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ABSTRAK 

UPAYA MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN SAINS ANAK MELALUI 

PEMANFAATAN TANAMAN APOTEK HIDUP KELOMPOK B3 

TK DHARMA WANITA SUKARAME BANDAR LAMPUNG  
 

 

Oleh 

WIDIATI 
 
 

Pengembangan pembelajaran sains pada anak, termasuk bidang 

pengembanganlainnya memiliki peranan yang sangat penting dalam membantu 

perkembangan kognitifpada anak usia dini. Kesadaran pentingnya pembekalan sains pada 

anak akan semakintinggi apabila menyadari bahwa kita hidup pada dunia yang dinamis, 

berkembang danberubah secara terus menerus bahkan makin menuju masa dewasa, semakin 

kompleksruang lingkupnya, dan tentunya akan semakin memerlukan sains.   

Apotek hidup adalah memanfaatkan sebagian tanah untuk ditanami tanaman obat-

obatan untuk keperluan sehari-hari. Umumnya diketahui bahwa banyak obat-obatan 

tradisional yang dapat digunakan untuk mengobati berbagai penyakit. Obat tradisional 

umumnya lebih aman karena bersifat alami dan memiliki efek samping yang lebih sedikit 

dibandingkan obat-obat buatan pabrik.Dalam kegiatan pembelajaran di TK Dharma Wanita 

Sukarame Bandar Lampung metode yang dilakukan pada kegiatan pengembangan sains anak 

melalui pemanfaatan tanaman apotek hidup  hasil yang dicapai belum maksimal. 

Adapun rumusan masalah yang penulis ajukan dalam penelitian ini adalah “Apakah 

Pemanfaatan Tanaman Apotek Hidup dapat mengembangkan Kemampuan Sains anak pada 

kelompok B3 di TK Dharma Wanita Bandar Lampung?”. Tujuan yang akan dicapai dalam 

penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pemanfaatan tanaman apotek hidup dapat 

mengembangkan kemampuan sains anak pada kelompok B3 di TK Dharma Wanita 

Sukarame Bandar Lampung. 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas, model yang digunakan adalah 

model Kemmis dan Taggart yang terdiri dari 2 siklus dan difokuskan pada kegiatan 

pengembangan kemampuan sains (apotek hidup) anak pada kelompok B3 di TK Dharma 

Wanita Sukarame Bandar Lampung dengan jumlah anak didik 30 anak yang terdiri dari 12 

anak laki-laki dan 18 anak perempuan. Dalam mengumpulkan data yang diperlukan penulis, 

dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang 

digunakan adalah model interaktif yang dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. 

Berdasarkan hasil analisis pada siklus I dan siklus II maka dapat penulis simpulkan 

bahwa pemanfaatan apotek hidup dapat mengembangkan kemampuan sains anak pada 

kelompok B3 di TK Dharma Wanita Sukarame Bandar Lampung. Hal ini terlihat dari adanya 

peningkatan kemampuan sains, anak didik yang mampu menyebutkan nama-nama tanaman 

apotek hidup dengan baik/BSB pada siklus I pertemuan ke-1 mencapai 30%, pada pertemuan 

ke-2 mencapai 50%, kemudian pada siklus II pertemuan ke-1 mencapai 67%, selanjutnya 

pada pertemuan ke-2 mencapai 83%.  
 

Kata Kunci: Perkembangan Sains Anak, dan Apotek Hidup 

  



 

  



 

  



 

MOTTO 

 

                         

                 

 

Artinya:Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya dan dia 

meletakkan gunung-gunung (di permukaan) bumi supaya bumi itu tidak 

menggoyangkan kamu; dan memperkembang biakkan padanya segala 

macam jenis binatang. dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami 

tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. (Q.S. 

Luqman : 10)
1
 

  

                                                 
1
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Cetakan ke 5 (Bandung, CV 

Penerbit Diponegoro, 2005), h.316. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan merupakan tanggungjawab bersama antar keluarga, sekolah, dan 

masyarakat, bahkan menjadi tanggungjawab seluruh bangsa Indonesia. Karena 

dengan adanya pendidikan maka seseorang itu akan mempunyai pengetahuan  tentang 

suatu wawasan pendidikan. 

Pendidikan itu dimulai sejak anak usia dini atau sejak lahir karena pendidikan 

usia dini pada dasarnya berpusat pada kebutuhan anak, yaitu pendidikan yang 

berdasarkan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan sang anak, oleh karena itu, 

peran pendidik sangatlah penting. Dalam memfasilitasi aktivitas anak dengan 

beragam material.  

