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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kemampuan Sains Pada Anak Usia Dini 

1. Pengertian Sains 

Anak dapat belajar apa saja sejak usia dini, termasuk belajar sains.  

Belajar sains sejak usia dini dimulai dengan memperkenalkan alam dan 

lingkungan.  Hal tersebut akan memperkaya pengalaman anak, belajar 

bereksperimen, bereksplorasi dan menginvestigasi lingkungan sekitarnya.  

Rasa ingin tahu anak yang amat tinggi akan merangsang anak untuk 

memunculkan pertanyaan-pertanyaan menakjubkan dan tidak terduga yang 

hasilnya anak mampu membangun suatu pengetahuan yang nantinya dapat 

digunakan pada masa dewasa kelaknya. 

Yuliani (2009 : 12.2) mengatakan definisi sains (ilmu pengetahuan) 

adalah suatu subjek bahasan yang berhubungan dengan bidang studi 

tentang kenyataan atau fakta dan teori-teori yang mampu menjelaskan 

tentang fenomena alam. 

Menurut Wahyana (dalam Trianto, 2010 : 136) sains adalah suatu 

kumpulan pengetahuan tersusun secara sistematik, dan dalam 

penggunaannya secara umum terbatas pada gejala-gejala alam.  

Perkembangannya tidak hanya ditandai oleh adanya kumpulan fakta, tetapi 

oleh adanya metode ilmiah dan sikap ilmiah.  Selain itu, sains dipandang 

pula sebagai proses, produk dan prosedur.  Sehubungan dengan hal ini 
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Marsetio (dalam Trianto, 2010 : 137) sains sebagai proses diartikan semua 

kegiatan ilmiah untuk menyempurnakan pengetahuan baru.  Sebagai 

produk diartikan sebagai hasil proses, berupa pengetahuan yang telah 

dianjurkan dalam sekolah atau di luar sekolah. Sebagai prosedur 

dimaksudkan sebagai cara yang dipakai untuk mengetahui sesuatu yang 

lazim. 

Menurut Sumanto (dalam Putra, 2013 : 40) sains merupakan cara 

mencari tahu tentang pengetahuan baru secara sistematis untuk menguasai 

pengetahuan, fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-prinsip, proses 

penemuan dan memiliki sikap ilmiah. 

Perkembangan sains di anak usia dini adalah kegiatan belajar 

menyenangkan dan menarik dilaksanakan sambil bermain melalui 

pengamatan, penyelidikan dan percobaan untuk mencari tahu atau 

menemukan jawaban tentang kenyataan yang ada di lingkungan sekitar.  

Dari uraian di atas dapat ditarik pengertian sains secara substansial.  

Berdasarkan definisi-definisi yang telah disajikan, dapat disimpulkan 

bahwa sains dapat dipandang sebagai suatu proses, maupun hasil atau 

produk, serta sebagai sikap. Dengan kata lain sains dapat dipandang 

sebagai suatu kesatuan dari proses, sikap dan hasil.  Apabila kesimpulan 

tersebut dikaitkan dengan program pembelajaran sains yang dimaksudkan 

dalam kegiatan ini, maka sesungguhnya ruang lingkup program 

pembelajaran sains yang akan dikembangkan meliputi tiga substansi 

mendasar tersebut, yaitu pendidikan dan pembelajaran sains berisi 
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program yang memfasilitasi penguasaan proses sains, penguasaan produk 

sains serta program yang memfasilitasi pengembangan sikap-sikap sains. 

2. Tujuan Pembelajaran Sains 

Permainan sains di PAUD bertujuan agar anak memiliki kemampuan 

mengamati perubahan-perubahan yang terjadi di sekitarnya, melakukan 

percobaan-percobaan sederhana, melakukan kegiatan membandingkan, 

memperkirakan, mengklasifikasikan, mengkomunikasikan tentang sesuatu 

sebagai hasil sebuah pengamatan yang sudah dilakukannya serta 

meningkatkan kreativitas dan seinovasian. 

Tujuan pembelajaran sains (dalam Yuliani dkk, 2009 : 12.3)  secara 

umum pada usia dini bertujuan agar anak mampu secara aktif mencari 

informasi tentang apa yang ada di sekitarnya untuk memenuhi rasa 

keingintahuannya melalui eksperimen di bidang sains anak mencoba 

memahami dunianya melalui pengamatan dan percobaan. 

Menurut Abruscato (dalam Nugraha, 2005 : 27) tujuan pembelajaran 

sains adalah menjelaskan bahwa tujuan pendidikan sains sejalan dengan 

tujuan kurikulum, dimana anak berkembang secara utuh baik pikiran, 

maupun jasmaninya, serta mengembangkan intelektual, emosional dan 

fisik jasmaninya atau aspek (domain) kognitif, efektif dan psikomotor 

anak. 

Sementara itu Leeper (dalam Nugraha, 2010 : 28) mengemukakan 

pengembangan pembelajaran sains pada anak usia dini memiliki tujuan 

dalam pembelajaran di antaranya yaitu pengembangan pembelajaran sains 
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pada anak usia dini memiliki kemampuan memecahkan masalah yang 

dihadapinya melalui penggunaan metode sains, sehingga anak-anak 

terbantu dan menjadi terampil dalam menyelesaikan berbagai hal yang 

dihadapinya.  Sikap dimiliki anak dalam mempelajari sains harus bersikap 

ilmiah, misalkan tidak cepat-cepat dalam mengambil keputusan, dapat 

melihat segala sesuatu dari berbagi sudut pandang, berhati-hati terhadap 

informasi-informasi yang diterimanya.  Dalam pembelajaran, anak usia 

dini diajarkan untuk mempelajari sains agar anak-anak menjadi lebi 

berminat dan tertarik untuk menghayati sains yang berbeda dan ditemukan 

di lingkungan sekitarnya. 

Tujuan pengembangan pembelajaran sains tersebut, diharapkan juga 

dapat berdampak untuk meningkatkan kecerdasan dan pemahaman anak. 

Dengan demikian kematangan perkembang anak menjadi utuh yaitu 

dengan pengembangan pembelajaran sains bukan hanya dominan kognitif 

saja tetapi diharapkan dengan pengembangan pembelajaran sains yang 

memadai (adequate) akan tumbuh dan berkembang kreativitas dan 

kemampuan berfikir kritis yang semuanya sangat bermanfaat bagi 

aktualisasi dan kesiapan anak untuk mengadapi perannya yang lebih luas 

dan kompleks pada masa yang akan datang. 

