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ABSTRAK 

Penelitian dilatar belakangi metode pembelajaran sains yang di berikan 

guru kurang menarik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana 

aplikasi metode pembelajaran yang digunakan guru dalam pelaksanaan 

pembelajaran sains. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif 

dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan teknik observasi dan wawancara. 

 Analisis data dilakukan melalui 3 tahapan, yang pertama reduksi data 

kemudian dilanjutkan dengan penyajian data dan tahapan terakhir yang 

dilakukan setelah menyajikan data adalah menyimpulkan atau verifikasi. 

Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan tekhnik Triangulasi, yang 

pertama adalah triangulasi teknik dimana data di ambil dengan cara observasi 

dan wawancara sehingga diperoleh kesimpulan yang sama, yang kedua 

menggunakan triangulasi sumber data yang mana data yang didapatkan dari 

sumber yang berbeda dengan teknik yang sama. 

Hasil penelitian tentang pembelajaran sains yang diberikan guru telah 

disesuaikan dengan tema, dan subtema, metode yang digunakan guru dalam 

pembelajaran sains sudah dapat mengembangkan kemampuan sains anak. 

Faktor yang menghambat pelaksanaan pembelajaran sains yaitu keterbatasan 

media pembelajaran dan guru masih kurang kreatif dalam merancang kegiatan 

sains.  

 Dari hasil penelitian disarankan guru dan kepala sekolah TK Negeri 

Pembina lebih menambah pengetahuan dalam pembelajaran sains terutama 

dalam pengembangan metode yang digunakan guru harus bervariasi dan juga 

rancangan kegiatan pembelajaran sains jangan hanya terfokus pada majalah 

sains anak.  

 

Kata kunci: Pelaksanaan; pembelajaran sains; anak usia dini 

 

Latar Belakang Masalah 

 

Kurikulum pedoman pengembangan program pembelajaran di Taman 

Kanak-kanak (TK), merupakan salah satu bentuk pendidikan formal yang 



sesuai dengan UU Nomor.20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 14 menyatakan bahwa 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah salah satu upaya pembinaan yang 

ditujukan pada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun yang dilakukan melalui 

pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam 

memasuki pendidikan yang lebih lanjut. 

Usia 4-6 tahun merupakan masa dimana proses pertumbuhan dan 

perkembangan dalam berbagai aspek sedang mengalami masa yang cepat, 

sedemikian pentingnya masa ini sehingga usia dini sering disebut golden age 

(usia emas). Perkembangan anak usia dini diberbagai aspek akan berkembang 

dengan optimal jika diberi rangsangan yang tepat. Proses pembelajaran 

sebagai bentuk perlakuan yang diberikan pada anak harus memperhatikan 

karakteristik yang dimiliki setiap tahapan perkembangan anak. 

Menurut Sujiono (2013:7)  menyebutkan bahwa Pendidikan pada 

anak usia dini pada dasarnya meliputi seluruh upaya dan tindakan yang 

dilakukan oleh pendidik dan orang tua dalam proses perawatan, pengasuhan 

dan pendidikan pada anak dengan menciptakan lingkungan dimana anak 

dapat mengeksplorasi pengalaman yang memberikan kesempatan padanya 

untuk mengetahui dan memahami. 

Anak usia dini yang pada dasarnya adalah peserta didik harus menjadi 

prioritas utama dalam  proses pembelajaran yang diselenggarakan. 

Pendidikan anak usia dini memiliki peran yang sangat penting untuk 



menentukan perkembangan awal anak yang akan menjadi dasar bagi 

perkembangan selanjutnya. 

Berbagai aspek perkembangan yang dapat di kembangkan dalam 

pendidikan anak usia dini yaitu perkembangan kognitif, sosial-emosional, 

bahasa, fisik-motorik, seni dan NAM (Nilai Agama dan Moral). Dari seluruh 

aspek yang ada, aspek perkembangan kognitif merupakan aspek utama yang 

dapat mempengaruhi perkembangan aspek lainnya. Terdapat berbagai 

kemampuan anak dalam bidang kognitif yang harus dikembangkan mulai dari 

konsep bentuk, warna, ukuran, bilangan, lambang bilangan, huruf dan sains.  

