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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kemampuan Sains Anak Usia Dini 

1. Pengertian Sains  

Pada anak usia dini dapat belajar apa saja, termasuk belajar sains.  Belajar 

sains sejak dini dapat dimulai dari mengenalkan lingkungan sekitar.Anak belajar 

bereksperimen dan menginvestigasi lingkungan sekitar.Pada anak TK 

pengembangan sains adalah kegiatan belajar yang menyenangkan dan menarik 

dilaksanakan sambil bermain melalui pengamatan, penyelidikan dan percobaan 

untuk mencari tahu atau menemukan jawaban tentang kenyataan yang ada 

dilingkungan sekitar. 

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. 

Sumanto dkk (dalam Putra, 2013: 40), sains merupakan cara mencari tahu 

tentang alam secara sistematis untuk menguasai pengetahuan, fakta-fakta, konsep-

konsep, prinsip-prinsip, proses penemuan, dan memiliki sikap ilmiah.  Amien 

(dalam Nugraha, 2005: 3), mendefinisikan sains sebagai ilmu alamiah dengan 

ruang lingkup zat dan energi, baik yang terdapat pada makhluk hidup maupun tak 

hidup, lebih banyak mendiskusikan tentang alam (natural science) seperti fisika, 

kimia, dan biologi. 
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James Conant (dalam Nugraha, 2005), mendefinisikan sains sebagai suatu 

deretan konsep serta skema konseptual yang berhubungan satu sma lain, yang 

tumbuh sebagai hasil serangkaian percobaan dan pengamatan serta dapat diamati 

dan diuji coba lebih lanjut.Sedangkan Fisher (Nugraha, 2005: 4), mengartikan 

sains sebagai suatu kumpulan pengetahuan yang diperoleh dengan menggunakan 

metode-metode yang berdasarkan pada pengamatan dengan penuh ketelitian. 

Sains atau ilmu pengetahuan adalah upaya mencari kebenaran dan 

pengetahuan.Sains merupakan salah satu kunci penting untuk memahami 

kehidupan, alam semesta dan hampir segala sesuatu.  Agar lebih mudah dipelajari 

para ilmuwan membagi sains menjadi beragam ilmu pengetahuan seperti: ilmu 

biologi, ilmu fisika, ilmu bumi, dan ruang angkasa, ilmu materi, dsb (Ensiklopedi 

Mengenal Sains, 2012: 4-5). 

Dari definisi tersebut maka dapat disimpulkan pengertian sains merupakan 

satu kesatuan dari proses, sikap dan hasil.  Sains adalah ilmu pengetahuan yang 

mempelajari gejala-gejala alam yang meliputi makhluk hidup dan makhluk tak 

hidup yang berkaitan dengan fakta dan gejala alam yang tersusun secara 

sistematis dan dapat dipahami oleh panca indera (melihat, meraba, mendengar, 

menyentuh, mengecap, dan mencium). 

 Menurut Amin ( dalam Nugraha ,2005: 3) terdapat sejumlah pengertian 

dan batasan sains yang dikemukakan para ahli yang mendefinisikan sains sebagai 

ilmu alamiah, dengan ruang lingkup zat dan energi, baik yang terdapat dalam 

mahluk hidup maupun mahluk tak hidup, lebih banyak mendiskusikan tentang 

alam (natural science) seperti fisika, kimia dan biologi. 
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 Menurut Sumanto (dalam Sitiatava, 2013 : 30), sains merupakan cara 

mencari tahu tentang alam secara sistematis untuk menguasai pengetahuan, fakta–

fakta, konsep–konsep, prinsip–prinsip, proses penemuan, dan memiliki sikap 

ilmiah. 

 Nugraha (2005 : 4) juga mengatakan bahwa secara analitis, beberapa ahli 

mencoba memberikan batasan sains berdasarkan dimensi pengkajiannya. Sumji 

menyatakan bahwa secara sempit sains adalah Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), 

terdiri atas physical sciences dan life sciences.Termasuk physical sciences adalah 

ilmu–ilmu astronom, kimia, geologi, minerologi, metereologi dan fisika, 

sedangkan life sciences meliputi biologi, zoologi, dan fisiologi. 

2. Kemampuan Sains Anak Usia Dini  

Ernest Hagel seperti dikutip oleh Indrawati (dalam Nugraha, 2005: 4) 

memandang sains dari tiga aspek: pertama, dari aspek tujuan, sains adalah sebagai 

alat untk mengiuasai alam dan untuk memberikan sumbangan kepada 

kesejahteraan manusia. Kedua, sains sebagai suatu pengetahuan yang sistemats 

dan tangguh dalam arti merupakan suatu kesimpulan yang didapat dari berbagai 

peristiwa.Ketiga, sains sebagai metode, yaitu merupakan suatu perangkat aturan 

untuk memecahkan masalah, untuk mendapatkan atau mengetahui penyebab dari 

suatu kejadian, dan untuk mendapatkan hukum–hukum atau teori dari objek yang 

diamati. 

 Anak Usia Dini lebih ditekankan pada prosesp daripada produk yang   

dihasilkan. Proses sains dikenal dengan metode ilmiah yang secara garis besar 

meliputi: tahap observasi dari masalah yang akan diteliti, yang kedua adalah 
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menemukan masalah, tahap ketiga yaitu melakukan percobaan, tahap selanjutnya 

adalah menganalisis data dan terakhir adalah mengambil kesimpulan dari 

percobaan yang telah dilakukan. Untuk Anak Usia Dini ketrampilan proses sains 

memungkinkan anak melakukan eksplorasi terhadap berbagai benda, baik benda 

hidup maupun benda tak hidup yang ada disekitarnya. Anak belajar menemukan 

gejala benda dan gejala peristiwa dari benda–benda tersebut. 