Dari uraian di atas tujuan sains atau pengembangan pembelajaran 

sains pada anak usia dini sebagai berikut : 

a. Membantu pemahaman anak tentang konsep sains dan terkaitannya 

dengan kehidupan sehari-hari. 
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b. Membantu meletakkan aspek-aspek yang terkait dengan keterampilran 

proses sains, sehingga pengetahuan dan gagasan dalam diri anak 

menjadi berkembang. 

c. Membantu menumbuhkan minat pada anak untuk mengenal, 

mempelajari, memfasilitasi dan mengembangkan sikap ingin tahu, 

tekun, terbuka, kritis dan bertanggung jawab, serta bekerjasama dan 

mandiri dalam kehidupannya. 

d. Membantu anak agar mampu menggunakan teknologi sederhana yang 

dapat digunakan untuk memecahan masalah yang ditemukan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

3. Tahap Perkembangan Sains 

Tahap atau proses perkembangan sains (dalam Yuliani dkk, 2009 : 

12.5) bahwa penemuan ilmiah secara bersama-sama antara guru dan anak 

di sekolah ataupun antara anak dan orang tua di rumah dapat dilakukan 

antara lain dengan mengamati sesuatu atau mendengarkan pertanyaan dan 

pendapat anak.  Mencari tahu tentang apa yang membuat anak tertarik dan 

membuat rencana untuk mewujudkan ketertarikan tersebut. 

Nugraha (2005 : 117-123) menguraikan kegiatan pembelajaran untuk 

mengembangkan kemampuan sains pada anak usia dini, tahap 

pengembangan perencanaan sains terdapat dalam pemilihan dan penentuan 

format, bahwa komponen-komponen format perencanaan pada 

pembelajaran sains adalah sebagai berikut : 
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a. Rumusan tujuan 

Berdasarkan pemahaman terhadap tingkat perkembangan, 

kebutuhan dan perkembangan individual anak.  Untuk 

pembelajaran sains, guru memilih bahan dari kurikulum/program 

sains yang telah ada.  Jika hal tersebut memang telah tersedia 

guru dapat dengan merumuskan sendiri dengan mengacu rambu-

rambu yang semestinya. 

b. Material yang dibutuhkan 

Jika rumusan tujuan yang dibuat benar dan sempurna akan 

menunjukan, menggambarkan dan dapat memprediksi berbagai 

kebutuhan yang akan digunakan.  Semua peralatan disediakan 

pada saat pembelajaran sains akan dilakukan sehingga tujuan 

yang telah dirancang dapat tercapai. 

c. Penyiapan anak dan setting lingkungan 

Kegiatan yang terkait dengan penyiapan anak meliputi penyiapan 

emosi, pengenalan peraturan, pembagian kerja, pembagian 

kelompok, dan sebagainya.  Adapun yang telah terkait dengan 

setting lingkungan, menyiapkan lingkungan atau tempat yang 

akan digunakan dalam melakukan eksperimen dan pengkajian 

sains. 

d. Pengembangan kegiatan 

Pembagian kegiatan yaitu identifikasi secara jelas yang dilakukan 

oleh anak juga guru dalam pembelajaran sains.  Baik pada 
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kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan akhir atau evaluasi pada 

proses pembelajaran. 

e. Penguatan dan penghargaan 

Pembelajaran yang bernilai edukatif yaitu kegiatan yang dapat 

menimbulkan gairah belajar anak.  Salah satu alat yang dapat 

digunakan yaitu dengan menyediakan berbagai variasi penguatan 

dan penghargaan, sehingga kemajuan dan motivasi anak makin 

meningkat.  Berbagai penguatan dilakukan melalui ucapan, 

gerakan atau menunjukan peran positif pada anak. 

f. Melakukan tindakan pengayaan 

Kebermaknaan suatu studi sains akan semakin tinggi jika para 

guru menyediakan program pengayaan yang direncanakan tidak 

selalu dalam bentuk formal, bahkan yang terbaik dalam bentuk 

menyenangkan. 

g. Lembar kerja anak 

Agar proses produk dan sikap sains dapat lebih melekat dan 

terorganisasi secara baik, hendaklah  guru setiap kali 

menyelenggarakan kegiatan sains bersama anak selalu 

menyiapkan lembar kerja anak.  Hal ini sangat membantu dalam 

memperoleh data untuk evaluasi dan pengambilan keputusan dari 

anak dapat melaksanakan kegiatan sains secara terkontrol, 

sistematis dan bertanggungjawab, bagi guru juga akan 

memudahkan dalam mendeteksi setiap kekeliruan yang terjadi. 
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Menurut Suyanto (2005: 83) mengemukakan bahwa kegiatan 

pengenalan sains untuk anak TK lebih ditekankan pada proses daripada 

produk. Tahapan sains dikenal dengan metode ilmiah, yang secara garis 

besar meliputi: observasi, menemukan masalah, melakukan percobaan, 

menganalisis data, dan mengambil kesimpulan.   

4. Metode Pengembangan Sains 

Menurut Sartono (dalam Nugraha, 2005 : 125) mengatakan bahwa 

kegiatan pembelajaran yang paling cocok untuk pengembangan 

pembelajaran sains adalah dengan penerapan keterampilan proses sains 

pada setiap tahapnya.  Kemudian apa yang dimaksud dengan keterampilan 

memberikan pengertian proses sains adalah semua keterampilan yang 

diperlukan untuk memperoleh, mengembangkan dan menerapkan konsep-

konsep, prinsip-prinsip, hukum-hukum dan teori sains, baik berupa 

keterampilan mental, keterampilan fisik maupun keterampilan sosial.  

Maknanya adalah dengan keterampilan proses semua potensi individu 

dapat terangsang untuk berkembang. 

Menurut Yuliani dkk (2009 : 12.8) pada setiap pertumbuhan dan 

perkembangan anak memiliki karakteristik yang berbeda dalam melakukan 

kegiatan sains.  namun, yang penting adalah bahwa semua kegiatan sains 

hendaknya dapat menstimulasi kegiatan belajar kognitif anak.  Selain itu, 

kegiatan sains juga harus dapat merangsang aspek perkembangan lainnya 

seperti sosio emosional, fisik dan kreativitas di mana hal ini akan ikut 
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terbangun dalam setiap aktivitas sains yang dilakukan anak bersama 

dengan guru dan atau orang tua. 

Lebih lanjut menurut Ricard dkk (dalam Nugraha, 2005 : 124) 

mengatakan bahwa secara umum terdapat dua pendekatan yaitu 

pendekatan yang berorientasi pada guru, dan pendekatan orientasi pada 

anak.  Pendekatan yang bersifat pada guru adalah otoritas dan demonosasi 

aktitas, interaksi, dan komunikasi dalam pembelajaran cenderung dikuasai 

oleh guru atau pengajar.  Bahkan lebih jauh, otoritas guru mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hingga penentuan dan pengambilan 

keputusan tentang perkembangan kemajuan dan hasil akhir dari 

pembelajaran. Porsi yang diberikan kepada anak meskipun disediakan 

tetapi ruangannya amat terbatas. Sedangkan pendekatan yang berorientasi 

pada anak adalah berdimensi sebaliknya sistem pembelajaran memberikan 

porsi dan lahan yang luas bagi peserta didik untuk terlibat dan aktif dalam 

proses pembelajaran.  Beberapa pengajar dalam pelibatan anak hingga 

menyentuh level perencanaan dan penilaian kemajuan termasuk 

pengambilan keputusan atas kegiatan pembelajaran yang dilaksanakannya. 