Kompetensi dasar yang harus dimiliki anak dalam bidang sains 

adalah mampu mengenal berbagai konsep sederhana yang berkaitan dengan 

kehidupan sehari-hari yang di alaminya. Seperti yang tercantum dalam 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.58 Tahun 

2009 tentang perkembangan pengetahuan umum dan sains di TK pada 

umumnya sudah mampu mengkreasikan sesuatu sesuai dengan idenya 

sendiri. Seperti, mencoba dan  menceritakan apa yang terjadi jika warna di 

campurkan, benda di masukkan ke dalam air (terapung dan tenggelam), 

mencoba dan membedakan bermacam-macam rasa, bau dan suara.  

Pengalaman belajar yang diperoleh anak dari lingkungan, melalui cara 

mengamati, meniru dan bereksperimen yang berlangsung secara berulang-

ulang, termasuk stimulasi yang akan mempengaruhi  seluruh potensi dan 

kecerdasan anak. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang mampu 



memfasilitasi anak dalam masa tumbuh kembangnya berupa kegiatan 

pendidikan dan pembelajaran sesuai dengan usia, kebutuhan dan minat anak. 

Pada hakikatnya sains sangat berhubungan langsung dengan anak 

melalui proses-proses alam yang terjadi disekeliling anak. Pengenalan tentang 

sains hendaknya dilakukan sejak usia dini dengan kegiatan yang 

menyenangkan dan melalui pembiasaan agar anak mengalami proses sains 

secara langsung. Hal itu dilakukan agar anak tidak hanya mengetahui 

hasilnya saja tetapi juga dapat mengerti proses dari kegiatan sains yang 

dilakukannya. Sains memungkinkan anak untuk melakukan eksperimen 

(percobaan), yang di maksud dalam hal ini bukanlah suatu proses yang rumit 

yang harus dikuasai anak untuk memahami konsep tentang suatu hal 

melainkan pada bagaimana mereka dapat mengetahui cara atau proses 

terjadinya sesuatu dan mengapa sesuatu dapat terjadi. 

Metode-metode pembelajaran yang digunakan oleh guru untuk 

meningkatkan kemampuan sains anak merupakan alat untuk mencapai tujuan 

kegiatan. Sebagai alat untuk mencapai tujuan tidak selamanya berfungsi 

secara memadai. Oleh karena itu, dalam memilih suatu metode yang akan 

dipergunakan dalam program kegiatan  anak di taman kanak-kanak guru perlu 

mempunyai alasan yang kuat dan faktor-faktor yang mendukung pemilihan 

metode tersebut, seperti: karakteristik tujuan kegiatan dan karakteristik anak 

yang diajar. 

Metode yang digunakan untuk meningkatkan sains anak adalah 

metode yang dapat menggerakkan anak untuk meningkatkan motivasi, rasa 



ingin tahu, dan mengembangkan imajinasi. Dalam mengembangkan sains 

anak metode yang dipergunakan mampu mendorong anak mencari dan 

menemukan jawabannya, membuat pertanyaan yang membantu memecahkan 

masalah, memikirkan kembali, membangun kembali, dan menemukan 

hubungan-hubungan baru. 

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan pada 27 februari 2017 di 

TK NEGERI PEMBINA Muara Bulian,  ditemukan bahwa ternyata masih 

banyak anak yang kurang berkonsentrasi penuh terhadap pembelajaran sains 

yang diberikan guru. Adapun kurangnya pengetahuan anak dalam konsep 

pembelajaran sains dikarenakan metode pembelajaran yang diberikan guru 

kurang menarik minat anak untuk mengikuti pembelajaran dan proses 

pembelajaran yang berlangsung kurang memberi kesempatan pada anak 

untuk terlibat aktif. Selain itu pembelajaran sains yang di terapkan belum 

seutuhnya mengacu pada pembelajaran PAUD yang mana pembelajaran 

dilakukan sambil bermain karena dunia anak adalah dunia bermain. 