 Abruscato (dalam Nugraha 2005: 36) menilai bahwa kegiatan sekolah 

yang seringkali dihabiskan untuk mengasah daya pikir dan menyerap pengetahuan 

semata–mata, itu adalah keliru. Mengacu pada teori perkembangan kognitif yang 

terpenting adalah bukan anak menyerap sebanyak–banyaknya pengetahuan, tetapi 

adalah bagaimana anak dapat mengingat dan mengedepankan yang diperolehnya, 

serta bagaimana ia dapat menggunakan konsep dan prinsip yang dipelajarinya itu 

dalam lingkup kehidupanya atau belajarnya. 

Semangat dari pendidik atau pengajar janganlah ke arah menjelajahi, 

meskipun cara tersebut dianggap lebih efisien bawalah anak untu menemukan, 

giringlah mereka ke arah perkembangan kognitif yng benar yaitu menguasai 

konsep yang sekaligus memahami cara mengapliksikannya sehingga produk dan 

perkembangan sains menjadi sesuatu yang lebih bermakna dan fungsional bagi 

kehidupan anak. 

3. Tujuan Pembelajaran Sains Bagi Anak Usia Dini 

Nugraha (2005: 24) setiap bidang pengembangan pembelajaran dalam 

pendidikan anak usia dini pasti memiliki arah dan tujuan yang jelas.  

Menempatkan tujuan yang jelas pada setiap bidang pengembangan pembelajaran 
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dalam pendidikan anak usia dini, termasuk dalam pengembangan pembelajaran 

sains merupakan suatu keharusan karena rumusan-rumusan tujuan tersebut dapat 

dijadikan standar dalam menentukan tingkat ketercapaian dan keberhasilan dan 

suatu program pembelajaran yang dikembangkan dan dilaksanakan.  Suatu tujuan 

yang dianggap terstandar dan memiliki karakteristik yang ideal, apabila tujuan 

yang dirumuskan memiliki tingkat (validity), kebermaknaan (meaningfulness), 

fungsional dan relevansi yang tinggi dengan kebutuhan serta karakteristik sasaran. 

Tujuan pembelajaran sains menurut Abruscato (dalam Nugraha, 2005: 27), 

menjelaskan bahwa tujuan pembelajaran sains sejalan dengan tujuan kurikulum, 

dimana anak berkembang secara utuh baik pikiran, maupun jasmaninya serta 

mengembangkan intelektual, emosiaonal dan fisik jasmaninya atau aspek 

(domain) kognitif, efektif dan psikomotor anak. 

Tujuan pembelajaran sains (dalam Yuliani dkk, 2009: 12), secara umum 

permainan sains di Taman Kanak-kanak bertujuan agar anak mampu secara aktif 

mencari informasi tentang apa yang ada disekitarnya.  Untuk memenuhi rasa 

keingintahunya melalui eksplorasi dibidang sains anak mencoba memahami 

dunianya melalui pengamatan dan percobaan. 

Leeper (dalam Nugraha, 2010: 28), mengemukakan pembelajaran 

pengembangan sains pada anak usi dini memiliki tujuan pembelajaran yaitu: 

pengembangan pembelajaran sains pada anak usia dini memiliki kemampuan 

memcahkan masalah yang dihadapinya melalui penggunaan metode sains, 

sehingga anak-anak terbantu dan menjadi terampil dan myelesaikan berbagai hal 

yang dihadapinya.  Sikap yang dimiliki anak dalam mempelajari sains harus 

bersikap ilmiah.Misalkan tidak cepat-cepat mengambil keputusan, dapat melihat 
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segala sesuatu dari berbagai sudut pandang, berhati-hati terhadap informasi-

informasi yang diterimanya.  Dalam pembelajaran, anak usia dini diajarkan untuk 

mempelajari sains agar anak-anak menjadi lebih berminat dan teratrik menghayati 

sains yang berbeda dan ditemukan di lingkungan dan alam sekitarnya. 

Teori Taksonomi Bloom (dalam Trianto, 2010: 142), dijelaskan bahwa 

tujuan pembelajaran IPA diharapkan dapat memberikan pengetahuan (kognitif) 

yaitu pengetahuan dasar dari prinsip dan konsep yang bermanfaat dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Sedangkan Sumiaji dan Wilarjo (dalam Nugraha, 2007: 27), berpendapat 

bahwa program pengembangan pembelajaran sains ditujukan untuk memupuk 

pemahaman, minat dan penghargaan anak didik untuk belajar sendiri dengan alam 

agar menjadi manusia yang lebih baik. 

Dari seluruh tujuan pembelajaran sains di atas, lebih rinci tujuan 

pembelajaran sains atau pengembangan pembelajaran sains pada anak usia dini 

yaitu, membantu pemahaman terkaitnya dengan sehari-hari, membantu 

menerapkan aspek-aspek sains yang terkait dengan keterampilan sains sehingga 

pengetahua dan gagasan tentang alam sekitar pada diri anak semakin berkembang, 

memfasilitasi dan mengembangkan sikap ingin tahu anak, tekun, kritis, 

bertanggung jawab, mandiri dan membantu anak agar mampu menggunakan 

teknologi sederhana yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah dalam 

kehidupan sehari-harinya, serta membantu anak mengenal dan memupuk rasa 

cinta terhadap alam sekitar sehingga menyadari kebesaran dan keagungan Allah 

SWT. 

Menurut Piaget (dalam Suyanto, 2008: 86-93), menyatakan bahwa kegiatan 

pengenalan sains untuk usia 5-6 tahun sebaiknya disesuaikan dengan tingkat 
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perkembangan anak, anak usia TK berada pada fase perkembangan praoperasional 

dan konkret operasional, untuk itu kegiatan sains sebaiknya memiliki kriteria yang 

disesuaikan dengan tingkat perkembangan tersebut. Anak usia 5-6 tahun masih sulit 

menghubungkan sebab-akibat yang tidak terlihat secara langsung karena pikiran 

mereka yang bersifat transduktif.  Anak tidak dapat menghubungkan sebab-akibat 

yang terlihat secara langsung akan memudahkan anak mengetahui secara langsung.  

Hubungan sebab-akibat yang terlihat secara langsung akan memudahkan anak 

mengetahui adanya hubungan sebab-akibat. 