5. Kemampuan Sains pada Anak Usia Dini 

Kemampuan di bidang sains merupakan integrasi kemampuan dalam 

dimensi sikap, proses dan produk secara utuh. Kemampuan dalam dimensi 

sikap, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, dan menghargai perbedaan 

pendapat. Kemampuan dalam dimensi proses, misalnya: mampu 

merumuskan dugaan atau hipotesis, merancang eksperimen, melakukan 
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pengamatan untuk mengumpulkan data, melakukan analisis data, membuat 

inferensi, dan merumuskan kesimpulan berdasarkan analisis data yang 

akurat.  

Kemampuan adalah kapasitas seorang individu untuk melakukan 

beragam tugas dalam suatu pekerjaan. Sains merupakan suatu cara 

bertanya dan menjawab pertanyaan tentang aspek fisik jagat raya. Sains 

tidak sekedar suatu kumpulan fakta atau kumpulan jawaban tentang 

pertanyaan, namun lebih merupakan suatu proses melakukan dialog 

berkelanjutan dengan lingkungan fisik sekitarnya. Saintis dengan keahlian 

khusus, secara umum memiliki bahasa, metode-metode dan kebiasaan 

berpikir (habits of mind) untuk mengkonstruk penjelasan tentang alam. 

Pengetahuan ini kadang-kadang terpisah bahkan bertentangan dengan cara 

mencari tahu yang biasa. Sains memiliki peran untuk melakukan pilihan. 

Pengetahuan ilmiah sebagai suatu pengetahuan disiplin, dikonstruk secara 

identik dan secara simbolik di alam. 

Tolman & Hardy (1995: 48) menyatakan kemampuan seseorang di 

bidang sains, dapat diukur dari keterampilan orang tersebut dalam 

memecahkan masalah (problem solving), meliputi: (i) keterampilan 

menerjemahkan masalah ke dalam bahasa sains (science linguistic); (ii) 

keterampilan mengidentifikasi skema penyelesaian masalah (schematic 

knowledge); (iii) keterampilan merumuskan strategi penyelesaian masalah 

(strategy knowledge); dan (iv) keterampilan melakukan tahapan-tahapan 

penyelesaian masalah (algorithmic knowledge). Agar siswa kompeten 
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dalam pemecahan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, 

pembelajaran sains sebaiknya dilaksanakan secara inkuiri ilmiah (scientific 

inquiry) untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja, dan bersikap 

ilmiah serta mengkomunikasikannya sebagai aspek penting kecakapan 

hidup (life skills). Pemberian pengalaman belajar secara langsung melalui 

penggunaan dan pengembangan keterampilan proses dan sikap ilmiah 

adalah suatu keharusan dalam pembelajaran sains. 

Pendidikan anak usia sangat diperlukan pemberian rangsangan atau 

stimulus agar dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan anak 

secara optimal. Proses pembelajaran yang efektif, menyenangkan, 

menarik, dan bermakna bagi anak akan sangat berpengaruh untuk 

mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Dalam pemberian pembelajaran 

bagi anak guru harus memahami secara utuh hakekat, sifat dan 

karakteristik anak metode pembelajaran yang berpusat pada kegiatan anak, 

sarana belajar anak yang memadai, tersedianya berbagai sumber belajar 

yang menarik dan mendorong anak untuk belajar, dan lain-lain. 

Tersedianya berbagai sumber belajar akan mendukung penciptaan kondisi 

belajar anak yang menarik. 

Perkembangan aspek kognitif ini meliputi: pengetahuan umum dan 

sains, konsep bentuk warna ukuran dan pola, konsep bilangan lambang 

bilangan dan huruf. Piaget (dalam Hildayani, 2007: 33) menyatakan bahwa 

“Perkembangan kognitif itu meliputi kemampuan seseorang untuk 

merasakan dan mengingat, serta membuat alasan dan imajinasi”. 
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Kegiatan sains bagi anak dapat mendorong kemampuan kognitifnya. 

Kegiatan sains yang dikemas dan dirancang dengan apik akan membuat 

anak membangun pengetahuan yang lebih bermakna. Karena sains bagi 

anak adalah sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang ditemukan dan 

dianggap menarik serta memberikan pengetahuan atau merangsangnya 

untuk mengetahui dan menyelidikinya (Nugraha, 2005:14). Menurut 

Nugraha (2005:3) dari sudut bahasa, sains atau science (Bahasa Inggris), 

berasal dari bahasa latin yaitu scientia yang artinya pengetahuan yang 

tersusun atau terorganisasi secara sistematis. 

Menurut Suyanto (2005:83) pengenalan sains untuk anak TK lebih 

ditekankan pada proses daripada produk. Proses sains dikenal dengan 

metode ilmiah, yang secara garis besar meliputi: 1) observasi, 2) 

menemukan masalah, 3) melakukan percobaan, 4) menganalisis data, 5) 

mengambil kesimpulan. Untuk anak TK ketrampilan proses sains 

hendaknya dilakukan secara sederhana sambil bermain. 

Menurut Nugraha (2008: 1) mengemukakan bahwa pengembangan 

pembelajaran sains pada anak memiliki peranan yang sangat penting 

dalam membantu meletakkan dasar kemampuan dan pembentukan sumber 

daya manusia yang diharapkan. Pembelajaran sains yang dilaksanakan di 

Taman Kanak-Kanak bersifat terintegrasi atau menyeluruh, sehingga 

pembelajaran sains terintegrasi dengan bidang pengembangan lainnya. 

Perkembangan sains yang semakin kompleks dan pesat tidak 

memungkinkan guru menginformasikan semua fakta dan konsep pada 
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anak didik, sehingga diperlukan suatu pembelajaran yang dapat 

memotivasi anak untuk mempersiapkan diri belajar secara utuh dan tidak 

semata-mata berorientasi pada penguasaan konsep tetapi juga keterampilan 

proses sains. Menurut Nugraha (2008: 75) kegiatan pembelajaran itu tidak 

hanya diarahkan untuk membuat anak mengusai sejumlah konsep 

pengetahuan melainkan juga diarahkan untuk mengembangkan sikap dan 

minat belajar serta berbagai potensi dan kemampuan dasar anak. 

Dari seluruh pendapat para tokoh mengenai pengertian sains, maka 

dapat disimpulkan bahwa kemampuan sains anak adalah kemampuan 

seorang anak dalam memahami lingkungan dan alam sekitarnya yang 

dapat dibuktikan kebenarannya dengan cara melalui kegiatan mengamati, 

mengklasifikasikan, menarik kesimpulan, mengkomunikasikan dan 

mengaplikasikannya berdasarkan pengalaman kegiatan pembelajaran sains 

yang dilakukan. 

