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ABSTRAK
Nama
Program studi
Judul Skripsi

: Athena Miranda Adrian
: Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD)
: Meningkatkan Kemampuan Sains Sederhana Mengenal
Sifat-Sifat Air Di Raudatul Athfal Bustanul Ulum Muaro
Jambi

Penelitian ini di latar belakangi oleh anak usia 5-6 tahun di RA Bustanul
Ulum yang belum berkembang dan belum mencapai indikator keberhasilan dalam
kemampuan sains sederhana. Dalam observasi pada saat pra siklus yang dilkakukan
peneliti mengamati proses kegiatan belajar mengajar yang ada di Raudatul Athfal
tersebut. kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung pada saat observasi
adalah tema kendaraan darat. Pada saat belajar tema yang berlangsung guru
menanyakan kepada anak-anak apa saja kendaraan yang ada di darat anak
melakuakan tanya jawab dengan gurunya. Dan melakukan kegiatan lainnya dengan
buku LKS. Dengan kegiatan anak mengeja, mewarnai, menebalkan gambar dan
huruf saja.
Penelitian ini bertujuan untuk mengtahui tingkat keberhasilan
kemampuan sains anak sebelum dan setelah di berikan tindakan melalui metode
eksperimen pada anak usia 5-6 tahun. Jenis penelitian ini adalah peneltian tindakan
kelas (PTK) dengan memiliki langkah-langkah meliputi penyusunan (RPPH),
pelaksanaan tindakan, mengobservasi/mengamati, dan juga melakukkan refleksi
pada setiap pertemuannya.
Penelitian ini dilakukan dalam dua siklus. Setiap tahapan siklus meliputi
perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Subjek pada penelitian ini terdiri
dari 12 anak diantaranya 5 anak perempuan dan 7 anak laki-laki. Teknik
pengumpulan data yang digunakan dengan cara observasi, dokumentasi dan
wawancara. Hasil analisis data menunjukkan peningkatan dari Prasiklus, Siklus I
dan Siklus II secara berturut-turut sebagai berikut tidak ada anak yang berhasil
mencapai perkembangan kemampuan sains sederhana pada Prasiklus 0 anak (0%).
Selanjutnya terdapat 3 orang anak (25%) yang berhasil mencapai perkembangan
sains sederhana pada Siklus I. Dan 9 orang anak (75%) yang berhasil mencapai
perkembangan sains sederhana pada siklus II. Dari uraian diatas dapat disimpulkan
bahwa melalui Metode eksperimen dapat meningkatkan kemampuan sains Anak
Usia 5-6 Tahun Di Raudhatul Athfal Bustanul Ulum Muaro Jambi.
Kata Kunci : Sains Sederhana, Sifat-Sifat Air, Bustanul Ulum
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ABSTRACT
Name
: Athena Miranda Adrian
Study Program : Early Childhood Islamic Education (PIAUD)
Thesis Title
: Improve Simple Science Ability To know the Properties of Water
in Raudatul Athfal Bustanul Ulum Muaro Jambi

The background of this research was children aged 5-6 years in RA
Bustanul Ulum who were not yet developed and had not yet achieved success
indicators in simple scientific skills. In the observations during the pre-cycle, the
researcher observed the process of teaching and learning activities in Raudatul
Athfal. Learning activities that are taking place at the time of observation are the
theme of land vehicles. When learning the theme, the teacher asks the children what
vehicles are on the ground, the child asks questions and answers with the teacher.
And do other activities with LKS books. With children's activities spelling, coloring,
thickening pictures and letters only.
This study aims to determine the level of success of children's scientific
skills before and after being given action through experimental methods for
children aged 5-6 years. This type of research is classroom action research (PTK)
by having steps including preparation (RPPH), implementing actions, observing /
observing, and also reflecting at each meeting.
This research was conducted in two cycles. Each stage of the cycle
includes planning, implementing, observing and reflecting. The subjects in this
study consisted of 12 children including 5 girls and 7 boys. Data collection
techniques used were observation, documentation and interviews. The results of
data analysis showed an increase in Pre-cycle, Cycle I and Cycle II respectively as
follows: no child succeeded in achieving the development of simple scientific skills
in Pre-cycle 0 children (0%). Furthermore, there were 3 children (25%) who
succeeded in achieving simple science development in Cycle I. And 9 children
(75%) who succeeded in achieving simple science development in cycle II. From
the description above it can be concluded that through the experimental method
can improve the scientific skills of children aged 5-6 years in Raudhatul Athfal
Bustanul Ulum Muaro Jambi.
Keywords: Simple Science, Properties of Water, Bustanul Ulum
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan
Nasional Pasal 1 Ayat 14, menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah
suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan
usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk
membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani serta rohani agar anak
memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang paling mendasar
dan menempati kedudukan sebagai golden age dan sangat strategis dalam
pengembangan sumber daya manusia Rentang anak usia dini dari lahir sampai
usia enam tahun adalah usia kritis sekaligus strategis dalam proses pendidikan
dan dapat mempengaruhi proses serta hasil pendidikan seseorang selanjutnya
artinya pada periode ini merupakan periode kondusif untuk menumbuh
kembangkan berbagai kemampuan, kecerdasan, bakat, kemampuan fisik,
kognitif, bahasa, sosial emosional dan spiritual. (Direktorat PAUD, 2005).
Dalam bidang sains, kompetensi dasar yang harus anak miliki adalah
mampu mengenal berbagai konsep sederhana tentang kehidupan sehari-hari
yang dialaminya. Pengenalan tentang sains hendaknya dilakukan sejak usia dini
dengan kegiatan yang menyenangkan dan melalui pembiasaan agar anak
mengalami proses sains secara langsung.
Istilah sains bersal dari bahasa latin “scientia” yang berarti
pengetahuan. Sains dalam hal ini merujuk kepada sebuah system untuk
mendapatkan pengetahuan dengan menggunakan pengamatan eksperimen untuk
menggambarkan dan menjelaskan fenomena yan terjadi di alam.
Pengertian sains juga merujuk kepada susunan pengetahuan yang di
peroleh seseorang melalui metode tersebut. Dengan kata lain sains adalah cara
memperoleh ilu pengetahuan dengan metode tertentu. Dalam literatur yang
berbeda sains adalah suatu cara untuk mempelajari aspek tertentu dari alam
secara terorganisir, sistematik, dan melalui metode saintifik yang terbakuan,
1
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ruang lingkup sains terbatas pada hal yang dapat dipahami oleh indra
(penglihatan, sentuhan, pendengaran, rabaan, dan pengecapan). Sedangkan yang
disebut dengan metode saintifik ialah langkah yang tersusun secara sistematik
untuk memperoleh suatu kesimpulan ilmiah.
Menurut Carson dalam sains bagi anak-anak adalah segala sesuatu yang
menakjubkan, sesuatu yang ditemukan dan dianggap menarik serta memberikan
pengetahuan atau merangsangnya untuk mengetahui dan menyelidikinya.
(Nugraha, 2005: 14)
Hal itu dilakukan agar anak tidak hanya mengetahui hasilnya saja tetapi
juga dapat mengerti proses dari kegiatan sains yang dilakukannya. Selain itu juga
dapat melatih anak menggunakan panca inderanya untuk mengenal berbagai
gejala benda dan peristiwa (Suyanto, 2008: 75).
Untuk menunjang terjadinya proses tersebut, guru harus menyiapkan
metode yang tepat dalam pembelajaran. Anak usia dini membutuhkan metode
yang dapat membuat mereka berinteraksi langsung dengan kegiatan yang
dilakukan. Dalam hal ini guru dapat menggunakan metode eksperimen.
Piaget percaya bahwa anak-anak belajar dengan cara yang paling alami.
Melaui eksperimen dan interaksi dengan lingkungan, melalui proses bermain
dan berkegiatan, karena anak pada dasarnya adalah guru terbaik bagi dirinya
sendiri yang mampu membentuk representasi mental dunia melalui proses
memanipulasi objek lingkungannya. Menurutnya balita adalah ilmuan kecil
yang mencoba memahami dunia dengan belajar melalui bereksperimen. Piaget
menyebutb tahap utama perkembangan.
Al-Qur’an dalam beberapa ayatnya memberikan dorongan kepada
manusia untuk mengadakan percobaan, pengamatan dan memikirkan tandatanda kekuasaan Allah di alam semesta. Salah satunya yang akan dilakukan
penulis adalah melakukan percobaan sederhana untuk mengembangkan
kemampuan kognitif mengenal sifat-sifat air pada anak.
Melalui metode eksperimen, anak dapat berinteraksi langsung dengan
kegiatan yang diberikan oleh guru dan membuat eksperimen-eksperimen
terutama dalam bidang sains. Dengan begitu diharapkan anak dapat memahami
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proses dari kegiatan yang diberikan, mengerti konsep-konsep sains, Secara
keseluruhan sampai usia 8 tahun 80% kapasitas kecerdasan sudah terbentuk.
Selanjutnya kapasitas kecerdasan akan mancapai 100% setelah berusia sekitar
18 tahun.
Mengenalkan sains sejak usia dini berarti membantu anak untuk mulai
berpikir secara kritis dan logis. Sains membantu anak berksperimen,
bereksplorasi, dan mengamati lingkungan sekitarnya. Hal ini perlahan mampu
membangun karakter anak untuk terbiasa berpikir ilmiah, terlatih menyelesaikan
masalah, dan mempunyai analisis yang tinggi. (Santi dan Suyanto, 2015: 26)
Dalam penelitian ini anak diharapkan dapat meningkatkan kemampuan
sains sederhana melalui metode eksperimen mengenal sifat-sifat air. Air
memiliki bentuk yang tidak tepat mengikuti wadah yaitu air yang dituang
kedalam gelas akan mengikuti bentuk gelas, ketika dipindahkan ke mangkuk
maka bentuk akan berubah menjadi bentuk mangkuk. Air melarutkan zat
contohnya ketika ketika membuat teh manis, maka gula akan larut bersama air.
Sifat air adalah mengikuti bentuk wadah air melarutkan beberapa zat, air
mengalir dari tempat tinggi ke rendah. Materi yang dugunakan peniliti disini
adalah materi yang mudah di pahami anak dengan menggunakan metode
eksperimen sederhana anak di harapkan lebih mudah mengerti apa dan
mengingat meteri yang di sampaikan.
Dari pengamatan yang saya lakukan di Raudhatul Athfal Bustanul
Ulum kegiatan pembelajaran yang berlangsung cenderung masih calistung
(membaca, menulis, berhitung). Dan masih belum memberikan kesempatan
pada anak untuk berekslporasi secara langsung. Kegaiatan yang berlangsung
seperti mewarnai dan menebalkan gambar dan tulisan. Sebelum peneliti
membuat proposal, peneliti melakukan observasi langsung ke RA Bustanul
Ulum. Pada saat peneliti mengamati kegiatan pembelajaran yang sedang
berlangsung pada saat observasi adalaha tema kendaraan darat. Pada saat belajar
tema yang berlangsung guru menanyakan kepada anak-anak apa saja kendaraan
yang ada di darat anak melakuakan tanya jawab dengan gurunya.
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Dan melakukan kegiatan lainnya dengan buku LKS. Dengan kegiatan
anak mengeja, mewarnai, menebalkan gambar dan huruf saja. Pembelajaran
yang berlangsung masih belum memberikan kesempatan pada anak untuk
bereksloprasi dengan kegiatan tema dan lingkungan yang ada di sekitarnya karna
pembelajaran yang berlangsung lebih menitik beratkan pada calistung
(membaca, menulis, berhitung) saja.
Media yang digunakan biasanya menjadi pegangan gurunya anak hanya
dapat memperhatikan. Hanya media tertentu yang bisa di pakai untuk anak-anak.
Biasanya hanya media tertentu yang menjadi pegang guru. Sehingga anak hanya
mempalajari objek yang di pegang gurunya saja tanpa belajar secara langsung.
Jadi anak mesih belum dibiasakan untuk bereksplorasi secara langsung hanya
dapat memperhatikan saja.
Berdasarkan tindakan selama pra siklus yang dilakukan peneliti di
Raudhatul Athfal Bustanul Ulum yaitu menuang air dari tempat yang tinggi ke
tempat yang lebih rendah, melarutkan kertas jagung, maka didapatlah hasil pra
siklus terhadap 12 anak di Raudhatul Athfal Bustanul Ulum bahwa anak-anak
disana terlihat seperti mengetahui hal baru yang ditandai dengan atusias anak
dengan berbagai pertanyaan. Dan didapatlah hasil pra siklus pada 12 anak di
Raudhatul Athfal adalah 10 (83,33) anak yang Belum Berkembang dan ada 2
(16,66) anak yang Mulai Berkembang 0 (0%) anak, yang Berkembang Sesuai
Harapan 0 (0%) anak dan yang Berkembang Sangat Baik 0 (0%).
Dari kesimpulaan di atas bahwa anak usia dini adalah pondasi utama
bagi suatu bangsa.karena pada usia dini anak lebih mudah dalam menyerap ilmu
atau apa yang dilihat disekitarnya. Maka dari itu pendidik dituntut harus banyak
belajar dan lebih kreatif dalam memberikan ilmu kepada siswanya. Supaya
potensi anak lebih berkembang. Disini saya melakukan penelitian di Raudatul
Athfal Bustanul Ulum dengan menggunakan Metode Eksperimen untuk
meningkatkan kemampuan sains sederhana. Dengan metode percobaan atau
ekspeimen anak lebih semangat dan tertarik, karena anak dapat terlibat dan
bereksplorasi ataupun bereksperimen secara langsung.
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Dan anak dapat pengalaman belajar baru dari kegiatan eksperimen.
Karena masih belum banyak Taman Kanak-kanak atau lembaga yang sama.
yang melakukan pembelajaran yang berfokus pada kegiatan bereksplorasi
siswanya ketimbang dengan pembelajaran yang hanya berfokus pada gurunya
saja.
Berdasarkan pengamatan di atas sehingga peneliti mengangkat judul
“Meningkatkan Kemampuan Sains Sederhana Melalui Metode Eksperimen
Mengenal Sifat-Sifat Air Di Raudatul Athfal Bustanul Ulum Muaro Jambi”
dikarenakan peneliti melihat bahwa anak-anak disana terlihat seperti mengetahui
hal baru yang ditandai dengan atusias anak dengan berbagai pertanyaan.
Hampir

semua

anak-anak

belum

menunjukan

perkembangan

kemampuan sains sederhana melalui metode eksperimen. seharusnya
pengetahuan kemampuan sains sederhana ditanamkan kepada anak sejak dini
supaya pengetahuan kemampuan sains sederhana anak berkembang lebih
optimal.
Alasan peneliti meneliti Raudatul Athfal Bustanul Ulum Muaro jambi
dikarenakan peneliti melihat kemampuan bereksperimen anak masih kurang
optimal di sekolah tersebut harus diperbaiki, terutama dalam kemampuan
bereksperimen anak. Peneliti melihat masalah tersebut dan ingin memperbaiki
supaya kemampuan bereksperimen anak supaya lebih optimal.
B. Identifikasi Masalah
1. Kegaiatan pembelajaran yang berlangsung masih menggunakan kegiatan
calistung (membaca, menulis, berhitung)
2. Kegiatan pembelajaran dan kagiatan belum cukup memeberikan kesempatan
pada anak untuk berkesperimen.
C. Pembatasan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi
masalah yang akan dibahas, agar hasil penelitian menjadi lebih fokus.
Pengkajian pada penilitian ini hanya terbatas pada kemampuan bereksplorasi
dengan aktivitas bereksperimen sains sederhana untuk mengenalkan sifat-sifat
air pada anak usia dini kelompok B.
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D. Rumusan masalah
Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat
dirumuskan permasalahan penelitian yaitu “apakah kegiatan pembelajaran
berbasis eksperimen mengenal sifat-sifat air dapat meningkatkan kemampuan
sains sederhana pada anak usia dini kelompok B di Raudatul Athfal Bustanul
Ulum?
E. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan di capai
dalam penilitian ini adalah: ingin mengetahui apakah kegiatan pembelajaran
berbasis eksperimen mengenal sifat-sifat air meningkatkan kemampuan sains
sederhana pada anak usia dini
F. Manfaat penelitian
1. Manfaat teoritis
Penelitian ini secara umum adalah untuk miningkatkan kemampuan
sains sederhana dalam kegiatan pembelajaran berbasis eksperimen tentang
sifat-sifat air. Sehingga kita memberikan pendidikan yang tepat bagi anak
usia dini.
2. Manfaat praktis
a. Bagi guru
Guru

akan

memperoleh

pengetahuan

tentang

aktivitas

pemebelajaran berbasis berbasis eksperimen tentang sifat-sifat air.
Sehingga kita memberikan pendidikan yang tepat bagi anak usia dini.
Dengan memanfatkan dan menerapkannya, danak didiknya.
b. Bagi peserta didik
Untuk meningkatkan pengetahuan anak tentang sains sederhana
mealalui kegaiatan eksperimen tentang sifat-sifat air.
c. Bagi sekolah
Sebagai

bahan

pertimbangan

dalam

menyususn

program

pembelajaran serta menentukan metode atau media pembelajaran yang
tepat untuk meningkatkan kemampua sains sederhana pada anak usia dini.
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d. Bagi Penulis
Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang cara
meningkatkan kemampuan sains sederhana pada anak usia dini dengan
aktivitas pembelajaran berbasis eksperimen tentang sifat-sifat air.
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BAB II
LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pendidikan Anak Usia Dini
PAUD adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar
yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditunjukan bagi anak sejak lahir
sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan dengan pemberian rangsangan
pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan
rohani agar anak meiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. yang
diselenggarakan pada jalur formal, non formal, dan informal (UU No.20 Tahun
2003, pasal 1 ayat14).
Pendidikan anak usia dini merupkan salah satu bentuk penyelenggaraan
pendidikan yang menitik beratkan dan pengembangan fisik (koordinasi motorik
halus dan kasar), kecerdasaan (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi,
kecerdasan spiritual), sosio emosional (sikap dan perilaku serta agama) bahasa
dan komunikasi, sesuia dengan keunikan dan tahap perkembangan yang dilalui
oleh anak usia dini.
Mengemukakan bahwa pendidikan anak usia dini dimaksudkan untuk
memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal dan
menyeluruh sesuai dengan norma dan nilai nilai kehidupan yang di anut
Montessori memandang anak usia prasekolah / Taman Kanak-kanak
sebagai suau proses yang berkesinambungan. Ia memahami bahwa pendidikan
merupakan aktivitas diri yang mengarah pada pembentukkan disiplin pribadi,
kemandirian dan pengarahan diri.
Jadi pengertian pendidikan anak usia dini adalah pendiikan awal
sebelum menuju ke jenjang selanjutnya atau tahap selanjutnya. Pendiikan anak
usia dini juga sebagai sarana meningkatnya perkembangan sosio emosional
kognitif, dan bahasa anak menuju tahap selanjutnya. (Solehudin, 1997: 16)

8
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B. Sejarah dan Pengertian Sains
Ditinjau dari segi historisnya sains memiliki sejarah yang cukup
panjang. Sains pertama kali muncul di yunani, yang mulai di prakarsai oleh filsuf
bernama thales. Dalam filsafat thales dan orang yunani lainnya, alam bukanlah
sesuatu yang memiliki kepribadian, para filsuf pra-socrates memisahkan dewa
dari alam, dengan memandang benda langit merupakan objek benda padat,
bukan sesuatu yang memiliki kekuasaan.
Sedangkan bangsa babilonia dan mesir berpendapat bahwa air, udara,
dan tanah adalah elemen pokok bumi. Adapun seorang filsuf milisia bernama
anixender menambah elemen keempat, yaitu api, filsuf ketiga bangsa milisia
anaximes 550-475 SM, berpendapat bahwa udara adalah unsur dasar,dan benda
lain berasal dari unsur dasar itu.
Sains menurut carin

adalah system tentang alam semesta yang

diperoleh melalui pengumpulan data dengan cara observasi dan eksperimen
terkontrol. Lain hal nya dengan brewer menyatakan sains adalah proses
mengamati, berpikir, dan merenungkan tindakan dan peristiwa.
Menurut sumaji menyatakan bahwa sains secara sempit adalah Ilmu
Pengetahuan Alam (IPA), terdiri dari physical sciences dan life sciences. Sains
adalah ilmu yang pokok bahasannya adalah alam dengan segala isinya. Hal yang
di pelajari dalam sains adalah sebab-akibat, hubungan kausal dari kejadinkejadian yang terjadi di alam. (Susanto, 2013: 64)
Menurut Pauler sains adalah ilmu yang sistematis dan dirumuskan
dalam mengamati gejala-gejala kebendaan, dan di dasarkan atas pengamatan
diskusi. (Nugraha 2005:36),
Teori perkembangan kognitif menurut Piaget, salah satu teori yang
menjelaskan bagaimana anak beradaptasi dan menginterprestasikan objek dan
kejadian-kejadian di sekitarnya. Anak mempelajari ciri-ciri dan fungsi dari objek
seperti mainan, perabot dan makanan serta objek sosial. Serta menerapkan teori
piaget dalam pembelajaran sains berarti memaksimalkan penggunaan metode
demonstrasi dan eksperimen secara fisik.
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Carin sund mendefinisikan sains sebagai pengetahuan yang sistematis
atau tersusun secara teratur, berlaku umum, dan berupa kumpulan data hasil
observasi dan eksperimen. Aktivitas dalam sains selalu berhubungan dengan
percobaan-percobaan yang membutuhkan keterampilan dan kerajinan. Secara
sederhana, sains dapat juga didefinisikan sebagai apa yang dilakukkan oleh para
ahli sains. Dengan demikian, sains bukan haya kumpula pengetahuan tentang
benda atau makhluk hidup, tetapi menyangkut cara kerja, cara berpikir, dan cara
memcahkan masalah. (Nugraha 2005: 34)
Menurut Carson sains bagi anak-anak adalah segala sesuatu yang
menakjubkan, sesuatu yang yang ditemukan dan dianggap menarik serta
memberikan pengetahuan atau merangsangnya untuk mengetahui dan
menyelidikinya. (Nugraha, 2005 :14)
Sejalan dengan pengertian sains dimensi dinamis tersebut manusia
harus dapat mengamati fenomena-fenomena yang terjadi secara alami di alam
yang terjadi di sekitnya serta manusia harus dapat menjaga alam sekitarnya agar
tidak rusak. Mengenai cara Allah menciptakan manusia dari segumpal darah,
merupakan fenomena yang benar-benar nyata, dijelaskan Allah dalam surah Al
alaq ayat 1-5:

علَّ َم
َ ) الَّذِي3( ) ا ْق َرأْ َو َربُّكَ ْاْل َ ْك َر ُم2( ق
َ سانَ ِم ْن
َ اْل ْن
ٍ َعل
ِ ْ َ) َخلَق1( َا ْق َرأْ ِباس ِْم َر ِبكَ الَّذِي َخلَق
)5( سانَ َما لَ ْم َي ْعلَ ْم
َ )4( ِب ْالقَلَ ِم
َ اْل ْن
ِ ْ علَّ َم
Artinya: “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu

yang

Menciptakan (1) Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah (2)
Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah (3), Yang mengajar (manusia)
dengan perantaraan kalam (4), Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak
diketahuinya (5) (QS. Al-Alaq 1-5)
Dalam Tafsir Ibnu Katsir jilid 10, dijelaskan bahwa ayat Alquran yang
pertama turun adalah ayat–ayat yang mulia lagi penuh berkah. Ayat-ayat
tersebut merupakan rahmat pertama yang dengannya Allah menyanyangi
hamba-hamba-Nya sekaligus sebagai nikmat pertama yang diberikan kepada
mereka.
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Di dalam ayat-ayat tersebut juga termuat peringatan mengenai
permulaan penciptaan manusia dari segumpal darah. Di antara kemurahan Allah
adalah Dia telah memuliakannya dengan ilmu. Dan itulah yang menjadikan
bapak umat manusia ini, Adam AS mempunyai kelebihan dari malaikat.
Terkadang ilmu berada dalam akal pikiran dan terkadang juga berada dalam
lisan. Dan juga terkadang berada dalam akal pikiran dan terkadang juga berada
dalam lisan. Dan juga terkadang berada dalam tulisan. Secara akal, lisan dan
tulisan mengharuskan perolehan ilmu dan tidak sebaliknya.
Jadi pengertian sains menurut beberapa ahli adalah ilmu pengetahuan
tentang alam semesta yang yang di dapat dari hasil pengamatan oleh para ahli
tentang lingkungan sekitar kita dan menurut agama islam sejarah sains ada
sebelum bumi diciptakan bumi alam semesta dan manusia setelah manusia
diciptakan barulah kemajuan ilmu pengetahuan mulai berkembang pesat menurt
sejarah dunia para ahli yunani yang ikut mengembangkan ilmu pengetahuan
sains.
C. Teori Sains Sederhana
Teori modifikasi sains sederhana yang di kutip dari sumber pendidikan
kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia 5-6 Tahun . sains sederhana merupakan
suatu cabang ilmu yang menstimulus anak untuk meningkatkan rasa ingin tahu,
minat dan pemecahan masalah, sehingga muncul pemikiran dan perbuatan
seperti mengobservasi, berfikir dan mengaktifkan konsep atau peristiwa.
Teori modifikasi sains sederhana Sains sederhana yang dikutip dari
sumber Strategi Pembelajaran Sains Untuk Anak Prasekolah Dan Sekolah Dasar
Awal Eny Nur Aisyah. Sains sederhana bagi anak usia dini adalah segala sesuatu
yang menakjubkan dan sesuatu yang di temukkan dan dianggap menarik serta
lebih di tekankan pada peoses dari pada produk atau hasil. Keterampilan dalam
proses secara sederhana serta di lakukkan dengan cara bermain.
Panduan Lengkap Pendidikan sains bermanfaat bagi siswa untuk
mempelajari diri sendiri dan alam sekitar. Pendidikan sains menekankan pada
pemberian pengalaman secara langsung untuk mengembangkan kompetensi
agar siswa mampu menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah.
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Pendidikan sains disarankan unuk “mencari tahu” dan “berbuat”, sehingga bisa
membantu siswa memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang alam
sekitar.
Istilah sains bersal dari bahasa latin “scientia” yang berarti
pengetahuan. Sains dalam hal ini merujuk kepada sebuah system untuk
mendapatkan pengetahuan dengan menggunakan pengamatan eksperimen untuk
menggambarkan dan menjelaskan fenomena yan terjadi di alam. (Aisyah, 2017:
12)
Jadi menurut analisis saya teori sains sederhana disini yaitu Dan
menurut bebrapa ahlis seperti piaget carin dan lains sebagainya teori sains
sederhana ini yaitu sains adalah ilmu pengetahauan yang sistematis mengenai
kejadian di alam sekitar. Atau kumpulan pengetahuan tentang benda atau
makhluk hidup, tetapi menyangkut cara kerja, cara berpikir, dan cara
memcahkan masalah. Dan teori piaget menjelaskan dalam pembelajaran sains
berarti memaksimalkan penggunaan metode demonstrasi dan eksperimen secara
fisik.
D. Keterampilan Proses Sains
Sains secara harfiah dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang
alam atau yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam Perlunya
mempelajari sains dalam pembelajaran adalah agar anak dapat mengerti konsepkonsep sederhana sains yang tentunya dapat bermanfaat untuk kehidupan anak
sehari-hari.
Sains secara garis besar memiliki tiga komponen, yaitu: proses, produk,
dan sikap ilmiah. Pembelajaran sains untuk anak usia dini tidak hanya
menitikberatkan pada hasil saja, tetapi lebih kepada proses. Dengan memahami
proses kegiatan sains, akan membuat anak lebih paham sehingga kegiatan
pembelajaran yang dilakukan menjadi lebih bermakna. (Bundu, 2006: 9).
1. Pengertian Keterampilan Proses Sains
Sains sebagai proses disebut juga keterampilan proses sains (science
process skills) atau disingkat proses sains yang merupakan keterampilan
untuk mengkaji fenomena alam dengan cara-cara tertentu untuk memperoleh
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dan pengembangan ilmu itu selanjutnya. Menurut Nuryani Rustaman dan
Adrian keterampilan proses sains adalah semua keterampilan yang diperlukan
untuk memperoleh, mengembangkan, serta menerapkan konsep, prinsip,
hukum, dan teori sains, baik berupa keterampilan mental, keterampilan fisik
(manual), maupun keterampilan sosial.
Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa
keterampilan proses sains untuk anak usia dini yang dimaksud merupakan
keterampilan anak dalam mengenal dan memahami ilmu dan konsep yang ada
dalam sains. Dengan penguasaan proses sains diharapkan anak mengalami
perubahan dan kemajuan dalam proses-proses sains seperti kemampuan
klasifikasi, aktivitas eksploratif, perencanaan kegiatan, sebab-akibat, inisiatif,
dan pemecahan masalah. Dengan anak memahami proses pembelajaran sains
akan memberikan hasil belajar yang berkesan dan tidak mudah lupa. Anak
dapat menggunakan apa yang didapat dalam proses belajar sains tersebut
untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.
2. Kriteria Keterampilan Proses Sains
Keterampilan proses sains perlu dikembangkan dalam pembelajaran
sains anak usia dini. Alasan-alasan yang mendasari perlunya pengembangan
keterampilan proses sains adalah:
a. Perkembangan ilmu pengetahuan yang berlangsung semakin cepat,
sehingga tidak mungkin untuk guru mengajarkan semua fakta dan konsep
kepada anak dengan waktu mengajar yang ada.
b. Anak akan lebih mudah memahami konsep-konsep yang rumit dan abstrak
jika disertai dengan contoh yang nyata.
c. Sifat penemuan yang tidak bersifat mutlak tetapi relatif sehingga
memberikan kesempatan kepada anak untuk berpikir kritis.
1) Adanya keterkaitan antara pengembangan konsep dan pengembangan
sikap dan nilai. Keterampilan proses sains secara lebih rinci dapat
dikelompokkan menjadi enam oleh Nuryani Rustaman yaitu
Mengamati. Di dalam mengamati terdapat kegiatan melihat, mencium,
mendengar, mencicipi, meraba, dan mengukur yang melibatkan
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sebagaian atau seluruh alat indera. Hal-hal yang dapat diamati antara
lain berupa gambar atau benda-benda yang diberikan kepada anak pada
waktu kegiatan.
2) Menggolongkan

atau

mengklasifikasi.

Menggolongkan

atau

mengklasifikasi merupakan suatu sistematika yang digunakan untuk
mengatur objek-objek ke dalam sederetan kelompok tertentu. Kegiatan
yang dapat dilakukan antara lain mencari persamaan suatu objek dalam
kelompok dan menyusun objek ke dalam suatu susunan berdasarkan
kriteria tertentu, misalnya sifat dan fungsi.
3) Menginferensi. Inferensi merupakan keterampilan dalam memberikan
penjelasan atau interpretasi yang akan menuju pada suatu kesimpulan
mengenai hasil observasi.
4) Meramalkan atau memprediksi. Keterampilan memprediksi merupakan
suatu keterampilan membuat perkiraan tentang sesuatu yang belum
terjadi berdasarkan sesuatu keuntungan atau pola yang sudah ada.
Prediksi di dalam sains dibuat atas dasar observasi.
5) Mengkomunikasikan. Kegiatan mengkomunikasikan ini melibatkan
kemampuan mengutarakan dalam bentuk lisan, tulisan, gambar, grafik,
dan persamaan. Kegiatan ini dapat melatih anak berbahasa yang benar
agar dapat dimengerti oleh orang lain.
6) Menggunakan alat dan melakukan pengukuran. Menggunakan alat dan
pengukuran amat penting dalam sains. Penggunaan alat harus benar dan
mengetahui alasan penggunaannya. Pengukuran juga harus dilakukan
dengan cermat dan akurat.
Menurut Patta Bundu secara khusus pengembangan keterampilan
proses difokuskan pada keterampilan observasi, penyusunan hipotesis,
merancang

percobaan,

interpretasi,

dan

keterampilan

komunikasi.

Penjelasannya adalah sebagai berikut:
a. Keterampilan observasi. Kesempatan menggunakan alat indera untuk
mengamati

suatu

objek

dan

fenomena

sangat

penting

untuk

mengembangkan keterampilan observasi. Semakin banyak melakukan
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kegiatan observasi maka kemampuan keterampilan proses yang dimiliki
anak akan berkembang dengan baik. Pada awalnya mungkin seorang anak
hanya akan mengamati “permukaannya” saja, tetapi seiring dengan rasa
ingin tahu yang tinggi maka anak akan mengamatinya lebih dalam lagi.
b. Keterampilan penyusunan hipotesis. Hipotesis merupakan kecenderungan
untuk menjelaskan beberapa hasil observasi, kejadian, dan hubungan
antara setiap kejadian/ fenomena. Yang perlu dihindari adalah pemikiran
bahwa suatu hipotesis harus selalu benar. Guru harus menanamkan kepada
anak rasa percaya diri dalam mengemukakan pendapat untuk
memperkirakan pemecahan masalah. Hipotesis anak terhadap adanya
masalah masih sangat sederhana sesuai dengan pengalaman mereka. Guru
dapat membantu anak dengan mengajukan pertanyaan yang menimbulkan
kemungkinan jawaban dari anak.
c. Keterampilan merancang percobaan. Keterampilan merancang percobaan
ini meliputi menyusun pertanyaan, membuat prediksi, dan mencari sendiri
jawaban pemecahannya. Anak dilatih untuk memikirkan sendiri langkahlangkah pemecahannya tanpa instruksi yang berlebihan dari guru.
d. Keterampilan interpretasi. Untuk mengembangkan ide-ide anak dari hasil
mengumpulkan data yang diperlukan, mereka harus menafsirkan apa yang
mereka temukan. Keterampilan interpretasi ini terkait dengan kemampuan
memprediksi.
e. Keterampilan komunikasi. Dalam kegiatan sains ada banyak potensi anak
yang dapat dikembangkan, salah satunya komunikasi. Anak dapat
mengkomunikasikan ide/pemikiran, kegiatan yang dilakukan, temuan atau
kesimpulan kepada teman maupun guru.
Dapat disimpulkan bahwa keterampilan proses sains untuk anak usia
dini yang dimaksud

merupakan keterampilan anak dalam mengenal dan

memahami ilmu dan konsep yang ada dalam sains seperti memahami lingkungan
di sekitar anak merasa ingin tahu ataupun bersifat menyelidik, bereksplorasi
dengan lingkungan sekitar. (Nugraha, 2005: 125)
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E. Bentuk Kegiatan Sains untuk Anak Taman Kanak-kanak
Henniger menyatakan bahwa proyek dapat di definisikan sebagai studi
yang mendalam pada suatu topik yang menarik bagi sekelompok anak-anak.
Kegiatan sains untuk anak usia 5-6 tahun hendaknya disesuaikan dengan tingkat
perkembangannya. kegiatan sains tersebut antara lain sebagai berikut:
a. Hubungan sebab-akibat terlihat secara langsung. Anak usia 5-6 tahun tidak
sulit menghubungkan sebab-akibat yang tidak terlihat secara langsung karena
pikiran mereka yang bersifat transduktif. Sains memiliki banyak kegiatan
yang akan memudahkan anak untuk mengetahui adanya hubungan sebabakibat secara langsung, salah satunya dengan neraca dari kayu untuk kegiatan
menimbang benda.
b. Memungkinkan anak melakukan eksplorasi. Kegiatan sains sebaiknya
memungkinkan anak untuk melakukan eksplorasi terhadap berbagai benda
yang ada di sekitarnya, misalnya bermain dengan air, magnet, balon, layanglayang, suara, dan bayang-bayang yang akan menyenangkan bagi anak. Anak
dapat menggunakan panca inderanya untuk bereksplorasi atau melakukan
penyelidikan.
c. Memungkinkan anak mengkonstruksi pengetahuan sendiri. Kegiatan sains
tidak cukup dengan memberi tahu anak tentang definisi atau nama-nama
objek dengan cerita maupun gambar. Tetapi sains untuk anak membutuhkan
objek yang nyata agar anak dapat berinteraksi secara langsung guna melatih
kemampuan mengkonstruksi pengetahuan berdasarkan objek tersebut.
Sebagai contoh untuk mengenalkan kereta api, anak dapat dibawa ke stasiun
untuk melihat secara langsung bentuk dari kereta api.
d. Memungkinkan anak menjawab persoalan “apa” daripada “mengapa”.
Pertanyaan “mengapa” merupakan pertanyaan yang sulit dijawab oleh anak
karena masih terdapat keterbatasan untuk menghubungkan sebab-akibat.
Pertanyaan tersebut harus dijawab dengan logika sebab-akibat. sebagai
contoh saat anak bermain air di pipa, lalu anak ditanya, “Apa yang akan
terjadi jika ujung pipa ini dinaikkan?”. Anak dapat menjawab “Air akan
mengalir melalui ujung yang lain yang lebih rendah”. Anak tidak perlu
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ditanya “Mengapa jika ujung ini dinaikkan air mengalir ke ujung yang lebih
rendah?” Hal itu tidak akan bisa dijawab oleh anak.
e. Lebih menekankan proses daripada produk. Kegiatan sains yang menunjang
anak untuk bereksplorasi dengan benda-benda disekitarnya dengan cara yang
lebih menyenangkan bagi anak. Anak tidak akan berpikir hasilnya, mereka
secara alami akan menemukan berbagai pengertian dari interaksinya tersebut.
Sehingga dapat diartikan bahwa proses lebih penting dari produk/ hasil.
f. Memungkinkan anak menggunakan bahasa dan matematika. Kegiatan
pengenalan sains hendaknya terpadu dengan ilmu lain seperti bahasa,
matematika, dan seni. Melalui bahasa, anak dapat menceritakan apa yang
baru ia lakukan kepada temannya. Melalui matematika, anak dapat
melakukan pengukuran dengan bilangan dan juga membaca angka.
Sedangkan melalui seni, anak dapat menggambarkan objek yang dia amati
kemudian mewarnainya.
g. Menyajikan kegiatan yang menarik (the wonder of science). Melalui sains,
berikan percobaan yang menarik bagi anak misal sulap. Guru dapat
menggunakan ilmu sains untuk membuat percobaan yang ajaib bagi anak TK
yang masih memiliki pemikiran magis. Kegiatan sains yang dilakukan dalam
penelitian ini adalah mencampur warna, menimbang, bermain magnet, dan
terapung tenggelam.
Table 2.1 Gambaran Mengenai Tingkat Pencapaian Perkembangan Koginitif
Anak Usia 5-6 Tahun
Lingkup

Usia

Perkembangan
Kognitif

Tingkat Pencapaian Perkembangan
Anak

5-6 Tahun

1. Menunjukkan aktivitas yang bersifat
eksploratif dan menyelidik (seperti apa
yang terjadi ketika air di tumpahkan)
2. Memcahkan masalah sederhana dalam
kehidupan sehari-sehari dengan cara
yang fleksibel dan di terima social
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3. Menerapkan

pengetahuan

atau

pengalaman dalam konteks yang baru.
Jadi menurut analisis saya bentuk kegiatan sains untuk anak usia dini
yaitu yang bersifat menarik, menekankan proses dari pada hasil, bersifat
menyelidik, membuat anak bereksplorasi dengan lingukannya, malakukkan
tanya jawab dengan teman-teman dan gurunya serta membiarkan anak
mengutarakan apa yang di lihat dan di pelajari tetapi tetap dalam pengawasan
dari guru. (Suyanto, 2008: 76-80)
F. Materi Sains untuk Anak Usia 5-6 Tahun
Menurut istilah secara umum, sains adalah proses pengamatan, berfikir,
dan merefleksikan aksi dan kejadian/ peristiwa. Sains merupakan cara kita
berfikir dan melihat dunia sekitar kita. Ini adalah salah satu cabang ilmu atau
subjek bahasan yang mengkaji fakta fakta / kenyataan yang terkait dengan
fenomena alam. Pengkajian ini pun perlu dilakukkan secara berkelanjutan.
Sejalan dengan pendapat yang di sampaikan oleh Kilmer Hofman bahwa sains
merupakan pengetahuan tentang fenomena-fenomena tertentu. Proses Yang
digunakan untuk mengumpulkan dan mengevaluasi informasi, dan sebagai
bentuk adaptasi manusia pada lingkungan.
Pendapat di atas senada dengan pemahaman tentang sains yang
disampaikan oleh brewer yang mengatakan bahwa sains adalah semua yang
ada/ Nampak disekitar kita, terjadi dimana kita berada. Sains pada anak-anak
usia dini dapat diartikan sebagai hal-hal yang menstimulus mereka untuk
meningkatkan rasa ingin tahu, minat dan pemecahan masalah, sehingga muncul
pemikiran dan perbuatan seperti mengobservasi, berfikir, dan mengaitkan antar
konsep atau peristiwa. Kata sains berasal dari bahasa latin “ scientia” yang
berarti pengetahuan. Berdasarkan Webster new collegiate dictionary definisi
dari sains adalah “pengertahuan yang diperoleh melalui pembelajaran dan
pembuktian” atau “pengetahuan yang melingkup suatu kebeneran umum dari
hukum-hukum alam yang terhjadi misalnya di dapatkan dan dibuktikan melalui
metode ilmiah. Sains dalam hal ini merujuk kepada sebuah sistem
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mendapatkan pengetahuan yang dengan menggunakan pengamatan dan
eksperimen untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena-fenomena yang
terjadi di alam.
Fungsi pendidikan hanyalah memfasilitasi dan membantu agar anak
dapat belajar secara optimal. Menurut piaget anak prasekolah usia 4-6 tahun
berada pada fase perkembangan pra operasional dan menuju konkret
operasional. Untuk itu kegiatan sains sebaiknya disesuaikan dengan tingkat
perkembangan dan karakteristik anak tersebut.
Untuk itu pengenalan kegiatan sains sebaiknya di sesuaikan dengan
tingkat perkembangan yang dilaluinya. Berikut adalah kriteria pengenalan
pembelajaran sains untuk anak TK yaitu: bersifat konkret kegiatan
pembelajaran yang dilakukkan sambil bermain dengan benda benda konkret
(nyata).
Sains proses adalah cara untuk memperoleh pengetahuan, cara
memperoleh pengetahuan dengan melalui observasi, eksperimen menemukan
konsep maupun merumuskan berbagai teori. (Nugraha, 2007:5)
Kegiatan sains yang dapat diberikan untuk anak Taman Kanak-kanak
usia 5-6 tahun antara lain yaitu mengenal gerak, mengenal zat cair, mengenal
timbangan atau neraca, bermain gelembung sabun, mencampur warna dan zat,
mengenal benda-benda lenting, bermain dengan udara, bermain bayang
bayang, melakukan percobaan sederhana, mengenal api dan pembakaran,
mengenal es, bermain pasir, bermain dengan bunyi, bermain magnet, dan
menyayangi binatang. Materi sains yang digunakan dalam penelitian ini adalah
adalah menuang air dari tinggi ke rendah menggunakan gelas plastik,
melarutkan kertas jagung, melakukkan percobaan air berjalan, melakukkan
percobaan bunga air. (Suyanto, 2008: 80-108)
Jadi yang di maksud dengan sains adalah peristiwa atau ilmu yang di
dapat dari alam sekitar atau lingkungan sekitar kita. Dengan memanfaatkan
alam sekitar kita mendapat banyak pengalaman baru dan juga mendapat ilmu
yang baru pula.
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G. Model Pembelajaran Eksperimen
1. Pengertian model pembelajaran eksperimen
Piaget percaya bahwa anak-anak belajar dengan cara yang paling
alami. Melaui eksperimen dan interaksi dengan lingkungan, melalui proses
bermain dan berkegiatan, karena anak pada dasarnya adalah guru terbaik bagi
dirinya sendiri yang mampu membentuk representasi mental dunia melalui
proses memanipulasi objek lingkungannya. Menurutnya balita adalah ilmuan
kecil yang mencoba memahami dunia dengan belajar melalui bereksperimen.
Piaget menyebutb tahap utama perkembangan.
Menurut Syaiful Bahri Djamarah metode eksperimen adalah cara
penyajian pelajaran saat siswa melakukan percobaan dengan mengalami dan
membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajarinya. Sementara itu Mulyani
Sumantri dkk. menyatakan bahwa metode eksperimen adalah cara belajarmengajar yang melibatkan siswa dengan mengalami serta membuktikan
sendiri proses dan hasil percobaan.
Menurut roestiyah yang beranggapan bahwa metode eksperimen
ialah suatu cara mengajar saat siswa melakukan percobaan tentang sesuatu,
mengamati prosesnya, serta menuliskan hasil percobaannya kemudian hasil
pengamatan itu disampaikan ke kelas dan dievaluasi oleh guru.
Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan metode eksperimen
bertujuan agar siswa mampu mencari dan menemukan sendiri berbagai
jawaban atau perdosalan yang di hadapinya dengan mengadakan percobaan
sendiri. Selain itu siswa juga bisa terlatih dalam cara berpikir ilmiah. Dengan
eksperimen, siswa pun mampu menmukan bukti kebenaran dari suatu teori
yang di pelajarinya.
Alquran dalam beberapa ayatnya memberikan dorongan kepada
manusia untuk mengadakan percobaan, pengamatan dan memikirkan tandatanda kekuasaan Allah di alam semesta. Telah dijelaskan oleh Allah dalam
Alquran Surah Al-Ankabut ayat 20 sebagai berikut:

ُ ض فَا ْن
َّ ئ النَّ ْشأَة َ ْاْل ِخ َرة َ ۚ ِإ َّن
َّ ْف بَدَأ َ ْالخ َْلقَ ۚ ث ُ َّم
علَى
ُ اَّللُ يُ ْن ِش
ِ يروا فِي ْاْل َ ْر
ُ قُ ْل ِس
َ َاَّلل
َ ظ ُروا َكي
َيءٍ قَدِير
ْ ُك ِل ش
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Artinya:

Katakanlah,

Berjalanlah

di

(muka)

bumi.