 BerdasarkanUndang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) 

pengertian pendidikan anak usia dini adalah “suatu upaya pembinaan yang ditujukan 

kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui 

pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan 

jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih 

lanjut”.
2
 

 Oleh karena itu kita seharusnya sedapat mungkin mengupayakan agar 

sipenerus ini tumbuh dan berkembang seoptimal mungkin, sehingga mereka kelak 

                                                 
2
Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

nasional,Citra Umbara, Bandung,  2003.  Hlm. 4 



 

akan mampu mewujudkan apa yang diinginkan bangsa dengan tepat bahkan lebih dari 

apa yang kita harapkan, dan karena itulah anak sejak kecil sudah harus diberikan 

pendidikan. 

Banyak hadits yang menjelaskan perintah kewajiban menuntut ilmu 

diantaranya hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah: 

ْعْن اََنٍس ِاْبُن َماِلٍك َقَل َقاَل َرُسْول اهلل صلى اهلل عليه وسلـم  طََلُب اْلِعْلم فـَْرْيَضًة 
ُر ْأِلِه َ ُ ِ لِّلِ  اْلَ َ ا  ِْيِر ْلَ ْوَأَرولَلْللَُل َواللَّذَأبَ   َعلى ُ ّل ُمْ ِلٍم ووِوً  الِعْلِم ِعْ َ  َ يـْ

 

Artinya  : "Dari Anas bin Malik ia berkata, Rasulullah saw, bersabda: Mencari ilmu 

itu wajib bagi setiap muslim, memberikan ilmu kepada orang yang bukan ahlinya 

seperti orang yang mengalungi babi dengan permata, mutiara, atau emas" (HR.Ibnu 

Majah No. 220)
3
  

 

Taman Kanak-kanak adalah salah satu bentuk pendidikan formal untuk anak 

usia prasekolah yaitu 4-6 tahun. Taman Kanak-kanak menjembatani anak dari 

keluarga ke pendidikan di sekolah dasar.Tujuan pendidikan di Taman Kanak-kanak 

itu adalah “untuk mengembangkan kemampuan fisik, kognitif, bahasa, sosial 

emosional, konsep diri, disiplin, kemandirian, seni, moral dan nilai-nilai agama”. 

Pelaksanaan proses belajar mengajar di Taman Kanak-kanak harus disesuaikan 

dengan tahap-tahap perkembangan anak, karena kegiatan belajar di Taman Kanak-

kanak dirancang untuk membentuk perilaku dan mengembangkan kemampuan dasar 

yang ada dalam diri anak usia Taman Kanak-kanak.  

                                                 
3
https://www.mutiarahadits.com/12/39/76/keutamaan-ulama-dan-dorongan-untuk-menuntut-

ilmu.htm (14 Juli 2017) 



 

 Pendidik dapat menemukan dan mengembangkan media serta sumber belajar 

yang berbasis alam sekitar sehingga mendorong dan memudahkan anak untuk 

menemukan sendiri tentang konsep dan proses yang dipelajari dalam kehidupan 

sehari-hari. Media dan sumber belajar yang digunakan dapat dikelompokan menjadi 3 

bagian utama, yaitu: 

1. Lingkungan Alam 

Lingkungan alam adalah objek-objek dan benda-benda yang ada di alam yang 

sudah tersedia dan dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Sumber belajar 

ini bisa meliputi tanaman, hutan, binatang, kebun, kolam, dan sebagainya. 

2. Lingkungan Fisik 

Lingkungan Fisik adalah objek yang terdapat disekitar anak berupa bangunan 

atau benda yang dibangun oleh masyarakat sekitar. Jenis-jenis sumber belajar ini 

meliputi masjid, kantor pos, kantor polisi, perpustakaan, rumah sakit. Dan 

sebagainya. 

3. Lingkungan Sosial 

Lingkungan sosial adalah objek, kegiatan, atau peristiwa yang terjadi 

dimasyarakat/lingkungan sekitar yang dapat dijadikan sumber belajar.  

