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ABSTRAK

PENGARUH PENGGUNAAN PENDEKATAN EKSPLORASI

LINGKUNGAN SEKITAR TERHADAP PERKEMBANGAN

PEMAHAMAN KONSEP SAINS ANAK USIA 5-6 TAHUN DI TK ANDINI

SUKARAME KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

Anfika Maharani

Masalah dalam penelitian ini adalah masih belum berkembangnya pemahaman

konsep sains anak di TK Andini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

pengaruh penggunaan pendekatan eksplorasi lingkungan sekitar terhadap

perkembangan pemahaman konsep sains anak usia 5-6 tahun di TK Andini.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan

eksperimen. Metode penelitian yang digunakan eksperimen, dengan Treatment By

Subjects Design. Teknik pengambilan sampel menggunakan simple random

sampling, Sampel dalam penelitian ini berjumlah 19 anak. Teknik pengumpulan

data menggunakan observasi dan dokumentasi. Data dianalisis dengan

menggunakan uji regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

ada pengaruh penggunaan pendekatan eksplorasi lingkungan sekitar terhadap

pemahaman konsep sains anak usia 5-6 tahun.

Kata Kunci:Pemahaman konsep sains, eksplorasi lingkungan
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ABSTRACT

THE INFLUENCE OF USING APPROACH  TO ENVIROMENTAL
EXPLORATION  TO THE DEVELOPMENT OF UNDERSTANDING THE

CONCEPT OF SCIENCE CHILD 5-6 YEARS OLD IN TK ANDINI
SUKARAME, BANDAR LAMPUNG

By

Anfika Maharani

The problem of this research still hasn’t developed understanding the concept of
science in TK Andini. This research is purposed to discover about influence of
using approach to enviromental exploration to the development of understanding
the concept of science child 5-6 years old in TK Andini sukarame, Bandar
lampung. This research is quantity research with using experimental approach.
Method in this research is using experiment, with Treatment By Subjects Design.
Retrieval technique sample is using simple random sampling, sample in this
research numbered 19 children. Technique data accumulation uses observation
and documentation. Data is analized with using simply linear regression test to
see The influence of using approach to enviromental exploration child 5-6 years
old. It is proved that there is improvement in the development of understanding of
science concepts before and after using approach to enviromental exploration.
This result means that using approach to enviromental exploration can help to
increase the development of understanding the concept of science child 5-6 years
old.

Keyword :Understanding the concept of science, environmental exploration
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak usia dini ialah anak yang berada pada rentang masa usia lahir sampai

usia enam tahun. Masa ini merupakan periode penting bagi pertumbuhan dan

perkembangan anak,sehingga sering disebut masa keemasan atau golden age.

Masa golden age pada anak merupakan suatu masa dimana perkembangan dan

pertumbuhan otak anak berkembang dengan cepat. Periode ini sangat penting

karena tidak dapat terulang kembali. Begitu pentingnya masa pertumbuhan

dan perkembangan ini sehingga apabila terjadi kegagalan pada masa ini dapat

mengakibatkan kegagalan masa- masa sesudahnya. Oleh karena itu,

pendidikan untuk anak usia dini perlu diperhatikan untuk mengoptimalkan

seluruh potensi yang dimiliki anak.

Menurut UU Nomor 20 tahun 2003 Pasal 1 Ayat 14 Pendidikan anak usia dini

adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai

dengan usia 6 tahun yang dilaksanakan melalui pemberian rangsangan

pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan

rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-undang di atas dapat dikatakan bahwa pendidikan anak

usia dini mengemban tugas memberi rangsangan sebagai peletak kemampuan

dasar bagi anak dalam menghadapi tugas perkembangan selanjutnya.
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Pendidikan anak usia ini harus dapat mengembangkan seluruh aspek

perkembangan yang dimiliki anak, termasuk aspek kognitif, afektif, dan

psikomotor. Perkembangan kognitif anak meliputi kemampuan otak anak

dalam memperoleh, mengolah, dan menggunakan informasi tersebut menjadi

sebuah pengetahuan baru baginya. Menurut Berk (Siti Partini Suardiman,

2003: 1) kemampuan kognitif menunjuk pada proses dan produk dari dalam

akal pikiran manusia yang membawanya untuk mengetahui dan memahami.

kemampuan yang diperoleh meliputi mengingat, menghubungkan,

menggolong-golongkan, memberikan simbol, memecahkan masalah, dan

membayangkan kejadian.

Pengembangan pembelajaran sains pada anak usia dini memiliki peranan

sangat penting dalam membantu meletakkan dasar kemampuan dan

pembentukan sumber daya manusia yang diharapkan Dengan kata lain, sains

merupakan sesuatu yang sama pentingnya untuk diajarkan pada anak karena

disini sains mengajarkan anak mengenal lingkungan alam sekitar dan konsep

peristiwa-peristiwa alam. Pembelajaran dengan memberikan kesempatan

kepada anak untuk menyelidiki dapat meningkatkan pemahaman konsep jika

dibandingkan dengan pembelajaran yang tidak memberikan kesempatan anak

untuk menyelidiki. Untuk itu salah satu kegiatan pembelajaran yang tepat

untuk meningkatkan kemampuan kognitif anak dalam ranah pengetahuan dan

pemahaman adalah melalui pengenalan sains dengan pendekatan eksplorasi.

Pendekatan eksplorasi tersebut dimaksudkan untuk mengenalkan anak tentang

alam sekitarnya melalui kegiatan yang dilakukan secara langsung oleh anak.

Eksplorasi dapat melatih anak melakukan proses percobaan terhadap berbagai
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benda di sekitarnya untuk mengembangkan konsep sains anak usia dini . Anak

menggunakan lima inderanya untuk mengenal berbagai gejala alam di

eksplorasinya,. Anak akan memperoleh pemahaman konsep baru dari interaksi

dengan berbagai benda yang diobservasinya melalui proses percobaan. Proses

percobaan sains dimulai dengan hal-hal yang terdekat dengan anak serta

dilakukan dengan cara menyenangkan. Melalui kegiatan yang menyenangkan

anak dapat melakukan eksplorasi terhadap benda-benda yang ada di sekitar

anak.

Kegiatan pengenalan sains untuk anak TK lebih ditekankan pada proses

daripada produk. Proses sains yang dikenal dengan metode ilmiah yang terdiri

dari: observasi, menemukan masalah, melakukan percobaan, menganalisis

data, dan mengambil kesimpulan. Melalui proses sains, anak dikenalkan

dengan cara kerja para ilmuwan, yaitu cara kerja yang sistematis untuk

memperoleh fakta, konsep dan teori. Melatih keterampilan proses sains pada

anak usia dini harus disesuaikan dengan cara belajar anak, yaitu melalui

aktivitas bermain berupa percobaan sederhana. Melalui keterampilan proses

sains, anak dapat mengkonstruksi pengetahuannya sendiri sebagai hasil dari

pengalamannya.

Anak secara aktif memahami konsep sains dengan cara berinteraksi dengan

lingkungan sekitarnya. Berdasarkan hasil interaksinya anak mengembangkan

skema. Skema merupakan memori atau gambaran anak tentang sesuatu. Selain

skema, Piaget juga menunjukkan pentingnya adaptasi dalam belajar. Adaptasi

merupakan proses anak menyesuaikan skema yang dimilikinya dengan situasi

baru di lingkungannya. Oleh karena itu, pengembangan kognitif bagi anak
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lebih baik dilakukan dengan pendekatan-pendekatan yang dapat melibatkan

anak secara langsung dalam pembelajaran. Pembelajaran proses sains juga

dapat melatih anak untuk memiliki sikap dan cara berpikir yang dimiliki oleh

seorang ilmuwan, yaitu berpikir secara sistematis dan didasarkan atas

beberapa fakta. Sains sebagai suatu produk berisi fakta-fakta hasil pengamatan

dan kegiatan analitik yang berupa konsep, prinsip, hukum, dan teori.

Pembelajaran sains tidak hanya diajarkan pada jenjang sekolah dasar dan

menengah. Pembelajaran sains harus mulai dikenalkan sejak usia dini. Hal ini

disebabkan karena pada usia ini anak dalam perkembangan yang sangat pesat

baik kognisi, sosial, dan emosionalnya. Keterampilan proses sains yang

dilatihkan pada anak usia dini berbeda dengan keterampilan proses sains anak

usia sekolah dasar. Menurut Ali Nugraha (2005: 125), keterampilan proses

sains yang dapat dilatihkan pada anak usia dini meliputi kemampuan

mengamati, mengklasifikasi, menafsirkan, dan mengkomunikasikan.

Oleh sebab itu, pada fase perkembangan otak yang sangat pesat inilah waktu

yang tepat untuk memberikan beberapa stimulus guna mendukung tumbuh

kembang anak. Pengenalan sains bagi anak usia dini memiliki peranan yang

penting dalam peningkatan mutu pendidikan, khususnya dalam menghasilkan

anak yang mampu berpikir kritis, logis, dan kreatif.

Pembelajaran sains akan lebih bermakna dan mengasah kemampuan kognitif

dalam ranah pemahaman konsep dengan cara mengamati, berpikir kritis, dan

menganalisis. Salah satu cara yang dapat dilakukan guru untuk meningkatkan

kemampuan kognitif pada ranah pemahaman yaitu melalui pendekatan

eksplorasi. Melalui pendekatan eksplorasi, anak melakukan interaksi dan
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menjelajahi berbagai benda, baik benda hidup maupun benda tak hidup yang

ada disekitar anak. Anak dapat mengamati dan mencari hubungan sebab-

akibat menggunakan ke lima panca indera yang dimiliki anak. Pendekatan

eksplorasi lingkungan sekitar yang dilakukan untuk anak prasekolah

diharapkan mampu meningkatkan pemahaman mengenai konsep sains

sederhana.

Pembelajaran sains diarahkan pada pembelajaran konstruktivistik dan

kognitivistik , dimana anak diarahkan untuk membentuk pembelajaran yang

penuh makna, sehingga anak dapat mengkonstruk pengetahuan mereka

sendiri. Pada pembelajaran sains, anak dituntut untuk lebih aktif. Sains tidak

hanya terdiri dari kumpulan pengetahuan atau fakta yang harus dihafal. Lebih

dari itu, sains terdiri dari kegiatan atau proses aktif menggunakan pikiran

dalam mempelajari gejala alam.

Fakta di lapangan membuktikan bahwa pembelajaran sains lebih terfokus

pada penanaman materi kepada anak dan tidak memperhatikan pengembangan

proses sains dalam diri anak. Pengenalan sains bagi anak usia dini seharusnya

lebih menekankan pada proses daripada produk atau hasil akhir. Jika sains

yang diajarkan pada saat ini hanya menekankan pada produk saja, maka

pembelajaran sains tidak akan melahirkan anak didik yang memiliki sikap

seperti sikap yang dimiliki oleh para ilmuan yang dapat berguna bagi diri

sendiri maupun orang lain. Hendaknya pembelajaran sains dapat

mengembangkan seluruh aspek sains, yaitu berupa proses, produk dan sikap.

Sains sebagai suatu proses terdiri dari keterampilan-keterampilan dan sikap-
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sikap yang dimiliki oleh ilmuan untuk menghasilkan suatu produk sains.

Keterampilan tersebut misalnya saja keterampilan melakukan pengamatan,

melakukan pengukuran, melakukan penafsiran, mengklasifikasikan,

menggunakan alat dan bahan, dan mengkomunikasikan hasil temuan.

Kegiatan sains seharusnya dapat mendorong anak untuk melakukan eksplorasi

terhadap berbagai benda, baik benda hidup maupun benda tak hidup yang ada

di lingkungan sekitarnya. Anak belajar menemukan gejala benda dan gejala

peristiwa dari benda-benda tersebut karena proses sains melatih anak

menggunakan lima inderanya untuk mengenal berbagai gejala benda dan

gejala peristiwa. Anak dilatih untuk melihat, meraba, membau, merasakan dan

mendengar. Semakin banyak keterlibatan indera dalam belajar, anak semakin

memahami apa yang dipelajari. Anak memperoleh pengetahuan baru hasil

penginderaannya dengan berbagai benda yang ada disekitarnya. Pengetahuan

yang diperolehnya akan berguna sebagai modal berpikir lanjut. Melalui proses

sains, anak dapat melakukan percobaan sederhana. Percobaan tersebut melatih

anak menghubungkan sebab dan akibat dari suatu perlakuan sehingga melatih

anak berpikir logis.