Pembelajaran sains di taman kanak-kanak pun melibatkan anak pada proses 

pembelajaran secara langsung, sehingga anak mampu menjawab pertanyaan-

pertanyaan tentang kegiatan proses sains tersebut dan akan lebih menarik bagi 

anak karena ia terlibat langung dalam kegiatannya. 

 

Rumusan Masalah 



 Berdasarkan latar belakang masalah, pertanyaan penelitian dan batasan 

masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apa saja yang dipersiapkan guru dalam perencanaan pembelajaran 

sains ? 

2. Bagaimanakah penggunaan  Metode Pembelajaran yang 

diterapkan guru dalam pelaksanaan pembelajaran sains ? 

3. Apa saja media yang di gunakan guru dalam pelaksanaan 

pembelajaran sains? 

4. Bagaimana lingkungan yang mendukung pelaksanaan 

pembelajaran sains anak? 

5. Bagaimana evaluasi belajar anak pada pembelajaran sains? 

 

Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian pelaksanaan pembelajaran sains anak usia dini 

ini didasari oleh rumusan masalah yang ingin dicapai seperti: 

1. Mendeskripsikan persiapan guru dalam perencanaan pembelajaran 

sains 

2. Mendeskripsikan penggunaan metode yang di terapkan guru 

dalam pelaksanaan pembelajaran sains 

3. Mendeskripsikan media yang digunakan guru dalam pelaksanaan 

pembelajaran sains 



4. Mendeskripsikan lingkungan yang mendukung pelaksanaan 

pembelajaran anak 

5. Mendeskripsikan evaluasi belajar anak pada pembelajaran sains   

 

 Manfaat Penelitian  

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai  

Pelaksanaan Pembelajaran Sains anak usia dini di Taman Kanak-kanak. 

Selain itu, penelitian ini dapat juga digunakan sebagai acuan bagi 

penelitian-penelitian lain mengenai pelaksanaan pembelajaran sains  anak 

usia dini. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Peneliti  

Menambah pengetahuan tentang pelaksanaan pembelajaran sains 

terutama metode yang di terapkan pada pelaksanaan pembelajaran 

sains di Taman Kanak-kanak. 

b. Bagi Orang tua  

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan kepada orang 

tua tentang pembelajaran sains dan kegiatan yang dapat diterapkan 

untuk menstimulasi perkembangan anak saat anak berada di rumah. 

c. Bagi guru 



Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan 

kepada guru  tentang pembelajaran sains dan peningkatan kemampuan 

mengenal metode yang tepat untuk mengembangkan kemampuan 

sains anak. 

d. Bagi Sekolah 

Penelitian ini Diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan 

informasi yang dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi sekolah 

untuk menerapkan pembelajaran tentang sains dengan metode yang 

menarik. 

 

Metode Penelitian 

 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif. Arikunto (2014 : 3) menyatakan bahwa istilah deskriptif berasal dari 

bahasa inggris to describe yang berarti memaparkan atau menggambarkan suatu 

hal misalnya keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan dan lain-lain.  

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pembelajaran sains anak usia dini 

di Taman Kanak-Kanak. Hal ini dilakukan dengan mengungkap gambaran 

tentang pembelajaran sains pada anak usia dini di TK Negeri Pembina 

Kecamatan Muara Bulian. 

Subjek pada penelitian ini merupakan orang-orang yang dibutuhkan atau 

yang terlibat dalam penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini yang 

menjadi responden adalah pihak-pihak yang terlibat atau yang berada pada 

lingkungan tempat penelitian dilaksanakan yaitu 3 orang guru dari masing-



masing kelas (B1, B2 dan B3) dan 45 peserta didik yang berada di kelas (B1, B2 

dan B3) . 

Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah peneliti sendiri, dalam 

penelitian ini peneliti menempatkan disi sebagai observer. Selain menggunakan 

peneliti sendiri dalam instrumen penelitian ini, peneliti juga menggunakan 

instrumen berupa pedoman observasi dan pedoman wawancara. Adapun jenis 

data yang dikumpulkan pada penelitian ini merupakan data primer dan data 

sekunder. Dimana yang menjadi data primer adalah data yang berupa kata-kata 

atau tindakan subjek yang diamati dari hasil wawancara dan hasil observasi. 