 

Abdurahman an-Nahwali, dalam bukunya yang cukup terkenal, 

uslubutTarbiyah Islamiyah wa Asalibiha fil Baiti walMadrasati wal Mujtama, pernah 

menulis bahwa pandangan islam terhadap alam semesta menimbulkan berbagai 

dampak dalam bidang pendidikan, di antaranya berbagai dampak dalam bidang 

pendidikan, diantaranya adalah : 

“pertama, keterkaitan seorang muslim dengan pencipta semesta melalui tujuan 

yang paling tinggi, yaitu beribadah kepada allah. Kedua, mendidik manusia 

supaya bersungguh-sungguh karena seluruh semesta ini diciptakan di atas 

landasan kebenaran dan diciptakan untuk tujuan tertentu serta masa yang 

ditentukan pada sisi Allah, bukan untuk main-main atau senda gurau.”
4
 

 

 

                                                 
4
Ibid. Hlm. 121 



 

Allah SWT, berfirman : 

                          

    

Artinya :“Dan tidaklah Kami ciptakan langit dan bumi dan segala yang ada diantara 

keduanya dengan bermain-main sekiranya Kami hendak membuat sesuatu 

permaianan, (istri dan anak), tentulah Kami membuatnya dari sisi Kami. Jika Kami 

menghendaki berbuat demikian, (tentulah Kami telah melakukannya).(QS. Al-

Anbiyaa: 16-17 )
5
 

 

Alam dan lingkungan sekitar diciptakan bagi manusia. Salah satu manfaatnya 

adalah media yang sangat baik untuk mengajarkan banyak hal kepada manusia, 

terutama bagi anak-anak usia dini. Sebab dengan menggunakan media alam, anak 

akan mudah melihat, dan mencerna apa yang apa yang diajarkan 

kepadanya.
6
Lingkungan alam merupakan salah satu komponen terpenting dalam 

pengembangan tujuan, isi, dan proses pendidikan terutama kepada anak usia dini. 

Esensi tujuan pendidikan pada anak usia dini diantaranya adalah membantu untuk 

memahami dan menyesuaikan diri secara kreatif dengan lingkungannya. Lingkungan 

yang dimaksud memiliki konotasi pemahaman yang luas , mencakup segala sumber 

yang ada dalam lingkungan anak  (termasuk dirinya sendiri), lingkungan, keluarga 

dan rumah.
7
 

                                                 
5
Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemah, PT. Tanjung Mas Inti, 

Semarang.  Hlm. 497 
6
Imam Musbikin, Buku Pintar Paud dalam Perspektif Islam, Laksana, Jogjakarta, 2010, 

Hlm.124 
7
Ibid, hlm.125 



 

Dari sudut bahasa, sains atau science (bahasa Inggris) berasal dari bahasa 

latin, yaitu dari kata scientia artinya pengetahuan. Sains merupakan bidang ilmu yang 

mengkaji tentang fenomena-fenomena alam yang terjadi pada kehidupan manusia. 

Sains adalah sebagai suatu proses dan metode untuk memperoleh 

pengetahuan. Gambaran sains berhubungan erat dengan kegiatan penelusuran dan 

fakta-fakta alam yang dilakukan melalui kegiatan laboraturium beserta perangkatnya. 

Kebenaran sains akan diakui jika penelusurannya berdasar pada kegiatan 

pengamatan, hipotesis dan percobaan-percobaan yang ketat dan obyektif, meskipun 

kadang bersebrangan dengan nilai yang ada. Sains sebagai suatu sikap keilmuwan, 

maksudnya adalah sebagai keyakinan, opini, nilai-nilai yang harus dipertahankan oleh 

seorang ilmuwan khususnya ketika mencari atau mengembangkan pengetahuan 

baru.Sund and Corring “merumuskan bahwa, sains merupakan kumpulan 

pengetahuan dan cara-cara untuk mendapatkan dan mempergunakan pengetahuan 

itu.”
8
 

Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan belajar sains kepada anak sangat 

tergantung pada pengalaman, usia dan tingkat perkembangannya. Beberapa indikator 

disetiap usia dibawah ini : 

1. Usia 3-4 Tahun 

a. Mulai menjelajah dan melakukan penelitian terhadap apa yang dilihat di sekitar 

lingkungannya. 
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b. Lebih menyukai aktivitas fisik dan penjelajahan melalui panca indera. 

Bagaimanapun mereka sudah mulai mampu untuk menerina informasi yang 

mempunyai hubungan langsung dengan pengalaman yang dia dapat dari 

percakapan atau dari buku-buku dengan tulisan sederhana. 

2. Usia 4-5 Tahun 

a. Anak-anak mulai mengerti tentang banyak hal berupa informasi yang 

berhubungan dengan apa yang terjadi di dunia sekitarnya. 

b. Mulai memahami apa maksud penelitian dan menjedi lebih bermakna dan 

menemukan penjelajahan mereka. 

c. Suka memikirkan penjelasan dari apa yang mereka teliti baik itu fakta ataupun 

imajinasi/fantasi. 

d. Mulai menggunakan gambaran untuk mewakili dan mengungkapkan ide-ide. 