Berdasarkan penelitian menurut Aisiyah (2014) dalam jurnalnya permasalahan

yang terjadi yaitu masih terjadinya kesenjangan dalam proses pembelajaran

sains, pembelajaran sains terarah dengan kegiatan bermain, eksplorasi dan

eksploitasi namun proses pembelajaran masih cenderung pasif dan monoton.

Anak didik kurang dikembangkan dalam melakukan kegiatan-kegiatan ke arah

pengembangan keterampilan proses dasar sains. Kegiatan pembelajaran sains

lebih banyak berupa kegiatan mewarnai dan menulis tugas dalam buku kerja
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anak. Pembelajaran sains anak sekedar menjadi penonton dari demonstrasi

yang hanya dilakukan oleh guru karena keterbatasan pendekatan yang

dilakukan guru dan keterbatasan media dalam pembelajaran sains.

Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan di TK Andini, pemahaman

konsep sains anak cenderung masih rendah hal itu dikarenakan keterampilan

proses sains yang dimiliki anak kelompok B masih rendah. Dari 19 anak yang

ada dalam satu kelas, hanya 6 anak yang mampu menggolongkan atau

mengelompokkan benda-benda yang dapat terapung dan dapat tenggelam di

air. Selain itu hanya terdapat 1 anak yang mampu memprediksi suatu

peristiwa: “jika pecahan genting saja tenggelam dalam air, apakah batu kerikil

juga akan tenggelam dalam air?” Keterampilan proses sains yang rendah

ditandai pula dengan rendahnya kemampuan anak mengamati dan

mengidentifikasi suatu benda dan rendahnya kemampuan mereka dalam

mengkomunikasikan sesuatu kepada orang lain.

Hal ini terbukti ketika anak diminta untuk mengamati kucing yang ada di

sekitar lingkungan sekolah dan menceritakan apa saja ciri-ciri kucing yang

telah dilihatnya tersebut, hanya 5 anak yang mampu mengidentifikasi ciri-ciri

kucing tersebut dan menceritakannya. Rendahnya keterampilan proses sains

yang dimiliki anak sehingga pemahaman konsep sains kelompok B TK Andini

cenderung masih rendah disebabkan karena selama pengenalan sains, guru

lebih menekankan pada produk akhir yang dihasilkan anak. Guru

mengesampingkan proses bagaimana suatu produk akhir dapat dihasilkan oleh

anak. Metode demonstrasi dan metode ceramah yang digunakan guru tidak

memfasilitasi setiap anak untuk terlibat langsung dalam pembelajaran,
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sehingga anak tidak mendapatkan kesempatan untuk mencoba dan

mengkonstruk berbagai pengetahuan baru yang sebelumnya belum dimiliki

anak. Akibatnya anak mudah bosan jika hanya sekadar mendengarkan guru

yang ceramah di depan kelas. Guru juga belum mengarahkan anak untuk

membangun pemahaman nya sendiri mengenai konsep sains karena guru

belum memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar bagi anak khususnya

dalam pengenalan konsep sains anak usia dini.

Melihat kenyataan di atas, maka perlu diadakan suatu tindakan dalam rangka

meningkatkan pemahaman konsep sains anak dengan metode yang tepat.

Salah satu metode yang dapat memfasilitasi setiap anak untuk terlibat

langsung dalam pembelajaran adalah dengan menggunakan pendekatan

eksplorasi lingkungan sekitar .Eksplorasi lingkungan sekitar  merupakan

pembelajaran dalam bentuk pemberian kesempatan kepada anak untuk

melakukan suatu proses atau percobaan yang dapat memberikan pengalaman

kepada anak di mana anak memberi perlakuan terhadap sesuatu dan

mengamati akibatnya. Eksplorasi lingkungan sekitar juga merupakan metode

yang tepat untuk mendukung anak  mengembangkan keterampilan proses

sains ,  Melalui  pendekatan eksplorasi lingkungan anak dapat terjun langsung

melakukan percobaan- percobaan dan dapat melatih anak untuk

memperhatikan, mengamati dan memanfaatkan benda-benda yang ada di

lingkungan sekitar.
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B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang dapat diidentifikasi

sebagai berikut :

1. Masih belum berkembangnya keterampilan proses sains yang dimiliki

anak kelompok TK B seperti dalam kegiatan mengamati,

mengidentifikasi dan mengkomunikasikan segala sesuatu yang ada

dilingkungan sekitar sehingga pemahaman konsep sains anak  masih

rendah.

2. Guru lebih menekankan produk akhir yang dihasilkan anak daripada saat

proses pembelajaran sains yang anak lakukan

3. Guru masih menggunakan metode demonstrasi dan metode ceramah

sehingga tidak memfasilitasi setiap anak untuk terlibat langsung dalam

kegiatan pembelajaran sains.

4. Guru belum mengarahkan anak untuk membangun pemahamannya

sendiri mengenai konsep sains karena guru belum memanfaatkan

lingkungan sebagai sumber belajar bagi anak.

C. Pembatasan Masalah

Mengacu kepada identifikasi masalah yang dijabarkan maka peneliti

membatasi masalah pada “Masih belum berkembangnya keterampilan proses

sains yang dimiliki anak kelompok TK B seperti dalam kegiatan mengamati,

mengidentifikasi dan mengkomunikasikan segala sesuatu yang ada

dilingkungan sekitar sehingga pemahaman konsep sains anak  masih rendah.”
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D. Rumusan Masalah

Masalah dalam penelitian ini adalah masih rendahnya pemahaman konsep

sains anak di TK Andini , dengan demikian pertanyaan atau permasalahan

penelitian adalah “adakah pengaruh penggunaan pendekatan eksplorasi

lingkungan sekitar terhadap perkembangan pemahaman konsep sains anak

usia 5-6 tahun di TK Andini ?”. Atas dasar permasalahan tersebut maka judul

penelitian ini adalah “Pengaruh Penggunaan Pendekatan Eksplorasi

Lingkungan Sekitar Terhadap Perkembangan Pemahaman Konsep Sains

Anak Usia 5-6 Tahun di TK Andini Sukarame Kota Bandar Lampung”.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka, penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui pengaruh penggunaan pendekatan eksplorasi lingkungan sekitar

terhadap perkembangan pemahaman konsep sains anak usia 5-6 tahun di TK

Andini Sukarame Kota Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi program studi pendidikan

guru pendidikan anak usia dini khususnya dalam pemahaman konsep

sains anak, serta menambah pengetahuan tentang metode apa yang paling
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tepat agar bisa digunakan untuk meningkatkan pemahaman konsep sains

anak usia dini.

2. Secara Praktis

Manfaat secara praktis diperuntukkan bagi :

a. Siswa, penggunaan  pendekatan eksplorasi lingkungan sekitar

diharapkan dapat meningkatkan pemahaman konsep sains anak.

b. Guru, sebagai pengetahuan bagi guru akan pentingnya pendekatan

eksplorasi lingkungan sekitar terhadap pemahaman konsep sains

anak.

c. Kepala sekolah, sebagai bahan masukan bagi sekolah dalam upaya

meningkatkan pemahaman konsep sains anak dengan penggunaan

pendekatan eksplorasi lingkungan sekitar.

d. Peneliti, untuk mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan

dengan cara terjun langsung ke lapangan, sehingga dapat melihat,

merasakan, dan menghayati apakah praktik-praktik pembelajaran

yangdilakukan selama ini sudah sesuai atau belum.

e. Peneliti lain, untuk menjadikan penelitian ini sebagai referensi dan

motivasi agar dapat menyusun penelitian yang lebih baik lagi dari

peneliti sebelumnya
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II. KAJIAN PUSTAKA

A. Belajar dan Pembelajaran Anak Usia Dini

1. Belajar Anak Usia Dini

1.1 Pengertian Belajar Anak Usia Dini

Pengertian belajar telah lama dikenal dan dapat ditemukan dalam berbagai

sumber atau literature. Banyak ahli yang mencoba mendefinisikan dan

membuat tafsirannya tentang arti belajar itu sendiri. James O. Whittaker dalam

Annurrahman (2012:34) mengemukakan: belajar adalah proses dimana

tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman. Belajar

merupakan suatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu

perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil

pengalaman individu itu sendiri didalam interaksi dengan lingkungannya.

Belajar menurut teori ini mementingkan suatu proses dari pada hasil Menurut

Hasnida (2014:16) “Anak cenderung banyak belajar dari pengalaman

melakukan interaksi dengan benda dan orang lain dari pada belajar melalui

symbol dan kata- kata.” Proses anak secara tidak langsung akan membentuk

tingkah laku keseluruhan dari pengalaman belajar yang dia dapat. Pendapat

lain mengemukakan tentang belajar menurut Annurrahman (2012:35)
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“Seseorang dikatakan belajar bilamana terjadi perubahan, dari sebelumnya

tidak mengetahui sesuatu menjadi mengetahui.”

Peneliti menyimpulkan belajar adalah proses setiap individu untuk

mendapatkan pengetahuan yang baru dari pengalaman yang didapatkannya

melalui interaksi lingkungan sekitar dan mengubah sikap tingkah laku

menjadi yang lebih baik.

1.2 Prinsip Belajar Anak Usia Dini

Shaffer (1995) dalam Masitoh, dkk (2005: 74) menyatakan bahwa belajar

terjadi ketika anak membuat satu perubahan yang lebih permanen dalam

pikirannya atau perilakunya sebagai hasil dari interaksi antara kematangan

dan belajar. Prinsip-prinsip belajar anak usia dini menurut Masitoh, dkk

(2005: 74-78) sebagai berikut:

a. Anak adalah pembelajar aktif

Anak usia dini memiliki sifat-sifat multidimensional dari aktivitas anak

tersebut. Masitoh, dkk (2005: 74-75), sifat-sifat multidimensional yang

dimiliki anak sebagai yaitu: 1) ketika anak bergerak mereka mencari stimulus

yang dapat meningkatkan kesempatan untuk belajar; 2) anak menggunakan

seluruh tubuhnya

sebagai alat untuk belajar dan melibatkan semua alat indranya seperti

merasakan, menyentuh, mendengar, melihat, mengamati suatu subjek atau

melakukan eksplorasi; dan 3) anak adalah peserta yang aktif dalam mencari
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pengalamannya sendiri. Oleh karena itu, sebagai guru atau praktisi dalam

memfasilitasi belajar anak usia dini hendaknya memberi kesempatan kepada

anak dengan berbagai rangsangan maupun kegiatan-kegiatan yang dapat

merangsang indra anak dan sebaiknya anak memperoleh pengalaman secara

langsung (hands on expeerince).

b. Belajar anak dipengaruhi oleh kematangan

Kematangan merupakan suatu masa dimana pertumbuhan dan perkembangan

mencapai titik kulminasi untuk melaksanakan tugas perkembangan tertentu

(Masitoh dkk, 2005: 75). Kematangan yang dicapai oleh setiap individu pada

prinsipnya berbeda. Oleh karena itu, sebagai guru anak usia dini guru harus

memahami bagaimana kematangan anak itu dapat dicapai dan menetapkan

apa yang harus dicapai dalam memfasilitasi kematangan tersebut.

c. Belajar anak dipengaruhi oleh lingkungan

Anak memperoleh pengetahuan dan keterampilan tidak hanya dari

kematangan, tetapi lingkungan juga memberikan kontribusi yang sangat

berarti dan sangat mendukung proses belajar anak. Anak akan belajar dengan

baik apabila anak merasa aman dan nyaman secara psikologis (Masitoh, dkk,

2005:75). Agar belajar anak optimal, maka diperlukan lingkungan baik

lingkungan fisik maupun psikologis yang dapat menstimulasi anak untuk

melakukan berbagai aktivitas sehingga anak dapat mengembangkan

pemahaman barunya. Pemahaman anak diperoleh melalui mengamati atau

berpartisipasi dengan guru, dengan anak- anak lain, dan atau dengan orang
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dewasa lainnya. Bredekamp & Coople (1997) dalam Masitoh, dkk (2005: 75)

mengemukakan bahwa lingkungan harus memungkinkan anak dapat

melakukan proses belajar. Oleh karena pentingnya lingkungan untuk belajar

anak usia, maka guru hendaknya mengatur atau mengorganisasi lingkungan

agar kebutuhan biologis dan fisik anak terpenuhi.

d. Anak belajar melalui kombinasi pengalaman fisik, interaksi sosial, refleksi.