Maka

perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya.
Kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha
Kuasa atas segala sesuatu”.
Perhatian Alquran dalam menyeru manusia untuk melakukan
percobaan, pengamatan dan memikirkan alam semesta dan makhluk-makhluk
yang ada di dalamnya, mengisyaratkan dengan jelas perhatian Alquran dalam
menyeru manusia untuk belajar, baik melalui percobaan sederhana,
pengamatan terhadap berbagai hal, pengalaman praktis dalam kehidupan
sehari-hari, ataupun lewat interaksi dengan alam semesta, berbagai makhluk
dan peristiwa yang terjadi di dalamnya.
Metode yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu metode eksperimen.
Salah satunya yang akan dilakukan penulis adalah melakukan percobaan
sederhana untuk mengembangkan kemampuan kognitif mengenal sifat-sifat
air pada anak.
Metode eksperimen berbeda dengan metode demonstrasi, metode
demonstrasi hanya menekankan pada proses terjadinya dan mengabaikan
hasilnya sedangkan metode eksperimen mulai dari proses sampai dengan
hasilnya. Eksperimen atau percobaan yang dilakukan tidak harus dilksanakan
dilabroratorium, tetapi juga dapat dilakukan di dalam atau diluar kelas, alam
sekitar.kegiatan eksperimen yang dilakukan oleh siswa merupakan
kesempatan baginya untuk bereksplorasi. Ia akan memperoleh pengalaman
meneliti yang dapat mendorongnya untuk menambah pengetahuannya
sendiri, berpikir ilmiah, rasional, serta pengalamannya itu bisa berkembang
di masa yang akan datang.
2. Tujuan Model Pembelajaran Eksperimen
Adapun berbagai tujuan dari metode eksperimen ialah:
a. Siswa mampu mengumpulkan fakta-fakta, informasi, atau data-data yang
diperoleh.
b. Melatih siswa dalam merancang, mempersiapkan, melaksanakan, dan
menceritakan hasil percobaan.
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c. Melatih siswa dalam menggunakan logika berpikir induktif guna menarik
kesimpulan dari fakta, informasi, atau data yang terkumpul melalui
percobaan.
3. Langkah-langkah Pembelajaran dengan metode eksperimen
Ketika siswa akan melaksanakan suatu eksperimen, maka guru perlu
memperhatikan prosedur-prosedur eksperimen, yaitu:
a. Perlu dijelaskan kepada siswa tentang tujuan eksperimen, ia harus
memahami masalah yang akan dibuktikan melalui eksperimen
b. Siswa perlu mengetahui tentang alat dan bahan yang akan digunkan dalam
eksperimen.
c. Selama proses eksperimen berlangsung, guru harus mengawasi.
d. Setelah eksperimen selesai, guru mendiskusikan dengan siswa, dan
melakukan tanya jawab.
4. Persiapan eksperimen
Dalam melakukan eksperimen, persiapan yang matang di perlukan
agar memperoleh hasil yang diharapkan. Dalam hal ini, ada beberapa langkah
yang harus diharapkan, yakni:
a. Menetapkan tujuan eksperimen
b. Mempersiapkan berbagai alat dan bahan yang diperlukan
c. Mempersiapkan tempat eksperimen
d. Mempertimbangkan jumlah siswa dengan alat dan bahan serta daya
tampung eksperimen.
e. Mempertimbangkan dilaksanakan serentak atau bergiliran
f. Perhatikan masalah kemanan dan kesehatan agar dapat memperkecil atau
menghindari resko yang merugikan
g. Berikan penjelasan mengenai sesuatu yang harus diperhatikan dan
tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh siswa, yang termasuk
dialarang atau membahayakan
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5. Pelaksanaan Eksperimen
Setelah semua persiapankegiatan selesai, maka langkah selanjutnya
adalah sebagai berikut:
a. Siswa memulai percobaan. Saat siswa melakukan percobaan, guru
mendekatinya untuk mengamati proses percobaan serta memberikan
dorongan dan bantuan terhadap kesulitan-kesulitan yang dihadapi siswa,
sehingga eksperimen tersebut dapat diselesaikan dan berhasil.
b. Selama eksperimen berlangsung, gruru hendaknya memperhatikan situasi
secara kesuluruahn. Sehingga, jika terjadi hal yang menghambat, maka
bisa segera diselsaikan.
6. Tindak Lanjut Eksperimen
Setelah eksperimen dilakukan kegiatan selanjutnya adalah sebagai berikut:
a. Siswa mengumpulkan hasil eksperimen kepada gruru
b. Guru dan anak mendiskusikan masalah-masalah apa yang di temukan
selama eksperimen
c. Memeriksa menyimpan kembali segala bahan sekaligus peralatan yang
digunakan selama eksperimen.
7. Keunggulan dan Kekurangan Metode Eksperimen
Keunggulan dan kekurangan metode eksperimen sebagai berikut:
a. Keunggulan dari metode eksperimen adalah:
1) Anak secara aktif terlibat mengumpulkan fakta, informasi, atau data
yang diperlukannya melalui percobaan yang dilakukan.
2) Anak memperoleh kesempatan untuk membuktikan kebenaran teoretis
secara

empiris

melalui

eksperimen,

sehingga

anak

terlatih

membuktikan ilmu secara ilmiah.
3) Anak berkesempatan untuk melaksanakan prosedur metode ilmiah,
dalam rangka menguji kebenaran hipotesis-hipotesis.
b. Kekurangan dari metode eksperimen mencakup:
1) Memerlukan peralatan, bahan, dan atau sarana eksperimen bagi setiap
anak atau sekelompok anak. Hal ini perlu dipenuhi karena jika tidak
tersedia akan mengurangi kesempatan anak bereksperimen.
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2) Jika eksperimen memerlukan waktu yang lama, akan mengakibatkan
berkurangnya kecepatan laju pembelajaran.
3) Kurangnya pengalaman anak maupun guru dalam melaksanakan
eksperimen,

akan

menimbulkan

kesulitan

tersendiri

dalam

melaksanakan eksperimen.
4) Kegagalan atau kesalahan dalam eksperimen akan mengakibatkan
perolehan hasil belajar, berupa informasi, fakta, atau data yang salah
atau menyimpang. (rahma, 2019: 18)
Jadi kesimpulan dari model pembelajaran eksperimen adalah
melakukan percobaan dengan tujuan mengetahui tujuan dari hasil yang
dilakukan. Serta biarkan anak untuk menceritakan setelah melakukkan kegiatan
eksperimen.

Dengam metode eksperimen atau percobaan anak-anak dapat

menerima materi pelajaran dengan mudah anak tidak merasa sedang belajar
karna yang sedang berlangsung menarik perhatian dan membuat anak ingin
mencoba sendiri.
H. Materi Sifat-Sifat Air
Terdapat beberapa hal yang harus di persiapkan oleh pendidik
sebelum dilaksanakan pembelejaran sains tentang konsep air, salah satunya
adalah menyiapkan media yang dapat memeberikan pengalaman langsung
sehinggan pengetahuan konseptual anak dapat meningkat.
Dalam pembelajaran sains pada anak usia dini di perlukan pemenuhan
aspek yang terkait dengan pembelajaran sains meliput tujuan, dukungan material
yang dibutuhkan (alat, bahan, media), penyiapan anak, pengembangan kegiatan,
penguatan dan penghargaan, lembar kerja anak dan evaluasi.
Sifat zat cair (sifat-sifat air) antara lain memiliki ukuran yang tetap,
memiliki bentuk yang tidak tetap mengikuti wadahnya, dapat melarutkan benda
lain air dapat mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah air dapat
meresap melalui celah-celah kecil. Air memiliki bentuk yang tidak tepat
mengikuti wadah yaitu air yang dituang kedalam gelas akan mengikuti bentuk
gelas, ketika dipindahkan ke mangkuk maka bentuk akan berubah menjadi
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bentuk mangkuk. Air melarutkan zat contohnya ketika ketika membuat teh
manis, maka gula akan larut bersama air. Air mengalir dari tempat tinggi ke
tempat rendah hal ini terjadi karena pengaruh gaya gravitasi bumi, gaya tarik
gravitasi bumi membawa aliran air dari mata air pegunungan menuruni lembah
hingga sampai kelautan (daratan yang paling rendah). Air meresap ke celahcelah kecil contohnya seperti menyiram bunga, kemudian spons cuci piring yang
meresap air.
Selain dari yang lima tersebut juga yang menyebutkan sifat-sifat air
terdiri dari tujuh bagian diantaranya sebagai berikut:
a. Air menempati ruang dan mempunyai berat
b. Permukaan air yang tenang selalu datar
c. Air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah
d. Air melarutkan berbagai zat
e. Air menekan ke segala arah
f. Air meresap melalui celah-celah kecil
g. Air dapat berubah wujud karena pengaruh suhu (mengembun menguap,
membeku, mencair dan menyublim). (Nugraha, 2008:109).
Dari penjelasan di atas adalah sifat air adalah mengikuti bentuk wadah
air melarutkan beberapa zat, air mengalir dari tempat tinggi ke rendah. Materi
yang digunakan peniliti disini adalah materi yang mudah di pahami anak dengan
menggunakan metode percobaan sederhana. anak di harapkan lebih mudah
mengerti dan menginngat meteri yang di sampaikan.
I. Mengenalkan sifat-sifat air pada anak usia dini
Menurut suyanto “upaya pengenalan tentang sifat-sifat air hendaknya
dilakukkan sejak usia dini dengan kegiatan yang menyenangkan dan melalui
metode eksperimen agar anak mengalami proses sains secara langsung. Hal itu
dilakukkan agar anak tidak hanya mengetahui hasilnya saja tetapi juga dapat
mengerti proses dari kegiatan sains yang di lakukkannya. Sains memungkinkan
anak melakukkan eksplorasi terhadapat berbagai benda, baik benda hidup
mupun mati. Selain itu juga dapat melatih anak menggunakan panca indranya
untuk mengenal berbagai gejala benda dan peristiwa”. Maka dari itulah penulis
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ingin meningkatkan kemampuan mengenal sifat-sifat air agar anak dapat
mengetahui gejala-gejala yang terjadi di alam serta dengan seringnya anak
melakukkan eksplorasi mengenai sains, rasa ingin tahu anak untuk mencari
suatu kebenaran yang nyata akan berkembang dan sikap ilmiah anak akan
muncul. (Suyanto, 2008:23 )
Air merupakan salah satu kesengangan bagi anak. Dari kesenangan
tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran bagi guru untuk
meningkatkan kemampuan kognitif mengenal sifat-sifat air pada anak.
Berbagai kegiatan yang dilakukkan dalam penelitian ini mengenal sifat-sifat
air pada anak dengan melakukan eksperimen antara lain:
1) Air mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah
2) Air melarutkan kertas jagung
3) Air dapat meresap kecelah-celah kecil dengan melakukkan percobaan air
berjalan
4) Melakukkan percobaan air berjalan
Dari penjelasan di atas bisa di simpulkan cara mengenalkan sifat-sifat
air pada anak usia dini dengan kegiatan yang menyenangkan dan melalui
metode eksperimen agar anak mengalami proses sains secara langsung. Hal itu
dilakukkan agar anak tidak hanya mengetahui hasilnya saja tetapi juga dapat
mengerti proses dari kegiatan sains yang di lakukkannya. Air merupakan salah
satu kesengangan bagi anak. Dari kesenangan tersebut dapat dijadikan sebagai
bahan pembelajaran bagi guru untuk meningkatkan kemampuan kognitif
mengenal sifat-sifat air pada anak.
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J. Penelitian Yang Relevan
Berikut dapat dijelaskan penelitian relevan atau yang sama dengan
penelitian yang diteliti oleh peneliti:
Table 2.2 Penelitian Yang Relevan
Nama dan
No

tahun

Isi

Persamaan

Perbedaan

penelitian ini adalah sama
sama
menggunakan
menggunakan
kegiatan
peningkatan proses sains
melalui percobaan sederhana
dan pendekatan yang di
lakukan peneliti sama sama
menggunkan
penelitian
tindak kelas.

Peneilitian ini

penelitian ini adalah sama
sama
menggunakan
menggunakan
kegiatan
peningkatan proses sains
melalui penerapan metode
eksperimen dan pendekatan
yang di lakukan peneliti sama
sama menggunkan penelitian
tindak kelas

Penelitian ini

penelitian
1

2.

Santi M. J. Peningkatan
keterampilan
proses
Wahid,
sains melalui percobaan
Slamet
sederhana anak usia 5-6
Suyanto
tahun di TK IT
ALBINA TERNATE”
2015
Jenis penelitian ini
adalah
penelitian
tindakan
kelas
(kolaboratif)
yang
terdiri dari tiga siklus &
enam pertemuan. Data
yang
terkumpul
dianalisis
secara
deskriptif kualitatif dan
kuantitatif.
Fitria
Upaya meningkatkan
keterampilan
proses
Arumsari
sains Melalui penerapan
2013
metode
eksperimen
Pada kelompok b1 di
TK
ASSA’ADAH
BALEDONO
PURWOREJO”
Penelitian
ini
merupakan Penelitian
Tindakan Kelas.

dilakukkan di
TK IT Albina
Ternate

dilakukkan di
TK
Assa’adah
Baledono
Purworejo
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3.

Husniah
Rahmah
2019

Penerapan
Metode
Eksperimen
Dalam
Meningkatkan
Kemampuan Kognitif
Mengenal
Sifat-Sifat
Air Anak Usia 5-6
Tahun Di RA Maryam
Sei Rampah

penelitian ini adalah sama
sama menggunakan kegiatan
penerapan
metode
eksperimen
dalam
meningkatkan kemampuan
kognitif mengenal sifat- sifat
air. proses sains melalui
penerapan
metode
eksperimen dan pendekatan
yang di lakukan peneliti sama
sama menggunkan penelitian
tindak kelas

Penelitian ini
dilakukkan di
RA Maryam
Sei Rampah

K. Kerangka Berfikir
Metode eksperimen bertujuan agar siswa mampu mencari dan
menemukan sendiri berbagai jawaban atau perdosalan yang di hadapinya dengan
mengadakan percobaan sendiri. Selain itu siswa juga bisa terlatih dalam cara
berpikir ilmiah. Dengan eksperimen, siswa pun mampu menmukan bukti
kebenaran dari suatu teori yang di pelajarinya.
Sifat zat cair (sifat-sifat air) antara lain memiliki ukuran yang tetap,
memiliki bentuk yang tidak tetap mengikuti wadahnya, dapat melarutkan benda
lain air dapat mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah air dapat
meresap melalui celah-celah kecil. Air melarutkan zat contohnya ketika ketika
membuat teh manis, maka gula akan larut bersama air.
KONDISI
AWAL
TINDAKAN

Guru: sudah
menginformasi
kan metode
eksperimen
Melakukan
eksperimen

KONDISI
AKHIR

Anak: masih
minimnya
pengetahuan
tentang
bereksperimen
Mengenal sifat
sifat air

Ketrampilan
proses sains anak
berkembang

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir Penelitian tindak kelas
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Kondisi awal guru sudah menginformasikan metode eksperimen kepada
anak, tetapi masih minimnya pengetahuan anak tentang bereksperimen.
Kemudian guru melakukkan metode eksperimen untuk mengenal sifat-sifat air.
Pada kondisi akhir diharapkan keterampilan sains anak berkembang.
L. Hipotesis
Berdasarkan kajian teori kerangka berfikir di atas, dapat di rumuskan
hipotesi, bahwa dengan kegiatan pembelajaran sains sederhana dengan
menggunakan metode eksperimen untuk mengenal sifat-sifat air dapat
meningkatkan kemampuan sains sederhana anak di RA Bustanul Ulum.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian
Metode penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (Classroom
Action Reaserch) yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas proses
pembelajaran dikelas dengan sasaran akhir memperbaiki karakter kedisiplinan
anak. Pendekatan Penelitain menggunakan penelitian tindakan kelas model
spiral Kemmis dan Mc Taggart yaitu terbentuk spiral dari siklus yang satu ke
siklus yang berikutnya.
Model Kemmis dan Mc Taggart menggabungkan komponen acting dan
observing dalam satu kesatuan karena keduanya merupakan tindakan yang tidak
terpisahkan, terjadi dalam waktu yang sama. Dalam perencanaannya Kemmis
menggunakan sistem spiral refleksi diri yang setiap siklus meliputi 3 komponen
yaitu: rencana (planning), tindakan (acting), pengamatan (observing), dan
refleksi (reflecting).

Gambar 3.1 Desain PTK Model Spiral Kemmis dan Mc Taggart
Penelitian ini, penulis berusaha mendeskripsikan bentuk pembelajaran
untuk meningkatkan kemampuan mengenal sifat-sifat air melalui metode
eksperimen, maka dengan demikian data yang akan dikumpulkan dalam
penelitian

bersifat

deskriptif

yaitu

mengenai

uraian-uraian

kegiatan

pembelajaran anak dan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan
jenis penelitian tindak kelas. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah
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metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK) sebagai cara untuk menjawab
permasalahan yang ada.
Peneliti memilih model ini karena komponen pada tindakan dan
observasi harus dilakukan bersamaan agar peneliti tidak kehilangan momentum
saat harus melihat sejauh mana tingkat perkembangan anak.
B. Setting dan Subjek Penelitian
1. Setting Penelitian
Setting penelitian terdiri dari tempat dan waktu penelitian. Kedua
aspek tersebut dapat diuraikan seperti dibawah ini:

Gambar 3.2 di depan sekolah Raudatul Athfal Bustanul Ulum
a. Tempat Penelitian

Peneilitian ini dilakukan di Raudatul Athfal Bustanul Ulum
Muaro Jambi Sungai Bahar. Raudatul Athfal tersebut terletak di
persimpangan jalan menuju SD dan MTS, RA tersebut memilki 5
ruangan, 3 ruang kelas dan 1 kantor disekat dengan ruang TU, 1 ruang
UKS. Raudatul Athfal juga tersebut memiliki 2 toilet. Situasi di luar
ruangan terdapat bebrapa permainan seperti 2 buah ayunan, bola
panjatan terowongan dan juga ayunan bulat. Area diluar kelas sangat
luas cukup luas untuk area bermain anak dan terdapat pagar yang
membatasi sekolah. Didasarkan atas pemikiran bahwa fokus
permasalahan penelitian yang akan menjadi objek ini relevan dengan
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keadaan pokok penelitian. Alasan praktis pemilihan lokasi tersebut juga
didasarkan pada pertimbangan, yaitu: 1) Keterjangkauan lokasi
penelitian oleh peneliti, baik dari segi tenaga maupun efisien waktu, 2)
Situasi sosial; sebelum mendapatkan izin formal, untuk memasuki
lokasi tersebut peneliti telah mendapatkan komunikasi informal dengan
pihak sekolah sehingga mendapat izin secara informal.
b. Waktu Penelitian
Waktu penelitian dilakukan kurang lebih selama 1 bulan mulai dari
03 September 2020- 02 Oktober 2020.