Kegiatan sains sebaiknya memungkinkan anak melakukan eksplorasi 

terhadap berbagai benda yang ada disekitarnya.  Guru dapat pula menghadirkan 

objek dan fenomena yang menarik di TK.  Misalnya guru membawa ulat daun 

yang akan berubah menjadi kepompong dan berubah menjadi kupu-kupu ke 

dalam kelas.  Anak akan sangat senang untuk mengamati berbagai perilaku dan 

perubahan binatang tersebut. Melatih anak untuk mengingat berbagai obejek, 

tetapi melatih anak mengonstruksi pengetahuan berdasarkan objek tersebut.Oleh 

karena itu, kegiatan pengenalan sains tidak cukup dengan memberi tahu definisi 

atau nama-nama objek, tetapi memungkinkan anak berinteraksi langsung dengan 

objek dan memperoleh pengetahuam dengan berbagai inderanya dari obejek 

tersebut.  Anak akan merasa senang dan tidak bosan untuk mengamati berbagai 

perilaku dan perubahan binatang tersebut.  Bermain dengan air, magnet, balon, 

layang-layang, suara, bayang-bayang akan sangat menyenangkan bagi anak.  

Anak dapat menggunakan panca inderanya untuk melakukan eksplorasi dan 

penyelidikan. 
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pengenalan sains tidak cukup dengan memberi tahu definisi atau nama-

nama objek, tetapi memungkinkan anak berinteraksi dengan berbagai inderanya 

dari objek tersebut. Keterbiasaan anak menghubungkan sebab-akibat 

menyebabkan ia sulit menjawab pertanyaan “mengapa”.  Pertanyaan tersebut 

harus dijawab dengan logika berfikir sebab-akibat.Jika anak bermain dengan air 

dipipa, lalu anak ditanya “Apa yang terjadi jika ujung pipa ini dinaikan?” Anak 

dapat menjawab “Air akan mengalir melalui ujung lain yang lebih rendah.”  Tidak 

anak ditanya “Mengapa jika ujung ini dinaikan air mengalir ke ujung yang lebih 

rendah?” Hal itu tidak akan bisa dijawab oleh anak.  Sering anak menerjemahkan 

pertanyaan “Mengapa” dengan “Untuk apa” sehingga pertanyaan “Mengapa” 

sering dijawab anak dengan kata “Agar” tertarik untuk mewujudkan ketertarikan 

tersebut. 

B. Metode Eksperimen Membuat Lampu Larva sebagai Kegiatan 
Pembelajaran di Taman Kanak – Kanak  

 
1. Metode Pembelajaran di TK 

Metode pengembangan sains di kegiatan pembelajaran TK merupakan 

kegiatan pembelajaran yang menyenangkan.  Dimana guru akan lebih kreatif 

dalam proses pembelajaran.  Metode yang digunakan guru dalam pembelajaran 

sains tidak terkesan monoton tetapi beragam. 

Sartono (dalam Nugraha, 2005: 125), menyatakan bahwa kegiatan yang 

cocok untuk pengembangan pembelajaran sains adalah dengan penerapan 

keterampilan proses sains pada setiap tahapnya.  Menurut Nuryani dkk (1997), 

memberikan pengertian proses sains adalah semua keterampilan yang diperlukan 

untuk memperoleh, mengembangkan dan menerapkan konsep-konsep, prinsip-
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prinsip, hukum-hukum dan teori sains, baik berupa keterampilan mental, 

keterampilan fisik, maupun keterampilan sosial.  Maknanya adalah dengan 

keterampilan proses semua potensin individu dapat terangsang untuk berkembang. 

Menurut Richard dkk (dalam Nugraha, 2005: 124), secara umum terdapat 

dua pendekatan yang berorientasi pada guru (teacher centered) dan pendekatan 

yang berorientasi pada anak (student centered).  Pendekatan yang bersifat teacher 

centered maksudnya adalah otoritas dan demokrasi aktifitas, interaksi, dan 

komunikasi dalam pembelajaran cenderung dikuasai oleh guru atau pengajar.  

Bahkan lebih jaug, 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 student 

centered, adalah berdimensi sebaliknya sistem pembelajaran memberikan porsi 

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

pembelajaran.  Beberapa pengajar, dalam melibatkan anak hingga menyuruh level 

perencanaan dan penilaian kemajuan, termasuk pengambilan keputusan atas 

kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan.  

Menurut Yuliani dkk (2009: 12-8), pada setiap pertumbuhan dan 

perkembangan anak memiliki karakteristik yang berbeda dalam kegiatan 

sains.Namun, yang penting kita harus mengetahui semua kegiatan sains 

hendaknya dapat menstimulasi kegiatan belajar kognitif anak.  Selain itu, kegiatan 

sains juga harus merangsang perkembangan lainnya seperti sosial-emosinya, fisik 
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dan kreatifitas dimana hal ini akan ikut terbangun dalam setiap aktifitas sains yang 

dilakukan anak bersama guru atau orang tua. 

2. Metode Eksperimen 

Rachmawati (2012: 59) berpendapat bahwa eksperimen merupakan suatu 

cara untuk memahami dan mengetahui cara atau proses terjadinya sesuatu dan 

mengapa sesuatu dapat terjadi serta bagaimana anak menemukan solusi terhadap 

permasalahn yang ada dan anak dapat membuat sesuatu yang bermanfaat dalam 

kegiatan tersebut. 

Faizi (2013: 87), menyatakan bahwa metode eksperimen merupakan suatu 

bentuk pembelajaran yang melibatkan siswa dengan benda-benda, bahan-bahan, 

dan peralatan laboratorium baik secara perorangan maupun kelompok didalamnya 

terdapat situasi untuk memecahkan masalah. 

Menurut Sujana (2013: 83), metode eksperimen merupakan metode 

mengajar yang sangat efektif, karena membantu para siswa untuk mencari 

jawaban dengan sendiri berdasarkan data atau fakta yang benar atau dengan kata 

lain proses pembelajaran yang memperlihatkan proses terjadinya sesuatu. 

