,648 0,794 26 0,392 0,515
12 0,591 0,777 28 0,377 0,496
14 0,544 0,715 30 0,364 0,478

Sumber : sugiyono (2011 : 387)

Selanjutnya untuk memperkuat  pengujian hipotesis yang telah diajukan dapat

juga  menggunakan rumus uji hipotesis lalu dibandingakan dengan tabel kritik

t yang dapat dilihat dilampiran

Sumber :Simbolon (2009 : 281)
Gambar 5. Rumus uji hipotesis spearman rank

Keterangan:
R = hasil perhitungan spearman rank
n = jumlah sampel
1 = bilangan konstanta

= −−



V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pengujian hipotesis maka dapat

disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara aktivitas pembelajaran

berbasis lingkungan alam dengan perkembangan kemampuan sains pada

anak usia 5-6 tahun di TK Dharma Wanita Sekincau Lampung Barat. Hal

ini dibuktikan dari hasil analisis data dengan menggunakan rumus

korelasi spearman rank sebesar 0,876% yang berarti bahwa aktivitas

pembelajaran berbasis lingkungan alam dengan kemampuan sains anak

usia dini memiliki hubungan yang kuat dan bernilai positif. Aktivitas

pembelajaran berbasis lingkungan alam dapat dijadikan sebagai salah

satu kegiatan pembelajaran di PAUD untuk menstimulus perkembangan

kemampuan sains anak usia dini guna mempersiapkan anak agar

memiliki kesiapan dalam pendidikan selanjutnya.
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B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan, maka penulis

mengemukakan saran sebagai berikut :

1. Bagi Pendidik

Diharapkan dapat meningkatkan perkembangan kemampuan sains

anak usia dini dengan menerapkan metode pembelajaran yang tepat,

salah satunya penggunaan contextual teaching and learning. Sehingga

dalam proses belajar mengajar terasa menyenangkan.

2. Bagi kepala sekolah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna bagi kepala sekolah

untuk memperbaiki praktik-praktik pembelajaran guru agar menjadi

lebih efektif dan efisien sehingga kualitas pembelajaran dan hasil

belajar anak meningkat.

3. Bagi Peneliti Lain

Bagi peneliti lain diharapkan dapat menjadikan hasil penelitian ini

sebagai acuan agar dapat menyusun penelitian yang lebih baik lagi

dan dapat mencoba menggunakan media atau jenis permainan lain

dalam meningkatkan perkembangan mengenal huruf pada anak.
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