2. Subjek Penelitian
Subjek penelitian adalah individu, benda, yang dijadikan sumber
informasi yang di butuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Istilah
lain yang di gunakan untuk menyebut subjek penelitian adalah responden,
yaitu orang yang memebrikan respon atas parlakuan yang di berikan
kepadanya.
Subjek penilitian ini adalah anak kelompok B di Raudatul Athfal
Bustanul Ulum, subjek penilitian lainnya adalah guru dan peniliti sendiri
dan anak yang akan menjadi subjek penilitian adalah 12 orang anak yang
terdiri dari 5 perempuan dan 7 laki laki. Subjek peneliti lainnya adalah
pendidik (guru) dan peneliti sendiri.
C. Rancangan Tindakan
Pelaksanaan PTK akan diterapkan dalam dua siklus yang akan di
laksanakan selama 1 bulan, dengan siklus pertama menggunakan Menentukan
tema dan sub tema pembelajaran. Adapun tema pembelajaran yaitu Air, Udara,
dan Api serta Alam Semesta.Siklus 1
1. Siklus 1: Pelaksanaan PTK dimulai dengan siklus 1 yang terdiri dari empat

kegiatan yaitu: perencanaan, pelaksanaan (tindakan), pengamatan, dan
refleksi.
a. Perencanaan
Kegiatan yang dilakukan peneliti pada tahap ini yaitu:
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1)

Membuat rancangan proses pembelajaran harian sesuai dengan tema

dan sub tema.
2) Mempersiapkan alat dan bahan seperti yang akan digunakan dalam
melakukan penelitian dengan menggunakan alat eksperimen
3) Membuat lembar observasi siswa, mengevaluasi secara cara kerja
anak saat anak melakukan eksplorasi dan memberikan penilaian
terhadap hasil kerja yang telah disesuaikan oleh anak.
b. Tindakan
Tindakan yang dilakukan peneliti meliputi:
1) Membuat suasana belajar sebaik mungkin memberikan semangat dan
motivasi siswa untuk belajar.
2) Memperkenalkan anak tentang sifat air yang akan dipelajari
3) Serta memperlihatkan alat dan bahan
4) Dilanjutkan dengan kegiatan inti yaitu pembelajaran eksperimen yang
dilakukan anak dengan melakukan kegiatan menuang air dari atas ke
bawah dengan menggunakan 2 gelas plastik kosong salah satu di isi
air dan setelah itu anak diminta untuk menuang air yang berada dalam
gelas tersebut kemudian di tuang ke dalam gelas yang masih kosong,
dan melakukan percobaan melarutkan kertas jagung dengan
menggunakan 2 gelas plastik dan beberapa potong kertas jagung yang
berwarna merah dan stik es krim untuk mengaduk cara bermainnya
adalah dengan menuang air ke dalam gelas yang masih kosong setelah
itu masukkan beberapa potong kertas jagung yang berwarna tadi
kemudian minta untuk mengaduknya.
5) Melakukan evaluasi
6) Menganalisis hasil evaluasi
7) Merefleksikan pelaksanaan tindakan untuk menentukan perbaikan
pada siklus selanjutnya.
c. Pengamatan
Pengamatan adalah cara yang dipilih oleh peneliti dalam
melakukan pengamatan secara langsung dan sistematis. Pengamatan
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terdapat pembelajaran menggunakan lembar observasi aktivitas siswa
dan lembar observasi pelaksanaan pembelajaran untuk guru peneliti.
Hasil observasi digunakan untuk menentukan jenis tindakan perbaikan
pada siklus berikutnya.
d. Refleksi
Dari data yang telah diproleh baik dari aktivitas siswa maupun
hasil belajar, akan dianalisis dengan menggunakan perhitungan data
penilaian pada masing-masing siklus. Analisis ini merupakan kegiatan
refleks untuk menentukan apakah tindakan yang dilalui sudah sesuai
harapan atau masih harus diperbaiki pada siklus berikutnya.
2. Siklus 2: Pelaksanaan PTK dimulai dengan siklus 1 yang terdiri dari empat

kegiatan yaitu: perencanaan, pelaksanaan (tindakan), pengamatan, dan
refleksi.
a. Perencanaan
Kegiatan yang dilakukan peneliti pada tahap ini yaitu:
1) Membuat rancangan proses pembelajaran haria sesuai dengan tema
dan sub tema.
2) Mempersiapkan alat dan bahan seperti yang akan digunakan dalam
melakukan penelitian dengan menggunakan alat alat eksperimen
3) Membuat lembar observasi siswa, mengevaluasi secara cara kerja
anak saat anak melakukan eksplorasi dan memberikan penilaian
terhadap hasil kerja yang telah disesuaikan oleh anak.
b. Tindakan
Tindakan yang dilakukan peneliti meliputi:
1) Membuat suasana belajar sebaik mungkin memberikan semangat dan
motivasi siswa untuk belajar.
2) Memperkenalkan anak sifat sifat air yang akan dipelajari
3) Serta memperlihatkan alat dan bahan yang akan di gunakan dalam
eksperimen
4) Dilanjutkan dengan kegiatan inti yaitu, melakukan eksperimen,
percobaan air berjalan menggunakan beberapa gelas plastik, pewarna
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makanan, air, tisyu toilet cara bermainnya adalah dengan cara
menuang air kedalam gelas plastik kemudian tetesi pewarna makanan
kedalam gelas plastik tersebut kemudian masukkan tisyu dan tunggu
beberapa saat. percobaan bunga air yang mekar dengan menggunakan
bahan-bahan air, piring, susu, pewarna makanan, sabun cuci piring,
dan cotton bud, tuangkan susu kedalam piring, lalu teteskan beberapa
pewarna makanan kedalam piring yang beris susu kemudian ambil
cotton bud, celupkan ke dalam sabun cuci piring, lalu cotton bud tadi
celupkan lagi kedalam piring yang berisikan pewarna makanan dan
susu tadi dan minta anak melihat reaksi dari percobaan tersebut
hasilnya seperti bunga yang bermekaran.
5) Melakukan evaluasi
6) Menganalisis hasil evaluasi
7) Merefleksikan pelaksanaan tindakan untuk menentukan perbaikan
pada siklus selanjutnya.
c. Pengamatan
Observasi adalah cara yang dipilih oleh peneliti dalam
melakukan pengamatan secara langsung dan sistematis. Pengamatan
terhadap pembelajaran menggunakan lembar observasi aktivitas siswa
dan lembar observasi pelaksanaan pembelajaran untuk guru peneliti.
Hasil observasi digunakan untuk menentukan jenis tindakan perbaikan
apakah siklus ini berhasil atau tidak.
d. Refleksi
Berdasarkan analisis data yang telah diproleh baik dari aktivitas
siswa maupun hasil belajar, akan dianalisis dengan menggunakan
perhitungan data penilaian pada masing-masing siklus. Analisis ini
merupakan kegiatan refleksi untuk menentukan apakah tindakan yang
dilalui sudah sesuai harapan, atau masih harus diperbaiki pada siklus
berikutnya.

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN STS JAMBI

36

D. Sumber Data
1. Data Primer
Data primer yang peneliti ambil didapatkan dari informasi atau
orang yang dapat memberikan informasi tentang data penelitian. Informasi
dalam penelitian ini adalah anak RA Bustanul Ulum tahun akademik 20202021 berserta kolaborator. Data primer yang peneliti ambil didapatkan dari
informan atau orang yang dapat memberikan informasi tentang data
penelitian. Yakni kepala sekolah, guru dan siswa dan diambil dari
kebiasaan.
2. Skunder
Data sekunder yang peneliti ambil berdasarkan buku-buku
pendukung: Peningkatan Keterampilan Proses Sains Melalui Percobaan
Sederhana Anak Usia 5-6 Tahun Di Tk-It Albina Ternate; Penerapan
Metode Eksperimen Dalam Meningkatkan Kemampuan Kognitif Mengenal
Sifat-Sifat Air Anak Usia 5-6 Tahun Di Ra Maryam Sei Rampah; Desain
Belajar Mengerjain Kreatif

Berbasis Sains; Upaya Meningkatkan

Keterampilan Proses Sains Melalui Penerapan Metode Eksperimen; Metode
Penelitian Pendidikan; Panduan Penulisan Skripsi; Panduan Lengakap
Penelitian Kelas; dan melalui beberapa tekhnik pengumpulan data baik
melalui data siswa, sumber yang tidak langsung memberikan data kepada
pengumpul data jenis data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini
misalnya dokumentasi atau arsip.
E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data
1. Teknik pengumpulan data
Tehknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan
bantuan guru kelas dijadikan landasan untuk mengetahui tingkat
keberhasilan meningkatkan kemampuan sains sederhana anak melalui
kegiatan bereksperimen untuk mengenal sifat-sifat air. Adapun teknik
pengumpulan data yang di lakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:
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a. Observasi
Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematik
fenomena-fenomena yang diselidiki Sutrisno. Metode observasi adalah
suatu pengamatan yang sengaja disistematis tentang fenomena-fenomena
sosial dengan segala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan.
Observasi merupakan pengamatan langsung terhadap fenomenafenomena objek yang diteliti secara sistematis agar diperoleh gambaran
yang lebih konkrit tentang kondisi dilapangan.
Lembar observasi yang digunakan berupa pengamatan, dengan
memberi ceklis, instrumen observasi berupa rating score dengan jujur
berdasarkan pengamatan dengan pedoman skala perkembangan anak
yaitu: belum berkembang (BB) = satu (1), Mulai Berkembang (MB) =
dua (2), berkembang Sesuai Harapan (BSH) = Tiga (3), Berkembang
Sangat Baik (BSB) = Empat (4). (Sutrisno,2002:136).
b. Wawancara
Menurut Wina (2009: 96) wawancara dapat diartikan sebagai
tehnik pengumpulan data dengan menggunakan bahasa baik secara
tatap muka ataupun melalui saluran media tertentu Menurut Mulyana
(2002:180) Wawancara adalah bentuk komunikasi antar dua orang,
melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang
lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan
tertentu. Secara garis besar wawancara dibedakan menjadi dua, yakni
wawancara tak terstruktur dan wawancara terstruktur.
Wawancara tak terstruktur sering juga disebut wawancara
mendalam, wawancara intensif, wawancara kualitatif dan wawancara
terbuka (open-ended interview). Sedangkan wawancara terstruktur
sering juga disebut wawancara baku (standardized interview), yang
susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya (biasanya
tertulis) dengan pilihan-pilihan jawaban yang juga sudah disediakan.
Wawancara

terstruktur

digunakan

sebagai

tehnik

pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui
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dengan pasti tentang informasi apa yang diperoleh. Oleh karena itu
dalam wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrument
penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternative yang
jawabannya pun telah dipersiapkan.
Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara
yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara
yang sudah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk untuk
mengumpulan datanya. Pedoman yang digunakan hanya berupa garisgaris besar permasalahan. Adapun ciri-ciri dari wawancara tak
terstruktur antara lain sebagai berikut: bersifat luwes, susunan kata-kata
dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara,
disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi pada saat wawancara, dan
bersifat terbuka. (Mulyana 2002: 181-183).
Berdasarkan uraian diatas, maka bentuk wawancara yang
peneliti terapakan dalam penelitian adalah wawancara tak terstruktur
atau yang sering disebut dengan wawancara mendalam, wawancara
terbuka.
c. Dokumentasi
Dalam sugiyono dokumentasi merupakan catatan peristiwa
yang sudah berlalu, bisa berbentuk tulisan, gambar, maupun monumental
dari seseorang. Hasil penelitian akan lebih kredibel apabila didukung
oleh foto-foto yang ada. Dalam penelitian ini digunakan untuk
mendapatkan data mengenai kegiatan yang terjadi selama tindakan
diberikan. Tekhnik ini lebih menjelaskan suasana yang terjadi dalam
proses pembelajaran.
Tehnik ini digunakan untuk mendapatkan data mengenai
kegiatan yang terjadi selama tindakan diberikan. Tindakan ini lebih
menjelaskan suasana yang terjadi dalam proses pembelajaran tehnik
dokumentasi merupakan cara untuk menggumpulkan data melalui
dokumentasi yang tersedia. Tehnik ini menggali data tentang Raudatul
Athfal Bustanul ulum seperti sejarah berdirinya, keadaan guru, keadaan
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peserta didik, keadaan saran dan prasarana dan lain-lain. (sugiono,
2015;29).
2. Instrument pengumpulan data
Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang di
teliti (Pada penelitin ini instrumen yang digunakan adalah lembar observasi,
wawancara dan dokumentasi.
a. Lembar observasi
1.) Defenisi Konseptual
a) Sains sederhana
Menurut sumanto dkk, sains merupakan cara mencari tahu
tentang alam secara sistematis untuk menguasai pengetahuan, faktafakta, konsep-konsep, prinsip proses penemuan, dan memilki sikap
ilmiah.
b) Eksperimen
Eksperimen adalah tahap pembelajaran dimana anak diminta
aktif dan memerikan kesempatan kepada anak untuk memahami,
menemukan informasi suatu pengetahuan atau ilmu-ilmu baru
yang terdapat dilingkungan sekitar. Indikator konseptual dalam
penelitian ini berkaitan dengan kognitif anak dengan melakukan
eksperimen untuk mengenal sifat-sifat air untuk meningkakan
kemampuan sains anak usia dini.
c) Sifat-sifat air
Sifat zat cair (sifat-sifat air) antara lain memiliki ukuran yang
tetap, memiliki bentuk yang tidak tetap mengikuti wadahnya, dapat
melarutkan benda lain air dapat mengalir dari tempat tinggi ke
tempat yang rendah air dapat meresap melalui celah-celah kecil.
Air memiliki bentuk yang tidak tepat mengikuti wadah yaitu air
yang dituang kedalam gelas akan mengikuti bentuk gelas, ketika
dipindahkan ke mangkuk maka bentuk akan berubah menjadi
bentuk mangkuk. Air melarutkan zat contohnya ketika ketika
membuat teh manis, maka gula akan larut bersama air. Air
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mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah hal ini terjadi karena
pengaruh gaya gravitasi bumi, gaya tarik gravitasi bumi membawa
aliran air dari mata air pegunungan menuruni lembah hingga
sampai kelautan (daratan yang paling rendah). Air meresap ke
celah-celah kecil contohnya seperti menyiram bunga, kemudian
spons cuci piring yang meresap air.
2.) Definisi Operasional
a) Sains sederhana
Penilaian anak di berikan berkaitan dengan sains sederhana
anak yaitu: anak menunjukkan aktifitas yang bersifat eksploratif dan
menyelidik (seperti apa yang terjadi ketika air di tumpahkan),
memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari
dengan cara yang fleksibel dan di terima social, menerapkan
pengetahuan atau pengalaman dalam konteks yang baru.
b) Eksperimen
Dalam menerapkan metode eksperimen proses pembelajaran
akan di rancang sedemikian rupa agar peserta didik mampu
mengikuti penerapan metode eksperimen yaitu: Anak menuang air
dari atas ke bawah, Anak melarutkan kertas jagung berwarna merah,
anak melakukkan percobaan air berjalan, anak melakukkan
percobaan bunga air.
c) Sifat-sifat air
Dalam penerapan mengenal sifat-sifat air akan di lakukkan
pemberian contoh pada setiap siklus dan terus di lakukkan selama
penelitian berlangsung. Dengan memberikan contoh secara lagsung
kepada anak dapat menjelaskan bagaimana sifat-sifat air.
(sumanto,2007: 14)
Indikator penelitian anak dalam PERMENDIKBUD NOMOR 137
TAHUN 2014 mengenai capaian kognitif anak yaitu: dalam hal ini tingkat
capaian kognitif: tingkat capai perkembangan kognitif anak usia 5-6 Tahun
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yaitu: Menunjukkan aktivitas yang bersifat eksploratif dan menyelidik
(seperti apa yang terjadi ketika air di tumpahkan)
Untuk membuat format lembar observasi diperlukan kisi-kisi
instrumen. Berikut kisi-kisi instrument pada penelitian ini:
Table 3.5 kisi-kisi instrument penelitian
Variable
Kognitif

Indikator
Menunjukkan

No

Deskriptor

Item

aktifitas Melakukkan

yang bersifat eksploratif eksperimen
dan menyelidik (seperti apa berbagai

1
dengan

media

dan

yang terjadi ketika air di kegiatan
tumpahkan)
Memecahkan

masalah Menyelesaikan kegiatan

sederhana
kehidupan

2

dalam eksperimen sederhana
sehari-hari

dengan cara yang fleksibel
dan diterima social.
Menerapkan pengetahuan Mengenal gejala sebab

3-4

atau pengalaman dalam dan akibat yang terkait
konteks yang baru.

dengan

kegiatan

eksperimen.
(Di kutip dari Undang-undang Republik Indonesia NO. 20 Tahun 2003
tentangSISDIKNAS//https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/bsnp/Permendikbud13
72014StandarNasionalPAUD.pdf)
Table 3.6 Aspek kemampuan sains sederhana anak yang akan di nilai
No

Skor

Aspek yang dinilai
BB

1

Anak menuang air dari atas ke bawah

2

Anak

melarutkan

kertas

MB

BSH

BSB

warna/

kertas jagung
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3

Anak melakukkan percobaan air
berjalan

4

Anak melakukkan percobaan bunga
air

Table. 3.7 Lembar observasi kemampuan sains sederhana anak kelompok
B siklus I
Aspek yang akan di nilai
No

Nama
Anak

Menuang air dari
atas ke bawah

Melarutkan kertas
jagung

4

4

3

2

1

3

2

Skor

1

1
2
3
4
5
Table. 3.8 Lembar observasi kemampuan sains sederhana anak kelompok
B siklus II
Aspek yang akan di nilai
No

Melakukkan
percobaan air
berjalan

Nama
Anak
4

3

2

Melakukkan
percobaan bunga
air
1

4

3

2

Skor

1

1
2
3
4
5
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b. Lembar wawancara
Dalam hal ini peniliti menggunakan lembar wawancara untuk
mewawancarai kepala sekolah, guru kelas B1 yang di lakukkan sebelum
pembelajaran dan di berikan sesudah tindakan.
Tabel 3.9 Kisi-kisi wawancara kepala sekolah
No

Pertanyaan

1

Siapa yang mendirikan RA Bustanul Ulum ini?

2

Bagaimana sejarah berdirinya sekolah ini?

3

Apa saja visi misi di RA Bustanul Ulum?

4

Bagaimana keadaan pendidik dan peserta didik di

Jawaban

RA Bustanul Ulum?
5

Bagaimana mana keadaan sarana dan prasana di RA
Bustanul Ulum?

Table 3.10 kisi-kisi wawancara guru sebelum pembelajaran
No

Pertanyaan

1

Apakah ibu pernah mengikuti seminar atau pelatihan

Jawaban

mengenal aktivitas pembelajaran anak usia dini
berbasis eksperimen?
2

Apa yang ibu ketahui tentang aktivitas pembelajaran
yang berbasis eksperimen?

3

Bagaimana cara ibu untuk bereksplorasi melalui
aktivitas pembelajaran berbasis eksperimen pada
anak usia dini?

4

Teknik pengaplikasian apa yang ibu gunakan untuk
kemampuan bereksperimen anak?

5

Teknik pengaplikasian apa saja yang ibu terapkan
dalam aplikasi pembelajaran?

6

Bagaimana respon anak ketika guru mengajak anak
untuk melakukkan kegiatan eksperimen?
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7

Bagaimana sikap ibu ketika ada anak yang tidak
merespon pada saat kegiatan eksperimen?

8

Menurut ibu apakah manfaat pembalajaran berbasis
eksperimen?

9

Menurut ibu apa kekurangan dari penerapkan
kegiatan berekperimen pada anak?

10

Menurut ibu apa kelebihan dari penerapan kegiatan
bereksperimen pada anak?

Table 3.11 kisi-kisi wawancara guru setelah pembelajaran
No
Pertanyaan
1

Jawaban

Apakah dengan pembelajaran sains sederhana
melalui metode eksperimen untuk mengenal sifat air
dapat meningkatkan kemampuan sains sederhana
anak?

2

Apakah setelah penggunaan kegiatan pembelajaran
metode eksperimen mengenal sifat air anak lebih
bias berkeksplorasi tentang sains sederhana?