3. Usia 5-6 Tahun 

a. Memiliki perhatian yang lama untuk berbagai aktivitas sains, mereka mulai 

dapat menikmati kegiatan yang dilakukan dalam kurun waktu beberapa hari. 

b. Tertarik pada buku-buku yang yang berhubungan dengan aktivitas dari praktek 

sains dengan beberapa ilustrasi-ilustrasi berupa gambar. 

c. Mulai dapat memahami beberapa konsep sains yang bersifat abstrak, tetapi tetap 

dengan contoh-contoh nyata yang kongkrit dan praktek langsung. 

Tujuan pembelajaran sains menurut Yusep bahwa pembelajaran sains sejak 

dini sangatlah baik untuk proses kematangan berpikir anak. Dengan pembelajaran 

sains seorang anakakan memiliki pola berfikir ilmiah pada otak kirinya sebab 



 

didalamnya anak akan diajak untuk berfikir analitis, mengaitkan hubungan antara 

sebab dan akibat, kemudian menarik sebuah kesimpulan dari hubungan tersebut. 

Sarkim menjelaskan Hakikat Pembelajaran Sains dapat dikategorikan kedalam 

tiga dimensi yaitu: dimensi produk; dimensi proses; dan dimensi sikap.
9
 Sarin and 

sund mengajukan tiga kriteria bagi suatu produk sains yang benar, ketiga kriteria 

tersebut adalah: 

1. Mampu menjelaskan fenomena yang telah diamati atau telah terjadi 

2. Mampu memprediksi peristiwa yang akan terjadi 

3. Mampu diuji dengan eksperimen sejenis.
10

 

Secara lebih rinci tujuan sains atau pengembangan pembelajaran sains pada 

anak usia dini dapat disimpulkan sebagai berikut : 

a. Membantu pemahaman anak tentang konsep sains dan kaitannya dengan 

kehidupan sehari- hari. 

b. Membantu melekatkan aspek-aspek yang terkait dengan keterampilan proses sains, 

sehingga pengetahuan dan gagasan tentang alam sekitar dalam diri anak menjadi 

berkembang. 

c. Membantu menumbuhkan minat pada anak untuk mengenal dan mempelajari 

benda-benda serta kejadian di luar lingkungannya. 

d. Memfasilitasi dan mengembangkan sikap ingin tahu, tekun, terbuka, kritis, mawas 

diri, bertanggung jawab , bekerjasama dan mandiri dalam kehidupannya. 

e. Membantu anak untuk dapat mengenal dan memupuk rasa cinta terhadap alam 

sekitar, sehingga menyadari kebesaran dan keagungan Tuhan YME.
11

 

 

 Kegiatan sains sangat diperlukan untuk anak usia dini karena melalui kegiatan 

sains anak belajar untuk mengobservasi pertanyaan menggali melakukan percobaan 
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atau eksperimen, memprediksi dan keterampilan-keterampilan memecahkan masalah. 

Bekal kemampuan dan kreativitas yang tinggi akan mampu memfasilitasi dan 

menemukan cara-cara yang produktif dalam mendongkrak pengenalan dan 

penguasaan sains pada anak usia dini, kemampuan kreatif akan menghasilkan sesuatu 

yang positif bagi pembelajaran sains. 

 Pengembangan Sains dberikan agar rasa ingin tahu anak dapat 

berkembang.Melalui kegiatan ini anak dapat dilatih “observasi, eksplorasi, diskusi, 

bertanya, membuat perkiraan dan melihat hasil”.
12

 

 Menurut S.Suyanto, pengenalan sains untuk Taman kanak-kanak dan 

Raudhatul Atfal dilakukan untuk mengembangkan kemampuan sebagai berikut : 

1. Eksplorasi dan investigasi, yaitu kegiatan untuk mengamati dan menyelidiki 

objek dan fenomena alam. 

2. Mengembangkan keterampilan proses sains dasar, seperti melakukan 

pengamatan, mengukur, mengkomunikasikan hasil pengamatan, dan 

sebagainya. 

3. Mengembangkan rasa ingin tahu, rasa senang, dan mau melakukan kegiatan 

inkuiri atau penemuan. 