Zainal (2009: 34), menyatakan bahwa metode eksperimen adalah cara 

memberikan pengalaman pada anak dimana anak memberi perlakuan terhadap 

sesuatu dan mengamati akibat-akibatnya. 

Menurut Djamarah (2010: 84), metode eksperimen (percobaan) adalah cara 

penyajian pelajaran, dimana siswa melakukan percobaan dengan mengalami 

sendiri sesuatu yang dipelajari.  Dalam proses belajar mengajar, dengan metode 

eksperimen siswa diberi kesempatan untuk mengalami sendiri atau melakukan 
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sendiri, mengikuti suatu proses, mengamati suatu objek, keadaan atau proses 

sesuatu.  Dengan demikian, siswa dituntut untuk mengalami sendiri, mencari 

kebenaran, atau mencari suatu hukum atau dalil, dan menarik kesimpulan dari 

proses yang dialaminya. 

Trianto (2011: 96-97), kegiatan eksperimen adalah cara memberikan 

pengalaman kepada anak dimana anak memberi perlakuan terhadap sesuatu dan 

mengamati akibatnya.  Mempelajari kemampuan sains kurang dapat berhasil bila 

tidak ditunjang dengan kegiatan percobaan di laboratorium.Laboratorium sains 

tidak hanya sebatas ruang khusus yang dibatasi dinding, tetapi dapat lebih luas 

mencakup laboratorium terbuka alam semesta.  Dalam proses pembelajaran 

dengan metode ini peserta didik di beri kesempatan untuk mengalami atau 

melakukan percobaan sendiri baik secara individual maupun kelompok kecil. 

Dari pernyatan diatas, dapat disimpulkan bahwa eksperimen adalah suatu 

metode yang digunakan dalam proses pembelajaran yang melibatkan siswa secara 

langsung untuk mengamati suatu objek tertentu sehingga anak bisa menemukan 

jawaban dari masalah yang ada.dan anak mempunyai pengalaman baru dalam 

memecahkan masalah tersebut. 

3. Kelebihan dan Kekurangan Metode Eksperimen 

Penggunaan metode eksperimen bertujuan agar anak didik dapat 

menemukan sendiri jawaban dari persoalan-persoalan yang ditemuinya dan 

mengajarkan  peserta didik untuk berpikir ilmiah dan dengan metode eksperimen 

peserta didik menemukan bukti/jawaban dari teori yang sedang dipelajarinya.  
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Metode eksperimen mempunyai kelebihan dan kekurangan, kelebihan dan 

kekurangannya. 

Menurut Faizi (2013: 83) kelebihan metode eksperimen ada beberapa hal 

yaitu melalui eksperimen anak dapat mengahayati sepenuh hati dan mendalam 

mengenai pembelajaran yang diberikan, anak juga dapat lebih aktif dalam 

mengambil bagian untuk berbuat bagi dirinya dan tidak hanya melihat orang lain 

tanpa dirinya melakukan dan anak dapat aktif mengambil bagian yang besar untuk 

melaksanakan langkah-langkah dalam berfikir ilmiah.  Hal ini dilakukan dalam 

pengumpulan data observasi yang dapat memberikan penafsiran serta kesimpulan 

yang dilakuakb oleh anak itu sendiri, anak juga dapat menghindari kemungkinan 

kesalahan dalam mengambil kesimpulan karena anak mengamati langsung 

terhadap suatu proses yang menjadi pembelajaran atau mencoba melakukan 

sesuatu dan hal yang paling penting adalah anak mendapatkan pengalaman 

langsung dan praktis dalam melakukan kegiatan sehari-hari. 

Sagala (2010: 220), berpendapat tentang metode eksperimen diantaranya: 

metode ini dapat membuat anak didik lebih percaya atas kebenaran atau 

kesimpulan berdasarkan percobaan sendiri, metode ini juga dapat 

mengembangkan sikap untuk mengadakan studi eksplorasi tentang sains dan 

teknologi tentang suatu sikap dari seorang ilmuwan dan metode ini juga 

mengajarkan anak didik untuk mengalami dan mengamati sendiri pada suatu 

proses atau kejadian, memperkaya pengalaman dengan berpikir ilmiah dan hasil 

belajar yang akan bertahan lama. 
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Djamarah (2010: 84), menyatakn bahwa kelebihan metode eksperimen 

adalah membuat siswa lebih percaya atas kebenaran atau kesimpulan yang 

berdasarkan percobaan, membina siswa untuk membuat terobosan-terobosan baru 

dengan penemuan dari hasil percobaan dan manfaat bagi kehidupan manusia, 

Sagala (2010: 220), menyatakan kekurangan dari metode eksperimen yaitu: 

pelaksanaan metode eksperimen sering memrlukan fasilitas peralatan dan bahan 

yang selalu tidak mudah diperoleh dan murah, metode ini sangat menuntut 

penguasaab perkembangan materi, fasilitas peralatan dan bahan mutahir dan pada 

metode eksperimen tidak selalu mendapatkan hasil yang diharapkan karena ada 

kemungkinan terjadinya kegagalan diluar jangkauan kemampuan dan 

pengendalian. 

Menurut Djamarah (2010: 85), kekurangan dari metode eksperimen yaitu 

metode ini lebih sesuai dengan bidang sains dan teknologi, metode ini 

memerlukan berbagai fasilitas peralatan dan bahan yang selalu tidak mudah 

diperoleh dan mahal, metode ini menuntut keuletan, ketelitian dan ketabahan, dan 

dalam metode eksperimen tidak selalu mendapatkan hasil yang diharapkan karena 

ada kemungkinan terjadinya kegagalan diluar jangkauan. 

Menurut Faizi (2013: 83) kekurangan dari metode eksperimen terjadi 

apabila sarana tersedia kurang memadai proses ekdperimen akan tidak aktif, 

metode tidak dapat dilaksanakan apabila belum matangnya keterampilan dan 

eksperimen.  Hal ini berarti untuk melakukan eksperimen memerlukan 

keterampilan yang mahir dari pihak guru, metode ini juga memerlukan waktu 

yang panjang, keterbatasan waktu dalam eksperimen dapat berakibat terputusnya 
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pemahaman siswa terhadap topik yang menjadi bahasan, sehingga tuhuan 

pengajaran tidak tercapai dengan baik dan memrlukan keterampilan atau 

kemahiran dari pihak guru dalam menggunakan serta membuat alat-alat 

eksperimen, serta bagi guru yang sudah terbiasa dengan metode ceramah secara 

rutin memandang metode eksperimen suatu pemborosan dan memberatkan. 