 

B. Kegiatan Eksperimen Membuat Es Krim Tradisional 

1. Pengertian Eksperimen 

Metode eksperimen merupakan metode mengajar yang dalam 

penyajian atau pembahasan materinya melalui percobaan atau 

mencobakan sesuatu serta mengamati secara proses. Eksperimen sulit 

dipisahkan dengan demontrasi karena keduanya kemungkinan dapat 

digunakan secara bersamaan. Menurut Winarno (dalam Anitah, 

2008:5.27) eksperimen dimaksudkan bahwa guru dan siswa mencoba 

mengerjakan sesuatu serta mengamati proses dan hasil pekerjaannya. 
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Setelah selesai siswa ditugaskan membandingkan dengan hasil yang lain, 

dan mendiskusikan bila ada perbedaan dan kekeliruan.  

Pembelajaran dengan metode eksperimen menurut Mulyani (2010: 

83) meliputi tahap-tahap sebagai berikut: (a) Percobaan awal, 

pembelajaran diawali dengan melakukan percobaan yang 

didemontrasikan guru atau dengan mengamati fenomena alam. 

Demontrasi ini menampilkan masalah-masalah yang berkaitan dengan 

materi yang akan dipelajari, (b) Pengamatan merupakan kegiatan siswa 

saat guru melakukan percobaan. Siswa diharapkan untuk mengamati 

peristiwa tersebut, (c) Hipotesis awal, siswa dapat merumuskan hipotesis 

sementara berdasarkan hasil pengamatannya, (d) Verifikasi, kegiatan 

untuk membuktikan kebenaran dari dugaan awal yang telah dirumuskan 

dan dilakukan melalui kerja kelompok. Siswa diharapkan merumuskan 

hasil percobaan dan membuat kesimpulan, selanjutnya dapat dilaporkan 

hasilnya, (e) Evaluasi, merupakan kegiatan akhir setelah selesai suatu 

konsep.  

Dalam Anitah (2007: 5.28) dijelaskan keunggulan dan kelemahan 

metode eksperimen. (1) Keunggulan metode eksperimen, yaitu: a) 

Membangkitkan rasa ingin tahu siswa, b) Membangkitkan sikap ilmiah 

siswa, c) Membuat pelajaran bersifat aktual, d) Membina kebiasaan 

belajar kelompok maupun individu. (2) Kelemahan metode eksperimen, 

yaitu: a) Memerlukan alat dan biaya, b) Memerlukan waktu yang relatif 
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lama, c) Sangat sedikit sekolah yang memiliki fasilitas eksperimen, d) 

Guru dan siswa banyak yang belum terbiasa melakukan eksperimen.  

Implementasi pembelajaran eksperimen selalu menuntut 

penggunaan alat bantu yang sebenarnya karena esensi pembelajaran ini 

adalah mencobakan sesuatu objek. Oleh karena itu, dalam prosesnya 

selalu mengutamakan aktivitas siswa sehingga peran guru cenderung 

lebih banyak sebagai pembimbing atau fasilitator. Untuk mendukung 

keberhasilan pembelajaran eksperimen segala sesuatunya perlu 

dipersiapkan dan dikondisikan secara maksimal. Di samping itu, untuk 

mendukung efektivitas dan efisiensi pembelajaran eksperimen diperlukan 

adanya pedoman pembelajaran untuk siswa. Mulai dari awal 

pembelajaran siswa sudah memahami topik eksperimen secara jelas. 

Demikian pula di akhir kegiatan eksperimen siswa memperoleh 

kemampuan-kemampuan sikap ilmiah serta menunjukkan hasil temuan-

temuan.  

Belajar menimbulkan perubahan perilaku dan pembelajaran adalah 

usaha mengadakan perubahan perilaku dengan mengusahakan terjadinya 

proses belajar dalam diri siswa. Perubahan dalam kepribadian 

ditunjukkan oleh adanya perubahan perilaku akibat belajar. Dalam usaha 

memudahkan memahami dan mengukur perubahan perilaku, maka 

perilaku kejiwaan manusia dibagi menjadi tiga domain atau ranah: 

kognitif, afektif, dan psikomotor. Kalau belajar menimbulkan perubahan 

perilaku, maka hasil belajar merupakan hasil perubahan perilakunya.   
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Menurut Mulyani (2010: 49) hasil belajar adalah perwujudan 

kemampuan akibat perubahan perilaku yang dilakukan oleh usaha 

pendidikan. Kemampuan menyangkut domain kognitif, afektif, dan 

psikomotor. Pembelajaran eksperimen yang dapat digunakan pada anak 

usia dini memungkinkan untuk anak memberikan peluang bekerja 

mandiri dan menggali kemampuannya sendiri juga dapat menghasilkan 

sikap percaya diri yang lebih besar pada diri anak itu sendiri.  Tujuan dari 

pembelajaran eksperimen pada usia dini adalah belajar mengelaborasi 

dan menggunakan maupun menganalisis sederhana dalam mengenal 

suatu objek.   

Kegiatan eksperimen akan memberikan kesempatan pada anak 

untuk memahami dan memanfaatkan oleh jelajahnya berupa : 

a. Wawasan informasi yang lebih luas dan lebih nyata. 

b. Menumbuhkan rasa keingintahuan anak tentang sesuatu telah ataupun 

baru diketahuinya. 

c. Memperjelas konsep dan keterampilan yang telah dimilikinya. 

d. Memperoleh pemahaman penuh tentang kehidupan manusia dengan 

berbagai situasi dan kondisi yang ada. 

2. Kelebihan dan Kekurangan Metode Eksperimen 

a. Kelebihan Metode Eksperimen 

Menurut Roestiyah (2008:82) teknik eksperimen kerap kali 

digunakan karena memiliki kelebihan, yaitu : Dengan eksperimen 

siswa terlatih menggunakan metode ilmiah dalam menghadapi segala 
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masalah, sehingga tidak mudah percaya pada sesuatu yang belum 

pasti kebenarannya, mudah percaya pula kata orang sebelum ia 

membuktikan kebenarannya. Mereka lebih aktif berpikir dan 

berbuat, hal mana itu sangat dikehendaki oleh kegiatan mengajar 

belajar yang modern, di mana siswa lebih banyak aktif belajar 

sendiri dengan bimbingan guru. Siswa dalam melaksanakan proses 

eksperimen di samping memperoleh ilmu pengetahuan juga 

menemukan pengalaman praktis serta ketrampilan dalam 

menggunakan alat-alat percobaan. Dengan eksperimen siswa 

membuktikan sendiri kebenaran sesuatu teori, sehingga akan 

mengubah sikap mereka yang tahayul, ialah peristiwa-peristiwa yang 

tidak masuk akal. 