Pengalaman fisik adalah pengalaman yang diperoleh anak melalui

pengindraan terhadap objek-objek yang ada di lingkungan sekitar anak

melalui kegiatan memanipulasi langsung, mendengar, melihat, meraba,

merasa, menyentuh serta melakukan sesuatu dengan benda-benda yang ada di

lingkungan anak (Masitoh, dkk, 2005: 76). Pengetahuan anak muncul tidak

hanya dari kegiatan pasif tapi juga dari aktivitas mental anak yang lebih

kompleks. Vygotsky dalam Masitoh, dkk (2005: 76) mengungkapkan bahwa

pengalaman sosial anak dengan lingkungan fisik dan objek-objek juga

dipengaruhi oleh orang lain ketika anak bermain dan berbicara dengan

kelompok atau dengan guru dan dengan orang dewasa lainnya sehingga akan

mengembangkan, mengubah, dan menafsirkan ide- ide yang ada dalam diri

anak tersebut. Olek karena itu, sebagai guru anak usia dini hendaknya

menyediakan lingkungan belajar yang dapat memberi kesempatan

pada anak untuk berinteraksi melalui lingkungan fisik maupun lingkungan

sosial sehingga anak akan menemukan pengetahuannya sendiri dan

merefleksikan dalam berbagai aktivitasnya.
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e. Anak belajar dengan gaya yang berbeda

Setiap anak memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Kovake (1991) dalam

Masitoh, dkk (2005: 77) mengemukakan bahwa terdapat tiga tipe gaya belajar

pada anak, yaitu: tipe auditif, tipe visual, dam tipe kinestetik. Tipe auditif

adalah gaya belajar anak yang akan merespon lebih baik terhadap apa yang

mereka dengar. Tipe visual adalah gaya belajar yang akan merespon lebih

baik terhadapa apa yang mereka liat. Sedangkan tipe kinestetik adalah gaya

belajar yang selalu harus bergerak dan secara terus menereus menyentuh

benda untuk mendapatkan konsep. Oleh karena itu, sebagai guru anak usia

dini harus menyediakan kegiatan yang memungkinkan anak dapat

menggunakan pengindraannya sesuai dengan tipe belajarnya sehingga konsep

atau keterampilan- keterampilan tertentu dapat diperoleh anak.

f. Anak belajar melalui bermain

Anak dapat bermain di sekolah, di rumah dan dimanapun. Mereka bermain

dengan orang lain, benda-benda, dan ide-idenya sendiri. Spoden dalam

Masitoh, dkk (2005: 77) mengemukakan bahwa bermain diartikan sebagai

suatu yang fundamental karena melalui bermain anak memperoleh dan

merespon informasi, belajar tentang hal-hal baru, dan melatih keterampilan

yang sudah ada. Melalui bermain anak dapat memahami, menciptakan, dan

memanipulasi simbol-simbol dan melakukan percobaan dengan peran-peran

sosial. Oleh karena itu, sebagai guru anak usia dini perlu menyiapkan benda-

benda atau objek-objek yang memungkinkan anak melakukan kegiatan
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bermain. Berdasarkan penjabaran diatas, prinsip-prinsip belajar anak usia dini

yaitu: anak adalah pembelajaran aktif; belajar anak dipengaruhi oleh

kematangan; belajar anak dipengaruhi oleh lingkungan; anak belajar melalui

kombinasi pengalaman fisik, interaksi sosial, dan refleksi; anak belajar

dengan gaya yang berbeda; dan anak belajar melalui bermain.

Berdasarkan beberapa uraian diatas  dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip

belajar anak usia dini di atas merupakan ketentuan yang harus dipahami oleh

guru atau pendidik anak usia dini sehingga guru mampu atau dapat

memfasilitasi belajar anak usia dini sesuai dengan perkembangannnya

sehingga proses pembelajaran anak usia dini tentunya dalam pembelajaran

sains akan berkembang secara optimal sehingga pemahaman konsep sains

anak akan meningkat.

1.3 Karakteristik Belajar Anak Usia Dini

Karakteristik belajar anak usia dini berbeda dengan cara belajar orang

dewasa. Belajar anak usia dini sesuai dengan karakteristik perkembangan

yang dimiliki anak tersebut. De Vries (2000) dalam Masitoh, dkk (2005: 72)

mengemukakan bahwa karakteristik cara belajar anak usia dini yaitu: 1) anak

belajar berdasarkan minatnya dan 2) anak belajar dengan cara menjalin kerja

sama dengan orang dewasa dan dengan anak lainnya dalam berinteraksi

dengan lingkungannya melalui eksplorasi dan manipulasi. Masitoh, dkk
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(2005: 72-73) mengemukakan karakteristik cara belajar anak usia dini

sebagai berikut:

a. Anak belajar melalui bermain

Ciri-ciri dalam kegiatan belajar anak usia dini adalah belajar melalui kegiatan

bermain, karena bermain merupakan sarana belajar anak usia dini (Masitoh,

dkk (2005: 72). Bodrova & Leong dalam Masitoh, dkk (2005: 72)

mengemukakan bahwa melalui bermain, anak usia dini dapat meningkatkan

kemampuan mental dan sosial bagi anak. Bermain adalah suatu aktivitas yang

langsung dan spontan yang dilakukan seorang anak bersama orang lain atau

dengan menggunakan benda-benda di sekitarnya dengan senang, sukarela,

imajinatif, dan dengan menggunakan perasaannya, tangannya atau seluruh

anggota tubuhnya

b. Anak-anak belajar dengan cara membangun pengetahuannya

Aliran konstruktivisme yang dimotori Piaget dan Vygotsky banyak

memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap cara belajar anak. Piaget

dalam Masitoh, dkk (2005: 72) mengemukakan bahwa anak adalah

pembangun yang aktif dari pengetahuannya sendiri ketika mereka

menyesuaikan pikirannya seperti halnya mereka mengeksplorasi

lingkungannya dengan melihat, mendengar, meraba, mencium, merasa dan

tumbuh secara kognitif menuju berpikir logis.Selanjutnya Vygotsky dalam

Masitoh, dkk (2005: 72) mengemukakan bahwa anak membangun

pengetahuannya melalui interaksi sosial dan pembelajaran dengan orang



19

dewasa ketika mereka menjembatani pengertian dengan bahasa dan tanda-

tanda atau simbol-simbol dan tumbuh menuju berpikir verbal. Piaget

maupun Vygotsky pada prinsipnya sependapat bahwa anak usia dini

membangun pengetahuannya sendiri melalui interaksi dengan lingkungannya.

Anak akan merasa senang dalam belajar apabila berada dalam lingkungan

yang menyenangkan (Masitoh dkk, 2005: 72).

Berdasarkan penjabaran di atas, karakteristik cara belajar anka usia dini

sesuai dengan karakteristik perkembangan yang dimiliki anak tersebut.

Karakteristik cara belajar anak usia dini tersebut yaitu anak belajar melalui

bermain dan anak belajar dengan cara membangun pengetahuannya

berdasarkan minatnya dan dengan cara menjalin kerja sama dengan orang

dewasa dan dengan anak lainnya dalam berinteraksi dengan lingkungannya

melalui eksplorasi dan manipulasi. Karakteristik cara belajar anak usia dini di

atas dapat dijadikan kriteria penting dalam pemilihan strategi pembelajaran

yang akan dilakukan guru dalam proses pengajaran atau kegiatan belajar

mengajar sehingga belajar anak akan dapat terlaksana secara bermakna,

aman, nyaman, menyenangkan dan tanpa paksaan atau berdasarkan kemauan

sendiri dari diri anak tersebut.
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2. Pembelajaran Anak Usia Dini

2.1 Pengertian Pembelajaran Anak Usia Dini

Syaiful Sagala (2006:61) menyatakan bahwa pembelajaran adalah

membelajarkan peserta didik menggunakan asas pendidikan maupun tori

belajar yang merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan. Menurut

Suyadi (2010:16) bahwa pembelajaran anak usia dini dilakukan melalui

kegiatan bermain yang dipersiapkan oleh pendidik dengan menyiapkan materi

(konten) dan proses belajar. Menurut Sujiono dalam Yuliani Nurani Sujiono

(2011:138) bahwa kegiatan pembelajaran pada anak usia dini pada hakikatnya

pengembangan kurikulum secara konkret yang berupa seperangkat rencana

yang berisi sejumlah pengalaman belajar melalui bermain yang diberikan pada

anak usia dini berdasarkan potensi dan tugas perkembangan yang harus

dikuasainnya dalam rangka pencapaian kompetensi yang harus dimiliki anak.

Novan Ardy Wiyani & Barnawi (2012:88) bahwa pembelajaran yang

berorientasi pada anak usia dini yang disesuaikan dengan tingkat usia anak,

artinya pembelajaran harus diminati, kemampuan yang diharapkan dapat

dicapai, serta kegiatan belajar dapat menantang peserta didik untuk dilakukan

sesuai usia 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
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yang berisi sejumlah pengalaman belajar melalui bermain yang dipersiapkan

oleh pendidik dengan menyiapkan materi (konten) dan proses belajar.

2.2 Prinsip Pembelajaran Anak Usia Dini

Setiap kegiatan pembelajaran membutuhkan prinsip-prinsip belajar yang harus

diketahui pendidik dalam mengembangkan pembelajaran yang sesuai untuk

anak, sehingga tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai sesuai

prinsip pembelajaran anak usia dini .

Menurut Nurani (2007:59) Prinsip-prinsip pembelajaran anak usia dini

diantaranya “(1) Anak sebagai pembelajar aktif, (2) Anak belajar melalui

sensori dan panca indera, (3) Anak membangun pengetahuannya sendiri, (4)

Anak berpikir melalui benda konkret, (5) Anak belajar dari lingkungan”.

Sedangkan menurut Risaldy (2014:21) Proses pembelajaran yang akan
dilakukan harus memenuhi prinsip pembelajaran yaitu “(1) Berangkat dari
yang dimiliki anak, (2) Belajar harus menantang pemahaman anak, (3)
Belajar dilakukan sambil bermain, (4) Menggunakan alam sebagai sarana
pembelajaran, (5) Belajar dilakukan melalui sensorinya, (6) Belajar
membekali keterampilan hidup, (7) Belajar sambil melakukan”.

Berdasarkan prinsip pembelajaran pada anak usia dini yang telah

dikemukakan di atas memiliki peranan yang penting terhadap pertumbuhan

dan perkembangan anak, pembelajaran harus disesuaikan dengan setiap

prinsip pembelajaran yang ada yaitu dengan melibatkan anak secara langsung

dalam proses belajar melalui bermain dengan menggunakan panca indera

yang akan menstimulus aspek-aspek perkembangan anak. Pembelajaran pada

anak usia dini bertujuan untuk mengoptimalkan seluruh aspek perkembangan
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yang ada pada anak, sehingga prinsip pembelajaran pada anak usia dini harus

disesuaikan sesuai dengan tingkat kematangan anak dalam belajar.

2.3 Karakteristik Pembelajaran Anak Usia Dini

Komponen pembelajaran memiliki karakteristik atau ciri-ciri khusus. Menurut

Novan Ardy Wiyani & Barnawi (2012:89), pembelajaran anak usia dini

memiliki karakteristik sebagai berikut :

a). anak belajar melalui bermain,
b). anak belajar dengan cara membangun pengetahuannya,
c). anak belajar secara ilmiah,
d). anak belajar paling baik jika apa yang dipelajarinya mempertimbangkan
keseluruhan aspek pengembangan, bermakna, manarik, dan fungsional.

Suyadi (2010:16) mengemukakan bahwa pembelajaran anak usia dini

dilakukan melalui kegiatan bermain yang dipersiapkan oleh pendidik dengan

menyiapkan materi (konten) dan proses belajar. Materi belajar anak usia dini

dibagi menjadi 2 kelompok usia, yaitu materi usia lahir sampai 3 tahun dan

materi usia anak 3-6 tahun. Pembelajaran anak usia dini memiliki karakteristik

anak belajar melalui bermain, anak belajar dengan cara membangun

pengetahuannya, anak belajar secara ilmiah, anak belajar paling baik jika apa

yang dipelajarinya mempertimbangkan keseluruhan aspek pengembangan,

bermakna, manarik, dan fungsional yang dipersiapkan oleh pendidik dengan

menyiapkan materi (konten) dan proses belajar.
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B. Teori Belajar

Beberapa teori belajar yang mendukung pengembangan konsep sains anak,

berdasarkan implementasinya dalam pelaksanaan pembelajaran dikelas :

1. Teori Konstruktivisme

Konstruktivisme ini dipelopori oleh piaget dan vygotsky. Pandangan

konstruktivisme menurut Semiawan dalam Nurani (2010:28) “Belajar adalah

membangun (to construct) pengetahuan itu sendiri setelah dicernakan dan

kemudian dipahami dalam diri individu, dan merupakan perbuatan dari dalam

diri seseorang.” Belajar merupakan pengetahuan yang dibangun dan dipahami

dalam diri individu. Menurut Sanjaya (2005:118) konstruktivisme adalah

“Proses membangun atau menyusun pengetahuan baru dalam struktur kognitif

siswa berdasarkan pengalaman.” Teori konstruktivisme menegaskan bahwa

suatu proses aktif dimana anak membangun konsep atau gagasan baru

berdasarkan pada pengetahuan yang telah mereka peroleh. Anak memilih dan

mengubah bentuk informasi, membangun hipotesis dan membuat keputusan.