4. Memahami pengetahuan tentang berbagai benda, baik ciri, struktur, maupun 

fungsinya.
13

 

 

Pengembangan Sains yang dikenalkan pada Anak Usia Dini ada beberapa 

indikator yang dikenalkan seperti dibawah ini : 

Tabel 1 

Indikator Sains Anak Usia Dini 

No Indikator Pengembangan Sains 

1 Eksplorasi dan investigasi Kegiatan untuk mengamati dan 

menyelidiki objek dan fenomena alam 

2 Mengembangkan keterampilan 

proses sains dasar 

Melakukan pengamatan, mengukur, 

mengkomunikasikan hasil pengamatan, 

dan sebagainya 

3 Mengembangkan rasa ingin tahu, Melakukan kegiatan inkuiri atau 
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rasa senang penemuan 

4 Memahami pengetahuan tentang 

berbagai benda 

Mengamati benda, baik ciri, struktur, 

maupun fungsinya 

Sumber : Seri Mari Bermain (Pengembangan Kognitif ) 

Sedangkan isi bahan kajian terkait tentang ilmu-ilmu hayati atau biologi 

seperti: botani, zoology, dan ekologi. Dan khusus mencakup kajian untuk anak usia 

dini biasanya menggambarkan tentang program sains meliputi: 1) studi tentang 

tumbuhan 2) studi tentang binatang atau hewan 3) studi tentang hubungan tumbuhan 

dengan hewan 4) studi tentang hubungan antara aspek-aspek kehidupan dengan 

lingkungannya.Dengan melibatkan anak belajar dan bekerja melalui tanaman sekolah 

melatih mereka menyenangi pekerjaan dan menanamkan berdisiplin misalkan dengan 

dibiasakan menyiram tanaman. 

Apotek hidup adalah memanfaatkan sebagian tanah untuk ditanami tanaman 

obat-obatan untuk keperluan sehari-hari.Umumnya diketahui bahwa banyakobat-

obatan tradisional yang dapat digunakan untuk mengobati berbagai penyakit.Obat 

tradisional umumnya lebih aman karena bersifat alami dan memiliki efek samping 

yang lebih sedikit dibandingkan obat-obat buatan pabrik.Itulah sebabnya sebagian 

orang lebih senang mengkonsumsi obat-obat tradisional.
14

 

Istilah herbal atau apotek hidup dikenal juga dengan istilah Tanaman Obat 

Keluarga (TOGA) biasanya dikaitkan dengan tumbuh-tumbuhan.Istilah herbal 

memiliki makna yang luas, yaitu segala jenis tumbuhan dan seluruh bagian-bagiannya 
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yang mengandung satu atau lebih bahan aktif yang dapat dipakai sebagai obat 

(therapeutic).Misalnya mengkudu hutan (morinda citrifolia) yang 

mengandungmorindin, bahan aktif anti kanker Pegagan (Centela Asiatica) yang 

mengandung Asiaticoside yang berguna untuk masalah kulit dan IQ.
15

 

Pengertian obat tradisional berdasarkan Peraturan Menteri kesehatan Nomor 

246/Menkes/Per/V/1990 pasal 1 menyebutkan bahwa: Obat tradisional adalah bahan 

atau ramuan tumbuh-tumbuhantradisional yang dapat digunakan untuk pengobatan 

berdasarkan pengalaman dan kemudian dikembangkan dalam penelitian.
16

 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada awal pembelajaran, maka 

masalah tersebut secara garis besar dapat diidentifikasikan antara lain: kemampuan 

anak didik tentang sains sebagian besar belum berkembang; anak belum mengenal 

macam-macam tanaman apotek hidup; anak belum bisa menyebutkan ciri-ciri 

tanaman apotek hidup; anak kurang senang menanam dan memelihara tanaman; guru 

belum memanfaatkan media yang ada (tanaman apotek hidup). Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

 

Tabel 2 

Hasil Penilaian Pengamatan Awal Pengembangan Sains Anak Kelompok B3  di 

TK Dharma Wanita Sukarame 

Bandar Lampung 
No Nama Anak Indikator Pencapaian 

1 2 3 4 

1 Alfaridzi Harlys Budi S BSH BB  MB  BB  

2 Angel Ramadhani BSH BSH  BSH  MB  

3 Anggi Haura Nabila BSB  BSB  BSB BSH 
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4 Ardani Balapradana BSH BB  BB  BB  