Sedangkan data-data sekunder yang didapatkan berupa dokumen tertulis. 

Peneliti sebagai instrumen utama pada penelitian ini karena peneliti dapat 

merasakan langsung, mengalami, melihat sendiri objek atau subjek yang sedang 

diteliti. Selain itu, peneliti juga mampu menentukan kapan penyimpulan data 

telah mencukupi, data telah jenuh dan kapan penelitian dapat dihentikan. Peneliti 

juga dapat langsung melakukan pengumpulan data.  

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah Observasi dan 

Wawancara. observasi juga bertujuan untuk melihat metode apa yang digunakan 

guru dalam pelaksanaan pembelajaran sains dan bagaimana respon anak terhadap 

metode pembelajaran yang diterapkan guru dan Wawancara dilakukan secara 

langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada responden 

untuk memperoleh informasi verbal secara langsung. 

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis data 

interaktif. Menurut Fuad dan Nugroho (2014:63) Kegiatan analisis data dapat 



dilakukan melalui beberapa tahapan, antara lain: Reduksi data yaitu Data yang 

diperoleh selama dilapangan sangat banyak dan kompleks, maka itu perlu dicatat 

secara teliti dan rinci. Selain itu perlu dilakukan analisis melalui reduksi data. 

Kemudian dengan reduksi data peneliti merangkum, mengambil data yang 

pokok,dan menyisihkan data yang dianggap tidak penting. Setelah data reduksi, 

langkah selanjutnya yaitu menyajikan data. Penyajian Data Penyajian data dapat 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan 

sejenisnya. Langkah yang dilakukan setelah meyajikan data adalah meyimpulkan. 

Verifikasi atau penarikan kesimpulan merupakan sebagian dari suatu kegiatan 

dan konfigurasi yang utuh. Dimana, kesimpulan di verifikasi selama penelitian 

berlangsung. Kesimpulan pada penelitian ini berupa deskripsi atau gambaran 

suatu objek. 

Pada penelitian ini uji kebsahan data dilakukan dengan Tekhnik Triangulasi. 

Menurut Sugiyono (2013:121) Pengujian keabsahan data pada penelitian 

kualitatif meliputi uji validitas internal, validitas eksternal, reliabilitas, dan 

obyektivitas. Uji kreadibilitas data atau kepercayaan terhadap data penelitian 

kualitatif dapat dilakukan dengan berbagai cara. Untuk menguji validitas data 

yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan tekhnik triangulasi. Pada 

penelitian ini uji keabsahan data menggunakan cara triangulasi sumber dan 

triangulasi teknik. Triangulasi sumber data untuk menguji kredibilitas data 

dilakukan dengan melakukan wawancara guru kelas B1,B2, dan B3. Triangulasi 

teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data 

yang diperoleh kepada sumber data yang sama dengan teknik yang berbeda. 



Triangulasi teknik penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan observasi 

pada proses pelaksanaan pembelajaran sains di TK Negeri Pembina Kecamatan 

Muara Bulian.   

 

 

Deskripsi Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka penelitian 

akan mendeskripsikan pembahasan dari data yang telah diperoleh. 

Perencanaan pembelajaran di TK Negeri Pembina Muara Bulian di susun 

berdasarkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan. Dari Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan itulah Guru menyusun Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran Harian setiap harinya. Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran Harian yang akan di sampaikan terdiri dari kegiatan awal, 

kegiatan inti dan kegiatan akhir. Waktu pembelajaran anak dimulai dari jam 

7.30-11.00 WIB setiap harinya kecuali hari jum’at dan sabtu. 

Pada kegiatan awal, guru terlebih dulu menyiapkan seluruh anak di 

halaman sekolah untuk membaca ikrar. Setelah itu barulah anak masuk 

kedalam kelas masing-masing. Di dalam kelas guru mengajak anak bercakap-

cakap mengenai sub tema yang akan diajarkan kepada anak, kegiatan 

bercakap-cakap diiringi dengan bernyanyi dan tepuk tangan. Setelah guru 

merasa anak sudah menunjukkan emosi yang bagus, barulah guru masuk ke 

inti pembelajaran. 