Djamarah & Aswan Zain (2010:84)  metode eksperimen 

mempunyai kelebihan yaitu membuat siswa lebih percaya atas 

kebenaran atau kesimpulan berdasarkan percobaannya, dapat 

membina siswa untuk membuat terobosan-terobosan baru dengan 

penemuan dari hasil percobaan dan bermanfaat bagi kehidupan 

manusia, hasil-hasil percobaan yang berharga dapat dimanfaatkan 

untuk kemakmuran umat manusia. 

Sedangkan menurut  Roestiyah (dalam Djamarah dan Zain, 

2006: 137) kelebihan metode eksperimen sebagai berikut:  

1) Dengan eksperimen siswa terlatih menggunakan metode ilmiah 

dalam menghadapi segala masalah, sehingga tidak mudah 
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percaya pada sesuatu yang belum pasti kebenarannya dan tidak 

mudah percaya pula kata orang, sebelum ia membuktikan 

kebenarannya.  

2) Mereka lebih aktif berfikir dan berbuat; hal mana itu sangat 

dikehendaki oleh kegiatan mengajar belajar yang modern, 

dimana siswa lebih banyak aktif belajar sendiri dengan 

bimbingan guru.  

3) Siswa dalam melaksanakan proses eksperimen disamping 

memperoleh ilmu pengetahuan; juga menemukan pengalaman 

praktis serta keterampilan dalam menggunakan alat-alat 

percobaan.  

4) Dengan eksperimen siswa membuktikan sendiri kebenaran 

sesuatu teori, sehingga akan mengubah sikap mereka yang 

tahayul, ialah peristiwa-peristiwa yang tidak masuk akal.  

b. Kekurangan Metode Eksperimen 

Menurut Sagala (2012: 221) selain kelebihan metode 

eksperimen mengandung beberapa kelemahan yaitu pelaksanaan 

metode ini sering memerlukan berbagai fasilitas peralatan dan bahan 

yang tidak selalu mudah diperoleh dan murah, setiap eksperimen 

tidak selalu memberikan hasil yang diharapkan karena mungkin ada 

faktor-faktor tertentu yang berada di luar jangkauan kemampuan 

atau pengendalian, sangat menuntut penguasaan perkembangan 

materi, fasilitas peralatan dan bahan mutakir. 
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Djamarah & Aswan Zain (2010: 84) metode eskperimen 

mengandung beberapa kekurangan, antara lain: metode ini lebih 

sesuai dengan bidang-bidang sains dan teknologi, metode ini 

memerlukan berbagai fasilitas peralatan dan bahan yang tidak selalu 

mudah diperoleh dan mahal, metode ini menuntut ketelitian, 

keuletan dan ketabahan, setiap percobaan tidak selalu memberikan 

hasil yang diharapkan karena mungkin ada faktor-faktor tertentu 

yang berada diluar jangkauan kemampuan atau pengendalian. 

Menurut Anitah, dkk. (dalam Ali Nugraha, 2005 : 7) 

kekurangan metode eksperimen adalah sebagai berikut:  

1) Memerlukan alat dan biaya.  

2) Memerlukan waktu relatif lama.  

3) Sangat sedikit sekolah yang memiliki fasilitas eksperimen.  

4) Guru dan siswa banyak yang belum terbiasa melakukan 

eksperimen 

5) Kegagalan dan kesalahan dalam bereksperimen akan berakibat 

pada kesalahan penyimpulan. 

3. Alat Peraga (media) Dalam Eksperimen Es Krim Tradisional 

Alat peraga bisa dikatakan sebagai media, media berasal dari 

bahasa Latin bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti 

perantara atau pengantar, dalam bahasa Inggris media dikenal dengan 

istilah medium yang berarti perantara.  Ringkasnya, media adalah alat 

yang menyampaikan atau mengantarkan pesan-pesan pengajaran.  
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Menurut Syaiful Bahri dan Aswin Zain (1995 : 121)media adalah 

alat bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guna 

mencapai tujuan pengajaran.  Rossi dan Breidle (dalam Wina Sanjaya, 

2006 : 163) mengemukakan bahwa media pembelajaran adalah seluruh 

alat dan bahan yang dapat dipakai untuk mencapai tujuan pendidikan. 

Pendapat tersebut di atas dipertegas oleh Gerlach dan Ely (dalam 

Wina Sanjaya, 2006 : 164) secara umum media meliputi orang, bahan, 

peralatan atau kegiatan yang menciptakan kondisi yang memungkinkan 

siswa memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap 

Adapun alat peraga (media) yang peneliti persiapkan untuk 

eksperimen es krim tradisional adalah: 

a) Garam  

b) Es batu 

c) Plastik  

d) Susu 

4. Langkah-Langkah Eksperimen Es Krim Tradisional 

Menurut Asra Sumiati (2008:102), langkah-langkah dalam 

metode eksperimen yaitu : 

c. Memberikan penjelasan secukupnya tentang apa yang harus 

dilakukan dalam eksperimen. 

d. Membicarakan dengan siswa tentang langkah yang ditempuh 

materi pembelajaran yang diperlukan,variabel yang perlu diamati 

dan hal yang perlu dicatat. 
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e. Menentukan langkah-langkah pokok dalam membantu siswa 

selama eksperimen. 

f. Menetapkan apa follow-up (tindak lanjut) eksperimen 

Sedangkan menurut Yuliani Nurani Sujiono (2009 : 121) bahwa 

langkah-langkah dalam eksperimen terdiri dari beberapa tahap, yaitu : 

Tahap I : Mempersiapkan eksperimen 

a) Tentukan tujuan eksperimen yang berkaitan dengan konsep/konten 

materi yang akan disampaikan. 

b) Diskusikan dengan anak kegiatan yang akan dieksperimen dengan 

sejumlah pertanyaan yang akan dibuktikan jawabannya 

memerlukanpembuktian dari sebuah eksperimen. 

c) Kemukakan prosedur eksperimen yang akan dilakukan secara 

bertahap dari awal sampai akhir. 

Tahap II : Pelaksanaan eksperimen 

a) Anak didik memulai eksperimen di bawah bimbingan pendidik. 

b) Pendidik membimbing anak didik yang melakukan eksperimen. 

c) Pendidik mendorong anak didik berbuat aktif melakukan eksperimen. 

d) Evaluasi berlangsung selama eksperimen dilakukan oleh pendidik. 

Tahap III : Mengambil kesimpulan dari hasil eksperimen 

a) Anak memberi laporan hasil eksperimen yang telah dilakukan 

didepan kelas. 

b) Laporan didiskusikan bersama di bawah bimbingan pendidik. 
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c) Kesimpulan-kesimpulan hasil eksperimen harus sederhana dan 

terarah. 