5 Chika Nurul Aini BSH BSH  BSH MB  

6 Deandre Muhammad Dariel BSB BB  BB  BB  

7 Devia Menoza BSH BB  BSH  BB  

8 Earlane Khalisa Sabrina K BSB  MB  BSH  MB  

9 Fitri Ramadhani  Nur Evendi BSB MB BSH MB  

10 Jesika Karoline BSH BSH MB  BB  

11 Khafid Arkana Saputra BB BB  BB  BB  

12 Kanza Aurelia Ramadhani BSB BB  MB  BB  

13 Lutfi Wijaya BSH MB  MB  BB  

14 M. Daffa Kairan Mirza BSB  BSH BSH BSB 

15 M. Gustiando Pratama Aji BSB BB  BSH MB  

16 M. Ikhsan BSB  BSB  BSH BSH 

17 M. Naufal N.J BSB MB  MB MB  

18 M. Rafli Wiratama MB  MB  BB  BB  

19 Nisrina Karamita T MB  BSH  MB  BB  

20 Qolbi Salfania MB  MB  BB  BB  

21 Qolbi Silfania BB  MB  BB  BB  

22 Rainan Anandia Putri BSB BSH BSH  MB  

23 Reisya Aulia Ananda MB  BB  MB  BB  

24 Revanya Berlian Salsabila BSB BB  BB  BB  

25 Ridho Fauziansyah BSB  MB  MB  MB  

26 Rioe Fatih Syah BSB  BSH MB  MB  

27 Sekar Arumi Wulan R  BSH MB  BSH  BB  

28 Shakira Putri Saprilia BB  BB  BB  BB  

29 Tatsbita Desta Shakila BSB  BSH  BB  BB  

30 Widya Alpi Inayah BSB  BSB  MB  MB  
Sumber:Data hasil Pra survey perkembangan kemampuan motorik kasar anak (5-6 tahun) kelompok 

B3 di TK Dharma Wanita Sukarame Bandar Lampung semester genap tahun ajaran 2016/2017 

Keterangan indikator: 

1. Eksplorasi dan investigasi  

2. Mengembangkan keterampilan proses sains dasar 

3. Mengembangkan rasa ingin tahu, rasa senang 

4. Memahami pengetahuan tentang berbagai benda 

Keterangan: 
BB  : Belum Berkembang  

1. Anak masih malu dan tidak percaya diri 

2. Anak tidak faham dengan kegiatan yang diberikan  

3. Anak tidak dapat melakukan kegiatan yang diberikan 

MB : Mulai Berkembang  

1. Anak dapat melakukan kegiatan tetapi masih harus dibantu oleh guru 

atau temannya 

BSH : Berkembang Sesuai Harapan 

1.  Anak dapat melakukan kegiatan yang diberikan tanpa bantuan guru 



 

BSB :  Berkembang Sangat Baik 

1. Anak dapat melakukan kegiatan yang diberikan tanpa bantuan guru 

2. Anak dapat membantu temannya melakukan kegiatan yang diberikan. 

 

 Berdasarkan laporan hasil kemampuan sains anak di kelas B3 TK Dharma 

Wanita Sukarame Bandar Lampung di atas dapat dipahami bahwa dari jumlah peserta 

didik 30 anak masih banyak peserta didik yang belum berkembang. Dalam kegiatan 

mengamati dan menyelidiki objek dan fenomena alam yaitu BB sebanyak 3 anak, MB 

4 anak, BSH 8 anak, BSB 15 anak. Dalam kegiatan melakukan pengamatan, 

mengukur, mengkomunikasikan hasil pengamatan, dan sebagainya yaituBB sebanyak 

10 anak, MB 9 anak, BSH 8 anak, BSB 3 anak. Dalam melakukan kegiatan inkuiri 

atau penemuan yaituBB sebanyak 9 anak, MB 10 anak, BSH 10 anak, BSB 1 anak. 

Dalam kegiatan Mengamati benda, baik ciri, struktur, maupun fungsinya yaitu BB 

sebanyak 17 anak, MB 10 anak, BSH 2 anak, BSB 1 anak.  

Berdasarkan laporan hasil perkembangan kemampuan sains anak pada 

pengamatan awal dapat diketahui hasil persentasenya adalah sebagai berikut, yaitu 

menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Hariyadi yaitu17: 

P =    Fx100 % 

               N 

Keterangan: 

P= Angka persentase 

F= Frekuensi nilai siswa 

N= Jumlah anak dalam satu kelas 
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Tabel 3 