Pendapat lain juga dikatakan oleh Lev Vygotsky dalam Nurani (2010:29)

berpendapat bahwa “Pengetahuan diperoleh dengan cara dialihkan dari orang

lain melainkan sesuatu yang dibangun dan diciptakan oleh anak.” Teori

belajar kontruktivisme belajar merupakan suatu proses pembentukan

pengetahuan dan perubahan individu dari hasil pengalamannya yang

diciptakan melalui pengalaman sehari-hari maupun dalam kehidupan

kelompok. Pembentukan ini harus dilakukan oleh anak langsung. Anak harus
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aktif melakukan kegiatan memberi makna tentang hal-hal yang sedang

dipelajari. Ini berkaitan dengan pengembangan keterampilan proses sains pada

anak. Keterampilan proses sains anak harus menemukan pengetahuannya

sendiri dan terlibat langsung dalam kegiatan tersebut.

2. Teori Kognitivistik

Teori belajar kognitif mulai berkembang pada abad terakhir sebagai peroses

terhadap teori prilaku yang telah berkembang sebelumnya. Model kognitif ini

memiliki perseperktif bahwa perserta didik memperoses informasi dan

pembelajaran melalui upayanya mengorganisir, menyimpan kemudian

menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan

yang telah ada. Model ini menekankan bagaimana informasi diproses.

Menurut Winataputra, dkk (2012:313) teori belajar kognitivisme adalah

“setiap orang dalam bertingkah laku dan mengerjakan 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 berfikir.
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3. Teori Belajar Behaviorisme

Proses belajar pada anak usia dini melibatkan anak secara langsung melalui

kegiatan bermain. Pelaksanaan proses pembelajaran tentunya dapat

menghasilkan sebuah perubahan hasil belajar yang dapat dilihat secara

bertahap sesuai dengan proses perkembangan yang dilaluinya sehingga

diharapkan munculnya perubahan tingkah laku.

Menurut Conny dalam Isjoni (2011:75) mengemukakan bahwa “Belajar

menurut teori behaviorisme merupakan perubahan perilaku yang terjadi

melalui proses stimulus dan respons yang bersifat mekanis”. Oleh karena itu,

lingkungan yang diorganisasikan dapat memberikan stimulus yangbaik.

Stimulus yang diberikan diharapkan dapat memberikan pengaruh yang dapat

menghasilkan respon respon atau hasil sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa teori belajar

behaviorisme merupakan proses belajar yang dipengaruhi lingkungan yang

dapat menghasilkan perubahan tingkah laku seseorang melalui rangsangan

yang diberikan secara mekanisme.

Dari penjelaskan berdasarkan ke tiga teori di atas secara konseptual yang

mendukung penelitian ini adalah teori belajar konstruktivisme dan teori

belajar kognitivistik karena teori belajar konstruktivisme belajar merupakan

suatu proses pembentukan pengetahuan sedangkan teori belajar kognitivistik

adalah tingkah laku setiap manusia dipengaruhi oleh perkembangan dan

pemahaman yang dimilikinya. Pada pembentukan kedua teori ini harus
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dilakukan oleh anak langsung. Anak harus aktif melakukan kegiatan, aktif

berpikir, menyusun konsep dan memberi makna pemahaman tentang hal-hal

yang sedang dipelajari. Dari kedua teori belajar tersebut, penelitian cenderung

pada teori konstruktivisme dan kognitivistik. Ini berkaitan dengan

pengembangan konsep sains pada anak. Karena pada pengembangan konsep

sains anak harus menemukan pengetahuannya sendiri dan terlibat langsung

dalam kegiatan pembelajaran agar anak dapat menyusun konsep dan memberi

makna mengenai pemahaman tentang hal-hal yang dipelajari oleh anak

tentunya dalam kegiatan pembelajaran sains.

C. Anak Usia Dini

1. Pengertian Anak Usia Dini

Anak adalah manusia kecil yang memiliki potensi dan kemampuan. Semua

potensi yang dimiliki anak masih harus dikembangkan secara optimal agar

dapat berkembang dengan sebaik-baiknya. Menurut Nurani (2007:4), “Anak

adalah manusia kecil yang memiliki potensi yang masih harus

dikembangkan”. Anak juga memiliki karakteristiknya sendiri yang khas dan

unik yang tidak sama dengan orang dewasa. Secara singkatnya dapat

dikatakan bahwa anak merupakan seorang manusia atau individu yang

memiliki pola perkembangan dan kebutuhan masing-masing yang berbeda

dengan orang dewasa. Pada dasarnya anak memiliki pola perkembangan
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yang bersifat umum yang sama dan terjadi pada setiap anak. Namun, dalam

perkembangannya pada setiap anak berbeda satusama lainnya.

Hal ini disebabkan berbedanya stimulasi yang diberikankepada anak yang

satu dengan anak yang lainnya. Ditinjau dari segi usia, anak usia dini adalah

anak yang berada dalam rentang usia 0-6 tahun. Menurut definisi ini anak

usia dini merupakankelompok yang sedang berada dalam proses

pertumbuhan dan perkembangan. Hal ini mengisyaratkan bahwa anak usia

dini adalah individu yang unik yang memiliki pola pertumbuhan dan

perkembangansesuai dengan tahapan yang sedang dilalui oleh anak tersebut.

Dari pemaparan di atas dapat di analisa bahwa anak usia dini adalah anak

yang berada dalam rentang usia 0-8 tahun yang sedang mengalami

pertumbuhan dan perkembangan secara fundamental, yang perlu distimulus

secara optimal.

2. Karakteristik Anak Usia Dini

Anak usia ini adalah individu yang sedang mengalami proses pertumbuhan

dan perkembangan yang sangat pesat. Karena itulah maka dikatakan sebag1ai

golden age (usia emas) yaitu usia yang sangat berharga dibanding usia-usia

selanjutnya. Rahman (2002 : 25) mengidentifikasi beberapa karakteristik

anak taman kanak-kanak yaitu sebagai berikut:

a. Berkaitan dengan perkembangan fisik, anak sangat aktif melakukan
berbagai kegiatan. Hal itu bermanfaat untuk pengembangan otot-otot
kecil maupun besar.
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b. Perkembangan bahasa juga semakin baik. Anak sudah mampu
memahami pembicaraan oranglain dan mampu mengungkapkan
pikirannya dalam batas-batas tertentu.

c. Perkembangan kognitif (daya pikir) sangat pesat, ditunjukan dengan
rasa ingin tahu anak yang luar biasa terhadap lingkungan sekitar. Hal itu
terlihat dari seringnya anak menanyakan segala sesuatu yang dilihat.

d. Bentuk permainan anak masih bersifat individu, bukan permainan
sosial. Walaupun aktivitas bermain dilakukan anak secara bersama.

Berdasarkan uraian mengenai karakteristik anak usia dini menurut Rahman

(2002: 25) disimpulkan bahwa karakteristik anak berkaitan dengan berbagai

aspek perkembangan anak seperti aspek perkembangan bahasa, fisik, kognitif.

Karakteristik perkembangan anak yang berbeda-beda mengharuskan  guru

menciptakan kegiatan pembelajaran yang bisa menghasilkan stimulus yang

baik kepada anak terutama terhadap pemahaman konsep sains anak usia dini.

Konsep sains sangat erat kaitannya dengan perkembangan kognitif anak usia

dini karena pembelajaran sains masih tercakup dalam satu aspek

pengembangan kognitif anak.

D. Perkembangan anak Usia Dini

1. Pengertian Perkembangan Anak Usia Dini

Perkembangan dapat diartikan sebagai proses perubahan kuantitatif dan

kualitatif individu dalam rentang kehidupannya, mulai dari masa konsepsi,

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

Anak terus berkembang dipengaruhi oleh pengalaman dan belajarnya, bahkan

pengalaman anak usia dini membawa akibat pada masa yang akan datang.

Merujuk pada Permendiknas No.137 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan
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Anak Usia Dini bahwa ada enam aspek perkembangan yaitu aspek

perkembangan nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial

emosional dan seni.

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

proses yang bersifat kumulatif, menjelaskan perkembangan terlebih dahulu

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

apabila terjadi sebuah hambatan pada perkembangan terdahulu maka

perkembangan selanjutnya cenderung akan mendapat hambatan. Kemudian

menurut Santrockk dalam Yusuf dan Sugandhi (2012:09) perkembangan itu

terdiri atas tiga periode yaitu :

a) Periode anak : sebelum kelahiran, masa bayi, masa awal anak-anak,
masa tengah dan masa akhir anak.

b) Periode remaja.
c) Periode dewasa: masa awal dewasa, masa tengah dewasa dan masa akhir

dewasa.

Anak usia dini adalah sosok individu yang sedang mengalami masa yang

sangat cepat dalam rentang perkembangannya, karena anak usia dini adalah

peniru untuk itu dalam mempersiapkan 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.
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Adapun aspek-aspek perkembangan tersebut yaitu perkembangan fisik

motorik, sosial emosiaonal, moral agama,dan perkembangan kognitif”. Salah

satu aspek perkembangan yang perlu dikembangkan yaitu perkembangan

kognitif pada anak usia dini. Dari peryatakan di atas, maka dapat disimpulkan

bahwa perkembangan merupakan suatu proses tahapan untuk menuju

perkembangan selanjutnya. Pada hakikatnya anak adalah sosok individu yang

membangun pengetahuannya sendiri. Agar pertumbuhan dan perkembangan

tercapai secara optimal, maka pendidikan yang diberikan kepada anak sesuai

dengan usia mereka.

2. Karakteristik Perkembangan Anak Usia Dini

Berbagai karakteristik perkembangan anak usia dini perlu dipahami oleh

pendidik untuk memudahkan dalam pendampingan perkembangan anak usia

dini sebagai anak didik. Karakteristik tersebut menurut Nurani (2006: 78)

yaitu :

a) Ranah perkembangan anak-fisik, sosial, emosional, bahasa dan kognitif-
saling berkaitan.

b) Perkembangan terjadi berdasarkan urutan yang relatif teratur dengan
kemampuan, keterampilan.

c) Perkembangan berlangsung dengan kecepatan yang berbeda dari satu
anak kepada anak yang lain.

d) Pengalaman awal memiliki pengaruh kumulatif dan pengaruh
perkembangan anak secara individual.

e) Perkembangan berlangsung berdasarkan arah yang dapat diprediksi ke
arah kompleksitas

f) Perkembangan dan belajar terjadi di dalam dan dipengaruhi oleh
berbagai konteks sosial dan budaya

g) Anak-anak adalah pebelajar yang aktif, mereka mengambilpengalaman
fisik dan sosial melalui budaya di sekitar mereka.
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h) Perkembangan dan belajar berasal dari interaksi kematangan biologis
dan lingkungan.

i) Bermain merupakan suatu alat yang penting bagi perkembangan sosial,
emosi, kognitif

j) Perkembangan maju saat anak memiliki kesempatan keterampilan yang
baru diperoleh

Anak dilahirkan dan melaksanakan tugas-tugas perkembangannya dalam

banyak konteks. Konteks tersebut meliputi bentuk biologis yang merupakan

warisan dari orang tuanya dan lingkungan tempat anak-anak melaksanakan

tugas-tugas perkembangannya. Lingkungan tersebut terdiri atas keluarga,

lingkungan sekolah dan lingkungan sekitar anak. Konteks-konteks tersebut

dapat digambarkan sebagai serangkaian lingkungan konsentris tempat setiap

sistem saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya.

3. Perkembangan Kognitif Anak

Perkembangan kognitif merupakan salah satu dari 6 aspek perkembangan

pada anak usia dini. Maka dari itu perkembangan kognitif juga harus di lihat

dan diperhatikan. Istilah kognitif yang sering dikemukakan meliputi aspek

struktur kognitif yang digunakan untuk mengetahui sesuatu. Karena

perkembangan ini awal dari kemampuan anak untuk berfikir.