Menurut Fathurrahman (dalam Abdillah, 2010:  56) langkah-

langkah dalam pembelajaran dengan metode eksperimen adalah: 

a) Perencanaan: yaitu meliputi kegiatan menerangkan metode 

eksperimen, membicarakan terlebih dahulu permasalahan yang dapat 

diangkat, menetapkan alat-alat yang diperlukan, menentukan 

langkah-langkah apa saja yang perlu dicatat dan variabel-variabel 

yang harus dikontrol. 

b) Pelaksanaan: melaksanakan pembelajaran dengan metode 

eksperimen, mengumpulkan laporan, memproses kegiatan dan 

mengadakan tes untuk menguji pemahaman siswa. 

Sedangkan langkah-langkah eksperimen atau prosedur 

eksperimen menurut Roestiyah (dalam Martiningsih, 2011 :  67) adalah : 

a) Memberikan penjelasan secukupnya tentang apa yang dilakukan 

dalam eksperimen. 

b) Menentukan langkah-langkah pokok dalam membantu siswa 

dalameksperimen. 

c) Sebelum eksperimen dilaksanakan, terlebih dahulu guru harus 

menetapkan alat-alat apa yang diperlukan, hal apa saja yang harus 

ditempuh, hal apa saja yang harus dicatat, variabel-variabel mana 

yang harus dikontrol. 
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d) Setelah eksperimen guru harus menentukan apakah follow-up 

(tindak lanjut) eksperimen seperti mengumpulkan laporan 

mengenai eksperimen tersebut, mengadakan tanya jawab tentang 

proses, melakukan tes untuk menguji peserta didik. 

Adapun langkah-langkah dalam ekseperimen es krim tradisional, 

adalah sebagai berikut : 

a) Peneliti menyiapkan media pembelajaran 

b) Peneliti membagi anak menjadi 4 kelompok 

c) Peneliti menjelaskan tentang alat dan bahan yang digunakan 

d) Peneliti menjelaskan tentang kegiatan eksperimen es krim tradisional 

e) Peneliti memberikan contoh eksperimen es krim tradisional 

f) Anak mengamati reaksi es krim tradisional  

g) Peneliti memberikan kesempatan pada semua anak untuk melakukan 

eksperimen es krim tradisional 

h) Peneliti menjelaskan sebab-akibat tentang eksperimen es krim 

tradisional 

5. Kegiatan Membuat Es Krim Tradisional 

Kegiatan dari penelitian ini yaitu melalui kegiatan eksperimen 

membuat es krim tradisional agar anak-anak nantinya dapat mengamati 

sendiri tentang pembuatan es krim secara tradisional.  Dari pengamatan 

yang dilakukan anak juga akan mengembangkan kemandirian serta 

keaktifan anak untuk bertanya mengenai tugas yang dikerjakan dan anak 

jadi mengerti pembuatan es krim tradisional yang dibuat tersebut. 
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Manfaat utama memberi kesempatan pada anak untuk 

bereksperimen membuat es krim tradisional berbagai hal bisa dilakukan 

meski dengan sarana terbatas, sehingga eksperimen yang cukup akan 

membuat daya nalar anak kian terasah. Kegiatan tersebut akan 

menghantarkan pada saraf otak anak dalam  pembuatan es krim 

tradisional yang tentunya akan berpengaruh pada perkembangan kognitif 

anak.  Tahapan kegiatan dalam membuat es krim tradisional sebagai 

berikut : 

a. Guru menyiapkan bahan/alat yang akan digunakan dalam kegiatan 

membuat es krim tradisional. 

b. Sebelum melakukan kegiatan guru menunjukkan dan 

memperkenalkan berbagai macam bahan-bahan dalam membuat es 

krim tradisional. 

c. Minggu pertama anak memperkenalkan campuran membuat es krim 

tradisional dari bahan yang dipersiapkan oleh guru. 

d. Minggu kedua anak dibagi kelompok, dalam kegiatan selanjutnya 

membuat es krim tradisional yang setiap kelompok mendapatkan 

hasil yang berbeda.  

e. Selanjutnya setelah selesai hasil kegiatan yang telah anak buat 

dicicipi dan dirasakan apa rasa dari masing-masing es krim tersebut. 

f. Anak mencoba menyimpulkan atau menjelaskan secara sederhana 

dari kegiatan yang dilaluinya. 
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Pada saat anak membuat es krim tradisional, maka anak dapat 

bereksperimen sesuai dengan imajinasinya sehingga yang diharapkan 

dalam kegiatan ini dapat mengembangkan kemampuan sains melalui 

kegiatan eksperimen yang bermanfaat bagi anak karena dapat 

menciptakan suasana yang menyenangkan serta dapat menimbulkan 

imajinasinya pada anak yang akhirnya dapat menambah pengetahuan 

anak secara alamiah,  mengembangkan kreatifitas anak dan menemukan 

konsep pengetahuan yang terus berkembang dari waktu ke waktu serta 

merangsang pemikiran anak untuk dapat mencari berbagai kemungkinan 

jawaban atau solusi untuk dapat menjadikan alternatif dalam pemecahan 

masalah. 

Pengenalan sains melalui kegiatan eksperimen dengan metode 

membuat es krim tradisional untuk anak usia dini dilakukan untuk 

mengembangkan kemampuannya yaitu kegiatan untuk mengamati dan 

menyelidiki dalam percobaan melakukan pengamatan, 

mengkomunikasikan hasil pengamatan untuk mengembangkan rasa ingin 

tahu, rasa senang dan mau melakukan penemuan dalam percobaan 

membuat es krim tradisional. 

 

C. Pedoman Penilaian dan Indikator Hasil Belajar Siswa 

1. Pedoman Penilaian Hasil Belajar 

Menurut PP No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak 

Usia Dini, penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan 

informasi untuk menentukan tingkat pencapaian perkembangan anak.  
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Sedangkan menurut Nana Sudjana (2010 : 3) mengatakan bahwa 

penilaian adalah proses memberikan atau menentukan nilai kepada objek 

tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu.  Proses pemberian nilai 

tersebut berlangsung dalam interprestasi diakhiri dengan judment. 

Interprestasi dan judment merupakan tema penilaian yang 

mengimplikasikan adanya suatu perbandingan antara kriteria dan 

kenyataan dalam kontek situasi tertentu. 

Penilaian (evaluasi) menurut Ralph Tyler (dalam Anita Yus, 2011 : 

39) merupakan suatu proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh 

mana, dalam hal apa, dan bagaimana tujuan pendidikan tercapai. 

Penilaian adalah suatu usaha mengumpulkan data menafsirkan berbagai 

informasi secara sistematis, berkala, berkelanjutan, menyeluruh tentang 

proses dan hasil dari pertumbuhan serta perkembangan yang telah dicapai 

oleh anak didik melalui kegiatan pembelajaran. 