Persentase Laporan Hasil Penilaian Pengamatan Awal Pengembangan Sains 

Anak Kelompok B3 Semester Genap di TK Dharma Wanita  

Sukarame Bandar Lampung 

No. Nilai 
Indikator Pencapaian Jumlah 

1 2 3 4 
 

1 BB 
3 anak 

10% 

10 anak 

33% 

9 anak 

30% 

17 anak 

57% 

8 anak  

28% 

2 MB 
4 anak 

13% 

9 anak 

30% 

11 anak 

33% 

11 anak 

33% 

10 anak 

32% 

3 BSH 
8 anak 

27% 

8 anak 

27% 

10 anak 

33% 

2 anak 

7% 

7 anak  

23% 

4 BSB 
16 anak 

50% 

4 anak 

10% 

1 anak 

3% 

1 anak 

3% 

5 anak  

17% 

Dari tabel persentase diatas menunjukkan bahwa masih rendahnya minat anak 

dalam mengembangkan kemampuan sains anak di TK Dharma Wanita Bandar 

Lampung tahun ajaran 2016/2017 dalam kategori BB sebanyak 28%, kategori MB 

sebanyak 32 %, kategori BSH sebanyak 23 %, dan kategori BSB sebanyak 17%. 

Dalam hal ini, peneliti menghitung nilai rata-rata. 

Berdasarkan laporan hasil perkembangan sains diatas peneliti termotivasi 

untuk mengaktifkan peserta didik dengan memperbaiki pembelajaran menggunakan 

pemanfaatan tanaman apotek hidup. Di sisi lain penulis ingin memotret bagaimana 

perkembangan anak setelah diberikan pemahaman tentang pemanfaatan tanaman 

apotek hidup dan kemudian menganalisa hasil akhir dari proses pembelajaran yang 

berkaitan dengan kemampuan sains tersebut, dengan menuangkan dalam sebuah 

judul: “Upaya Mengembangkan Kemampuan Sains Anak melalui Pemanfaatan 

Tanaman Apotek Hidup Kelompok B3 di TK Dharma Wanita Sukarame Bandar 

Lampung”.  

 



 

B. Identifikasi Masalah 

Dengan mempertimbangkan permaalahan yang ada yang telah diuraikan 

tersebut di atas maka penulis dapat mengidentifikasikan masalah sebagai berikut: 

1. Kemampuan anak didik tentang sains sebagian besar belum berkembang 

2. Anak belum mengenal macam-macam tanaman apotek hidup 

3. Anak belum bisa menyebutkan ciri-ciri tanaman apotek hidup 

4. Anak kurang senang menanam dan memelihara tanaman 

5. Guru belum memanfaatkan media yang ada (tanaman apotek hidup). 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang  telah dipaparkan di atas maka 

penelitian ini fokus  pada upaya  mengembangkan kemampuan sains anak melalui 

pemanfaatan tanaman apotek hidup kelompok B3 TK Dharma Wanita Sukarame 

Bandar Lampung. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:“Apakah Pemanfaatan Tanaman Apotek 

Hidup dapat Mengembangkan Kemampuan Sains anak pada kelompok B3 di TK 

Dharma Wanita Bandar Lampung?”. 

  



 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan penelitian 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Apakah Tanaman Apotek hidup 

dapat mengembangkan kemampuan sains anak Kelompok B3 TK Dharma Wanita 

Sukarame Bandar Lampung. 

2. Manfaat penelitian  

Manfaat penelitian adalah sebagai sumber pengetahuan untuk meningkatkan 

kemampuan sains anak melalui beberapa kegiatan Kelompok B3 TK Dharma Wanita 

Sukarame Bandar Lampung, meliputi: 

a. Siswa Taman Kanak-kanak, Meningkatkan kemampuan sains, kognitif dan 

penalaran pada anak. 

b. Guru Taman kanak-kanak, Sebagai bahan masukan bagi para guru dalam 

pembelajaran sains yang sesuai dengan tingkat pembelajaran dalam 

meningkatkan kemampuan sains anak. 

c. Sekolah, sebagai sumbangan pemikiran yang progresif dalam meningkatkan 

mutu pendidikan di tingkat Taman Kanak-kanak Dharma Wanita Sukarame 

Bandar Lampung. 

d. Bagi Peneliti, dapat mengetahui bagaimana upaya dalam meningkatkan 

kemampuan sains anak melalui pemanfaatan tanaman apotek hidup. 

  



 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. KEMAMPUAN  SAINS ANAK 

1. Pengertian Sains 

Ilmu, sains, atau ilmu pengetahuan adalah seluruh upaya sadar untuk 

menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai 

aspek realitas di alam manusia. Aspek-aspek tersebut dibatasi untuk menghasilkan 

formula yang pasti. Ilmu memberikan kepastian untuk membatasi ruang lingkup 

pandangannya, dan kepastian ilmu yang diperoleh dari keterbatasan. 