3

Apakah anak lebih mengenal tentang sains sederhana
untuk mengenal sifat-sifat air setelah melakukan
kegiatan pembelajaran sains sederhana melalui
metode eksperimen untuk mengenal sifat-sifat air?

c. Lembar Dokumenasi
Dokumentasi srana pengumpulan data-data pada penelitian baik
berupa dukumen-dokumen sekolah maupun dokumen berupa foto.
Berikut table mengenai dokumen apa saja yang dibutuhkan pada
penelitian ini.
Table 3.12 Dokumentasi Pengumpulan Data
No

Data

Jenis Dokumentasi

1

Aktivitas anak

Foto
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2

Profil sekolah

Dokumentasi sekolah

3

Visi misi sekolah

Dokumentasi sekolah

4

Struktur organisasi sekolah

Dokuemntasi sekolah

F. Kriteria keberhasilan penelitian tindak kelas (PTK)
Penelitian ini di katakana berhasil apabila 71% dari jumlah keseluruhan
anak yaitu 12 orang anak. Apabila 9 dari 12 orang anak mencapai tingkat
pencapaian minimal mereka maka penelitian berhasil dan penelitian yang di
tentukan bersama kolabolator yakni 65% (Jurnal Yusria: 2016)
G. Teknik Analisis Data
Data Teknik analisis data adalah “proses mencari dan menyusun
secara seistematis data yang diperole dari hasil observasi dan dokumentasi
dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam
unit-unit, melaksanakan sintesa, menyusul ke dalam pola, memilih mana yang
penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah
dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.
Teknik analisi dapat diartikan oleh peneliti suatu cara yang digunakan
untuk menguraikan keterangan-keterangan atau data-data yang diperoleh agar
data-data tersebut dipahami bukan saja oleh orang lain yang meneliti, akan
tetapi juga oleh orang lain yang ingin mengetahui penelitian ini.
Model dari Miles dan Huberman, yang membagi langkah-langkah
dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian yaitu: pengumpulan data,
reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.
1. Pengumpulan Data
Pengumpulan data yang di perlukan dalam pengumpulan data masih
bersifat kasar yang muncul dari catatan tertulis dari penelitian. Hal ini dapat
diartikan bahwa ketika peneliti turun kelapangan untuk ketempat penelitian,
maka peneliti harus mencari data yang berkaitan dengan penelitian itu,
peneliti tidak melihat apakah data itu sudah sesuai dengan apa yang diteliti
atau belum, melainkan semua data yang diperoses. Data yang diproleh dari
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proses penjaringan data ini selanjutnya akan direduksi, di ferivikasi dan
disimpulkan sesuai dengan proses analisis data model interaktif.
2. Reduksi Data
Reduks data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada
penyederhanaan, pengabstrakan dan transfortasi data kasar yang muncul dari
catatan-catatan tertulis dilangan. Reduksi data berlangsung terus menerus
selama penelitian ini berlangsung dalam proses reduksi data ini peneliti mulai
memilih mana data yang valid atau tidak, di harapkan supaya hasil akhir dari
penelitian akan memproleh data yang valid dan reduksi data ini terus menerus
berlangsung sampai akhir penelitian.
3. Penyajian Data
Penyajian data diartikan sebagai perangkat informasi yang
terorganisir, yang memungkinkan di tariknya kesimpulan data atau tindakan,
yang merupakan bagian sekunder yang harus ada pada analisis ini. Penyajian
data dalam penelitian ini mencakup ringkasan-ringkasan terstruktur dari
kerangka-kerangka fikir lainnya.
4. Kesimpulan/Verifikasi
Alur ketiga dari kegiatan analisis adalah menarik kesimpulan dari
verifikasi. Penarikan kesimpulan ini setelah data disajikan tersusun dalam
satu kesatuan utuh yang mudah dipahami. Oleh sebab itu, kegiatan
menyimpulkan dilakukan pula verifikasi terhaap temuan-temuan yang
diproleh dari observasi dan dokumentasi yang tersedia.
Kegiatan verifikasi diperlukan untuk membuat kesimpulan menjadi
redibel, artinya terpercaya yang dapat teruji dengan bukti catatan lapangan
melalui metode pengumpulan data yang digunakan. Dengan demikian,
kesimpulan yang dikemukakan menjadi kuat dan valid dalam prosesnya.
Data kuantitatif merupakan proses perhitungan hasil belajar siswa
pada masing-masing siklus dapat dihitung melalui.
a. Penilaian rata-rata siswa
Nilai rata-rata hasil belajar siswa dapat dihitung menggunakan rumus
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∑𝑥
𝑋= 𝑛
∑
Keterangan:
X = nilai rata-rata hasil tes siswa
∑𝑥 = jumlah semua nilai siswa
∑𝑛 = jumlah semua siswa. (Nana Sudjana 2009: 109)
b. Penilaian ketuntasan hasil
Nilai ketuntasan hasil belajar siswa dapat dihitung dengan menggunakan.
P=

(skor yang diproleh) × 100%
(skor total)

(Siswa yang tuntas belajar), dengan skor penilaian:
0-50

: Belum Berkembang

71-80 : Mulai Berkembang
71-80 : Berkembang Sesuai Harapan
81-100 : Berkembang Sangat Baik. (Almiati, dkk, 2008 :208).
G. Jadwal Penelitian
Rencana waktu penilaian akan dilakukan selama 1 bulan, yaitu mulai
dari 03 September 2020 sampai 02 oktober 2020. Rencana waktu ini masih
bersifat relatif, artinya dapat berubah berdasarkan situasi dan kondisi secara
teknis administratif maupun kondisi dilapangan. Berikut ini berikut ini dapat
diberikan uraian tahap-tahap yang dilakukan selama penelitian dilaksanakan.
Tabel. 3.13 Rencana Waktu Penelitian
No

Kegiatan

1

Pengajuan dan
pengesahan

Bulan
Jul

feb mar

jun

jul

ags

sep

okt

nov

des

X

judul
2

Penyusunan

X

Proposal
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No
3

Bulan

Kegiatan

Jul

Seminar

feb mar

jun

jul

ags

sep

okt

X

X

nov

des

X

Proposal
4

Perbaikan hasil

X

X

proposal
5

Pengurusan

X

dan penerbitan
izin penelitian
6

Pengumpulan
data

di

lapangan
7

Analisis

data

X

dan
penyusunan
laporan
penelitian
8

Seminar hasil

X

ujian skripsi
9

Perbaikan hasil

X

ujian skripsi
10

Pengesahan
hasil

X

ujian

skripsi
11

Penggandaan

X

X

dan
penyerahan
laporan hasil
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BAB IV
TEMUAN DAN PEMBAHASAN
A. Temuan Umum
1. Sejarah Raudhatul Atfhal Bustanul Ulum
Raudhatul Athfal (RA) Bustanul Ulum merupakan satuan PAUD
berbasis Islam pertama yang terdapat di Sungai Bahar didirikan pada tahun
2012 dibawah naungan Yayasan Pendidikan Bustanul Ulum. Tokoh yang
paling berjasa dalam membidani lahirnya RA Bustanul Ulum adalah
Pasangan Suami Istri yang juga bekerja di Yayasan Pendidikan Bustanul
Ulum, yaitu Bapak Juli dan Ibu Sri Lestari.
Awal berdirinya RA Bustanul Ulum ini dulunya bapak pendiri
merasa bahwa tidak adanya tingkat pendidikan anak usia dini yang berbasis
Islam sehingga bapak pendiri menginginkan adanya tingkat pendidikan
berbasis Islam itu.
Dengan berbekal alat permainan seadanya dan menggunakan
bangunan di Yayasan Pendidikan Bustanul Ulum di bagian barat, RA
Bustanul Ulum mendapat sambutan baik dari masyarakat. Yayasan Bustanul
Ulum ini dahulunya hanyalah sebuah pesantren Tingkat Madrasah
Tsanawiyah, madrasah Aliyah dan ada juga Taman pendidikan Alquran.
karena berkembangnya zaman dan banyak yang

mendirikan

pendidikan taman kanak kanak di desa panca mulya sungai bahar 3 dan area
sungai bahar menyebabkan Pesantren Bustanul Ulum membuka pendidikan
anak usia dini yang berbasis islam dikarenakan pendidikan anak usia dini
yang berbasis islam belum ada di daerah sungai bahar 3.
Adapun Profil Raudhatul Athfal Bustanul Ulum adalah sebagai
Berikut:
Nama sekolah

: RA Bustanul Ulum

Alamat

: Jalan Suka Damai No: 3 Desa Panca Mulya

Kecamatan

: Sungai Bahar

Kabupaten/kota

: Muaro Jambi

Kode Pos

: 36365
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Penyelenggara

: Yayasan Bustanul Ulum

Izin Penyelenggara

: Kd.05.05/4/PP.00.07/418/2012

Standar Madrasah

: Swasta

Nomor Statistik Sekolah

: 101215050020

NPSN Sekolah

: 69864857

Tahun didirikan Sekolah

: 2012

Tahun Akreditas

:-

Status tanah

: Wakaf

Gambar 4.1 Profil Sekolah
2. Letak Geografis RA Bustanul Ulum
Letak geografis Raudhatul Athfal Bustanul Ulum terletak di jalan
jalan Suka Damai no 3, kelurahan Panca Mulya kecamatan Sungai Bahar
Muaro Jambi. Lokasi mudah dijangkau dengan kendaraan darat, baik
dengan roda dua maupun roda empat. Sangat trategis dekat dengan masjid,
dekat dengan Madrasah tsanawiyah, madrasah aliyah dan dekat dengan
SDN 162 desa panca mulya. Adapun luas Raudhatul athfal Bustanul Ulum
sebagai berikut:
a. Luas tanah Raudhatul Athfal Bustanul Ulum adalah 250 m2
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b. Luas bangunan Raudhatul Athfal Bustanul Ulum adalah 200m2
3. Visi dan Misi
a. Visi
Kurikulum disusun disesuaikan dengan penyesuaian program
pendidikan dengan kebutuhan dan potensi Raudhatul Athfal. RA
Bustanul Ulum sebagai unit penyelenggara pendidikan berupaya untuk
selalu memperhatikan perkembangan dan tantangan masa depan,
misalnya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, arus
globalisasi dan informasi, serta perubahan kesadaran masyarakat dan
orang tua terhadap pendidikan sehingga memacu sekolah untuk
merespons tantangan dan peluang. Oleh karena itu, dirumuskan visi RA
Bustanul Ulum yaitu: “Terwujudnya Generasi Yang Berakhlakul
Karimah, Mandiri, Cerdas, Kreatif Dan Berprestasi”
b. Misi
Untuk mewujudkan visi RA Bustanul Ulum, diperlukan
suatu misi berupa kegiatan jangka panjang dengan arah yang jelas.
Misi sekolah RA Bustanul Ulum yang disusun berdasarkan visi di
atas, yaitu:
a. Membiasakan berperilaku Islami dalam kehidupan sehari-hari.
b. Mengembangkan kemandirian anak melalui kegitan life skill.
c. Melatih dan mengembangkan kecerdasan anak dalam berfikir,
berucap Serta menyelenggarakan proses pembelajaran yang kreatif
dan menyenangkan.
4. Struktur Organisasi
Struktur merupakan sistem format hubungan kerja yang membagi
dan mengkoordinasikan hubungan kerja antara satu dengan yang lainnya.
Struktur organisasi merupakan bentuk dari organisasi secara keseluruhan
yang menggambarkan kesatuan dari berbagai segmen dan fungsi organisasi
yang di pengaruhi lingkungan, ukuran, jenis, teknologi yang digunakan, dan
sasaran yang hendak dicapai. struktur bersifat relatif dan berubah
memerlukan waktu untuk penyesuaian-penyesuaian.
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Raudhatul Athfal Bustanul Ulum mulai manerima siswa baru tahun
pelajaran 2012. Jumlah siswa yang masuk memang tidak banyak, tetapi
dengan anak yang memasuki RA akan diberikan pengalaman belajar yang
menyenangkan berbasis islami dan mendidik bagi anak.

Berdasarkan

keputusan kepala kantor Dapertemen Agama Kota Jambi Nomor kd05.10/6.a/PP.00.4/250/06 pada tanggal 23 maret 2006.
Struktur organisasi akan menjadi lebih jelas dan mudah di pahami
apabila digambarkan dalam bagan atau skema organisasi. Pada struktur
organisasi terhadap gambaran posisi kerja, pembagian kerja, jenis kerja,
jenis kerja yang harus dilakukan, hubungan atasan dan bawahan, kelompok,
komponen atau bagian, tingkat tingkat manajemen atau saluran komunikasi.
Struktur juga menunjukkan hirarki dan wewenang organisasi serta
mempelihatkan hubungan pelopornya.
Dengan di bentuknya struktur organisasi dalam bentuk bagan
ataupun skema organisasi akan mudah di pahami dan lebih terorganisir
ataupun lebih sistematis dengan begitu posisi yang sudah di kelompokkan
akan lebih mudah dalam menjalankan tugas masing-masing sesuai dengan
jabatannya.
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Struktur Kepengurusan RA Bustanul Ulum
Ketua Yayasan
H. Muhammad Yasin

Kepala Sekolah
Sri Lestari, S.Pd.I

Operator

Bendahara

A. Joko Nugroho, S.Psi

Siti Halimah. S.,S

Guru Kelas

Guru Kelas

Belia Dara Ariani, S.Pd

Yeni Yurita, S.Pd.I

Siswa Raudhatul Athfal
Bustanul Ulum

Masyarakat

Gambar 4.2 Struktur Kepengurusan RA Bustanul Ulum
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5. Keadaan fisik sekolah
Ada enam ruang lingkup manajemen PAUD, salah satunya adalah
manajemen sarana dan prasarana PAUD. Sarana merupakan alat yang dapat
digunakan atau alat yang dapat dipindahkan Misalnya kursi, meja, papan
tulis, lemari alat-alat permainan, dan sebagainya. Sedangkan Prasarana
adalah alat yang tidak dapat digerakan, Misalnya seperti ruang kelas, ruang
guru, kamar mandi dan sebagainya. Sarana dan prasarana digunakan
sebagau media untuk mencapai tujuan PAUD
a. Bangunan Sekolah
Luas tanah RA Bustanul Ulum adalah 250 m² dan luas bangunan
RA Bustanul Ulum adalah 200 m². adapun bangunan gedung terdiri dari:
Tabel. 4.2 keadaan bangunan sekolah
No

Jenis

Jumlah

Keterangan

1

Kantor

1 Ruangan

Baik

2

UKS

1 Ruangan

Baik

3

Ruang Kelas

3 Ruangan

Baik

4

WC guru

1 Ruangan

Baik

5

WC murid

1 Ruangan

Baik

6

Tempat cuci tangan

1 Ruangan

Baik

Gambar 4.3 keadaan bangunan sekolah
b. Sarana Bermain di Luar Ruangan
Tabel. 4.3 Keadaan sarana bermain di luar ruangan
No

Jenis

Jumlah

Keterangan

1

Jungkat-jungkit

1 Buah

Baik

2

Ayunan

2 Buah

Baik
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3

Mangkuk Putaran

1 Buah

Baik

4

Bola dunia

1 Buah

Baik

5

Terowongan

1 Buah

Baik

Gambar. 4.4 Keadaan area bermain outdoor anak
6. Keadaan Pendidik Dan Peserta Didik
a. Pendidik/guru
Pada Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen disebutkan bahwa guru merupakan pendidik professional
dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan,
melatih, nilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan dasar dan
pendidikan menengah.
Kualifikasi akademik guru PAUD memiliki ijazah diploma
empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang Pendidikan Profesi Guru
(PPG) PAUD dari perguruan tinggi yang terakreditasi. Sementara itu,
kompetensi Guru PAUD mencangkup pada kompetensi kepribadian,
kompetensi sosial, kompetensi professional dan kompetensi pedagogik.
Table. 4.4 keadaan pendidik di RA Bustanul Ulum
No

Nama Guru

L/P

Jabatan

1

Sri Lestari

P

Kepala Sekolah

2

Siti Halimah

P

Bendahara/ Guru kelas B 1

3

A Joko Nugroho

L

Operator Sekolah

4

Belia DaraAriani

P

Guru Kelas B 2

5

Yeni Yunita

P

Guru KB
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b. Peserta Didik/Murid
Disampaikan oleh NAEYC (National Association For The

Education Of Young Children) yang menyatakan bahwa anak usia dini
adalah anak yang berada pada rentang usia 0-8 tahun, yang mencakup
dalam program pendidikan di taman penitipan anak, penitipan anak
pada keluarga (Family Child Care Home), pendidikan prasekolah baik
swasta maupun negeri, TK dan SD (NAEYC, 1992)
Sedangkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 1 ayat 14 menyatakan
bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang
ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia enam tahun yang
dilakukan

melalui

pemberian

rangsangan

pendidikan

untuk

membentuk pertumbuh dan perkembangan jasmani dan rohani agar
anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut
(Depdiknas, 2003).
Tabel. 4.5 Keadaan Peserta Didik di RA Bustanul Ulum
No
Kelompok/ Kelas
Jumlah Anak
1

B1

12

2

B2

11

3

KB

11

7. Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia atau biasa di singkat SDM potensi yang
terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sesuai
makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola
dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung dalam menuju
tercapainya kesejahteraan. Dalam institut pendidikan sumber daya manusia
terdiri dari:
Tabel 4.6 Sumber Daya Manusia
Status
No
1

Nama
Sri Lestari S.Pd.I

Kepegawaian

Jabatan

Non PNS

Kepala Sekolah
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2

Siti Halimah S.S

Non PNS

Guru Kelas

3

Belia Dara S.Pd

Non PNS

Guru Kelas

4

Yeni Yurita S.Pd.I

Non PNS

Guru Kelas

5

A. Joko Nugroho S.Psi

Non PNS

Operator

B. Kondisi Awal Anak

Sebelum melakukan penelitian, penulis melakukan observasi untuk
mengetahui bagaimana Sains sederhana anak di RA Bustanul Ulum.
Kegiatan pra siklus ini dilakukan pada tanggal 10 agustus 2020, dengan
Subyek anak diantaranya 7 anak laki-laki dan 5 anak perempuan.
Pengumpulan data yang dilakukan yaitu pada saat proses pembelajaran
berlangsung dengan lembar observasi yang berisi indikator dan deskriptor
untuk melihat tentang Sains Sederhana anak di kelas BI.
Pengamatan kondisi pra tindakan di lakukan untuk mengetahui
keadaan nyata yang ada di lapangan sebelum peneliti melakukan penelitian,
peneliti melakukan pratindakan terlebih dahulu. Hasil yang diperoleh pada
kemampuan awal sebelum tindakan pada akhirnya akan dibandingkan
dengan hasil setelah tindakan melalui metode eksperimen. Perbandingan
bertujuan untuk menunjukkan adanya peningkatan sebelum dan sesudah
dilakukan tindakan. Pada tahap ini peneliti dan kolaborator mengamati
tentang Sains Sederhana anak bisa dilihat saat pra siklus dengan
menggunakan metode eksperimen yaitu menuang air dari atas ke bawah
menggunakan gelas plastik yang di isi air kemudian anak diminta minta
menuangkan air kedalam gelas plastik yang kosong kemudian anak diminta
mengamati dan menjelaskan apa yang terjadi peneliti bertanya kepada anak
apakah air mengalir dari atas kebawah atau sebaliknya. Kegiatan yang
berlangsung pada saat penelitian adalah sebagai berikut:
1. Perencanaan
Pada pra siklus ini indikator yang diberikan adalah “menuang
air dari atas ke bawah” dengan Tema “Kendaraan” dan subtema
“kendaraan darat sepedah ”. Materi pembelajaran yang akan dilakukan
pada prasiklus ini adalah : (1) NAM, membaca doa sebelum dan sesudah

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN STS JAMBI

58

kegiatan, meminta tolong dan mengucap salam dengan baik, (2) Bahasa,
menyebutkan macam-macam kendaraan darat, menyebutkan warna
sepedah, dll; (3) Kognitif, menjawab pertanyaan guru dengan konkret;
(4) Motorik Halus, mewarnai gambar sepedah, menuang air dari atas ke
bawah, melarutkan kertas jagung; (5) Sosial Emosional, Anak
mengerjakan tugas dengan mandiri dan bangga dengan hasil kerjanya.
Dan kegiatan ini dilakukan pada kegiatan inti selama 45 menit. Prasiklus
dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2020 yang dihadiri oleh guru
kelompok BI dari pukul 08.00 sampai 10.00 WIB.
2. Pelaksanaan
Berdasarkan data diatas, peneliti kemudian melakukan
kegiatan pra tindakan sebelum siklus pertama untuk mengetahui
kemampuan anak tentang sains sedrhana melalui metode eksperimen.
Berikut merupakan penjabaran pada saat pra tindakan. Kegiatan ini
dilakukan di dalam kelas BI untuk anak usia 5-6 tahun. Jumlah anak yang
mengikuti kegiatan eksperimen selama pra tindakan berjumlah 12 anak.
Peneliti dan guru mengajak anak untuk melakukkan kegiatan sains
sederhana melalui metode eksperimen kegiatan pertama menuang air
yang sudah di isi di gelas plastik dan kemudian anak diminta
menuangkan gelas yang sudah di isi dengan air tadi kedalam gelas plastik
yang masih kosong kemudian anak diminta memperhatikan apa yang
terjadi ketika air di tuang ke gelas yang masih kosong yang di lakukan
oleh anak-anak. Kegiatan ke 2 melarutkan kertas jagung dengan
menggunakan dua gelas plastik gelas yg kosong di isi air dan gelas yang
satu lagi di isi dengan kertas jagung kemudian minta anak untuk
menuang gelas yang berisi air kedalam gelas yang berisi kertas jagung
kemudian minta anak untuk mengaduk gelas tersebut dan minta anak
untuk melihat dan menceritakan hasilnya.
3. Hasil Observasi Prasiklus
Prasiklus dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2020 yang dihadiri
oleh guru kelompok BI dari pukul 08.00 sampai 10.00 WIB. Penulis
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memotret apa yang dilakukan oleh guru dan dengan izin dari pihak
sekolah, diperoleh data tes sebelum tindakan diambil dari cara anak
melakukan kegiatan eksperimen menuang air dari atas ke bawah,
melarutkan kertas jagung yang di lakukan di dalam kelas.
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan kepada anak
mengenai sains sederhana melalui metode eksperimen pada anak usia 56 tahun di RA Bustanul Ulum belum terlalu optimal. Dalam menjelaskan
kegiatan pertama menuang air yang sudah di isi di gelas plastik dan
kemudian anak diminta menuangkan gelas yang sudah di isi dengan air
tadi kedalam gelas plastik yang masih kosong kemudian anak diminta
memperhatikan apa yang terjadi ketika air di tuang ke gelas yang masih
kosong yang di lakukan oleh anak-anak. Kegiatan ke 2 melarutkan kertas
jagung dengan menggunakan dua gelas plastik gelas yg kosong di isi air
dan gelas yang satu lagi di isi dengan kertas jagung kemudian minta anak
untuk menuang gelas yang berisi air kedalam gelas yang berisi kertas
jagung kemudian minta anak untuk mengaduk gelas tersebut dan minta
anak untuk melihat dan menceritakan hasilnya.
Dengan dilakukkannya eksperimen percobaan air munculah
rasa ingin tahu anak mengapa air bisa turun dari tempat tinggi ke tempat
yang rendah. Di buktikan dengan ada anak yang bertanya “ kenapa airnya
bisa jatuh ke bawah?” dan di jawablah oleh guru “ karena sifatnya air itu
jatuh dari atas ke bawah sama seperti air hujan dan air dari keran”.
Ada beberapa anak yang hanya menuangkan air ataupun
kedalam gelas plastik bingung dan tidak tau apa yang harus dijelaskan
saat diminta menjelaskan dan ada beberapa murid yang mudah dalam
menjelaskan bahwa air yang di tuang kedalam gelas ataupun Ada
beberapa anak masih kesulitan memasukan kertas jagung.
Ada juga anak yang menuang air kedalam gelas plastik dengan
tergesa-gesa dan airnya tidak masuk dengan tepat ke dalam wadah dan
ada juga yang menuang air kedalam wadah sangat berhati hati-hati sekali
dan ada beberapa anak yang menuang air dengan mudah dan menuang
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air dengan tepat kedalam wadah. Ketika peneliti mempraktekkan
menuang air kedalam wadah dengan hati-hati supaya masuk kedalam
wadah dengan tepat, hanya beberapa anak yang menirukan peneliti dan
hanya beberapa anak yang menjawab serta menjelaskan apa yang terjadi
jika menuang air kedalam gelas plastik yang masih kosong apakah air
jatuh kedalam gelas yang masih kosong tadi atau tidak ketika peneliti
bertanya kepada anak-anak, kemudian ada beberapa anak yang masih
bingung dengan pertanyaan peneliti ada beberapa anak yang diam tidak
menjawab sama sekali dan ada beberapa anak yang menjawab
pertanyaan “kalau air yang tadi di tuang itu jatuh kedalam gelasnya kak”.
Kemudian peneliti menjelaskan sifat-sifat air kepada anak-anak bahwa
air yang di tuang ke dalam gelas yang kosong itu mengalir atau jatuh dari
atas ke bawah itu adalah sifat air yang bisa atau mudah di pahami anak..
Setelah pelaksanaan Pra Siklus yang dilakukan maka peneliti
mendapatkan nilai sains sederhana melalui eksperimen anak dikelas BI
sebagai berikut:
Tabel 4.7. Data Pra siklus tentang sains sedrhana anak melalui metode
eksperimen
No

Nama Anak

Skor

Nilai

Keterangan

1

Ahmad Al

4

50

BB

2

Alika Humaira

4

50

BB

3

Azrah

4

50

BB

4

Azzam Saif

3

38

BB

5

Briyan

4

50

BB

6

Daffa Ibnu

3

38

BB

7

Irza Imam

4

50

BB

8

Maulana Alvin.