Kegiatan inti diawali dengan memperkenalkan pembelajaran pada anak. 

Pembelajaran sains anak di kelas B1 diberikan dengan menggunakan metode 

demonstrasi, melalui metode demonstrasi pada saat guru mendemonstrasikan 

pembelajaran meletakkan gelas diatas kertas yag dilipat dengan kertas yang 

tidak dilipat rasa ingin tahu anak semakin meningkat karena pada saat gelas 

diletakkan diatas kertas yang dilipat gelas menjadi jatuh sedangkan ketika 

gelas diletakkan diatas kertas yang tidak dilipat gelas tidak jatuh. Setelah guru 

mendemonstrasikan kegiatan pembelajaran didepan kelas, guru meminta anak 

untuk melakukan percobaan di depan kelas, hal inisangat menarik perhatian 

anak karena anak juga ikut mencoba langsung kegiatan yang diberikan guru. 

Setelah kegiatan di demonstrasikan juga oleh anak barulah guru menjelaskan 

kepada anak peristiwa sains yang dipelajari tersebut. Meskipun media yang 

digunakan guru pada saat pembelajaran sangat sederhana tetapi melalui 

metode pembelajaran yang diberikan pembelajaran menjadi lebih bermakna 

dan anak dapat memahami konsep sains sederhana. 

Begitu juga halnya dengan kelas B2 guru juga menggunakan metode 

demonstrasi pada pembelajaran sains anak, pada saat guru 

mendemonstrasikan pembelajaran pensil dimasukkan kedalam gelas berisi 

air, pensil terlihat seolah-olah patah sedangkan pada saat guru mengeluarkan 

pensil dari air ternyata pensil tidak patah, hal ini membangkitkan rasa ingin 

tahu anak, kenapa hal tersebut bisa terjadi. Seraya mendemonstrasikan 

kegiatan pembelajaran guru juga mengajak anak bercakap-cakap mengenai 



kegiatan sains yang didemonstrasikan. Setelah itu barulah guru menjelaskan 

kepada anak kenapa hal tersebut bisa terjadi. 

Namun pada kelas B3 guru memberikan pembelajaran dengan 

menggunakan media majalah sains anak. Karena keterbatasan media yang ada 

disekolah guru hanya menjelaskan isi gambar pada anak, setelah dijelaskan 

anak diminta untuk mengerjakan tugas yang ada dimajalah tersebut. Pada saat 

pembelajaran berlangsung anak diminta untuk mengambil majalah sains, 

kemudian guru menjelaskan isi gambar satu persatu pada anak, pembelajaran 

yang diberikan guru kelas B3 pada saat itu adalah handuk menyerap air, 

setelah dijelaskan guru meminta anak untuk mengerjakan tugas yang ada 

dimajalah tersebut. Melalui metode yang  diberikan guru, terlihat 

pembelajaran yang diberikan kurang menarik bagi anak, media yang 

digunakan juga tidak di variasikan oleh guru. 

Setelah selesai melakukan kegiatan pembelajaran guru memimpin anak 

membaca do’a sebelum bermain. Saat istirahat anak-anak bermain di 

lingkungan sekolah baik di luar kelas maupun di dalam kelas. Saat bel sudah 

di bunyikan anak kembali kedalam kelas untuk makan. Sebelum makan anak 

di minta untuk membaca do’a sebelum makan begitupun setelah anak makan 

di minta untuk membaca do’a setelah makan, selesai makan anak di ajak 

untuk membersihkan sisa makanan yang tercecer dilantai. 

Masuk pada kegiatan akhir guru mengajak anak bernyanyi untuk 

membangkitkan semangat anak kembali. Setelah itu guru menjelaskan 

kembali kesimpulan dari hasil pembelajaran yang diberikan kepada anak. 



Guru juga bertanya jawab dengan anak tentang kegiatan yang telah 

dilakukan, disini guru melihat apakah anak benar-benar memperhatikan 

pembelajaran yang diberikan oleh guru, tidak lupa guru memberi reaward 

kepda anak karena telah mengerjakan tugas hari ini dengan baik. Setelah itu 

guru memimpin do’a untuk pulang. 