4. Lampu Larva 

Sebuah lampu larva adalah tabung berbentuk dekoratif lampu bohlam yang 

berisi cairan, berwarna berminyak yang mengalir ke atas ke bawah di seluruh 

ruang lampu dengan cara mengingatkan larva cair.  Sebagaian cairan naik dan 

tenggelam dalam ruang lampu berubah bentuk dan pecah menjadi butiran dengan 

berbagai ukuran, memberikan efek dari pola yang selalu berubah.untuk 

menciptakan lampu larva diberikan kepada insinyur Inggris Craven Walker yang, 

pada akhir tahun 1940an, melihat ke lampu di sebuah cafe di Hampshire, Inggris. 

Versi awal, menurut legenda Walker, terbuat dari “shaker koktail, kaleng tua dan 

hal.”Dia membeli gelas kaca yang berisi cairan dan berangkat untuk membuat 

sendiri.Walker membentuk Perusahaan Crestworth di Dorset, Inggris, dan selama 

15 tahun berikutnya mencoba untuk membangun sebuah lampu larva yang lebih 

baik. Ketika pertama kali dipasarkan dengan nama Astro Lite di toko-toko Inggris 

di awal 1960-an, itu bukan sebuah kesuksesan. Kemudian, di pameran dagang 

1965 Jerman, dua pengusaha Amerika melihat model awal pada layar, dan 

membeli hak untuk produsen lampu di Amerika Utara. Di Amerika Serikat, 

mereka mengubah nama dari Astro Lite, untuk Lampu Larva Lite jauh  dan mulai 

operasi manufaktur di Chicago. Pada saat Walker meninggalkan bisnis pada tahun 
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1990, ia telah menjual lebih dari tujuh juta dari ciptaannya. Hari ini, kapal 

perusahaan lampu 400.000 setahun ke toko-toko di seluruh dunia.Saat ini, 

Haggerty Usaha adalah produsen AS hanya Lampu Larva Lite dan mereka 

mendistribusikannya secara nasional melalui sejumlah outlet untuk ritel dan mail. 

Lampu larva merupakan pencampuran tablet effervescent, air, minyak, dan 

pewarna yang digabung masing-masing secara terpisah. Pencampuran air dan 

tablet effervescent ini dapat menyebabkan minyak mengambang dan dapat 

membentuk gelembung-gelembung kecil yang berwarna berminyak yang 

mengalir ke atas dan ke bawah. Gelembung-gelembung yang berwarna minyak 

inilah yang disebut lampu larva. Dalam pembuatan lampu larva sederhana ini erat 

kaitannya dengan massa jenis. Sehingga terlebih dahulu kita harus mengetahui 

pengertian massa jenis itu sendiri. 

Massa jenis merupakan nilai yang menunjukkan besarnya perbandingan 

antara massa benda dengan volume benda tersebut, massa jenis suatu benda 

bersifat tetap artinya jika ukuran dan bentuk benda diubah massa jenis benda tidak 

berubah. misalnya ukurannya diperbesar sehingga baik massa benda maupun 

volume benda makin besar. Walaupun kedua besaran yang menunjukan ukuran 

benda tersebut makin besar tetapi massa jenisnya tetap, hal ini disebabkan oleh 

kenaikan massa benda atau sebaliknya kenaikan volume benda diikuti secara 

linier dengan kenaikan volume benda atau massa  

Massa jenis atau kerapatan merupakan karakteristik mendasar yang dimiliki 

zat.Rapatan (densitas) adalah sifat fisik dari materi.  Rapatan digunakan untuk 

membandingkan dua zat yang memiliki volume yang sama (menempati besaran 

 Upaya Meningkatkan Kemampuan Sains…, Widiarto Rohmadhan, FKIP UMP, 2018



20 
 

 
 

ruang yang sama, tetapi memiliki massa yang berbeda).  Sebuah objek dengan 

massa per volume yang lebih besar lebih rapat daripada objek dengan massa per 

volume yang lebih kecil.  Zat yang kurang rapat mengapung di atas zat yang lebih 

rapat (Mariana, Z.T, 2012). 

Zat atau materi adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang.  

Ada beragam jenis zat, salah satu yang membedakannya adalah massa jenisnya.  

Massa jenis adalah pengukuran massa setiap satuan volume benda.  Semakin 

tinggi massa jenis suatu benda, maka semakin besar pula massa setiap volumenya.  

Massa jenis rata-rata setiap benda merupakan total massa dibagi dengan total 

volumenya.  Sebuah benda yang memiliki massa jenis lebih tinggi akan memiliki 

volume yang lebih rendah dari pada benda bermassa sama yang memiliki massa 

jenis lebih rendah (Mariana, Z.T, 2012). 

5. Langkah-langkah Metode Eksperimen Membuat Lampu Larva 

Faizi (2013: 87) menyatakan bahwa langkah-langkah yang perlu 

dipersiapkan dalam pembelajaran eksperimen adalah menetapkan tujuan 

eksperimen yang akan dilakukan, mempersiapkan alat dan bahan yang akan 

digunakan, mempersiapkan tempat yang akan digunakan pada pembelajaran 

eksperimen, memperhatikan keamanan kesehatan agar memperkecil resiko yang 

dapat merugikan dan berbahaya, disiplin dan tata tertib diutamanaan terutama 

dalam menjaga peralatan dan bahan yang akan digunakan serta memberi 

pengarahan tentang tahapan-tahapan apa yang harus dilakukan termasuk hal yang 

dilarang dan membahayakan.  Proses pembelajaran dengan menggunakan metode 

eksperimen ini, anak diberi kesempatan untuk mengalami, melakukan dan 
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mencoba sendiri.  Mengikuti suatu proses, mengamati suatu objek, menganalisis 

dan menarik suatu kesimpulan dari percobaan yang dilakukan. 