5

63

MB

9

Meysha Alifa

4

50

BB

10

Rakha Said

3

38

BB

11

Sayyidatul ulum

5

63

MB
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12

Sofie Dwi Adzkia
Jumlah

3
46

38
575

Nilai rata-rata

47,9

Jumlah anak belum berkembang

10 (83.33%)

Jumlah anak mulai berkembang

2 (16.66%)

Jumlah anak berkembang sesuai harapan

0 (0%)

Jumlah anak berkembang sanagat baik

0 (0%)

BB

Berdasarkan tabel 4.7 Terlihat kemampuan sains sederhana
anak masih rendah dilihat dari hasil observasi dimana anak yang di
kategorikan Berkembang Sangat Baik sebanyak 0 anak (0%), anak yang
dikategorikan Berkembang Sesuai Harapan sebanyak 0 anak (0%), anak
yang di kategorikan Mulai Berkembang sebanyak 2 anak (16,66%), dan
anak yang dikategorikan Belum Berkembang sebanyak 10 anak
(83,33%).
Selain itu, nilai rata rata yang di peroleh anak juga masih
rendah yaitu 47,9. Maka dari itu peneliti mulai melakukkan penelitian
tindakan kelas guna untuk meningkatkan kemampuan sains sedrhana
anak.
Anak bukannya belum mampu tetapi belum terbiasa
melakukkan kegiatan seperti menuang air dari atas ke bawah dan
melarutkan kertas jagung. Pada saat pra siklus terlihat bahwa anak masih
ragu dalam menuang air dan melarutkan kertas jagung. Ketika percobaan
menuang air kendala yang di alami anak yaitu anak masih kurang tepat
dalam menuang air dan masih takut bila air masuk tidak tepat pada gelas,
begitu pula dengan melarutkan kertas jagung anak masih keliru ketika
melakukkan percobaan, seperti ada juga anak yang langsung menuang
air kedalam wadah kertas jagung, padahal seharusnya air di tuangkan
dahulu kedalam gelas kosong barulah di masukan kertas jagung dan
kemudian di aduk.
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Gambar 4.5 pada saat pra siklus
c. Hasil Temuan
Pada saat peneliti melakukkan penelitian ini sedang dalam keadaan
pandemi Covid-19 sudah berlangsung selama kurang lebih 10 bulan. Keadaan
belajar mengajar di sekolah-sekolah formal pun tidak berlangsung seperti
biasanya seperti tatap muka. Tetapi pada Raudhatul Atfhal ini masih
melakukkan pembelajaran tatap muka akan tetapi tidak di laksanakan setiap hari
seperti biasanya sebelum pandemi Covid-19 melanda. Pembelajaran tatap muka
masih di laksanakan di RA ini di karenakan tuntutan dari wali murid yang tetap
menginginkan anak-anaknya tetap sekolah tatap muka dengan menerapkan
protokol kesehatan. Wali murid, kepala sekolah dan guru melakukkan
musyawarah dan memutuskan kesepakatan bersama untuk tetap melakukkan
pembelajaran tatap muka sebanyak 2 kali seminggu. Dengan kesepakatan jika
terjadi hal hal yang tidak di inginkan wali murid dan guru guru di RA tersebut
akan bertanggung jawab bersama sama. Dan kegaiatan pembelajaran tatap muka
di laksanakan di rumah guru masing kelas Seperti siswa B1 melakukkan
kegiatan pembelajaran di rumah wali kelas tersebut begitu juga dengan kelas
kelas yang lain.
Mengingat RA tersebut berada pada daerah yang jauh dari perkotaan
dan kontaminasi Virus Covid -19. Maka dari itu guru dan kepala sekolah tetap
melakukkan pembelajaran tatap muka atas dasar dari tuntutan wali murid yang
ingin anaknya belajar langsung di sekolah dari belajar mandiri di rumah masingmasing.
Langkah-langkah penelitian ini, peneliti laksanakan mulai bulan
agustus 2020 yang terdiri dari dua siklus. Setiap siklus dilakukan 2 kali tatap
muka

(pertemuan)

dengan

langkah-langkah

perencanaan,

pelaksanaan
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(tindakan), observasi (pengamatan) dan refleksi. Dapat di uraikan sebagai
berikut:
1. Siklus I
a. Perencanaan
Siklus I terdiri dari 2 kali pertemuan yang dilakukan pada
tanggal 03 september dan 10 september 2020. Pada siklus I ini anak
mempelajari tentang tema Air dengan sub tema Guna Air. Dalam
melaksanakan tindakan lanjutan pada siklus I ini, ada beberapa hal yang
perlu dipersiapkan oleh guru dan penulis. Pada kegaiatan pertemuan
pertama, antara lain: 1) Rencana Proses Pembelajaran Harian (RPPH), 2)
Menyiapkan lembar observasi anak, 3) Menyiapkan alat dan bahan yang
akan digunakan untuk proses pembelajaran. Aspek yang akan dinilai
adalah a) NAM, membaca doa sebelum dan sesudah kegiatan, meminta
tolong dan mengucap salam dengan baik; b) Bahasa, menyebutkan apa
saja guna air seperti: mandi, menggosok gigi, mencuci wajah, menyiram
tanaman, berwudhu, mencuci piring, mencuci baju, mencuci kendaraan
seperti mobil dan motor, dll. c) Kognitif, anak berfikir apa saja kegunaan
air dan dapat berperilaku disiplin sesuai dengan yang telah di ajarkan
gurunya dan mengenali huruf; d) Motorik Halus, anak menuang air ke
dalam air dari atas ke bawah, anak melarutkan kertas jagung. e) Sosial
Emosional, Anak mengerjakan tugas dengan mandiri dan bangga dengan
hasil kerjanya; f) Seni, bernyanyi lagu bunyi hujan. Kegiatan ini
dilakukan selama 45 menit.
Kegiatan pada pertemuan ke dua masih menggunakan tema
kegunaan air, antara lain: 1) Rencana Proses Pembelajaran Harian
(RPPH), 2) Menyiapkan lembar observasi anak, 3) Menyiapkan alat dan
bahan yang akan digunakan untuk proses pembelajaran. Aspek yang akan
dinilai adalah a) NAM, membaca doa sebelum dan sesudah kegiatan,
meminta tolong dan mengucap salam dengan baik; b) Bahasa,
menyebutkan apa saja guna air seperti: mandi, menggosok gigi, mencuci
wajah, menyiram tanaman, berwudhu, mencuci piring, dan mencuci baju,
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dll. c) Kognitif, anak berfikir apa saja kegunaan air dan dapat berperilaku
disiplin sesuai dengan yang telah di ajarkan gurunya dan mengenali huruf
abjad d) Motorik Halus, anak menuang air dari atas ke bawah,
melarutkan kertas jagung. e) Sosial Emosional, Anak mengerjakan tugas
dengan mandiri dan bangga dengan hasil kerjanya; f) Seni, bernyanyi
lagu bangun tidur ku terus mandi. Kegiatan ini dilakukan selama 45
menit.
Tabel 4.8 Jadwal Perencanaan Siklus 1
No
1

Hari/tanggal Pertemuan
Kamis 03

Ke I

september
2020

Keterangan
Perkenalan Tema dan Sub Tema,
menyelesaikan

pembelajaran

pada

yaitu:

hari

ini,

Anak

menuang air dari atas ke bawah
dengan ketinggian 4 cm, Anak
melarutkan

5

potong

kertas

jagung berwarna merah.
2

Kamis 10
september
2020

Ke II

Stimulus dan ujian kegiatan sains
sederhana,

menyelesaikan

pembelajaran pada hari ini, yaitu:
Anak menuang air dari atas ke
bawah dengan ketinggian 6 cm,
Anak melarutkan 8 potong kertas
jagung berwarna merah.

b. Pelaksanaan
Peneliti dibantu oleh guru kelas untuk meningkatkan
kemampuan sains sederhana anak. Pada siklus 1 ini terdapat 2
pertemuan. Peneliti dan guru kelas membantu anak berbaris di depan
pintu kelas BI seperti biasa masuk kelas dengan beraturan dan
mengucap salam sebelum memasuki kelas. Peneliti dan guru kelas
mengajak anak memasuki kelas dan melakukkan kegiatan seperti
biasanya seperti membaca doa sebelum belajar, tepuk semangat,
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menyanyi lagu tema hari ini dan kemudian menanyakan tema hari
ini, menanyakan kabar kepada anak-anak menanyakan siapa saja
yang hadir dan yang tidak hadir kemudian di lanjutkan pada kegiatan
tema hari ini.
Kemudian setelah kegiatan tema selesai barulah peneliti
memulai kegiatan yang telah di persiapkan peneliti pada pertemuan
pertama kegiatan pertama menuang air dari atas ke bawah, Kegiatan
ke 2 melarutkan kertas jagung.
c. Observasi
Berdasarkan hasil observasi yang merupakan gambaran
aktivitas anak selama proses pembelajaran kedisiplinan berlangsung,
secara keseluruhan aktivitas anak dalam proses belajar mengajar
belum berlangsung optimal, hal ini dapat di lihat pada table berikut
ini:
Tabel 4.9 Data hasil observasi tentang kemampuan sains sederhana siklus 1
pertemuan ke II
No

Nama Anak

Skor

Nilai

Keterangan

1

Ahmad Al Holik. F.

6

75

BSH

2

Alika Humaira A.

4

50

BB

3

Azrah Rizkya P.A.

6

75

BSH

4

Azzam Saif M.

5

63

MB

5

Briyan Al S. D

5

63

MB

6

Daffa Ibnu Hafidz

4

50

BB

7

Irza Imam Hanafi

7

88

BSB

8

Maulana Alvin R.

7

88

BSB

9

Meysha Alifa Z.

4

50

BB

10

Rakha Said Ar R.

4

50

BB

11

Sayyidatul ulum

7

88

BSB

12

Sofie Dwi Adzkia

6

75

BSH

Jumlah

65

813
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Nilai rata-rata

67,7

Belum berkembang

4 (33.33%)

Mulai berkembang

2 ( 16.66%)

Berkembang sesuai harapan

3 ( 25%)

Berkembang sangat baik

3 ( 25%)

Berdasarkan tabel 4.9 Terlihat adanya peningkatan
kemampuan sains sederhana anak dilihat dari hasil observasi dimana
anak yang di kategorikan Berkembang Sangat Baik sebanyak 3 anak
(25%), anak yang dikategorikan Berkembang Sesuai Harapan
sebanyak 3 anak (25%), anak yang di kategorikan Mulai
Berkembang sebanyak 2 anak (16,66%), dan anak yang
dikategorikan Belum Berkembang sebanyak 4 anak (33.33%).
Dengan nilai rata-rata 67,7.
Artinya tindakan yang di berikan pada siklus I sudah dapat
meningkatkan kemampuan sains sederhana anak dengan metode
eksperimen untuk mengenal sifat-sifat air, namun peneliti kembali
menguji tingkat keberhasilan anak dengan melanjutkan ke siklus II
guna memperkuat atau meyakini bahwa memang dengan metode
eksperimen mengenal sifat-sifat air anak kelas BI Raudhatul Athfal
Bustanul Ulum Muaro Jambi ini dikarenakan Pada Siklus I
menunjukkan kemajuan tetapi hasilnya belum maksimal seperti
yang di harapankan. Oleh karena itu peneliti melanjutkan tindakan
ke siklus II.
d. Refleksi Siklus I
Berdasarkan lembar observasi siswa dan guru, Pelaksanaan
siklus I dapat dikatakan sudah berhasil, tetapi belum mencapai
tingkat keberhasilan dan perlu di tingkatkan pada siklus II, hal ini
dapat di lihat dari masih rendahnya pemahaman anak dalam
pencapaian tingkat pemahan anak tentang sains sederhana yang di
lakukkan melalui metode eksperimen, tetapi anak sudah mencapai

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN STS JAMBI

67

ke tingkat mulai berkembang. Hal ini disebabkan adanya kendala
yang dihadapi dalam proses pembelajaran.
Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan proses
pembelajaran pada siklus I diantaranya sebagai berikut :
1.) Pada siklus I terdapat 4 anak yang masih belum berkembang,
amakmasih belum terlalu mengerti apa hasil akhir kegiatan dari
eksperimen sederhana, anak bukannya belum paham tetapi
belum terlalu mengerti.
2.) Anak masih kesulitan dalam menjelaskan walaupun sudah
menegerti
3.) Anak masih kesulitan menuang air dengan tepat ke dalam
wadah
4.) Anak masih ragu-ragu dalam mengikuti intruksi dari peneliti
ataupun gurunya.
Untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada
siklus I dan untuk meningkatkan hasil belajar siswa, maka perlu
dilanjutkan pada siklus II dengan melakukan perbaikan-perbaikan
sebagai berikut:
1.) Guru memberikan penjelasan dan demonstrasi kepada anak
dengan lebih rinci, guru mengkondisikan situasi agar anak
memperhatikan penjelasan dari guru atau peneliti dan memberi
motivasi kepada anak.
2.) Guru Mengkondisikan situasi kelas dengan kondusif, agar anak
lebih berkonsentrasi dan lebih termotivasi untuk melakukan
kedisiplinan
3.) Guru memberikan contoh yang lebih detail lagi terhadap anak
yang masih mengalami masalah dalam kedisiplinan. Dengan
melakukan kedisiplinan bersama-sama (guru sebagai contoh),
anak akan melakukannya secara mendiri tanpa dibantu oleh
guru.
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Berdasarkan permasalahan di atas, dapat dilihat bahwa ada
beberapa anak yang mengalami masalah atau kelemahan dalam
melakukan kegiatan eksperimen untuk mengenal sifat-sifat air.
Maka guru harus mempersiapkan rencana kegiatan lanjutan pada
siklus II.

Gambar 4.3 Dokumentasi siklus I
2. Siklus II
a. Perencanaan
Siklus II terdiri dari 2 kali pertemuan yang dilakukan pada
tanggal 23 september , dan 02 Oktober 2020. Pada siklus II ini anak
mempelajari tentang tema “Air” dengan sub tema “Sifat-Sifat Air”.
Dalam melaksanakan tindakan lanjutan pada siklus II ini, ada
beberapa hal yang perlu dipersiapkan oleh guru dan penulis, kegiatan
pada pertemuan pertama pada siklus 2 antara lain: 1) Rencana Proses
Pembelajaran Harian (RPPH), 2) Menyiapkan lembar observasi
anak, 3) Menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk
proses pembelajaran. Aspek yang akan dinilai adalah: a) NAM,
membaca doa sebelum dan sesudah kegiatan, meminta tolong dan
mengucap salam dengan baik; b) Bahasa, menyebutkan manfaat air,
bahaya air, asal air dan sifat air seperti: manfaat air untuk minum dll,
bahaya air banjir/kekurngan air, asal air sumur dll, sifat air jernih,
tidak berwarna, air dapat melarutkan, air mengalir dari atas ke
bawah, air mengikuti bentuk wadah, air dapat menyerap melewati
celah-celah kecil, air dapat memunculkan reaksi jika dicampur zat
lain. dll; c) Kognitif, anak berfikir tentang air seperti sifat, manfaat,
asal, kegunaan air dan dapat berperilaku disiplin sesuai dengan yang
telah di ajarkan gurunya dan mengenali huruf abjad maupun
hijaiyah; d) Motorik Halus, anak melakukkan percobaan air berjalan,
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anak melakukkan percobaan bunga air ; e) Sosial Emosional, Anak
mengerjakan tugas dengan mandiri dan bangga dengan hasil
kerjanya. Kegiatan ini dilakukan selama 45 menit.
Pada pertemuan ke 2 pada siklus 2 antara lain: 1) Rencana
Proses Pembelajaran Harian (RPPH), 2) Menyiapkan lembar
observasi anak, 3) Menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan
untuk proses pembelajaran. Masih menggunakan tema Air dengan
sub tema Sumber Air. Aspek yang akan dinilai adalah: a) NAM,
membaca doa sebelum dan sesudah kegiatan, meminta tolong dan
mengucap salam dengan baik; b) Bahasa, menyebutkan manfaat air,
bahaya air, sumber air dan sifat air seperti: manfaat air untuk minum
dll, bahaya air banjir/kekurngan air, asal air sumur dll, sifat air
jernih, tidak berwarna, air dapat melarutkan, air mengalir dari atas
ke bawah, air mengikuti bentuk wadah, air dapat menyerap melewati
celah-celah kecil, air dapat memunculkan reaksi jika dicampur zat
lain. dll; c) Kognitif, anak berfikir tentang air seperti sifat, manfaat,
asal, kegunaan air dan dapat berperilaku disiplin sesuai dengan yang
telah di ajarkan gurunya dan mengenali huruf abjad maupun
hijaiyah; d) Motorik Halus: anak melakukkan percobaan air berjalan,
anak melakukkan percobaan bunga air. ; e) Sosial Emosional, Anak
mengerjakan tugas dengan mandiri dan bangga dengan hasil
kerjanya. Kegiatan ini dilakukan selama 45 menit.
Table.4.10 Jadwal perencanaan siklus II
No Hari / Tanggal Pertemuan
1

Rabu23
September 2020

I

Materi

Perkenalan Tema dan Sub
Tema,
menyelesaikan
pembelajaran pada hari
ini,
yaitu:
Anak
melakukkan percobaan air
berjalan
dengan
menggunakan gelas 2
plastik, Anak melakukkan
percobaan bunga air
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2

Jumat 02
Oktober 2020

II

menggunakan 1 pewarna
makanan.
Stimulus
dan
ujian
kegiatan sains sederhana,
menyelesaikan
pembelajaran pada hari
ini,
yaitu:
Anak
melakukkan percobaan air
berjalan
dengan
menggunakan gelas 3
plastik, Anak melakukkan
percobaan bunga air
menggunakan 2 pewarna
makanan.

b. Pelaksanaan
Penulis dibantu oleh guru kelas dalam melakukan kegiatan
eksperimen yang berpedoman pada rencana pembelajaran, dan
langkah-langkah pembelajaran dalam meningkatkan sains sederhana
anak dengan 2 kali tatap muka/pertemuan. Pada Siklus II ini,
pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik melalui 2
kegiatan di setiap pertemuan Peneliti dibantu oleh guru kelas untuk
meningkatkan kemampuan sains sederhana anak. Peneliti dan guru
kelas membantu anak berbaris di depan pintu kelas BI seperti biasa
masuk kelas dengan beraturan dan mengucap salam sebelum
memasuki kelas. Peneliti dan guru kelas mengajak anak memasuki
kelas dan melakukkan kegiatan seperti biasanya seperti membaca
doa sebelum belajar, tepuk semangat, menyanyi lagu tema hari ini
dan kemudian menanyakan tema hari ini, menanyakan kabar kepada
anak-anak menanyakan siapa saja yang hadir dan yang tidak hadir
kemudian di lanjutkan pada kegiatan tema hari ini.
Kemudian setelah kegiatan tema selesai barulah peneliti
memulai kegiatan yang telah di persiapkan peneliti pada kegiatan
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pertama pada siklus 2, kegiatan pertama melakukkan percobaan air
berjalan, Kegiatan ke 2 melakukkan percobaan bunga air.
c. Observasi
Berdasarkan hasil observasi yang merupakan gambaran
aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung, secara
keseluruhan aktivitas siswa dalam proses belajar mengajar sudah
cukup optimal, hal ini dapat di lihat pada table berikut ini:
Tabel 4.11 Data hasil observasi kemampuan sains sederhana siklus
II pertemuan ke 2
No

Nama Anak

Skor

Nilai

Keterangan

1

Ahmad Al Holik. F.

8

100

BSB

2

Alika Humaira A.

7

88

BSB

3

Azrah Rizkya P.A.

8

100

BSB

4

Azzam Saif M.

6

75

BSH

5

Briyan Al S. D

8

100

BSB

6

Daffa Ibnu Hafidz

5

63

MB

7

Irza Imam Hanafi

8

100

BSB

8

Maulana Alvin R.

8

100

BSB

9

Meysha Alifa Z.

8

100

BSB

10

Rakha Said Ar R.