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan dan didukung oleh hasil 

wawancara peneliti dengan guru, terlihat bahwa guru menggunakan metode 

demonstrasi dalam kegiatan pembelajaran, karena dengan di demonstrasikan 

pada anak, kegiatan pembelajaran sains akan lebih menarik dan bermakna 

bagi anak. Tetapi juga ada guru yang masih menggunakan metode ceramah 

dalam pembelajaran sains. Namun dalam pengaplikasiannya metode 

pembelajaran guru masih kurang kreatif dalam menciptakan pembelajaran 

sains pada anak di TK Negeri Pembina Muara Bulian, karena guru masih 

belum bisa meemfariasikan pembelajaran selain dari kegiatan yang ada di 

majalah anak. 

 

Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka peneliti akan 

mendeskripskan pembahasan dari analisis data. Perencanaan pembelajaran 

guru terlebih dulu menyiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian 

(RPPH), Rencana Pelaksanan Pembelajaran Harian (RPPH) disusun 

berdasarkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan (RPPM) yang 

telah disusun oleh majelis guru. Guru memilih materi pembelajaran 



berdasarkan majalah sains anak. Media yang digunakan dalam pembelajaran 

sains adalah media yang tersedia disekolah, lalu disesuaikan dengan kegiatan 

yang ada dimajalah sains anak. 

Di Taman Kanak-kanak juga mempunyai metode-metode pemelajaran. 

Metode pembelajaran merupakan suatu rancangan, untuk menggambarkan 

rincian dan penciptaan lingkungan yang menjdikan anak dapat berinteraksi 

dalam pembelajaran. Agar terlaksananya proses belajar mengajar yang baik 

tentu perlu adanya metode yang cocok diberikan kepada anak, sehingga proses 

belajar mengajar terlaksana dengan baik. Dalam pembelajaran sains di TK 

Pembina Muara Bulian guru menggunakan metodedemonstrasi yang di 

padukan dengan metode bercakap-cakap. Dengan menggunakan metode 

demonstrasi anak menjadi lebih fokus pada saat pembelajaran berlangsung.  

 Sebagaimana yang diungkapkan oleh Majid (2014:193) Metode adalah 

cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun 

dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal 

Sebagai alat untuk mencapai tujuan tidak selamanya befungsi secara memadai. 

Oleh karena itu, dalam pemilihan suatu metode yang akan dipergunakan dalam 

program kegiatan anak di Taman Kanak-kanak guru perlu mempunyai alasan 

yang kuat dan faktor-faktor yang mendukung pemilihan metode tersebut. 

Metode pembelajaran untuk anak-anak di Taman Kanak-kanak hendaknya 

menantang dan menyenangkan, melibatkan unsur bermain, bergerak, 

bernyanyi, dan belajar. Beberapa metode pembelajaran yang sesuai dengan 

karakteristik anak usia dini yaitu: metode bermain, metode karya wisata, 



metode bercakap-cakap, metode bercerita, metode demonstrasi, metode 

proyek dan metode pemberian tugas.  

Waktu pembelajaran dikelas B1 akan di mulai, guru terlebih dulu 

mengenalkan media pembelajaran sains pada anak. Setelah itu guru mulai 

mendemonstrasikan kegiatan sains pada anak, pada kelas B1 guru 

mendemonstrasikan kegiatan sains gelas diletakkan di atas kertas dilipat dan 

yang tidak dilipat. Pembelajaran sains di kelas B2 juga sama dengan kelas B1, 

guru kelas B1 juga menggunakan metode demonstrasi pada pembelajaran 

sains tetapi juga diselingi dengan metode bercakap-cakap, di kelas B2 guru 

melaksanakan aktifitas sains yaitu demonstrasi pesil di masukkan kedalam 

segelas air terlihat patah. Berbeda halnya dengan pembelajaran yang 

dilaksanakan dikelas B3 guru menggunakan metode ceramah, guru mengambil 

materi pembelajaran dari majalah sains anak, guru menjelaskan tentang 

handuk yang menyerap air yang ada pada halaman 8 pada majalah sains anak.  