Menurut Dimyati (2013 : 95) cara pencatatan hasil penilaian harian 

perkembangan anak dilaksanakan sebagai berikut : 

 : Berhasil 

 : Berhasil dengan bantuan 

o : Belum berhasil 

Cara pencatatan hasil penilaian harian dilaksanakan sebagai  

berikut : 

a. Catatan hasil penilaian harian perkembangan anak dicantumkan pada 

kolom penilaian direncanakan kegiatan harian (RKH). 
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b. Anak yang belum berkembang (BB) perkembangan sesuai dengan 

indikator seperti dalam melaksanakan tugas selalu dibantu guru, maka 

pada kolom penilaian ditulis nama anak dan diberi tanda satu bintang  

(☆) 

c. Anak yang sudah mulai berkembang (MB) sesuai indikator seperti 

diharapkan dalam RKH mendapatkan tanda dua bintang (☆☆) 

d. Anak yang sudah berkembang sesuai harapan (BSH) pada indikator 

dalam RKH mendapatkan tanda bintang tiga (☆☆☆) 

e. Anak yang berkembang sangat baik (BSB) melebihi indikator seperti 

diharapkan dalam RKH mendapatkantandabintang empat (☆☆☆) 

Menurut Nana Sudjana (2010 : 8) keberhasilan siswa ditentukan 

kriterianya, yakni berkisar antara 75-80 %.  Artinya, siswa dikatakan 

berhasil apabila ia menguasai atau dapat mencapai sekitar 75-80 % dari 

tujuan atau nilai yang seharusnya dicapai.  Kurang dari kriteria tersebut 

dinyatakan belum berhasil. 

2. Kriteria Hasil Belajar 

a) Indikator  

Menurut Harahap (dalam Sudirman, 2013:  55) prestasi atau 

hasil belajar sebagai perolehan siswa setelah menempuh periode 

pembelajaran tertentu, dapat dikriteriakan menurut tingkat 

penguasaan materi pembelajaran. Umumnya hasil belajar akan 

meningkatkan kemampuan mental siswa.  Menurut Hakim (2011:  

26) kemampuan yang dicapai dalam pembelajaran merupakan tujuan 
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pembelajaran tersebut.   Menurut Hidayat dan Badrujaman (2009: 3) 

indikator keberhasilan merupakan kriteria yang ditetapkan sebagai 

dasar menentukan apakah tindakan yang dilakukan berhasil atau 

tidak, mengacu pada proses pelaksanaan tindakan serta sejauh mana 

peningkatan/penurunan variabel masalah.  

Peneliti mengambil beberapa indikator aspek perkembangan 

kognitif yang termasuk dalam peran penelitian eksperiman dalam 

kemampuan sains menurut Permendiknas No. 58 Tahun 2009 

tentang Standar PAUD dalam Pedoman Penyusunan Perangkat 

Pembelajaran RA/BA (2011) sebagai berikut : 

Tabel 2.1. Indikator Keberhasilan Kemampuan Sains 

Lingkup 

Perkembangan 

Tingkat Pencapaian 

Perkembangan 

Indikator 

Pengetahuan 

Umum dan Sains 

Menunjukan aktivitas 

yang bersifat 

eksperimen dan 

menyelidiki 

- Mengenali rasa es 

krim tradisional, 

seperti rasa strawbery, 

coklat dan vanila  

- Melakukan 4 langkah-

langkah  dalam 

eksperimen es krim 

tradisional 

(memasukan es, 

garam, susu kedalam 

plastik, mengocok 

plastik yang berisi 

bahan es krim 

tradisional). 

- Menceritakan sebab 

akibat dari eksperimen 

es krim tradisional (es 

krim mencair karena 

panas dari udara, susu 

cair membeku karena 

memperoleh 

pendinginan dari es, 

uap air di udara 

mengembun karena 
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didinginkan oleh es).  

- Mengkreasikan es 

krim tradisional, 

seperti pemberian 

variasi dengan misis 

dan keju. 

 

Dari indikator di atas peneliti melakukan modifikasi indikator 

keberhasilan kemampuan siswa menurut Permendiknas No. 58 tahun 

2009 tentang Standar PAUD dalam Pedoman Penyusunan Perangkat 

Pembelajaran RA/BA (2011), sehingga indikator yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah : 

Tabel 2.2. Indikator Kemampuan Sains Yang Dimodifikasi 

No. Indikator Kriteria penilaian 

    

1.  Mengenali rasa es krim 

tradisional, seperti rasa 

strawbery, coklat dan 

vanila 

    

2.  Melakukan 4 langkah-

langkah  dalam 

eksperimen es krim 

tradisional (memasukan 

es, garam, susu kedalam 

plastik, mengocok plastik 

yang berisi bahan es krim 

tradisional) 

    

3.  Menceritakan sebab 

akibat dari eksperimen es 

krim tradisional (es krim 

mencair karena panas dari 

udara, susu cair membeku 

karena memperoleh 

pendinginan dari es, uap 

air di udara mengembun 

karena didinginkan oleh 

es). 

    

4.  Mengkreasikan es krim 

tradisional, seperti 

pemberian variasi dengan 

misis dan keju. 
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D. Hubungan Antara Kegiatan Eksperimen dengan Kemampuan Sains 

Keterampilan proses sains pada usia dini salah satunya adalah melalui 

metode eksperimen es krim tradisional dengan menggunakan bahan dari 

susu hewani dengan mencampurkan garam dan susu ke dalam plastik yang 

berisi es batu lalu dikocok sebagai salah satu aktivitas bermain untuk anak 

dan merupakan salah satu indikator sains yang termasuk ke dalam bidang 

pengembangan kognitif. Anak akan diperkenalkan bagaimana es krim 

tradisional dibuat. Anak mencoba dan menceritakan apa yang terjadi pada 

proses pembuatan es krim tradisional tersebut. Pemilihan bahan susu hewani 

seperti susu sapi sebagai media pembelajaran karena mudah didapat dan 

tidak membahayakan bagi anak. 

Kegiatan melalui metode eksperimen es krim tradisional dapat 

mengembangkan kemampuan sains pada anak, karena bagi anak sangat 

menarik dan untuk memunculkan pengalaman-pengalaman baru pada ide 

diri anak berdasarkan pengamatan secara langsung yang kemudian 

dituangkan dalam bentuk kegiatan melalui eksperimen es krim tradisional.  

Manfaat bagi anak dilaksanakannya kegiatan ini agar dapat melatih mandiri 

dan mempunyai rasa tanggung jawab dalam melakukan kegiatan, serta dapat 

melatih konsentrasi dan kecekatan dalam beraktivitas. 