6

75

BSH

11

Sayyidatul ulum

8

100

BSB

12

Sofie Dwi Adzkia

7

88

BSB

Jumlah
Nilai rata-rata
Belum berkembang
Mulai berkembang
Berkembang sesuai harapan
Berkembang sangat baik
d. Refleksi Siklus II
Berdasarkan

hasil

87

1088
90,6
0 (0%)
1 (8.33%)
2 (16.66%)
9 (75%)

evaluasi

yang

diadakan

untuk

meningkatkan kemampuan sains sederhana anak melalui metode
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eksperimen untuk mengenal sifat-sifat air. pada siklus II, hasil yang
di peroleh siswa telah mengalami peningkatan sesuai dengan yang
diharapkan. Berdasarkan analisa terhadap nilai-nilai kegiatan dan
data observasi pada siklus II, Dapat diketahui bahwa tindakan yang
dilakukan pada siklus ini telah berhasil meningkatkan sains
sederhana anak. Hal ini terbukti dengan hasil kegiatan eksperimen
yang di lakukkan oleh anak yang telah memenuhi tingkat capaian
perkembangan yang telah ditetapkan.
Berikut ini, kondisi akhir hasil meningkatkan sains
sederhana anak melalui metode eksperimen untuk mengenal sifasifat air :
Tabel. 4.12 hasil dari meningkatkan kemampuan sains sederhana
anak melalui metode eksperimen untuk mengenal sifat-sifat air
Jumlah Data Presentase
NO

Variabel Yang
Diamati

1

Nilai rata-rata

2

Presentase

Pra Siklus

Siklus I

Siklus II

47,9

67,7

90,6

4
(33.33%)

0 (0%)

2 (16.66%)

2
(16.66%)

1 (8.33%)

0 (0%)

3 ( 25%)

2
(16.66%)

0 (0%)

3 ( 25%)

9 (75%)

anak

yang

belum 10 (83.33%)
berkembang
3

Presentase
yang

anak
mulai

berkembang
4

Presentase

anak

yang berkembang
sesuai harapan
5

Presentase

anak

yang berkembang
sangat baik
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100

Grafik Presentase Anak

80
60
40
20
0

Prasiklus

Siklus I

Siklus II

Pertemuan ke I

Gambar 4.4 Grafik presentase anak yang telah berhasil dalam
meningkatkan kemampuan sains sederhana (pra siklus, siklus I,
siklus II)
Berdasarkan analisa hasil kegiatan anak dengan metode
eksperimen untuk meningkatkan kemampuan sains sederhana anak
untuk mengenal sifat-sifat air. dapat terlihat hasil yang dicapai anak
meningkat hal ini menunjukkan bahwa penyampaian pembelajaran
melalui metode eksperimen yang di lakukkan dapat meningkatkan
kemampuan sains sederhana anak.
Berdasarkan hasil penelitian, terdapat perubahan nilai ratarata dari siklus I sampai ke tindakan siklus II. Hal ini disebabkan
karena pada siklus I masih ada anak yang mulai mengetahui apa
yang akan pada saat kegiatan eksperimen dilakukkan.
Dari Table 4.12 terlihat bahwa hasil belajar tiap siklusnya
semakin berkembang. Pada prasiklus nilai rata-rata 47,9 pada siklus
I nilai rata-rata 67,7 pada siklus II nilai rata-rata 90,6 begitu juga
persentase anak yang dikategorikan Berkembang Sangat Baik dalam
pembelajaran tiap siklusnya juga meningkat, dapat dikatakan bahwa
pada pra siklus 0% anak, pada siklus I 3 anak ( 25%), dan pada siklus
II 9 anak (75%) dari 12 jumlah keseluruhan anak yang mengikuti
kegiatan sains sederhana melalui metode eksperimen.
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Berdasarkan Tabel 4.12 anak telah mencapai Tingkat
Capaian Perkembangan (TCP). Sehingga dapat disimpulkan bahwa
dengan metode eksperimen dapat meningkatkan kemampuan sains
sederhana anak.

Gambar 4.5 dokumentasi siklus II
3. Hasil Wawancara
a. Wawancara Kepala Sekolah
Wawancara di lakukkan pada hari senin tanggal 28 september
2020 bersama ibu Sri lestari selaku kepala sekolah RA Bustanul Ulum,
sebelum melakukkan wawancara peniliti mengucapkan salam dan
menanyakan kabar kepala sekolah dan kemudia peneliti meminta izin
kepada kepala sekolah untuk melakukkan wawancara dan kepala sekolah
pun memberikan izin kepada peniliti untuk melakukkan wawancara
dengan kepala sekolah adapun percakapan wawancaranya yaitu: peneliti
kemudian bertanya kepada kepala sekolah “Siapa yang mendirikan RA
ini?”, lalu di jawab oleh kepala sekolah “sekolah ini didiriakan oleh
yayasan pembangunannnya di bantu oleh masyarakat sekitar“
kemudian peniliti kemudian bertanya lagi “Bagaimana sejarah
berdirinya sekolah ini ?” lalu di jawab “Raudhatul Athfal Bustanul

Ulum ini merupakan satuan PAUD berbasis Islam pertama yang
terdapat di Sungai Bahar didirikan pada tahun 2012 dibawah naungan
Yayasan Pendidikan Bustanul Ulum. Tokoh yang paling berjasa
dalam membidani lahirnya RA Bustanul Ulum adalah Pasangan
Suami Istri yang juga bekerja di Yayasan Pendidikan Bustanul Ulum,
yaitu Bapak Juli dan Ibu Sri Lestari.
Awal berdirinya RA Bustanul Ulum ini dulunya bapak
pendiri merasa bahwa tidak adanya tingkat pendidikan anak usia dini
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yang berbasis Islam sehingga bapak pendiri menginginkan adanya
tingkat pendidikan berbasis Islam itu.
Dengan berbekal alat permainan seadanya dan menggunakan
bangunan di Yayasan Pendidikan Bustanul Ulum di bagian barat, RA
Bustanul Ulum mendapat sambutan baik dari masyarakat. Yayasan
Bustanul Ulum ini dahulunya hanyalah sebuah pesantren Tingkat
Madrasah Tsanawiyah, madrasah Aliyah dan ada juga Taman
pendidikan Alquran dan sekarang sudah ada PAUD yang berbasis
islam pertama kali di sungai bahar 3”.
Kemudian peniliti bertanya lagi “Apa saja visi misi di RA
Bustanul Ulum?”, lalu di jawab “visi RA Bustanul Ulum yaitu:

Terwujudnya Generasi Yang Berakhlakul Karimah, Mandiri, Cerdas,
Kreatif Dan Berprestasi, kalau misi RA Bustanul uum ini yaitu:
Membiasakan berperilaku Islami dalam kehidupan sehari-hari,
Mengembangkan kemandirian anak melalui kegitan life skill, Melatih
dan mengembangkan kecerdasan anak dalam berfikir, berucap Serta
menyelenggarakan

proses

pembelajaran

yang

kreatif

dan

menyenangkan.
Kemudian peneliti bertanya lagi “Bagaimana keadaan
pendidik dan siswa disekolah?” lalu di jawab “keadaan guru di RA
bustanul ulum ini ada 3 guru kelas 1 operator dan 1 kepala sekolah
pendidik di RA ini semuanya sudah bersatus sarjana tetapi tidak satu pun
pendidik disini yang lulusan sarjana PAUD, kalau keadaan peserta didik
disini kelompok B1 ada 12 murid kalau kelompok B2 ada 11 murid, dan
KB nya ada 11 murid.
Kemudian peneliti bertanya lagi “Bagaimana keadaan sarana
dan prasarana sekolah?” lalu di jawab “di RA ini kita mempunyai 3 ruang
kelas 1 kantor di sekat dengan ruang TU, kemudian ada 1 UKS, 1 gudang
dan 2 kamar mandi. di dalam kelas anak juga terdapat lembar kerja anak
beberapa mainan meja untuk belajar dan papan tulis di dalam kelas anak
juga terdapat hiasan pada dinding untuk memotivasi anak dengan
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lingkungan belajar yang menyenangkan. Di lapangan juga terdapat
beberapa alat permainan yang mengasah motorik anak. semua ruang
ruangan dalam keadaan sangat baik wc dan uks juga dalam keadaan baik,
sedangkan alat permainan yang berada di lapangan sekolah juga masih
berfungsi sangat baik.

b. Wawancara Guru Kelas B1
1) Wawancara sebelum pembelajaran
Wawancara sebelum pembelajaran dilakukkan pada hari
senin 28 September 2020 bersama ibu Siti Halimah selaku guru
jekas B1. sebelum melakukkan wawancara peniliti mengucapkan
salam dan menanyakan kabar Guru kelas B1 dan kemudin peneliti
meminta izin guru kelas untuk melakukkan wawancara dan guru kelas
b1 pun memberikan izin kepada peniliti untuk melakukkan
wawancara dengan guru kelas B1 adapun percakapan wawancaranya
yaitu: peneliti bertanya kepada ibu halimah “apakah ibu pernah

mengikuti seminar atau workshop tentang aktivitas pembelajaran
berbasis eksperimen tentang anak usia dini?” dan di jawab oleh ibu
halimah “ pernah mengikuti sebelumnya tetapi hanya sekali dan
belum pernah saya praktekkan secara langsung ke RA bustanul
ulum ini”.
Peniliti bertanya lagi kepada guru kelas “apa yang ibu
ketahui tentang aktivitas pembelajaran yang berbasis eksperimen?”
kemudian di jawab “yaitu pembelajaran edukasi dengan cara
pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan”.
Peneliti bertanya lagi “bagaimana cara ibu untuk bereksplorasi
melalui kegiatan pemblajaran berbasis eksperimen untuk anak usia
dini?” kemudian di jawab oleh guru kelas “dengan menggunakan
alat dan bahan yang mudah di dapat atau yang berada di lingkungan
sekitar kita”
Peneliti bertanya lagi “teknik pengaplikasian apa yang ibu
gunakan untu kegiatan bereksperimen anak? Di jawab oleh guru
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kelas “dengan cara yang mudah dan anak dapat menyerap
kegaiatan pembalajaran yang di berikan”. Peneliti bertanya lagi
“bagaimana respon anak ketika guru atau peneliti mengajak anak
untuk melakukkan kegiatan eksperimen?” dan di jawab “anak
sangat antusias dan pembelajaran yang di lakukkan memudahkan
anak untuk mengingatnya”
Peneliti bertanya lagi “bagaimana sikap ibu ketika ada
anak yang tidak merespon pada saat kegaiatan eksperimen?” lalu
di jawab “kalau ada anak yang tidak merespon pada saat kegiatan
kita tegur dan mangajak anak kembali berkonsentrasi mengikuti
kegiatan”. Peneliti bertanya lagi “menurut ibu apakah manfaat
pembelajaran berbasis eksperimen?” lalu di jawab “sangat
bermanfaat untuk anak karna dengan pembelajaran dengan metode
ini anak bisa tahu sebab dan akibat dan anak juga bisa mengasah
kecerdasan kognitifnya”.
Peneliti bertanya lagi “menurut ibu apa kelebihan dan
kekurangannya dari penerapan kegiatan bereksperimen?” lalu di
jawab “kalau kekurangannya jika ada kegiatan yang membutuhkan
alat dan bahan yang susah di cari guru disini kesulitan karena disini
di desa jadi jauh untuk membeli alat dan bahannya yang di
butuhkan, kalau kelebihannya pembelajarannya mudah di di ingat
anak karena denagn metode eksperimen anak tidak merasa terpaksa
malah seperti sedang bermain bukan sedang belajar di dalam kelas
anak antusias sekali pada saat kegiatan eksperimen ini
berlangsung.
2) Wawancara guru setelah pembelajaran
Peneliti bertanya kepada guru kelas “apakah dengan
pembelajaran sains sederhana melalui motode ekpserimen untuk
mengenal sifat air dapat meningkatkan kemampuan sederhana
anak?” lalu di jawab “bisa, selain anak tau manfaat air, air juga bisa
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digunkan untuk media pembelajaran yang menyenangkan untuk
anak”
Peneliti bertanya lagi “apakah setelah penggunaan
kegiatan pembalajaran metode eksperimen anak lebih bisa
bereksplorasi tentang sains sederhana?” Lalu di jawab “bisa
contohnya anak bisa mengetahui proses hujan buatan dari botol
yang di lubangi, mencampur warna menggunakan media air”
Peneliti bertanya lagi “apakah anak lebih paham ketika
mengenalkan tentang sains sederhana untuk mengenal sifat-sifat
air melalui metode eksperimen?” Lalu di jawab” anak sangat
mudah

memahaminya

setelah

kita

melakukkan

kegiatan

eksperimen sifat air yang jatuh, mengikuti bentuk wadah,
menyerap dan beraksi terhadap zat zat tertentu.”
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dan pembahasan
pada siklus I, dan siklus II, maka dapat disimpulkan bahwa dengan metode
eksperimen dapat meningkatkan kemampuan saiin sederhana anak pada kelas
BI di Raudhatul Athfal Bustanul Ulum Muaro Jambi. Hal ini dapat dilihat dari
peningkatan kemampuan sains sederhana anak yang diperoleh dari setiap
siklusnya, pada saat pra siklus atau sebelum dilakukannya tindakan nilai ratarata anak 47,9 dengan jumlah anak yang dikategorikan Berkembang Sangat Baik
0 anak (0%) dari 12 jumlah keseluruhan anak, dan setelah dilakukan tindakan
siklus I nilai rata-rata siswa 67,7 dengan jumlah anak yang dikategorikan
Berkembang Sangat Baik 3 anak (25%) dari 12 jumlah keseluruhan dan
meningkat pada siklus II dengan nilai rata-rata 90,6 dengan jumlah anak yang
dikategorikan Berkembang Sangat Baik 9 anak (75%) dari 12 jumlah
keseluruhan.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas serta untuk meningkatkan kemampuan
sains sedrhana anak, maka penulis menyarankan beberapa hal:
1. Diharapkan kepada guru agar dapat menerapkan dan mengembangakan
metode eksperimen dalam pembelajaran anak.
2. Diharapkah kepada guru agar lebih mendesain alat evaluasi yang baik
3. Di harapkan kepada guru tidak mengutamakan pembelajaran calistung pada
usia PAUD.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1
LEMBAR OBSERVASI ANAK

Table 1 hasil pra siklus Meningkatkan Kemampuan Sains Sederhana Melalui
Metode Eksperimen Mengenal Sifat-Sifat Air pada tanggal 10 agustus 2020
Indikator: Eksperimen
Aspek yang akan di nilai

Skor

Nama

Menuang air dari

Melarutkan kertas

Anak

atas ke bawah

jagung

No

4

3

2

1

4

3

2

Jml

NA

1

1

Al

√

√

4

50

2

Azzam

√

√

4

50

3

Ulum

√

√

4

50

4

Briyan

√

3

38

5

Azrah

√

√

4

50

6

Alvin

√

3

38

7

Alifa

√

√

4

50

8

Irza

√

5

63

9

Dani

√

√

4

50

10

Alika

√

3

38

11

Sofie

5

63

12

daffa

3

38

√

√

√

√

√
√

√

√

Table 2. hasil siklus 1 pertemuan ke 1 Meningkatkan Kemampuan Sains Sederhana
Melalui Metode Eksperimen Mengenal Sifat-Sifat Air pada tanggal 03 september
2020
Indikator: Eksperimen
Aspek yang akan di nilai
Menuang air dari
Nama

atas ke bawah

Anak

dengan ketinggian 4

No

Melarutkan 5 potong
kertas jagung warna
merah

cm
4

3

2

1

Skor

4

Jml

NA

5

63

√

3

38

√

4

50

√

3

38

5

63

3

38

√

5

63

√

6

75

3

2

1

1

Al

2

Azzam

3

Ulum

4

Briyan

5

Azrah

6

Alvin

√

7

Alifa

√

8

Irza

9

Dani

√

√

3

38

10

Alika

√

√

3

38

11

Sofie

6

75

12

daffa

3

38

√

√
√

√
√
√

√

√

√

√

√
√

√

Tabel 3. hasil siklus 1 pertemuan ke 2 Meningkatkan Kemampuan Sains Sederhana
Melalui Metode Eksperimen Mengenal Sifat-Sifat Air pada tanggal 10 September
2020
Indikatot: Eksperimen
Aspek yang akan di nilai
Menuang air dari
Nama

atas ke bawah

Anak

dengan ketinggian 6

No

Melarutkan 8 potong
kertas jagung warna
merah

cm
4

3

2

1

Skor

4

Jml

NA

6

75

4

50

√

6

75

√

5

63

√

5

63

√

4

50

3

2

1

1

Al

2

Azzam

3

Ulum

4

Briyan

5

Azrah

6

Alvin

7

Alifa

√

√

7

88

8

Irza

√

√

7

88

9

Dani

√

√

4

50

10

Alika

√

√

4

50

11

Sofie

√

7

88

12

daffa

√

6

75

√

√
√
√
√

√

√
√

√
√

Tabel 4. hasil siklus 2 pertemuan ke 1 Meningkatkan Kemampuan Sains Sederhana
Melalui Metode Eksperimen Mengenal Sifat-Sifat Air pada tanggal 23 September
2020
Indikator: Eksperimen
Aspek yang akan di nilai

Skor

Anak melakukkan

Anak melakukkan

Nama

percobaan air

percobaan bunga air

Anak

berjalan

menggunakan 1

menggunakan 2 gelas

pewarna makanan

No

4

3

2

1

4

3

2

Jml

NA

1

1

Al

√

√

7

88

2

Azzam

√

√

7

88

3

Ulum

√

√

7

88

4

Briyan

√

5

63

5

Azrah

√

6

75

6

Alvin

√

4

50

7

Alifa

√

7

88

8

Irza

√

8

100

9

Dani

√

6

75

10

Alika

√

5

63

11

Sofie

√

√

8

100

12

daffa

√

√

7

88

√
√
√
√
√
√

√

Tabel 4. hasil siklus 2 pertemuan ke 2 Meningkatkan Kemampuan Sains Sederhana
Melalui Metode Eksperimen Mengenal Sifat-Sifat Air pada tanggal 02 Oktober
2020
Indikator: Eksperimen
Aspek yang akan di nilai

Skor

Anak melakukkan

Anak melakukkan

Nama

percobaan air

percobaan bunga air

Anak

berjalan

menggunakan 2

menggunakan 3 gelas

pewarna makanan

No

4

3

2

1

4

3

2

Jml

NA

8

100

7

88

8

100

6

75

8

100

5

63

1

1

Al

√

2

Azzam

√

3

Ulum

√

4

Briyan

5

Azrah

6

Alvin

7

Alifa

√

√

8

100

8

Irza

√

√

8

100

9

Dani

√

√

8

100

10

Alika

√

6

75

11

Sofie

√

8

100

12

daffa

√

7

88

√
√
√
√

√

√
√

√

√

√
√

√

Kriteria Persekoran
a. Menuang Air Dari Atas Ke Bawah
Skor: 1 : BB: anak masih kurang tepat menuang air dari atas ke bawah
Skor: 2 : MB: anak mulai tepat menuang air dari atas ke bawah
Skor: 3: BSH : anak terlihat tepat menuang air dari atas ke bawah
Skor: 4 BSB : anak dapat menuang air dari atas ke bawah dengan tepat
b. Anak Melarutkan Kertas Jagung Berwarna Merah
Skor 1: BB: anak masih belum bisa melarutkan kertas warna
Skor 2 : MB: anak mulai bisa melarutkan kertas warna
Skor 3 : BSH: anak tampak bisa melarutkan kertas warna
Skor 4 : BSB: anak dapat melarutkan kertas warna
c. Anak Melakukkan percobaan air berjalan
Skor1 : BB: anak masih kesulitan melakukkan melakukkan percobaan air
berjalan
Skor 2 : MB: anak mulai dapat melakukkan percobaan air berjalan
Skor 3 : BSH: anak dapat melakukkan percobaan air berjalan
Skore 4 : BSB: anak dapat melakukkan percobaan air berjalan dengan sangat
baik
d. Anak Melakukkan Percobaan Bunga Air
Skor 1 : BB: anak masih kesulitan melakukkan percobaan bunga air
Skor 2 : MB: anak mulai bisa melakukkan percobaan bunga air
Skor 3: BSH: anak dapat melakukkan percobaan bunga air
Skor 4:BSB: anak dapat melakukkan percobaan bunga air dengan sangat
baik

Jambi, Oktober 2020

Athena Miranda Adrian
TRA. 161994

LAMPIRAN 2
RENCANA PROGRAM
PEMBELAJARAN HARIAN
(RPPH)

RENCANA PROGRAM PEMBELAJARAN HARIAN (RPPH)
RAUDHATUL ATHFAL BUSTANUL ULUM
TA 2020 - 2021
Semester/Minggu ke/Hari ke : I/ 1 / 04
Hari /tgl

: Kamis/ 03

Kelompok usia

: B

Tema/sub tema

: Air / Guna air ( mandi )

KD

: 1. 1 – 1. 2– 2 .1 – 2 .6 – 2 .13 – 3 .4 – 4.4 – 3.5 – 4 .5 –
3 .10 – 4 .10

Materi

: -

Air ciptaan Tuhan

-

Bersyukur atas nikmat Tuhan

-

Menjaga kebersihan air

-

Perilaku baik / buruk

-

Menyelesaikan tanpa bantuan

-

Menceritakan urutan mandi dan guna air

-

Menuang air dari atas ke bawah setinggi 4 cm

-

Melarutkan 5 potong kertas jagung

Kegiatan main

:

Kelompok dengan kegiatan pengaman

Alat dan bahan

: - stik es krim, Kertas jagung warna merah, Gelas
plastik

Karakter

:

Peduli lingkungan

Proses kegiatan
A. PEMBUKAAN:
1.

Penerapan SOP pembukaan

2

Berdiskusi tentang air ciptaan Tuhan

3.

Berdiskusi tentang guna air

4.

Menyanyi lagu bangun tidur ku terus mandi

5. Mengenalkan kegiatan dan aturan yang digunakan bermain
B. INTI
1. Menceritakan urutan cara mandi dan guna air
2. Menyanyikan lagu mandi

3. Menuang air dari atas ke bawah dengan ketinggian 4 cm
4. Melarutkan 5 potong kertas jagung
C.RECALLING:
1.

Merapikan alat-alat yang telah digunakan

2.

Diskusi tentang perasaan diri selama melakukan kegiatan bermain

3.

Bila ada perilaku yang kurang tepat harus didiskusikan bersama

4.

Menceritakan dan menunjukkan hasil karyanya

5.

Penguatan pengetahuan yang didapat anak

D. PENUTUP
1.

Menanyakan perasaannya selama hari ini

2.

Berdiskusi kegiatan apa saja yang sudah dimainkannya hari ini, mainan
apa yang paling disukai

4.