Berdasarkan uraian di atas pelaksanaan pembelajaran sains yang diberikan 

oleh guru sudah sesuai denga Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian 

(RPPH)  yang dirancang oleh guru pada hari sebelumnya. Khususnya dalam 

penggunaan metode pembelajaran sains sudah baik. Namun masih ada guru 

yang belum menggunakan metode pembelajaran yang dapat menarik perhatian 

anak karena keterbatasan media pembelajaran. 

 

 

 



Penutup  

Kesimpulan 

Pembelajaran sains pada anak usia dini di TK Negeri Pembina Muara 

bulian sangat penting dikembangkan. Berdasarkan penelitian dan pembahasan 

sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut: 

Pertama, pembelajaran sains dimaknai dengan pembelajaran yang 

berkaitan dengan aktivitas alam.  Langkah-langkah yang dilakukan di TK 

Negeri Pembina terkait dengan pembelajaran sains adalah Perencanaan 

dengan mempersiapkan RPPM yang dikembangkan menjadi  RPPH yang 

berisi tema tentang kegiatan anak.  

Kedua, Pelaksanan pembelajaran sains di TK Negeri Pembina lebih 

menggunakan metode demonstrasi dalam penyampaian pembelajaran kepada 

anak, guru memperagakan kepada anak didepan kelas apa yang terjadi jika 

pensil dimasukkan kedalam gelas yang berisi air. Dengan metode 

demonstrasi ini pembelajaran akan lebih menarik dan bermakna bagi anak, 

karena anak menjadi lebih semangat saat pembelajaran berlangsung. Selain 

metode demonstrsi guru juga menambahkan metode bercakap-cakap saat 

pembelajaran berlangsung, karena dengan bercakap-cakap dapat mengasah 

kemampuan anak dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru. 

Selain itu, anak dapat terlatih untuk mengungkapkan pertanyaan tentang apa 

yang dilihatnya. 

Ketiga, penggunaan media pembelajaran masih belum bervariasi, 

pembelajaran sains di TK Negeri Pembina Muara Bulian yaitu guru masih 



terfokus pada majalah sains anak yang ada disekolah dan media 

pembelajaranpun di berikan secara sederhana. Jika alat dan bahan yang di 

majalah tidak ada, guru hanya menjelaskan kepada anak gambar yang ada 

dimajalah tersebut karena keterbatasan media pembelajaran, 

Keempat, pada pelaksanaan pembelajaran sains guru masih kurang kreatif 

dalam memanfaatkan lingkungan sekitar anak sebagai sumber belajar. Guru 

hanya terfokus pada kegiatan yang ada dimajalah sains anak. 

Kelima, Evaluasi Pembelajaran sains dapat dilihat dari perencanaan 

pembelajaran, dari proses pembelajaran hingga hasil belajar anak. Evaluasi 

belajar anak dapat di lihat dari keaktifan anak ketika belajar dan kemampuan 

anak dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan sederhana yang diberikan 

guru. Di TK Negeri Pembina Kecamatan Muara Bulianguru mengevaluasi 

hasil belajar anak dengan mereview kegiatan yang telah dilakukan anak 

selama pembelajaran berlangsung. 

 

Saran   

1. Diharapkan kepada guru dan kepala sekolah TK Negeri Pembina Muara 

Bulian agar lebih menambah pengetahuan dalam pembelajaran sains 

terutama dalam pengembangan metode yang digunakan guru harus 

bervariasi dan juga rancangan kegiatan pembelajaran sains jangan hanya 

terfokus pada majalah sains anak.  

2. Bagi yayasan TK Negeri Pembina Muara Bulian untuk lebih melengkapi 

media pembelajaran khususnya pada pembelajaran sains, agar metode 



pembelajaran yang digunakan guru dapat lebih bervariasi dan bermakna 

bagi anak.  

3. Bagi peneliti lain diharapkan dapat melakukan dan mengungkapkan lebih 

jauh tentang perkembangan kemampuan sains anak melalui metode 

pembelajaran yang lainnya. 
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