Pengertian kognitif menurut Susanto (2011:46) adalah “Suatu proses berpikir,

yaitu kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai, dan

mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa.” Perkembangan kognitif

kemampuan anak dalam proses berpikir untuk mendaptakan pengetahuan
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yang mereka dapat. Pendapat lain mengemukakan tentang perkembangan

kognitif. Menurut Piaget dalam Nurani (2013:154) bahwa “Perkembangan

kognitif adalah interaksi dari hasil kematangan manusia dan pengaruh

lingkungan.” Kemampuan kognitif adalah kemampuan yang diperoleh anak

melalui dirinya sendiri dengan terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran.

Faktor yang memengaruhi perkembangan kognitif menurut Susanto (2011:59)

perkembangan kognitif sedikitnya memiliki faktor yang akan memengaruhi

perkembangan kognitif maka dari itu seorang pendidik dapat melihat faktor-

faktor sebagai berikut:

a) Faktor hereditas/keturunan
b) Faktor lingkungan
c) Faktor kematangan
d) Faktor pembentukan
e) Faktor minat dan bakat
f) Faktor kebebasan

Pengetahuan pengembangan kognitif akan lebih mudah untuk menstimulus

kemampuan kognitif anak, sehingga akan tercapai optimalisasi potensial pada

masing-masing anak. Adapun tujuan pengembangan kognitif anak. Menurut

Susanto (2011:61) tujuan pengembangan kognitif diarahkan pada

pengembangan kemampuan sebagai berikut :

a) Pengembangan auditory
Kemampuan dengan bunyi atau indera pendengaran anak.

b) Pegembangan visual
Kemampuan dengan penglihatan, pengamatan, perhatian, tanggapan,
dan persepsi anak terhadap lingkungan sekitar.

c) Pengembangan taktitk
Kemamampuan pengembangan tekstur (indra praba).

d) Pengembangan kinestetik
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Kemampuan dengan kelancaran gerak tangan/ keterampilan tangan
(motorik halus) yang mempengaruhi pengembangan kognitif.

e) Pengembangan aritmetika
Kemampuan untuk pengusaan berhitung atau konsep berhitung
permulaan.

f) Pengembangan geometri
Kemampuan dengan konsep bentuk dan ukuran.

g) Pengembangan sains permulaan
Kemampuan dengan berbagai percobaan atau demonstrasi sebagai suatu
pendekatan secara saintifik atau logis dengan mempertimbangkan
tahapan berpikir anak.

Berdasarkan beberapa uraian diatas tujuan pengembangan kognitif dalam

pengembangan sains permulaan anak usia dini adalah agar anak memiliki

kemampuan untuk melakukan berbagai percobaan atau demonstrasi sebagai

suatu pendekatan secara mengeksplorasi lingkungan sekitar guna

mempertimbangkan tahapan berpikir anak. Tujuan-tujuan perkembangan

kognitif secara langsung berhubungan dengan keterampilan-keterampilan dan

perilaku-perilaku yang memungkinkan anak dengan mudah mencapai

optimalisasi aspek perkembangan kognitif anak salah satunya dalam

pembelajaran sains.

E. Eksplorasi Lingkungan Sekitar

1. Pengertian Eksplorasi Lingkungan Sekitar

Anak usia dini memiliki rasa ingin tahu yang sangat kuat anak. Anak mampu

menyerap lebih cepat dibandingkan ketika sudah mulai dewasa, oleh karena

itu pendekatan eksplorasi lingkungan sekitar sangatlah penting untuk anak

usia dini agar dapat membangun rasa ingin tahu mendorong anak untuk
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menanyakan sesuatu yang banyak, selalu mengamati hal-hal yang ada

disekitarnya, dan senang melakukan percobaan hal-hal baru.

Menurut Rachmawati dan Kurniati (2010:55) “eksplorasi merupakan jenis

kegiatan yang dilakukan dengan cara menjelajah untuk mempelajari hal

tertentu dengan tujuan memperoleh pengetahuan dan pengalaman baru”.

Pendekatan eksplorasi lingkungan sekitar 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 memberikan kesempatan pada anak

secara langsung.

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”. Sedangkan 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 pendekatan eksplorasi anak akan

belajar untuk melakukan suatu kegiatan sesuai imajinasinya lalu mengamati

dengan menggunakan kemampuan analisis dalam mengenal suatu objek yang

terdapat di lingkungan sekitarnya.
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Hal ini guru harus dapat membimbing anak dalam pembelajaran dan untuk

mengajukkan pertanyaan agar mereka dapat mengembangkan pemahamannya

mengenai konsep sains. Ini berarti anak diberi kesempatan untuk melakukan

kegiatan yang bersifat eksploratif dengan melakukan kegiatan dari suatu

benda. Kegiatan eksplorasi lingkungan sekitar ini juga dapat dilakukan

melalui bermain sehingga dengan bermain anak dapat bereksplorasi terhadap

benda yang ada dilingkungan sekitarnya.

Berdasarkan kajian-kajian diatas, dapat disimpulkan bahwa eksplorasi

merupakan kegiatan menjelajah dengan melakukan suatu kegiatan terhadap

benda dengan tujuan memperoleh pemahaman tentang objek yang diamati.

Dengan demikian, anak akan mempelajari hal-hal baru dalam membangun

kemampuan berfikir dan pengetahuan melalui aktivitas,pengalaman,

pengamatan, memahami mengenai objek-objek atau benda-benda yang ada

dilingkungan sekitarnya.

2. Manfaat Eksplorasi Lingkungan Sekitar

Eksplorasi lingkungan sekitar memberikan manfaat yang baik bagi anak

dengan mendapatkan pengalaman dan pembiasan belajar yang bermakna

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

dengan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai media untuk

mengembangkan pemahaman konsep sains. Eksplorasi lingkungan sekitar ini

dilakukan untuk memahami konsep tentang suatu kegiatan dengan cara
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bagaimana 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) menyatakan bahwa manfaat eksplorasi yaitu :

a) Memberikan kesempatan pada anak untuk memahami dengan
menjelajah yang berupa wawasan informasi yang dilakukan dengan
cara kegiatan dunia sekitar sesuai dengan kenyataan yang ada.

b) Menumbuhkan rasa keingintahuan anak tentang sesuatu yang tlah lama
diketahui ataupun baru diketahui.

c) Eksplorasi dapat memperjelas konsep dan keterampilan yang
dimilikinya.

d) Memperoleh pengalaman yang baru dan situasi yang baru dari perbagai
situasi yang ada.

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

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa manfaat eksplorasi

adalah memberikan wawasan informasi untuk memperoleh pengetahuan lebih

banyak melalui pengalaman tentang kegiatan yang dilakukan anak dengan

lingkungan sekitar.

3. Bentuk-bentuk Kegiatan Pembelajaran Eksplorasi

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan pemahaman

konsep sains pada anak yaitu dengan memperkenalkan dengan memanfaatkan

lingkungan sekitar sebagai media dalam kegiatan eksplorasi yang dilakukan

anak di lingkungan sekitarnya. Dengan begitu anak dapat mengenal banyak

hal yang beragam dan unik. Menurut Rachmawati dan Kurniati (2010:56)
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menyatakan bahwa beberapa bentuk pembelajaran eksplorasi yaitu, a) belajar

pada alam sekitar, b) mediated learning eksperience, c) outbound traning.

Belajar pada alam sekitar adalah bentuk pembelajaran eksplorasi yang

membantu anak untuk dapat mengenal berbagai makhluk, karena

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

meniru dan membuat duplikasi alam sesuai imajinasinya. mediated learning

eksperience adalah proses pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan

sekitar sebagai media pembelajaran. Anak dapat mengamati dan memilih

benda apa saja yang ada di lingkungan sekitar, selanjutnya benda tersebut

dieksplorasi secara mendalam sehingga mendapatkan pengalaman yang baru.

Kegiatan ini memunculkan kesadaran bahwa bentuk kegiatan eksplorasi

lingkungan sekitar dapat dijadikan sebagai suatu pendekatan untuk

meningkatkan pemahaman konsep sains anak usia dini.

outbound traning merupakan metode yang cukup efektif untuk melatih

kepemimpinan, kepercayaan diri, kerjasama,kemandirian, dan perkembangan

lainnya pada anak. Dilihat dari segi kegiatan outbound training dapat

dilakukan dengan berbagai cara disamping permainan, dan juga melalui

petualangan mencari jejak dan kegiatan penuh tantangan. Berdasarkan

penjelasan diatas bahwa setiap bentuk pembelajaran eksplorasi dapat

mengembangkan pemahaman konsep sains pada anak usia dini dan eksplorasi

lingkungan sekitar digunakan sebagai pendekatan dimana anak belajar untuk

mengembangkan pengetahuannya melalui pengalaman yang dilakukannya.
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Dengan bentuk pembelajaran ini anak dapat berimajinasi dan melakukan

kegiatan sesuai kemampuan yang dimilikinya.

F. Konsep Sains Anak Usia Dini

1. Hakikat Sains

Sains merupakan istilah yang sering disebut dengan ilmu pengetahuan yang

mencakup Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu pengetahuan Alam. Kemudian

Amien, dkk (2008:232) mengemukakan bahwa “Sains merupakan

pengetahuan tentang fenomena-fenomena, proses yang digunakan untuk

mengumpulkan dan mengevaluasi, dan sebagai bentuk adaptasi manusia pada

lingkungan”.

Campbell dalam Depdiknas (2007:35) mendefinisikan bahwa “Sains sebagai

pengetahuan yang bermanfaat dan cara bagaimana atau metoda untuk

memperolehnya”, sedang menurut Carin & Sund mendefinisikan “Sains

adalah suatu sistem untuk memahami alam semesta melalui observasi dan

eksperimen yang terkontrol”. Selanjutnya Abruscato dalam bukunya yang

berjudul “Teaching Children Science” mendefinisikan “Sains sebagai

pengetahuan yang diperoleh lewat serangkaian proses yang sistematik guna

mengungkap segala sesuatu yang berkaitan dengan alam semesta”. Menurut

Saprianti (2008:3.25) mengatakankan bahwa Sains adalah suatu cara untuk

mempelajari aspek-aspek tertentu dari alam secara terorganisasi, sistematik

dan melalui metode-metode saintifik yang terbakukan. Ruang lingkup sains
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terbatas pada hal-hal yang dapat dipahami oleh indera (penglihatan, sentuhan,

pendengaran, rabaan, dan pengecapan).

Berdasarkan beberapa uraian pendapat di atas secara umum dapat dikatakan

bahwa sains adalah pengetahuan individu tentang alam yang diperoleh melalui

metoda atau cara yang terkontrol. Penjelasan ini berarti sains selain sebagai

produk yaitu pengetahuan individu, juga sebagai proses yaitu suatu cara atau

metoda untuk mendapatkan pengetahuan tersebut.

Depdiknas (2007:35) sains sebagai Ilmu Pengetahuan Alam, yaitu mencakup:

a) sains sebagai ilmu

Secara umum sains sebagai ilmu mencakup tiga aspek yaitu aspek

aktivitas, metode dan pengetahuan. Sains sebagai aktivitas

mengandung tiga dimensi yaitu Rasional artinya merupakan proses

pemikiran yang berpegangan dengan kaidah-kaidah, Kognitif artinya

merupakan proses mengetahui dan memperoleh pengetahuan,

Teleologis artinya untuk mencapai kebenaran dan melakukan

penerapan dengan melalui peramalan atau pengendalian. Sains sebagai

metode dapat berbentuk pola prosedural dan tata langkah.Sains sebagai

pengetahuan yaitu pengetahuan yang sistematis terkait dengan obyek

material atau bidang permasalahan yang dikaji.

b) sains sebagai produk

Menurut Carin dan Sund dalam Nugraha (2005:6) mengemukaan

“sains sebagai produk terdiri dari berbagai fakta, konsep prinsip,
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hukum dan teori”. Fakta adalah sesuatu yang telah atau sedang terjadi

yang dapat berupa keadaan, sifat atau peristiwa, sedangkan konsep

adalah suatu ide yang merupakan generalisasi dari berbagai peristiwa

atau pengalaman khusus, yang dinyatakan dalam istilah atau simbol

tertentu yang dapat diterima. Hukum adalah prinsip yang bersifat

spesifik. Sedang teori adalah generalisasi tentang berbagai prinsip yang

dapat menjelaskan dan meramalkan peristiwa alam. Sains sebagai

suatu produk terdiri atas fakta konsep prinsip, hukum, dan teori.

c) sains sebagai proses.

sains sebagai proses merupakan cara berpikir, cara kerja dan cara untuk

memecahkan suatu masalah dengan melakukan suatu kegiatan yakni

kegiatan bagaimana mengumpulkan data, menghubungkan fakta satu

dengan yang lain, menginterpretasi data dan menarik kesimpulan.