Menginformasikan kegiatan untuk besok

5.

Penerapan SOP penutupan

E. RENCANA PENILAIAN
1. Sikap
1. Bersyukur atas nikmat Tuhan
2. Menggunakan kata sopan pada saat bertanya
2.. Pengetahuan dan ketrampilan
a. Dapat menceritakan guna air dan menceritakan urutan mandi
b. Dapat menyanyi lagu mandi
c. Dapat melakukkan kegiatan menuang air dari atas ke bawah
dengan ketinggian 4 cm
d. Dapat melakukkan kegiatan melarutkan 5 potong kertas jagung
Jambi, 03 September 2020

Athena Miranda Adrian
TRA.161994

RENCANA PROGRAM PEMBELAJARAN HARIAN (RPPH)
RAUDHATUL ATHFAL BUSTANUL ULUM
Semester/Minggu ke/Hari ke : I / 2 / 11
Hari /tgl

: Kamis / 10

Kelompok usia

: B

Tema/sub tema

: Air / Guna air

KD

: 1. 1 – 1. 2– 2 .1 – 2 .2 – 2.6 – 3.1 – 4 .1 – 3. 4 – 4. 4 – 3
.10 – 4 .10

Materi

: -

Air ciptaan Tuhan

-

Bersyukur atas nikmat Tuhan

-

Menjaga kebersihan air

-

Perilaku baik / buruk

-

Menyelesaikan tanpa bantuan

-

Menceritakan guna air

-

Menuang air dari atas ke bawah setinggi 6 cm

-

Melarutkan 8 potong kertas jagung

Kegiatan main

: Kelompok dengan kegiatan pengaman

Alat dan bahan

: stik es krim, Kertas jagung, Air, Gelas plastik

Karakter

:

Religius

Proses kegiatan
A. PEMBUKAAN:
1. Penerapan SOP pembukaan
2. Berdiskusi tentang guna air
3. Mengenalkan kegiatan dan aturan yang digunakan bermain
B. INTI
1. Menceritakan guna air
2. Menuang air dari atas ke bawah dengan ketinggian 6 cm
3. Melarutkan 8 potong kertas jagung
C.RECALLING:
1.

Merapikan alat-alat yang telah digunakan

2.

Diskusi tentang perasaan diri selama melakukan kegiatan bermain

3.

Bila ada perilaku yang kurang tepat harus didiskusikan bersama

4. Menceritakan dan menunjukkan hasil karyanya
5. Penguatan pengetahuan yang didapat anak
D. PENUTUP
1.

Menanyakan perasaannya selama hari ini

2.

Berdiskusi kegiatan apa saja yang sudah dimainkannya hari ini, mainan
apa yang paling disukai

4.

Menginformasikan kegiatan untuk besok

5.

Penerapan SOP penutupan

E. RENCANA PENILAIAN
1. Sikap
1.

Mensyukuri nikmat Tuhan

2.

Menggunakan kata sopan pada saat bertanya

2.. Pengetahuan dan ketrampilan
a. Dapat menceritakan guna air
b. Dapat melakukkan kegiatan menuang air dari atas ke bawah
dengan ketinggian 6 cm
c. Dapat melakukkan kegiatan melarutkan 8 potong kertas jagung

Jambi, 10 September 2020

Athena Miranda Adrian
TRA.161994

RENCANA PROGRAM PEMBELAJARAN HARIAN (RPPH)
RAUDHATUL ATHFAL BUSTANUL ULUM
Semester/Minggu ke/Hari ke : I / 5/ 24
Hari /tgl

: Rabu / 23

Kelompok usia

: B

Tema/sub tema

: Air / Sifat – sifat air

KD

: 1. 1 – 1. 2– 2 .1 – 2 .2 – 2.6 – 2.12 – 3 .4 – 4.4 – 3.6 – 4
.6

Materi

: - Air ciptaan Tuhan
-

Bersyukur atas nikmat Tuhan

-

Menjaga kebersihan air

-

Perilaku baik / buruk

-

Menyelesaikan tanpa bantuan

-

Berdiskusi tentang sifat-sifat air

-

Melakukkan percobaan air berjalan menggunakan
2 gelas Plastik

-

Melakukkan percobaan bunga air 1 pewarna
makanan

Kegiatan main

:

Kelompok dengan kegiatan pengaman

Alat dan bahan

: Pewarna makanan, Air, Gelas plastik, Piring Plastik,
Tisyu toilet, Susu cair, Cotton bud, Sabun cuci piring

Karakter

:

Rasa ingin tahu

Proses kegiatan
A. PEMBUKAAN:
1.

Penerapan SOP pembukaan

2

Berdiskusi tentang guna air

3.

Berdiskusi tentang sifat air

4.

Mengenalkan kegiatan dan aturan yang digunakan bermain

B. INTI
1. Berdiskusi tentang sifat- sifat air
2. Melakukkan percobaan air berjalan menggunakan 2 gelas plastik

3. melakukkan percobaan bunga air menggunakan 1 pewarna makanan
C.RECALLING:
1.

Merapikan alat-alat yang telah digunakan

2.

Diskusi tentang perasaan diri selama melakukan kegiatan bermain

3.

Bila ada perilaku yang kurang tepat harus didiskusikan bersama

4. Menceritakan dan menunjukkan hasil karyanya
5. Penguatan pengetahuan yang didapat anak
D. PENUTUP
1.

Menanyakan perasaannya selama hari ini

2.

Berdiskusi kegiatan apa saja yang sudah dimainkannya hari ini, mainan
apa yang paling disukai

4.

Menginformasikan kegiatan untuk besok

5.

Penerapan SOP penutupan

E. RENCANA PENILAIAN
1. Sikap
1. Menghargai hasil karya orang lain
2. Menggunakan kata sopan pada saat bertanya
2.. Pengetahuan dan ketrampilan
a. Dapat berdiskusi dan mengetahui sifat-sifat air
b. Dapat melakukkan kegiatan air berjalan menggunakan 2 gelas
c. Dapat malakukkan percobaan bunga air menggunakan 1 pewarna
makanan

Jambi, 30 September 2020

Athena Miranda Adrian
TRA.161994

RENCANA PROGRAM PEMBELAJARAN HARIAN (RPPH)
RAUDHATUL ATHFAL BUSTANUL ULUM
Semester/Minggu ke/Hari ke : I / 1/ 5
Hari /tgl

: Jumat / 02

Kelompok usia

: B

Tema/sub tema

: Air / Sumber - sumber air

KD

: 1. 1 – 1. 2– 2 .1 – 2 .2 – 2.12 – 3 .8 – 4.8 – 3.10 – 4.10
– 3 .2 – 4 .12

Materi

: -

Air ciptaan Tuhan

-

Bersyukur atas nikmat Tuhan

-

Menjaga kebersihan air

-

Perilaku baik / buruk

-

Menyelesaikan tanpa bantuan

-

Berdiskusi tentang sumber-sumber air

-

Menyanyikan lagu tik tik bunyi hujan

-

Melakukkan percobaan air berjalan menggunakan
3 gelas

-

Melakukkan percobaan bunga air 2 pewarna
makanan

Kegiatan main

:

Kelompok dengan kegiatan pengaman

Alat dan bahan

: Pewarna makanan, Air, Gelas plastik, Piring Plastik,
Tisyu toilet, Susu cair, Cotton bud, Sabun cuci piring

Karakter

:

Peduli lingkungan

Proses kegiatan
A. PEMBUKAAN:
1. Penerapan SOP pembukaan
2. Berdiskusi tentang sumber – sumber air
3. Mengenalkan kegiatan dan aturan yang digunakan bermain
B. INTI
1. Berdiskusi tentang sumber-sumber air
2. Menyanyikan tik tik bunyi hujan

3. Melakukkan percobaan air berjalan menggunakan 3 gelas
4. melakukkan percobaan bunga air menggunakan 2 pewarna makanan
C.RECALLING:
1.

Merapikan alat-alat yang telah digunakan

2.

Diskusi tentang perasaan diri selama melakukan kegiatan bermain

3.

Bila ada perilaku yang kurang tepat harus didiskusikan bersama

4. Menceritakan dan menunjukkan hasil karyanya
5. Penguatan pengetahuan yang didapat anak
D. PENUTUP
1.

Menanyakan perasaannya selama hari ini

2.

Berdiskusi kegiatan apa saja yang sudah dimainkannya hari ini, mainan
apa yang paling disukai

3.

Menginformasikan kegiatan untuk besuk

4.

Penerapan SOP penutupan

E. RENCANA PENILAIAN
1. Sikap
1.

Mensyukuri nikmat Tuhan

2.

Menggunakan kata sopan pada saat bertanya

2.. Pengetahuan dan ketrampilan
a. Dapat berdiskusi dan mengetahui sumber-sumber air
b. Dapat menyanyikan lagu tik tik bunyi hujan
c. Dapat melakukkan kegiatan air berjalan menggunakan 3 gelas
plastik
d. Dapat melakukkan kegiatan bunga air menggunakan 2 pewarna
makanan

Jambi, 02 Oktober 2020

Athena Miranda Adrian
TRA.161994

LAMPIRAN 3
RENCANA PROGRAM
PEMBELAJARAN MINGGUAN
(RPPM)

TEMA
KELOMPOK
SEMESTER/MINGGU
KD
NO
1

SUB TEMA
AIR
- Sumber air
- Guna air
- Tempat air
- Sifat air
- Bahaya air

RENCANA PROGRAM PEMBELAJARAN MINGGUAN (RPPM)
TAMAN KANAK KANAK
: AIR, UDARA, API
: B
; 1I / 9
: 1.1, 1.2, 2.1,2.2, 2.6, 2.10, 2.11, 2.12, 3.1, 4.1, 3.2, 4.2, 3.4, 4.4, 3.5, 4.5, 3.6, 4.6, 3.8, 4.8, 3.10,
4.10.3.12, 4.12.
MUATAN / MATERI
RENCANA KEGIATAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Air ciptaan Tuhan
Bersyukur atas nikmat Tuhan
Menjaga kebersihan air
Mengetahui sebab akibat
Perilaku baik /buruk
Toleransi
Menyesuaikan diri dengan orang lain
Menyelesaikan pekerjaan tanpa bantuan
Berwudhu
Simpati terhadap orang yang sedang
Kebanjiran
Cuci tangan, mandi, gosok gigi
Konsep penjumlahan
Sifat air.
Proses kerja sesuai prosedur
Proses terjadinya banjir
Menirukan 3-4 urutan kata

1. Diskusi tentang guna,sumber,manfaat dan bahaya air
2. Mengelompokkan sumber – sumber air
3. Mengurutkan cara anak sedang mandi , cara mencuci
baju dll
4. Menghubungkan tempat air dengan kartu kata
5. Menggunting gambar bak air
6. Cuci tangan,gosok gigi yang benar
7. Mencoba membuat hujan , proses terjadinya banjir
8. Penjumlahan dengan benda-benda:mis cangkir
9. Menirukan 4 urutan kata
10. Mengisi wadah dengan air
11. Membuat urutan bilangan
12. Diskusi tentang mengapa bisa terjadi hujan,banjir dll
13. Mewarnai gambar orang mencuci baju
14. Meniru gerakan sederhana

18. Cerita tentang hujan/banjir
.

2

API
- Guna api
- Sumber api
- Sifat api
- Bahaya api

1. Api ciptaan Tuhan
2. Bersyukur atas nikmat Tuhan
3. Menjaga kebersihan lingkungan
4. Mengetahui sebab akiabt
5. Perilaku baik /buruk
6. Toleransi
7. Menyesuaikan diri dengan orang lain
8. Menyelesaikan pekerjaan tanpa bantuan
9. Beribadah
10. Simpati terhadap orang yang sedang
11. terkena musibah kebakaran
12. Alat alat
13. Konsep penjumlahan
14. Sifat api
15. Proses kerja sesuai prosedur
16. membuat arang

15. Menyanyi lagu
16. Memberi tanda perbuatan benar dan salah
17. Melipat kertas
18. Perlombaan memindahkan air ke dalam timba
19. Percampuran air dengan sabun, benda – benda
dimasukkan dalam Air ( terapung , melayang,
tenggelam)
20. Membuat sajak sederhana
21. Mencari jejak
22. Membedakan besar – kecil tempat air
23. Bermain balok; membuat tanggul air
24. Melakukan tiga perintah secara urut
1. Diskusi tentang guna ,manfaat,sumber dan bahaya api
2. Menyebutkan benda yang mudah terbakar
3. Cerita tentang Kebakaran
4. Mengelompokkan sumber-sumber api
5. Membakar kertas,membuat abu
6. Memberi angka pada gambar lilin sesuai jumlahnya
7. Mengurutkan bilangan
8. Mengurutkan pola lilin,dop, api unggun
9. Mencocok gambar alat pemadam api
10. Menebali suku kata awal sama
11. Menggambar dengan arang
12. Pengurangan dengan benda-benda
13. Mencoba membuat panas dengan menggesekan batu
14. Mewarnai gambar lilin
15. Senam fantasi
16. Dramatisasi memadamkan api

3

UDARA
- Manfaat
udara
- Sumber
udara
- Sifat udara
- Bahaya
udara

17. Menirukan 3-4 urutan kata
18. Huruf awal sama

17. Mencoba memasak air
18. Permainan fisik kata berantai
19. Tepuk api
20. Menyanyi lagu Api
21. Menyempurnakan / menjiplak gambar kompor
22. Memasangkan kartu huruf dengan benda
23. Membuat bentuk api unggun dengan batang korek api
24. Berjalan pada garis lurus
25. Mengukur panjang kabel
26. Mengisi pola pada gambar lampu belajar
27. Membedakan perilaku baik dan buruk

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Udara ciptaan Tuhan
Bersyukur atas nikmat Tuhan
Menjaga kebersihan lingkungan
Mengetahui sebab akibat
Perilaku baik /buruk
Toleransi
Menyesuaikan diri dengan orang lain
Menyelesaikan pekerjaan tanpa
bantuan
Beribadah
Simpati terhadap orang yang sedang
terkena musibah
angin puting beliung
Benda yang membutuhkan udara
Konsep penjumlahan
Sifat udara.

Diskusi tentang manfaat udara
Menyanyi lagu balonku
Meniup balon
Menghitung gambar balon
Cerita tentang balon udara,angin puting beliung dll
Membuat layang-layang dari kertas
Menghitung gambar layang-layang
Menyebutkan posisi benda
Bercerita tentang pengalaman
Menggunting gambar balon udara
Membuat coretan bentuk angin puting beliung
Melipat kertas menjadi bentuk kipas / baling – baling /
kitiran
13. Diskusi tentang sifat/wujud udara
14. Melukis didalam gambar balon , melukis dengan
meniup

15. Proses kerja sesuai prosedur meniup
balon
16. Menirukan 3-4 urutan kata
17. Cerita tentang balon udara

15. Bermain kempit balon , bermain menggelindingkan
roda
16. Percobaan tanaman dimasukkan dalam toples (tertutup
dan terbuka )
17. Membedakan besar – kecil pompa
18. Mengelompokkan benda yang membutuhkan udara
19. Menirukan 3 – 4 urutan kata
20. Menceritakan jika tidak ada udara
21. Menirukan gerakan sederhana ( ambil nafas )
22. Menyalakan kipas angin dan merasakan akibat yang
ditimbulkannya
23. Menggunting gambar kipas angin

LAMPIRAN 4
INSTRUMEN PENGUMPULAN
DATA (IPD)

INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA (IPD)
Judul Penelitian Tindakan Kelas:
Upaya Guru Dalam Meningkatkan Kemampuan Sains Sederhana Melalui
Metode Eksperimen Di Raudhatul Athfal Bustanul Ulum Muaro Jambi
1. Tekhnik Observasi
a. Mengamati aktifitas siswa dalam setiap proses pembelajaran pada setiap
siklusnya
b. Mencatat hasil penerapan kemampuan sains sederhana melalui metode
eksperimen siswa disetiap siklusnya
2. Teknik Wawancara
Teknik wawancara ini digunakan sebagai alat untuk mengetahui respon
dari seseorang atas suatu hasil yang dilakukan, seperti kegiatan eksperimen yang
dipakai dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan sains
sederhana anak usia dini. Tekhnik wawancara ini ditujukan Guru kelas B ASAsya’adah di Raudhatul Athfal Bustanul Ulum. Dengan pertanyaan sebagai
berikut:
Wawancara kepala sekolah:
a. Siapa yang mendirikan RA Bustanul Ulum?
b. Bagaimana sejarah berdirinya RA Bustanul Ulum ini?
c. Apa saja Visi Misi di RA Bustanul Ulum?
d. Bagaimana keadaan pendidik dan peserta didik di RA Bustanul Ulum?
e. Bagaimana keadaan sarana dan prasarana di RA Bustanul Ulum
Wawancara Guru Sebelum Pembelajaran:
a. Apakah Ibu pernah mengikuti seminar atau pelatihan mengenai aktivitas
pembelajaran anak usia dini berbasis eksperimen?
b. Apa yang ibu ketahui tentang aktivitas pembelajaran yang berbasis
eksperimen?
c. Bagaimana cara ibu bereksplorasi melalui aktivitas pembelajaran berbasis
eksperimen pada anak usia dini?

d. Teknik pengaplikasian apa yang ibu gunakan untuk meningkatkan
kemampuan bereksperimen anak?
e. Bagaimana respon anak ketiak guru mengajak anak untuk melakukkan
kegiatan eksperimen?
f. Bagaimana respon ibu ketika ada anak yang tidak merespon pada saat
kegiatan eksperimen sedang berlangsung?
g. Menurut ibu apakah manfaat pembelajaran berbasis eksperimen itu?
h. Menurut ibu apa kekurangan dari penerapan kegiatan bereskperimen pada
anak?
i. Menurut ibu apa kelebihan dari penerapan kegiatan bereksperimen pada
anak?
Wawancara Guru Sebelum Pembelajaran:
a. Apakah dengan pembelajaran sains sederhana melalui metode eksperimen
untuk mengenal sifat-sifat air dapat meningkatkan kemampuan sains
sederhana anak
b. Apakah setelah menggunakan kegiatan pembelajaran melalui metode
eksperimen mengenal sifat-sifat air anak lebih mengenal tentang sains
sederhana?
c. Apakah anak lebih paham ketika mengenalkan tentang sians sedrhana
melelui metode eksperimen?
3. Tekhnik Dokumentasi
a. Mencatat hasil peristiwa yang sudah berlalu, baik dalam bentuk tulisan,
gambar maupun foto-foto.
Untuk menjekaskan suasana penelitian agar lebih akurat

LAMPIRAN 5
BIODATA ANAK

Tabel. 1 Biodata anak Kelompok B1 di RA Bustanul Ulum Muaro Jambi

NO

Nama

Nama

Tempat Tanggal

Panggilan

Lahir

Ahmad Al
1

Holik.

Umur

Alamat

5 Tahun

Rt 09 Desa Panca Mulya

6 Tahun

Rt 04 Desa Panca Mulya

5 Tahun

Rt 10 Desa Panca Mulya

5 Tahun

Rt 07 Desa Panca Mulya

5 Tahun

Rt 01 Desa Panca Mulya

5 Tahun

Rt 09 Desa Panca Mulya

5 Tahun

RT 09 Desa Panca Mulya

5 Tahun

Rt 03 Desa Panca Mulya

5 Tahun

Rt 11 Desa Panca Mulya

6 tahun

Rt 10 Desa Panca Mulya

5 Tahun

RT 05 desa Panca Mulya

6 Tahun

RT 04 desa panca mulya

Bukit Tinggi
AL

24 Februari 2015

Febrianto.
2

3

4

Alika Humaira
Abigail.
Azrah Rizkya
Putri Antoni
Azzam Saif
Mahardika

Alika

Azrah

Azzam

Briyan Al
5

Shafin.

Sungai Bahar
25 April 2014
Muaro Jambi 07
Desember 2014
Jambi 05
November 2014
Muaro jambi 04

riyan

November 2014

Dhaifullah.
6

7

8

9

10

11

12

Daffa Ibnu
Hafidz
Irza Imam
Hanafi
Maulana Alvin
Ramadhan
Meysha Alifa
Zahira
Rakha Said Ar
Ramadhan
Sayyidatul ulum

Sofie Dwi Azkia

Dafa

Irza

Alvin

Alifa

Dani

Ulum

Sofie

Sungai Bahar 08
September 2014
Muaro Jambi 24
Oktober 2014
Jambi 07 Oktober
2014
Jambi 02 Mei
2015
Jambi 11 juli
2014
Muaro Jambi 02
Januari 2015
Muaro Jambi 01
Juni 2014

Dokumentasi Foto Kegiatan

Gambar. 1 Pada Saat Pra Siklus

Gambar. 2 Siklus 1 Pertemuan Pertama

Gambar. 3 Siklus 1 Pertemuan Ke Dua

Gambar. 4 Siklus 2 Pertemuan Pertama

Gambar 5. Siklus 2 Pertemuan Ke Dua

Gambar. 6 Foto Bersama Guru Kelas Dan Anak Kelas BI As-Sya’dah

Gambar. 7 Foto pada saat wawancara guru kelas

Gambar 8. Foto kegiatan proses pembelajaran berlangsung

Gambar 9 tempat bermain anak di luar ruangan

DATA RIWAYAT HIDUP ( CURRICULUM VITAE)

Nama

: ATHENA MIRANDA ADRIAN

Jenis Kelamin

: Perempuan

Tempat Tanggal Lahir

: Jambi, 24 Juli 1998

Alamat

: Sungai Bahar III, Panca mulya

Pekerjaan

: Mahasiswi

Alamat Email

: Athenamirandaadrian@Gmail.Com

Nomor Telpon (Wa)

: 085368395360

Pengalaman-pengalaman pendidikan formal
1. SD/MI, Tahun Tamat : SD 162/IX, 2010
2. SMP/MTS, Tahun Tamat : SMP Negeri 20 Muaro Jambi, 2013
3. SMA/MAN, Tahun Tamat : MAS Bustanul Ulum, 2016