Menurut Sitiatava (2013: 135) langkah-langkah yang harus diperlihatkan 

dalam metode eksperimen adalah, menentukan tujuan, mempersiapkan alat dan 

bahan yang digunakan, memperlihatkan keamanan dan keselamatan untuk 

menghindari resiko yang berbahaya, mengawasi pekerjaan anak pada prses 

eksperimen yang dilakukan, mengumpulkan hasil dari eksperimen yang 

dilakukan. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan variabel dalam setiap kegiatan 

yang dilakukan pada siklus-siklusnya.  Adapun prosedur atau cara untuk 

melakukan percobaan dan pengamatan pada saat membuat lampu larva adalah 

sebagai berikut: 

a. Kegiatan Pertama 

Penelitian akan memberikan alasan kenapa eksperimen ini dilakukan 

dengan anak didik.  Pada kegiatan pertama, peneliti akan melakukan percakapan 

pada anak. 

Setelah melakukan percakapan yang terkait dengan eksperimen yang akan 

dilakukan kemudian peneliti memperkenalkan alat dan bahan yang akan 

digunakan.  Pada eksperimen pertama peneliti menggunakan alat dan bahan 

diantaranya adalah: air, minyak goreng, tablet effervescent, pewarna makanan, 

botol plastik, dan senter. 

Langkah-langkah eksperimen yang pertama adalah: ambil botol bekas air 

mineral yang sudah kosong, isi air seperempat botol, dan masukan pewarna 

 Upaya Meningkatkan Kemampuan Sains…, Widiarto Rohmadhan, FKIP UMP, 2018



22 
 

 
 

makanan, setelah itu masukan minyak kedalam botol bekas tersebut yang berisi 

air dan isi minyak sampai penuh, dan tunggu beberapa saat sampai air dan minyak 

benar-benar terpisah, kemudian saat air dan minyak benar-benar terpisah potong 

kecil-kecil tablet effervescent lalu masukan potongan tablet tersebut ke dalam 

botol yang berisi air dan minyak yang sudah terpisah, setelah itu amati perubahan 

yang terjadi, dan terakhir arahkan lampu senter ke botol tersebut. 

Karena air dan minyak tidak memiliki kepadatan yang sama sehingga air 

dan minyak tidak dapat menyatu.  Pada saat air dan minyak sudah terpisah, 

masukan tablet effervescent.Tablet effervescent berguna untuk membuat buih 

pada botol yang berisi air dan minyak.  Dikarenakan tablet effervescent memiliki 

asam yang memiliki komponen pembentuk gas sehingga akan menimbulkan 

reaksi buih jika berikatan dengan air (H2O), sehingga dapat mendorong air keluar 

melewati minyak goreng. 

Guru melakukan percobaan eksperimen terlebih dahulu agar anak 

memperhatikan, saat guru melakukan percobaan membuat lampu larva.  Langkah 

selanjutnya anak melakukan eksperimen membuat lampu larva dari air dan 

minyak goreng.  Setelah kegiatan berakhir anak menceritakan dengan bahasa 

mereka tentang alat dan bahan yang digunakan, menceritakan langkah-langkah 

yang dilakukan, proses yang terjadi dan hasil yang diperoleh dari eksperimen 

tersebut. 

b. Kegiatan Kedua 

Peneliti akan memberikan alasan kenapa eksperimen ini dilakukan pada 

peserta didik.  Pada kegiatan kedua, peneliti akan melakukan percakapan pada 
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anak.  Setelah melakukan percakapan yang terkait dengan eksperimen yang akan 

dilakukan kemudian peneliti memperkenalkan alat dan bahan yang akan 

digunakan.  Pada eksperimen kedua peneliti menggunakan alat dan bahan 

diantaranya adalah: air, minyak goreng, tablet, soda kue , garam dapur, pewarna 

makanan, botol plastik, dan senter. 

Perhatikan apa yang terjadi dari eksperimen itu? Air mineral dan minyak 

goreng tidak akan bisa menyatu karena air mineral dan minyak goreng memiliki 

tingkat kepadatan yang berbeda.  Apabila soda kue dan garam dapur dicampur, 

akan menghasilkan gas yang berbentuk buih. 

Langkah selanjutnya adalah anak mencoba melakukan eksperimen tersebut 

secara langsung.Setelah kegiatan berakhir anak menceritakan dengan bahasa 

mereka tentang bahan dan alat yang digunakan dalam eksperimen tersebut.Dan 

anak menceritakan langkah-langkah yang dilakukan, proses yang terjadi dan hasil 

yang diperoleh dari eksperimen tersebut. 

c. Kegiatan Ketiga 

Peneliti akan memberikan alasan kenapa eksperimen ini dilakukan pada 

peserta didik.  Pada kegiatan ketiga, peneliti akan melakukan percakapan pada 

anak.  Setelah melakukan percakapan yang terkait dengan eksperimen yang akan 

dilakukan kemudian peneliti memperkenalkan alat dan bahan yang akan 

digunakan.  Pada eksperimen ketiga peneliti menggunakan alat diantaranya 

adalah: air mineral, minyak goreng. 
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Langkah-langkah eksperimen selanjutnya yaitu: peneliti akan menuangkan 

air dengan air mineral, minyak goreng dengan minyak goreng, dan air mineral 

dicampur dengan minyak goreng. 

Perhatikan apa yang terjadi dari eksperimen itu? Pada air mineral dicampur 

dengan air mineral akan saling berikatan, begitu juga dengan minyak goreng 

dicampur dengan minyak goreng. Akan tetapi air mineral dicampur dengan 

minyak goreng tidak akan menyatu. Hal ini dikarenakan adanya ikatan antara 

molekul air dengan lipid(molekul alami). 

Langkah selanjutnya anak melakukan eksperimen tersebut secara langsung.  