Untuk melakukan proses sains, dibutuhkan berbagai macam

keterampilan antara lain keterampilan mengobservasi, mengklasifikasi,

mengukur, menggunakan hubungan ruang dan waktu, menggunakan

hubungan antar angka, mengkomunikasikan, memprediksi,

menyimpulkan, merancang penelitian dan melakukan eksperimen.

Dalam melaksanakan proses sains agar menghasilkan produk yang

dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka perlu dilandasi

dengan sikap ilmiah. Beberapa sikap ilmiah utama dalam melakukan

proses sains, yakni obyektif, teliti, terbuka, kritis, dan tak mudah putus

asa.



41

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan sains merupakan

suatu cara untuk mempelajari aspek-aspek tertentu mengenai obyek-obyek

dari peristiwa yang ada di alam melalui pengamatan, penyelidikan dan

percobaan, yang diartikan juga sebagai suatu proses maupun hasil atau produk

dan sikap ilmiah .

2. Prinsip Pembelajaran Sains

Prinsip pembelajaran sains merupakan hal-hal yang harus diperhatikan

sebelum menyusun kegiatan pembelajaran di kelas. Nurani (2004:25)

memaparkan beberapa prinsip pembelajaran sains sebagai berikut :

a) prinsip inkuiri
b) prinsip konstruktivisme
c) prinsip pemecahan masalah,
d) prinsip pembelajaran bermuatan nilai,
e) prinsip pakem (pembelajaran aktif,kreatif, efektif dan menyenangkan).

Empat pilar pendidikan global, meliputi learning to know, learning to do,

learning to be, learning to live together, Prinsip learning to know, artinya

dengan meningkatkan interaksi anak dengan lingkungan fisik dan sosialnya

diharapkan anak mampu membangun pemahaman dan pengetahuan tentang

alam sekitarnya. Learning to do, artinya pembelajaran sains tidak hanya

menjadikan anak sebagai pendengar melainkan anak diberdayakan agar mau

dan mampu untuk memperkaya pengalaman belajarnya. Learning to be,

artinya dari hasil interaksi dengan lingkungan anak diharapkan dapat

membangun rasa percaya diri yang pada akhirnya membentuk jati dirinya.

Learning to live together, artinya dengan adanya kesempatan berinteraksi
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dengan berbagai individu akan membangun pemahaman sikap positif dan

toleransi terhadap kemajemukan dalam kehidupan bersama.

Prinsip inkuiri, prinsip ini perlu diterapkan dalam pembelajaran sains karena

pada dasarnya anak memiliki rasa ingin tahu yang besar, sedang alam sekitar

penuh dengan fakta atau fenomena yang dapat merangsang siswa ingin tahu

lebih banyak.

Prinsip konstruktivisme. Dalam pembelajaran sains sebaiknya guru dalam

mengajar tidak memindahkan pengetahuan kepada anak. Melainkan perlu

dibangun oleh anak dengan cara mengkaitkan pengetahuan awal yang mereka

miliki dengan struktur kognitifnya.

Prinsip pemecahan masalah. Pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari

manusia selalu berhadapan dengan berbagai macam masalah. Disisi lain,salah

satu alat ukur kecerdasan anak banyak ditentukan oleh kemampuannya

memecahkan masalah. Oleh karena itu, pembelajaran sains perlu menerapkan

prinsip ini agar anak terlatih untuk menyelesaikan suatu masalah.

Prinsip pembelajaran bermuatan nilai. Masyarakat dan lingkungan sekitar

memiliki nilai-nilai yang terpelihara dan perlu dihargai. Oleh karena itu,

pembelajaran sains perlu dilakukan secara bijaksana agar tidak berdampak

buruk terhadap lingkungan dengan nilai-nilai yang telah dibuatoleh

masyarakat sekitar.
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Prinsip pakem (pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan).

Prinsip ini pada dasarnya merupakan prinsip pembelajaran yang berorientasi

pada anak untuk aktif melakukan kegiatan, baik aktif berfikir maupun kegiatan

yang bersifat motorik. Prinsip tersebut perlu dikembangkan dalam

pembelajaran sains. Hal ini bertujuan agar pengenalan konsep sains untuk

anak usia dini akan lebih bermakna dan menyenangkan, sehingga hasil belajar

yang diperoleh anak maksimal.

Berkaitan dengan prinsip pembelajaran sains, menurut Yulianti (2010:24)

bahwa, Pendekatan pembelajaran dalam mengenalkan konsep sains pada anak

usia dini hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip yang berorientasi pada

kebutuhan anak dengan memperhatikan hal-hal berikut, “berorientasi pada

kebutuhan dan perkembangan anak, belajar melalui bermain, selektif, kreatif,

dan inovatif.

Berorientasi pada kebutuhan dan perkembangan anak, dimaksudkan agar anak

memperoleh rasa aman, jika kebutuhan fisik anak terpenuhi dan merasa aman

secara psikologis, maka anak akan belajar dengan baik. Belajar melalui

bermain, dimaksudkan agar proses pembelajaran dalam mengenalkan konsep

sains sebaiknya dilakukan melalui kegiatan bermain, ajak anak untuk

bereksplorasi, menemukan dan memanfaatkan obyek- obyek yang dekat di

lingkungan sekitarnya, sehingga pembelajaran lebih bermakna. Selektif,

kreatif, dan inovatif, dimaksudkan agar proses pengenalan konsep sains juga

sebaiknya dilakukan melalui kegiatan yang menarik, yang membangkitkan
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rasa ingin tahu anak, memotivasi anak untuk berpikir kritis dan menemukan

hal-hal baru. Oleh karena itu dalam merancang kegiatan pembelajaran yang

menarik, dibutuhkan kreativitas dan inovasi guru dalam menyusun kegiatan

pembelajaran untuk mengenalkan konsep sains.

Dalam pelaksanaan pengenalan konsep sains, guru hendaknya memahami dan

menguasai pendekatan pembelajaran yang akan digunakan. Dengan menguasai

pendekatan pembelajaran yang akan digunakan seperti pendekatan eksplorasi

lingkungan sekitar,  sangat diharapkan tujuan pendidikan anak usia dini yaitu

untuk mengembangkan konsep sains, prinsip, sikap ilmiah, bahasa, nilai

agama dan moral dapat tercapai secara terpadu dan optimal.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, mengenalkan konsep

sains kepada anak usia dini sebaiknya dilakukan melalui kegiatan bermain

dengan berbagai benda hidup atau mati yang ada di lingkungan sekitar anak,

misalnya air, batu, daun-daun yang didapat dari lingkungan sekitar sekolah.

Pendekatan eksplorasi lingkungan sekitar sangat tepat dilakukan dalam

pembelajaran sains tentunya untuk mengembangkan pemahaman konsep sains

anak usia dini.

3. Tujuan Mengenal Konsep Sains

Mengenalkan sains sejak dini bertujuan untuk meningkatkan perkembangan

anak terutama dalam perkembangan kognitif, salah satunya yaitu dalam

memahami konsep-konsep sains dan keterkaitannya dengan kehidupan sehari-
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hari, memiliki keterampilan proses dan belajar untuk mengenal dan

mengembangkan pengetahuan tentang alam sekitar. Dalam memberikan

pengenalan konsep sains untuk anak usia dini disarankan agar dirancang

melalui kegiatan bermain, karna dunia anak adalah bermain. Permainan dalam

pengenalan konsep sains anak usia dini bertujuan agar anak mampu

mengeksplorasi secara aktif serta mencari informasi tentang peristiwa apa

yang ada di lingkungan sekitarnya.

Adapun tujuan khusus permainan dalam mengenalkan konsep sains untuk

anak usia dini menurut Nurani (2011:123) bertujuan agar anak memiliki

kemampuan :

a) Mengamati perubahan-perubahan yang terjadi di sekitarnya,
b) Melakukan percobaan-percobaan sederhana,
c) Melakukan kegiatan membandingkan, memperkirakan,

mengklasifikasikan serta mengkomunikasikan tentang sesuatu sebagai
hasil sebuah pengamatan yang sudah dilakukannya.

d) Meningkatkan kreativitas dan keinovasian.

Dalam merancang suatu kegiatan belajar untuk anak usia dini khususnya

dalam mengenalkan konsep sains harus dirancang melalui kegiatan bermain

sambil belajar, sehingga dapat menciptakan suasana yang menyenangkan bagi

anak serta dapat menumbuhkan kreativitas atau ide-ide yang pada akhirnya

dapat menambah pengetahuan anak secara alamiah. Menurut Nurani (2011:

121) berpendapat bahwa “Dengan permainan sains yang diberikan kepada

anak, dapat mempengaruhi berbagai aspek perkembangan yang dimiliki anak,

meliputi perkembangan sosial, emosional, fisik, kognitif dan kreativitas”.

Kemudian Nugraha (2005:37) mengemukakan bahwa “jika anak diharapkan
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menguasai konsep-konsep terkait dengan sains,fasilitasilah mereka dalam

mengausainya melalui kegiatan yang bisa mencakup dimensi isi maupun

proses tersebut, misal: melalui observasi, membaca, diskusi, eksperimen atau

media yang relevan”.

Pada ranah perkembangan sosial, anak akan mendapat kesempatan untuk

saling berbagi, bertukar alat dan bahan, ide dan bekerja sama dalam

melakukan pengamatan. Sedang pada perkembangan emosional, akan

menumbuhkan rasa saling menghargai dengan teman-temannya. Pada ranah

perkembangan fisik, dapat mengembangkan fisik motorik pada anak,

khususnya motorik halus anak ketika anak melakukan eksplorasi.

Pada ranah perkembangan kognitif, dapat menstimulus kemampuan

berpikirnya dalam memecahkan suatu masalah yang sedang dihadapinya.Dan

pada perkembangan kreativitas, dapat melatih dan mendorong daya imajinasi

anak ketika melakukan penyelidikan. Menurut Depdiknas (2007:53-56) dalam

aspek perkembangan kognitif untuk usia 5-6 tahun terdapat perkembangan

dasar yang terbagi menjadi sepuluh perkembangan dasar, yaitu :

a) Mengenal klasifikasi sederhana,
b) Mengenal konsep-konsep sains sederhana,
c) Mengenal bilangan dan memahami konsep-konsep matematika

sederhana,
d) Mengenal bentuk geometri,
e) Memecahkan masalah sederhana,
f) Mengenal konsep ruang dan posisi,
g) Mengenal ukuran,
h) Mengenal konsep waktu,
i) Mengenal berbagai pola,
j) Mengenal konsep pengetahuan sosial sederhana.
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Pengenalan konsep sains untuk anak usia dini menurut Suyanto (2005:159)

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.

Seseorang dapat dikatakan menguasai sains apabila ia dapat mengungkapkan

segala sesuatu tentang alam dan permasalahan yang terjadi di alam, dengan

melewati berbagai proses yang dilalui seperti melakukan pengamatan,

mengukur, mengelompokkan, dan menjelaskan hasil pengamatan. Dalam

taksonomi Bloom dalam Trianto (2010:142) dijelaskan bahwa tujuan

pembelajaran dalam mengenalkan konsep sains diharapkan dapat memberikan

pengetahuan (kognitif) yaitu pengetahuan dasar dari prinsip dan konsep yang

bermanfaat dalam kehidupan sehari- hari.Selain itu juga pembelajaran sains

diharapkan dapat memberikan keterampilan (psikomotorik), kemampuan sikap

ilmiah (afektif),pemahaman, kebiasaan dan apersiasi.

Keterampilan (psikomotorik) diarahkan pada tuntutan anak memiliki

kesanggupan untuk menggerakkan anggota tubuh dan bagian-bagiannya.

Kemampuan sikap ilmiah (afektif) diarahkan pada pembentukan karakter yang

diwujudkan dalam perbuatan. Adapun komponen penilaian dalam kemampuan
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mengenal konsep sains anak menurut Suyanto (2005:196) yakni, Kemampuan

observasi (pengindraan), Mengkomunikasikan hasil observasi dan ide,

Kemampuan klasifikasi, mengelompokkan benda berdasarkan ciri-cirinya,

menggunakan bilangan untuk menyatakan lebih banyak, lebih besar,

menggunakan ruang dan waktu, menghubungkan sebab dan akibat langsung,

dan melakukan inferensi.