Melalui sains, anak dapat melakukan percobaan sederhana guna 

melatih anak menghubungkan sebab dan akibat dari suatu perlakuan 

sehingga melatih anak berpikir logis.  Anak secara bertahap berlatih yang 

akan memudahkan anak untuk berpikir secara logis dan rasional. Dengan 

demikian sains akan melatih anak untuk mengembangkan keterampilan 

proses sains, kemampuan berpikir logis, dan pengetahuan. 
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Pengenalan sains untuk anak TK jika dilakukan dengan benar akan 

mengembangkan secara bertahap kemampuan berpikir logis yang belum di 

miliki anak. Anak berlatih melakukan observasi, memanipulasi obyek, 

mengukur, mengklasifikasi obyek, melakukan percobaan sederhana, dan 

dilanjutkan dengan mengkonstruksi pengetahuan sesuai dengan pola 

pikirnya yang masih sinkretik. Pola pikir anak yang bersifat sinkretik 

menyebabkan anak tidak dapat melihat hubungan antar variabel sebagai 

hubungan sebab-akibat (causality) yang logis. Bagi anak TK, dua atau lebih 

variabel dapat saja dihubungkan sehingga hal itu sering disebut hubungan 

sebab-akibat yang magis (magical causality) (Wolfinger, 1994:  35). 

Menurut Samatowa (2006: 1) mendefinisikan sains sebagai suatu 

deretan konsep serta skema konseptual yang berhubungan satu sama lain 

dan yang tumbuh sebagai hasil eksperimentasi dan observasi, serta berguna 

untuk dieksperimentasikan lebih lanjut. 

Menurut Nugraha (2005: 3) mendefinisikan  sains sebagai suatu 

kumpulan pengetahuan yang diperoleh dengan menggunakan metode-

metode yang berdasarkan pada pengamatan dengan penuh ketelitian.  Dari 

beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sains pada anak usia 

dini dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan yang membutuhkan pemahan 

untuk mengetahui atau untuk memecahkan bentuk masalah dengan cara 

melakukan pengamatan, berfikir, serta merefleksikan bentuk kejadian dan 

peristiwa. 

Menurut Suyanto (2005: 159) bahwa pengenalan sains untuk anak usia 

dini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berikut:  

a. Eksplorasi dan investigasi, yaitu kegiatan untuk mengamati dan 

menyelidiki objek dan fenomena alam.  
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b. Mengembangkan keterampilan proses sains dasar seperti melakukan 

pengamatan, mengukur, menggunakan bilangan, dan 

mengkomunikasikan hasil pengamatan. 

c. Mengembangkan rasa ingin tahu, rasa senang, dan mau melakukan 

kegiatan inkuiri dan penemuan.  

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

maupun fungsinya. 

Ali Nugraha (2005: 31) mengemukakan tujuan pembelajaran sains 

bagi anak usia dini adalah sebagai berikut : 

a. Agar anak-anak memiliki kemampuan memecahkan masalah yang 

dihadapinya melaluipenggunaan metode sains, sehingga anak-anak 

terbantu dan menjadi terampil dalam menyelesaikan berbagai hal yang 

dihadapinya. 

b. Agar anak memiliki sikap ilmiah. Hal-hal yang mendasar, misalnya : 

tidak cepat-cepat dalam mengambil keputusan, dapat melihat sesuatu 

dari berbagai sudut pandang, berhati-hati terhadap informasi yang 

diterimanya serta bersifat terbuka. 

c. Agar anak-anak mendapatkan penngetahuan dan informasi ilmiah yang 

lebih baik dan dapat dipercaya, artinya informasi yang diperoleh anak 

berdasarkan pada standar keilmuan yang semestinya, karena informasi 

yang disajikan merupakan hasil temuan dan rumusan yang obyektif 

serta sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan yang menaunginya. 

d. Agar anak lebih berminat dan tertarik untuk menghayati sains yang 

berada dan ditemukan di lingkungan dan alam sekitarnya. 
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Berdasarkan tujuan tersebut, jelaslah bahwa pengembangan 

pembelajaran sains bukan saja membina domain kognitif anak saja, 

melainkan membina aspek afektif dan psikomotor secara seimbang, 

bahkan lebih jauh diharapkan dengan mengembangkan pembelajaran 

sains yang memadai (adequate) akan menumbuhkan kreativitas dan 

kemampuan berfikir kritis yang semuanya akan sangat bermanfaat bagi 

aktualisasi dan kesiapan anak untuk menghadapi perannya yang lebih 

luas dan kompleks pada masa akan datang. 

E. Kerangka Berpikir 

Menurut Jamal (2012 : 86) mengatakan bahwa keberhasilan dalam 

suatu kegiatan pembelajaran hendaknya anak dilatih cara berkonsentrasi, 

ketelitian, kesabaran, ketekunan, keuletan, peningkatan daya ingat, serta 

belajar dengan metode bayangan.  Agar keberhasilan anak dalam melakukan 

kegiatan tersebut, maka guru haruslah menciptakan program PAKEM 

(Pembelajaran, Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan).  Dalam PAKEM 

guru menggunakan berbagai sumber belajar dengan serangkaian kegiatan 

pembelajaran mulai dari perencanaan, menentukan strategi, pemilihan 

materi dan metode pembelajaran sampai pada penilaian, sehingga anak akan 

aktif bertanya, mempertanyakan, dan menceritakan apa yang telah anak 

lakukan dalam pengalaman-pengalaman yang terjadi pada diri anak. 

Dengan dilaksanakannya kegiatan melalui metode eksperimen es krim 

tradisional, maka guru meningkatkan kemampuan sains, anak akan merasa 

senang dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi.  Seperti teori yang 
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diungkapkan John Amos Comenius yang dikutip oleh Anita Yus (2011 : 2) 

bahwa pendidikan harus dimulai sejak dini.  Berdasarkan hasil pengamatan 

yang dilakukan peneliti bersama guru-guru Kelompok B TK Pertiwi 

Tambaknegara Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas menunjukkan 

rendahnya kemampuan sains anak dalam kegiatan eksperimen es krim 

tradisional disebabkan guru kurang mengembangkan pembelajaran yang 

variatif. Peneliti memberikan solusi pemecahan masalah menerapkan 

kemampuan sains melalui metode eksperimen es krim tradisional. 
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Gambar. 2.1. Kerangka Berpikir 

 

F. Hipotesis  

Berdasarkan kajian teori diatas maka hipotesis dalam penelitian ini 

adalah “Melalui kegiatan eksperimen es krim tradisional dapat 

meningkatkan kemampuan sains pada anak kelompok B di TK Pertiwi 

Tambaknegara Kecamatan Rawalo  Kabupaten Banyumas semester genap 

tahun ajaran 2015-2016” 

Siklus 1 

Metode 

kegiatan 

eksperimen es 

krim 

tradisional 

3X pertemuan 

 

 

Kemampuan sains anak sedikit 

meningkat pada kegiatan 

eksperimen es krim tradisional 

Kondisi sudah 

meningkat, ada 

perbaikan tapi 

belum maksimal 

Siklus II 

Metode kegiatan 

eksperimen es krim 

tradisional 

3X pertemuan 

Kemampuan sains  

anak meningkat 

maksimal pada 

kegiatan 

eksperimen es krim 

tradisional 

Terjadi perbaikan 

yang optimal dalam 

kemampuan sains 

dan penelitian 

berhasil 

Kondisi awal 

Kemampuan sains anak masih rendah  

Dilakukan upaya perbaikan 

dengan PTK 
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