Setelah kegiatan berakhir anak menceritakan dengan bahasa mereka tentang alat 

dan bahan yang digunakan, menceritakan langkah-langkah yang dilakukan, 

menceritakan proses yang terjadi dan hasil dari eksperimen tersebut. 

 

C. Kriteria Keberhasilan 

1. Pedoman Penilaian 

Menurut Tyler (dalam Yus, 2005: 29), merupakan sebuah proses 

pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa dan bagaimana 

tujuan pendidikan sudah tercapai.  Griffin dan Nix (dalam Yus, 2005: 29), 

mengemukakan bahwa penilaian adalah kegiatan untuk menentukan nilai suatu 

program termasuk program pendidikan. 

Menurut Mulyasa (2012: 195), penilaian merupakan suatu proses 

pengumpulan, pelaporan, dan pennggunaan informasi tentang hasil belajar peserta 
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didik dengan menerapkan prinsip-prinsip penilaian, pelaksanaan berkelanjutan, 

bukti-bukti autentik, akurat, dan konsisten. 

Menurut Zainal Aqib (2009: 57) menyatakan penilaian adalah suatu usaha 

mengumpulkan dan menafsirkan berbagai informasi secara sistematis, berkala, 

berkelanjutan, menyeluuh tentang proses dan hasil dari pertumbuhan serta 

perkembangan yang telah dicapai oelh anak didik melalui kegiatan pembelajaran. 

PP No. 58 tahun (2009: 11), tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini, 

penilaian adalah suatu proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk 

menentukan tingkat pencapaian perkembangan anak. 

Zainal Aqib (2009: 61-63), menyatakan bahwa pedoman hasil penilaian 

harian dilaksanakan sebagai berikut: 

a. Catatlah hasil penilaian perkembangan anak pada kolom penilaian di satuan 

kegiatan harian (SKH) atau rencana kegiatan harian (RKH). 

b. Anak yang perilakunya belum sesuai dengan apa yang diharapkan dan belum 

dapat memenuhi kemampuan (indikator) seperti yang diharapkan pada 

SKH/RKH, maka dalam kolom penilaian tersebut dituliskan nama anak dan 

tanda lingkaran kosong (O). 

c. Tanda lingkaran kosong (O) juga dapat menunjukan bahwa anak 

mealakukan/menyelesaikan tugas selalu dibantu guru.  Anak yang perilakunya 

melebihi yang diharapkan dan dapat menunjukan kemampuan melebihan 

kemampuan (indikator) yang tertuang dalam SKH/RKH, maka pada kolom 

tersebut dituliskan nama anak dan tanda lingkaran berisi penuh (  ). Tanda 
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lingkaran penuh (    ) juga dapat digunakan untuk menunjukan bahwa anak 

mampu melakukan/menyelesaikan tugas tanpa bantuan guru. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan instrumen penilaian dengan 

menurut Kemendikbud Dirjen Mandas (2010: 11) catatan hasil penilaian harian 

adalah sebagai berikut: 

a. Anak yang belum berkembang (BB) sesuai indikator seperti, dalam 

melaksanakan tugas, selalu dibantu guru, maka pada kolom penilaian ditulis 

nama anak dan diberi nilai tanda satu bintang (    )  

b. Anak yang mulai sudah berkembang (MB) sesuai dengan indikator yang 

diharapkan dalam RKH mendapat dua bintang ( ) . 

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

RKH mendapat tanda tiga bintang ().  

d. Anak yang berkembang sangat baik (BSB) melebihi indikator yang diharapkan, 

dalam RKH mendapat empat bintang (). 

Menurut Damyati (2013: 95) hasil belajar adalah sebagai berikut: 

Tanda   :Belum Berhasil  

Tanda   : Berhasil dengan bantuan guru 

Tanda  : Berhasil Tuntas  

 

2. Indikator Hasil Belajar 

Perkembangan kognitif terutama di bidang sains mempunyai peranan 

penting bagi keberhasilan anak dalam belajar, karena sebagaian bear dalam belajar 
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selalu berhubungan dengan masalah mengingat dan berfikir.  Kedua hal ini 

merupakan aktifas kognitif yang perlu dikembangkan. 

Piaget (dalam Syaodih, 2005: 34), memandang anak sebagai partisipan yang 

aktif dalam proses perkembangannya.  Piaget menyakini bahwa anak harus 

dipandang seperti ilmuwan yang sedang mencari jawaban dalam melakukan 

upaya eksperimen terhadap dunia untuk melihat apa yang terjadi. 

Dalam Aqib (2009: 97), tingkatan pencapaian perkembangan dan 

perkembangan kognitif, pengetahuan umum dan sains anak usia 5-6 tahun ialah 

sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Indikator Pencapaian Perkembangan Kognitif, Pengetahuan 
Umum dan Sains Menurut Aqib 2009 

 
Kompetensi Dasar Hasil Belajar Indikator 
Anak mampu 
memahami konsep 
sederhana, 
memecahkan 
masalah sederhana 
dalam kehidupan 
sehari-hari. 

Anak dapat 
memahami benda 
disekitarnya 
menurut bentuk dan 
jenis dan ukurannya 

 Mengelompokan benda 
dengan berbagai cara 
menurut ciri-ciri tertentu.  
Misal: menurut warna, jeni, 
dan lain-lain. 

 Menunjukan dan mencari 
sebanyak-banyaknya benda, 
hewan, tanaman, yang 
mempunyai warna bentuk, 
ukuran atau menurut ciri-ciri 
tertentu 

 Menyebutkan dan 
menceritakan perbedaan dua 
buah benda tersebut. 

Anak dapat 
memahami konsep-
konsep sains 
sederhana. 

 Mencoba menceritakan 
tentang apa yang terjadi jika: 
warna dicampur, balon ditiup 
lalu dilepaskan, mengamati 
benda kaca pembesar, proses 
pertumbuhan tanaman. 

 Mengungkapkan sebab 
akibat. 

 Mengungkapkan asal mula 
terjadinya sesuatu. 
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Kompetensi Dasar Hasil Belajar Indikator 
Anak dapat 
memahami ukuran 

 Mengukur panjang, dengan 
langkah, jengkal, lidi, 
ranting, penggaris, meteran, 
dan lain-lain. 