Pengenalan konsep sains untuk anak bertujuan bukan hanya agar anak

mengetahui dan memahami konsep-konsep sains saja, tetapi juga sangat

membantu dalam menumbuhkan penguasaan anak terhadap proses sains

meskipun masih bersifat sederhana dan menumbuhkan jiwa ilmuwan, yang

akhirnya menjadi pembiasaan baik untuk anak dalam menjalani kehidupannya

kelak di lingkungan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka disimpulkan bahwa tujuan dari pembelajaran

sains dalam pendidikan anak usia dini ialah untuk mengembangkan individu

dalam menumbuhkan sikap ilmuwan dan penguasaan proses sains, mengetahui

dan memahami ruang lingkup sains yang akhirnya meningkatkan

perkembangan kognitif pada anak.

G. Kajian Pemahaman Konsep Sains

Istilah pemahaman konsep sebenarnya dibentuk oleh dua kata yaitu pemahaman

dan konsep, yang dimana masing-masing kata mempunyai arti tersendiri.

Djiwandono (2006: 212) menyebutkan pemahaman sebagai kemampuan untuk
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menangkap arti dari mata pelajaran yang dipelajari. Sumaji (dalam Patta Bundu,

2006: 8) mengatakan kriteria keberhasilan pendidikan meliputi dua aspek, yakni

aspek kognitif dan non kognitif (afektif dan psikomotorik). Aspek kognitif adalah

hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan,pemahaman, dan keterampilan

intelektual lainnya khususnya dalam pembelajaran sains. Menurut Bloom dalam

Sanjaya (2008: 125) ranah kognitif terdiri dari enam tingkatan, yaitu :

a) Pengetahuan adalah tingkatan tujuan kognitif yang paling rendah. Tujuan
ini berhubungan dengan kemampuan untuk mengingat informasi yang
sudah dipelajarinya (recall).

b) Pemahaman lebih tinggi tingkatannya dari pengetahuan. Pemahaman bukan
hanya sekadar mengingat fakta, akan tetapi berkenaan dengan kemampuan
menjelaskan, menerangkan, menafsirkan, atau kemampuan menangkap
makna atau arti suatu konsep.

c) Penerapan merupakan tujuan kognitif yang lebih tinggi lagi tingkatannya
dibandingkan dengan pengetahuan dan pemahaman. Tujuan ini
berhubungan dengan kemampuan mengaplikasikan suatu bahan pelajaran
yang sudah dipelajari seperti teori, rumus-rumus, dalil, konsep, ide, dan lain
sebagainya ke dalam situasi baru yang konkret.

d) Analisis adalah kemampuan menguraikan atau memecah suatu bahan
pelajaran ke dalam bagian-bagian atau unsur-unsur serta hubungan antar
bagian bahan itu.

e) Sintesis adalah kemampuan untuk menghimpun bagian-bagian ke dalam
suatu keseluruhan yang bermakna.

f) Evaluasi adalah tujuan yang paling tinggi, tujuan ini berkenaan dengan
kemampuan membuat penilaian terhadap sesuatu berdasarkan maksud atau
kriteria tertentu.

Sudjana (2006: 24) mengatakan tingkat pemahaman dapat dibedakan ke dalam

tiga kategori, yaitu: 1) tingkat terendah adalah pemahaman terjemahan, dimulai

dari terjemahan arti yang sebenarnya; 2) pemahaman penafsiran, yakni

menghubungkan bagian-bagian terdahulu dengan yang diketahui berikutnya; dan

3) pemahaman ekstraporasi, yakni memperluas persepsi dalam arti waktu,

dimensi, kasus atau masalahnya, dan dapat menafsirkan tentang konsekuensi.
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Menurut Nugraha ( 2005: 14) , konsep yaitu suatu ide yang meerupakan

generalisasi dari berbagai peristiwa atau pengalaman khusus, yang dinyatakan

dalam istilah atau simbol-simbo; tertentu yang dapat diterima. konsep menagacu

pada benda-benda atau objek, peristiwa, keadaan serta atribut yang merekatnya.

Menurut Bundu ( 2006: 11) mengemukakan sains sebagai disiplin ilmu karena

didalamnya terdapat kegiatan empirik dan analitik dalam bentuk fakta-fakta,

konsep-konsep. perinsip-perinsip dan terori-teori sains. konsep adalah suatu ide

yang mempersatukan fakta-fakta sains yang saling berhubungan antara satu sama

lain.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa

pemahaman dan konsep sains adalah merupakan suatu kemampuan untuk

menjelaskan, mengkategorikan, dan menangkap arti dari suatu materi atau

konsep, yang didasari pada tingkat pengetahuan yaitu mengingat informasi yang

sudah dipelajari (recall). Anak usia 5-6 tahun sudah dapat berfikir dengan cara

simbolik, perolehan pengetahuan anak usia 5-6 tahun melalui proses

pembelajaran yang interaktif, artinya pengetahuan akan diperoleh bila didalam

pembelajaran anak berinteraksi secara aktif dengan lingkungannya, dan guru

mengkonstruksikan pengetahuan anak dengan cara menghubungkan informasi

yang tersimpan yang telah diperoleh anak sebelumnya.

Pemahaman konsep sains akan mudah terserap jika anak menghubungkan antara

pengetahuan yang telah dimiliki dengan pengetahuan baru yang didapat oleh

anak dalam kegiatan pembelajaran sains. Maka dapat disimpulkan pembelajaran
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dengan menggunakan pendekatan eksplorasi lingkungan sekitar diharapkan dapat

menjadikan anak mampu memahami konsep-konsep dasar sains. Anak dapat

memahami secara langsung makna, perinsip dan konsep sains dari objek-objek

yang di pelajari di lingkungan sekitarnya melalui kegiatan pembelajaran yang

dilakukan secara lagsung dengan cara berinterkasi dengan lingkungan sekitarnya.

H. Penelitian Relevan

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan penulis,

diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rini Nugraha dalam jurnalnya yang berjudul

“Meningkatkan Keterampilan Proses Sains Usia Dini Melalui Aktfitas

Berkebun”.Hasil dari penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa

kegiatan berkebun mampu meningkatkan proses sains anak. oleh karena itu

kegiatan berkebun ini dapat diajdikan sebagai salah satu alternatif

pembelajaran sains yang tepat dan sarana pengembangan berbagai aspek

perkembangan bagi anak usia dini.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Laily Nur Aisiyah dalam jurnalnya yang

berjudul “Peningkatan Keterampilan Proses Sains Dasar Dengan Pendekatan

Open-Inquiry”. Hasil dari penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa

pembelajaran sains dengan pendekatan open-inqury dapat meningkatkan

keterampilan proses sains dasar anak dalam aspek keterampilan mengamati,

membandingan, mengklasifikasikan dan mengkomunikasikan. Oleh karena

itu pendekatan open inquiry ini dapat diajdikan sebagai salah satu alternatif
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pembelajaran sains yang dapat meningkatkan antusiasme dan motivasi anak

dalam pembelajaran sains.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dian Kustiani dalam jurnalnya yang berjudul

“Hubungan Aktivitas Pembelajaran Berbasis Lingkungan Alam Dengan

kemampuan Bereskplorasi anak usia dini ‘’. Hasil dari penelitian tersebut

maka dapat disimpulkan aktivitas berbasis lingkungan alam mempunyai

hubungan yang sangat erat terhadap kemampuan bereksplorasi anak usia

dini oleh karena itu kegiatan berbasis lingkungan alam ini dapat diajdikan

sebagai salah satu alternatif pembelajaran sains yang tepat dan sarana

pengembangan berbagai aspek perkembangan bagi anak usia dini.

Berdasarkan beberapa penelitian relevan diatas peniliti menyimpulkan bahwa

penelitian yang dilakukan oleh Dian kustiani dalam jurnalnya yang berjudul

“Hubungan Aktivitas Pembelajaran Berbasis Lingkungan Alam Dengan

kemampuan Bereskplorasi anak usia dini ‘’ memiliki beberapa persamaan salah

satunya terletak pada persamaan varibel kegiatan bereksplorasi sehingga dapat

menjadi referensi untuk penelitian yang hendak peniliti lakukan dalam judul

skripsi peneliti yaitu “Pengaruh Penggunaan Pendekatan eksplorasi Lingkungan

sekitar terhadap Pemahaman Konsep Sains Anak Usia 5-6 Tahun di TK Andini

Sukarame Kota Bandar Lampung”.

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti

dengan penelitian yang dilakukan oleh Kustiani, Dian yaitu sama-sama

membahas tentang lingkungan dan kegiatan bereksplorasi anak. namun
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perbedaannya adalah peneliti mengembangkan konsep sains sedangkan

Kustiani, Dian ingin mengembangkan kemampuan bereksplorasi pada anak.

Sedangkan persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh

Laily Nur aisiyah dan Rini Nugraha yaitu sama-sama mengembangkan tentang

pembelajaran sains hanya saja perbedaannya peneliti menggunakan kegiatan

eksplorasi lingkungan sekitar untuk mengembangkan pemahaman konsep sains

anak usia dini sedangkan Laily Nur Aisiyah menggunakan pendekatan open-

inquiry dan Rini Nugraha menggunakan aktivitas berkebun.

I. Kerangka Pikir

Pemahaman konsep merupakan salah satu ranah dalam kemampuan kognitif

anak. Dimensi proses kognitif yang dapat dikembangkan pada anak TK yaitu

pada ranah pengetahuan (mengingat) dan pemahaman. Pada ranah mengingat

anak diharapkan mampu mengingat informasi yang sudah dipelajarinya (recall)

atau mengenal kembali tentang nama, istilah, informasi, dan sebagainya. Pada

ranah pemahaman anak diharapkan untuk mengerti,memahami sesuatu yang

ditandai dengan anak dapat menerangkan, mengklasifikasikan, menafsirkan dan

menangkap makna atau arti suatu konsep yang satu dengan konsep yang lainnya.

Anak usia dini khususnya usia 5-6 tahun, di Taman Kanak-kanak masuk dalam

Kelompok B dan kemampuan kognitif anak usia 5-6 tahun berada pada tahap

praoperasional. Pada tahap ini anak berada pada tahapan berpikir berdasarkan

pengalaman nyata/konkret yang anak lalui.
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Pengalaman langsung melalui kegiatan melakukan sangat membantu anak dalam

berpikir logis dan informasi yang diterima. Dalam kenyataannya masih banyak

anak usia 5-6 tahun yang belum mampu melatih kemampuan berpikir dalam hal

mengingat atau memahami konsep. Untuk itu dibutuhkan stimulasi yang dapat

dilakukan untuk meningkatkan pemahaman konsep sederhana. Eksplorasi

lingkungan sekitar merupakan suatu kegiatan di mana anak diberi kesempatan

melakukan kegiatan secara langsung untuk menyelidiki dan menemukan sendiri

berbagai pengetahuan dari persoalan yang dihadapi. Kegiatan yang dilakukan

dalam eksplorasi lingkungan sekitar ini merupakan kegiatan yang berhubungan

dengan sains dan masih mengenai konsep-konsep sederhana yang ada di dalam

sains. Anak dilatih untuk berpikir dalam prosesnya menemukan bukti atau

konsep sederhana. sehingga pembelajaran sains pada Taman Kanak-Kanak akan

lebih bermakna dan pemahaman konsep sains anak pun akan berkembang secara

optimal.

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penelitian ini dapat digambarkan
sebagai berikut :

Gambar 1.Kerangka Pikir

J. Hipotesis Penelitian

Pendekatan Eksplorasi
Lingkungan Sekitar

Perkembangan
Pemahaman Konsep

Sains
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Berdasarkan kajian pustaka dan kerangka pikir diatas, maka hipotesis dalam

penelitian ini adalah :

Ada pengaruh penggunaan pendekatan eksplorasi lingkungan sekitar terhadap

perkembangan pemahaman konsep sains anak usia 5-6 tahun di TK Andini

Sukarame Kota Bandar Lampung.
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III. METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian mengenai pengaruh penggunaan pendekatan

eksplorasi lingkungan sekitar terhadap pemahaman konsep sains anak usia 5-6

tahun di TK Andini sukarame kota Bandar Lampung, pada tahun 2017 ini

adalah dengan menggunakan jenis penelitian eksperimen, dengan

menggunakan desain Treatment By Subjects Design. Hadi (1995:18)

menyatakan “Desain ini bisa juga disebut dengan pola T-S atau biasa juga

disebut Same Group eksperimen, dengan diberikan treatment secara berturut-

turut kepada sekelompok subjek yang sama, eksperimen ini kadang disebut

“one group”.Penelitian dengan menggunakan desain ini didalamnya

melakukan kegiatan penelitian kemudian membandingkan hasil penelitian

yang telah dilakukan.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Peneliti memberikan penjelasan dalam setting penelitian untuk memperjelas

letak serta jumlah anak yang nantinya akan diteliti sebagai berikut :

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di TK Andini kecamatan Sukarame kota Bandar

Lampung. Penelitian dilakukan pada tahun ajaran 2017-2018.
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2. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian ini adalah anak usia 5-6 tahun yang berada di TK Andini

Sukarame Bandar Lampung

C. Populasi dan Sampel serta Teknik Sampling

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 40 anak yang bersekolah di TK

Andini berdasarkan tingkat usia yang sama. Penelitian ini dilakukan di TK

Andini dikarenakan di TK Andini memiliki kriteria serta ciri-ciri yang sesuai

untuk dijadikan populasi.