 Membedakan berat benda 
dengan timbangan (buatan 
atau sebenarnya). 

Anak dapat 
memahami konsep 
waktu 

 Menyatakan waktu yang 
dikaitkan dengan jam. 

 Mengetahui jumlah hari 
dalam satu minggu, satu 
bulan, satu tahun. 

 Menceritakan kegiatan 
sehari-hari sesuai dengan 
waktunya. 

 Menggunakan konsep waktu. 
 Anak dapat memahami 

konsep-konsep matematika 
sederhana. 

 

Indikator yang dikembangkan terkait dengan metode eksperimen 

menggunakan media alat lampu larva.  Berdasarkan penjabaran teori dan 

pencapaian tingkat perkembangan anak menurut Aqib 2009, sebagai berikut: 

Tabel 2.2 Indikator Hasil Belajar Sains 

NO.  Indikator yang diharapkan (Kemampuan Sains) 
1.  Anak dapat menunjukan sikap ingin tahu yang tinggi (antusias anak). 
2.   Anak dapat melakukan percobaan dengan langkah-langkah yang benar 

dan urut (masukan air, minyak, pewarna, tablet effervescent dan 
mengarahkan senter dari bawah botol). 

3.  Anak dapat menyebutkan dan mengenali alat dan bahan yang digunakan 
dalam percobaan eksperimen (air, minyak, pewarna, tablet efferscent, 
botol bekas air mineral, dan lampu senter). 

 

D. Kerangka Berfikir 

Pembelajaran sains sebaiknya melibatkan anak langsung pada kegiatan 

pembelajaran sehingga pengetahuan yang diperoleh akan berguna sebagai modal 
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berpikir lanjut.  Melalui proses sains, anak dapat melakukan percobaan sederhana.  

Percobaan tersebut melatih anak menghubungkan sebab-akibat dari suatu 

perlakuan sehingga melatih anak untuk berpikir logis. 

Identifikasi masalah yang diperoleh melalui hasil observasi peneliti dan 

guru terhadap masalah pengembangan sains dengan menggunakan metode 

eksperimen dan bagaimana anak bisa mengikuti proses pembelajaran sains.  

Berdasarkan observasi yang peneliti temukan bahwa pembelajaran sains masih 

kurang dikuasai untuk anak TK AISYIAH XVII ARCAWINANGUN 

PURWOKERTO. 

Peneliti memberikan soluasi pemecahan masalah menerapkan kemampuan 

sains melalui kegiatan eksperimen membuat lampu larva dari air mineral dan 

minyak goreng.  Pada kondisi awal kemampuan sains pada anak masih rendah, 

kemudian dilakukan tindakan Penelitian Tindakan Kelas yang terdiri dari 2 siklus.  

Pada siklus I perbaikan dilakukan melalui metode eksperimen membuat lampu 

larva dari air mineral dan minyak goreng yang terdiri dari tiga kali pertemuan. 

Setelah dilakukan siklus I selama tiga kali pertemuan, kemudian peneliti 

melakukan observasi/mengevaluasi kemampuan sains pada anak.  Hasil evaluasi 

pada siklus I diperoleh hasil yang meningkat tetapi belum maksimal dan peneliti 

kemudian melakukan perbaikan melalui siklus II. 

Pelaksanaan siklus II pebaikan dilakukan menggunakan metode eksperimen 

membuat lampu larva dari air mineral dan minyak goreng yang dilakukan lebih 

menarik agar anak lebih termotivasi dalam mengikuti pembelajaran.  Siklus II 
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juga dilakukan dalam tiga kali pertemuan.  Setelah dilakukan siklus II selama tiga 

kali pertemuan, kemudian melakukan observasi/mengevaluasi kemampuan sains. 

Pada hasil evaluasi di siklus II terjadi perbaikan yang optimal dalam kemampuan sains 

pada anak dan penelitian berhasil.  Maka peneliti dapat berpendapat bahwa metode 

eksperimen membuat lampu larva dari air mineral dan minyak goreng dapat 

meningkatkan kemampuan sains anak kelompok B2 TK AISYIAH XVII 

ARCAWINANGUN PURWOKERTO. 
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Kerangka berpikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berpikir Metode Eksperimen Membuat 
Lampu Larva 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Berdasarkan pengamatan mulai awal masuk sekolah semester I Tahun 

Ajaran 2016 – 2017 menunjukan bahwa kemampuan sains anak didik kelompok 

B2 masih kurang.Kondisi ini diindikasikan dengan anak tidak mau bereksperimen 

atau sikap kurang antusias, anak kurang paham langkah-langkah dalam 

bereksperimen dan selalu meminta bantuan guru, masih sedikit anak yang bisa 

menyebutkan alat dan bahan eksperimen serta belum bisa menceritakan kegiatan 

yang sudah dilakukan. Setelah peneletili melakuakan analisa terhadap masalah, 
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peneliti akan melakukan tindakan perbaikan pembelajaran menggunakan metode 

permainan menggunakan eksperimen membuat lampu larva. Dipilih metode 

tersebut karena pada masa ini daya imajinasi anak sangat tinggi sehingga sangat 

memungkinkan untuk mengembangkan perkembangan sains pada anak sejak dini 

dengan berbagai macam kegiatan. 

Menurut kajian teori dan kerangka berfikir yang ada, menunjukan melalui 

eksperimen membuat lampu larva akan bisa meningkatkan kemampuan sains pada 

anak untuk itu peneliti mencoba melakukan penelitian ini 

 

E. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan hasil uraian yang sudah terjabarkan dapat disimpulkan bahwa melalui 

metode eksperimen membuat lampu larva dari air mineral dan minyak goreng dapat 

meningkatkan kemampuan sains pada anak kelompok B2 TK AISYIAH XVII 

PURWOKERTO Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas Tahun Ajaran 

2016-2017. 

  

 Upaya Meningkatkan Kemampuan Sains…, Widiarto Rohmadhan, FKIP UMP, 2018