2. Teknik Sampling

Teknik pemerolehan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik simple

random sampling untuk menentukan secara acak kelas yang akan dijadikan

sampel sesuai dengan kriteria dan ciri-ciri. Karena anggota populasi dianggap

homogen terpilihlah kelas B1 yang berjumlah 19 Anak yang bersekolah di TK

Andini sesuai dengan kriteria serta ciri-cirinya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

a. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian

berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan

bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Dalam penelitian ini

peneliti menggunakan teknik observasi partisipasif (observasi tidak

langsung). Observasi dilakukan dengan cara melakukan pengamatan
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langsung di TK Andini. Observasi dilakukan menggunakan lembar

observasi ceklis/ rating scale berupa instrumen penilaian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang diproses melalui

dokumen-dokumen untuk memperkuat data yang diperoleh melalui

wawancara dan observasi. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian

ini berupa foto ketika kegiatan berlangsung yang berfungsi sebagai data

pelengkap dari data yang diperoleh selama penelitian.

E. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel

1. Definisi Konseptual

Variabel bebas : pendekatan eksplorasi Lingkungan ( X)

Definisi Konseptual : Pendekatan eksplorasi lingkungan sekitar yang di

maksud dalam penelitian ini adalah pendekatan dengan menggunakan

model pembelajaran yang inkuiri yang akan menghasilkan kegiatan

pembelajaran sains yang tentunya nanti akan berpengaruh terhadap

pemahaman konsep sains anak. Pendekatan eksplorasi dengan

menggunakan model pembelajaran inkuiri telah berkembang secara

empirik pada proses pembelajaran sains anak karena tidak hanya berfokus

pada apa yang dapat anak temukan, namun sampai pada kegiatan

bagaimana cara mengeksplorasi sesuatu yang anak dapat dari lingkungan

sekitar yang menjadi sumber belajar bagi anak untuk meningkatkan

pemahaman konsep sainsnya, hal tersebut diperkuat menurut Tylor

(Masitoh dkk,2007:718)
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Variabel terikat : Pemahaman konsep sains (Y)

Definisi Konseptual : Pemahaman konsep sains adalah merupakan suatu

kemampuan untuk menjelaskan, mengkategorikan, dan menangkap arti

dari suatu materi atau konsep, yang didasari pada tingkat pengetahuan

yaitu mengingat informasi yang sudah dipelajari (recall). Anak usia 5-6

tahun sudah dapat berfikir dengan cara simbolik, perolehan pengetahuan

anak usia 5-6 tahun melalui proses pembelajaran yang interaktif, artinya

pengetahuan akan diperoleh bila didalam pembelajaran anak berinteraksi

secara aktif dengan lingkungannya, dan guru mengkonstruksikan

pengetahuan anak dengan cara menghubungkan informasi yang tersimpan

yang telah diperoleh anak sebelumnya. Hal tersebut diperkuat menurut

Nugraha (2005:14).

2. Definisi Operasional

Variabel bebas : Pendekatan eksplorasi lingkungan sekitar adalah

pendekatan dengan menggunkaan model pembelajaran inkuiri yang berupa

kegiatan menjelajahi mencari tahu tentang suatu objek dengan

memanfaatkan benda-benda atau objek-objek yang ada di lingkungan

sekitar anak. Adapun yang menjadi indikator pendekatan eksplorasi

lingkungan sekitar yaitu mencari benda-benda atau objek yang ada di

lingkungan sekitar, menunjukan benda-benda atau objek yang ada

dilingkungan sekitar, menggunakan benda-benda atau objek yang ada di

lingkungan sekitar dan mencari perbedaan benda-benda atau objek yang

ada dilingkungan sekitar.
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Variabel terikat : Pemahaman konsep sains adalah kesanggupan anak

dalam mendefinisikan dan menjelaskan terkait objek alam dan peristiwa

alam yang terjadi di lingkungan sekitar. Adapun yang menjadi indikator

pemahaman konsep sains yaitu :

1. Mengelompokkan benda dengan berbagai cara yang diketahui

anak,misal menurut warna, bentuk, ukuran, jenis, tenggelam terapung

dll

2. Menunjuk sebanyak-banyak benda,hewan,tanaman yang mempunyai

warna, bentuk ukuran atau ciri-ciri tertentu

3. Membedakan macam-macam benda melalui panca indera seperti

rasa,bau dan suara berdasarkan percobaan

4. menceritakan berbagai macam kegiatan yang telah dilakukan anak

berdasarkan apa yang anak lihat misalnya bentuk,warna,jenis dll.

F. Instrumen Penelitian

Pedoman observasi yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk daftar check

list yang bersifat terstruktur, pengisiannya cukup dengan memberikan tanda

ceklis pada pernyataan yang menunjukan perilaku yang ditampakkan anak

kelas B di Tk Andini Sukarame Bandar lampung yang sedang melakukan

proses pembelajaran di kelas. Instrumen yang peneliti buat berupa indikator-

indikator yang diturunkan berdasarkan konseptual variabel dan operasional

variabel.
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G. Kisi-kisi Instrumen

Tabel 1.Kisi-kisi Instrumen Penelitian Variabel (X) Pendekatan Eksplorasi

Lingkungan Sekitar

Variabel Indikator

Pendekatan
Eksplorasi
Lingkungan
sekitar

Mencari benda-benda yang
ada di lingkungan sekitar

Menunjukkan benda-benda
yang ada
di lingkungan sekitar
Menggunakan benda-benda
yang ada dilingkungan sekitar

Membedakan benda-benda
yang ada
di lingkungan sekitar

Tabel 2. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian Variabel (Y) Pemahaman Konsep
Sains Anak

Variabel Indikator

Pemahaman konsep
sains

Mengelompokkan benda menurut warna
sesuai dengan perintah guru.

Mengelompokkan benda menurut jenis
nya misal : tenggelam dan terapung dengan
percobaan sederhana.

Menunjukkan benda yang mempunyai bentuk
ukuran tertentu
misal:panjang,pendek,kecil,besar.

Menunjukkan yang mempunyai warna dan
ciri tertentu.

Membedakan benda melalui panca indera
seperti rasa, berdasarkan percobaan

Membedakan benda seperti suara
berdasarkan percobaan dengan
menggunakan panca inderanya seperti
telinga.
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H. Analisis Uji Instrumen Penelitian

1. Uji Validitas

Analisis uji instrumen ini dilakukan agar peneliti valid dan reliabilitas. Valid

disini maksudnya yaitu agar instrumen yang digunakan mampu memberikan

informasi yang tepat dan objektif. Sugiyono (2010: 121) mengatakan bahwa

“Valid dan reliabilitas berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk

mengukur apa yang harusnya diukur”. Validitas terbagi menjadi beberapa

bagian yaitu pengujian validitas isi (content validity), pengujian validitas

kontruksi (contruct validity), pengujian validitas eksternal. Penelitian ini

menggunakan validitas isi dimana dalam pengujiannya akan menggunakan

alat ukur berupa kisi-kisi instrumen atau lembar observasi yang akan diuji

oleh para dosen.

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas berarti instrumen yang digunakan mampu memberikan

informasi yang tetap/ajeg, meskipun dilakukan oleh orang lain walaupun di

waktu yang berbeda tapi instrumen tersebut masih bisa digunakan. Menurut

Sugiyono (2011:348) menjelaskan bahwa “Instrumen yang reliabel berarti

instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang

sama, akan menghasilkan data yang sama”. Pengujian reliabilitas instrumen

dilakukan dengan internal consistency dengan teknik belah dua (split half)

yang dianalisis dengan rumus Spearman Brown.

Berikut ini rumus uji reliabilitas dalam Sugiyono (2012:185):
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Gambar 2. Rumus Spearman Brown

Keterangan :
ri = reliabilitas internal seluruh instrument
rb = korelasi produk moment antara belahan pertama dan kedua

I. Teknik Analisis Data

Setelah diberikan perlakuan, data yang telah diperoleh untuk mengetahui

Pengaruh penggunaan pendekatan eksplorasi lingkungan sekitar terhadap

pemahaman konsep sains anak usia 5-6 tahun. Data yang diperoleh digunakan

sebagai landasan dalam menguji hipotesis penelitian. Untuk menyajikan data

secara singkat maka perlu menentukan interval dalam Soegyarto (1997:37)

adalah sebagai berikut :

Gambar 3. Rumus Interval

Keterangan:
i = interval
NVT = Nilai variabel tertinggi
NVR = Nilai variabel terendah
K = Keterangan

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji analisis

data yaitu analisis hipotesis menggunakan uji regresi linier sederhana.

J. Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan untuk melihat apakah populasi berdistribusi normal

atau tidak berdasarkan data rata-rata variabel x dan variabel y. Uji normalitas

= 21 +
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dalam penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov menurut Cahyono

(2015: 19) dengan hipotesis yaitu :

Ho: data nilai rata-rata variabel x danvariabel y berasal dari populasi yang

berdistribusi normal

H1:  data nilai rata-rata variabel x dan variabel y tidak berasal dari populasi yang

berdistribusi normal

Rumus statistik uji yang digunakan yaitu:

D=|FT – FS|terbesar

Keterangan:
=  probabilitas komulatif normal
=  probabilitas komulatif empiris

Kriteria uji Kolmogorov-Smirnov yaitu terima H0 jika |FT – FS| terbesar<nilai tabel

Kolmogorov-Smirnov.

K. Uji Homogenitas

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data nilai rata-rata variabel x

dan variabel y memiliki varians yang homogen atau tidak homogen. Menurut

Sudjana (2005: 249-250) untuk menguji homogenitas data digunakan ketentuan

berikut.

Ho: varians data nilai rata-rata variabel x dan varians data nilai rata-rata variabel y

adalah homogen

H1: varians data nilai rata-rata variabel x dan varians data nilai rata-rata variabel y

adalah tidak homogen.

Rumus statistik uji yang digunakan yaitu:

=
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Keterangan:12 = varians terbesar22 = varians terkecil

Kriteria uji yang digunakan yaitu tolak H0 jika ℎ ≥ 12 ( 1−1, 2−1) dengan

12 ( 1−1, 2−1) didapat dari daftar distribusi F dengan taraf signifikansi 0,05 dan

derajat kebebasan masing-masing sesuai dk pembilang dan penyebut.

L. Analisis Uji Hipotesis

Analisisi Uji Regresi Linier Sederhana

Untuk mengetahui adanya pengaruh (Resiprokal) penggunaan pendekatan

eksplorasi lingkungan sekitar terhadap pemahaman konsep sains anak usia 5-6

tahun, maka dalam penelitian ini tekhnik yang digunakan dalam menganalisis

uji hipotesis menggunakan rumus uji regresi linier sederhana dalam Siregar

(2013:239) adalah sebagai berikut :

Gambar 4. Rumus Regresi Linier Sederhana

Keterangan :
Y = Variabel terikat
X = Variabel bebas
A dan b = Konstanta
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V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh

antara penggunaan pendekatan eksplorasi terhadap kemampuan

pemahaman konsep sains anak usia 5-6 Tahun di TK Andini. Pengaruh

tersebut dapat dilihat dari adanya peningkatan pemahaman konsep sains

anak sebanyak 5 indikator perhari. Selain untuk meningkatkan

kemampuan pemahaman konsep sains, pendekatan eksplorasi juga dapat

digunakan untuk meningkatkan aktivitas belajar anak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka penulis memberikan saran

sebagai berikut :

1. Kepada Pendidik

Diharapkan dapat memberikan anak kesempatan untuk terlibat lebih

aktif dalam kegiatan proses pembelajaran yang dilakukan untuk

mengembangkan semua aspek perkembangan yang dimilikinya

terutama perkembangan kognitif dalam pemahaman konsep sains.



91

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 pendekatan eksplorasi lingkungan

sekitar atau jenis permainan lainnya untuk meningkatkan

perkembangan pemahaman konsep sains pada anak.
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