Sains pada pendidikan anak usia dini dapat mendorong anak untuk 

mengeksplorasi lingkungan dan merefleksikannya dengan melakukan pengamatan 

dan penemuan. Pada dasarnya sains bukan merupakan pendekatan yang ditentukan 

dari pengalaman, merupakan melainkan bagian dari sebuah pendekatan terpadu yang 

sedang berlangsung dimana anak berpikir dan membangun dasar pemahaman tentang 

dunianya. 

Sains adalah suatu yang nyata dan dekat, melekat pada diri kita, ada disekitar 

kita, dan setiap saat kita tangkap dengan indra kita.
18

 Semuanya bisa kita baca, 

pahami dengan keindahan, asik dan menyenangkan. Bagi anak, sains adalah semua 

yang menajubkan, suatu yang ditemukannya di alam, menarik, menstimulusnya untuk 

                                                 
18

  Catur Setio Wargono, Pembelajaran Sains untuk AUD,dalam http://consultant-

academic-specialist.blogspot.com/2015/04 



 

lebih mengetahui dan menyeledikinya. Ilmu sains sangat erat sekali hubungannya 

dengan alam. 

Secara etimologi sains memiliki pengertian pengetahuan yang tersusun atau 

terorganisasikan secara sistematis. Menurut James Conant dalam Ali Nugroho, sains 

adalah deretan konsep serta skema konseptual yang berhubungan satu sama lainnya 

yang tumbuh sebagai hasil serangkain percobaan dan pengamatan serta dapat diamati 

dan diuji coba lebih lanjut.
19

 Sains bagi anak-anak adalah segala sesuatu yang 

menakjubkan, sesuatu yang ditemukan yang dianggap menarik serta memberi 

pengetahuan untuk mengetahui dan menyelidiki. 

Mulyadi Kartanegara beranggapan bahwa ilmu pengetahuan secara bahasa 

adalah science berarti "keadaan atau fakta mengetahui dan sering diambil dalam arti 

pengetahuan (knowledge) yang kontras terhadap intuisi dan kepercayaan. Ilmu 

pengetahuan yang dimaksud dengan sains (science) adalah ilmu pengetahuan ilmiah 

atau pengetahuan yang bersifat ilmu, secara ilmu pengetahuan, memenuhi syarat ilmu 

pengetahuan (KBBI). Oleh karena itu, tidak semua ilmu pengetahuan disebut sebagai 

pengetahuan. Saat pengetahuan sudah memenuhi syarat yang ada, maka dapat disebut 

sebagai ilmu pengetahuan. Untuk selanjutnya, akan diulas tentang pengertian ilmu 

pengetahuan menurut para ahli. 

Pengertian ilmu pengetahuan menurut Van Puersen bahwa yang disebut 

sebagai ilmu pengetahuan (Sains) adalah pengetahuan yang terorganisasi, yaitu 
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dengan sistem dan metode berusaha mencari hubungan hubungan tetap di antara 

gejala gejala. Achmad Baiquni mengatakan bahwa pengertian ilmu pengetahuan 

secara singkat yaitu ilmu pengetahuan atau sains sebagai himpunan pengetahuan 

manusia yang dikumpulkan melalui proses pengkajian dan dapat diterima oleh 

rasion,artinya dapat dinalar. 

Menurut Goldstein, ilmu merupakan cara memandang dunia, memahami, dan 

mengubahnya. Dalam konteks kreativitas keilmuan, ilmu pengetahuan di definisikan 

sebagai sistem berpikir yang melibatkan serangkaian aktivitas kreatif dan imajinatif 

ilmuwan dalam upaya mencari kebenaran. 

Ilmu pengetahuan alam atau Sains merupakan terjemahan kata-kata inggris 

yaitu natural science artinya ilmu yang mempelajari tentang alam. Sehubungan 

dengan itu Darmojo, menyatakan bahwa Ilmu Pengetahuan Alam atau Sains adalah 

pengetahuan yang rasional dan obyektif tentang alam semesta dengan segala isinya. 

Selain itu Nash, menyatakan bahwa Sains itu adalah suatu cara atau metode untuk 

mengamati alam.  

Nash juga menjelaskan bahwa cara sains mengamati dunia bersifat analisis, 

lengkap, cermat serta menghubungkan antara satu fenomena dengan fenomena lain, 

sehingga keseluruhannya membentuk suatu prespektif yang baru tentang objek yang 

diamatinya.  

Jadi penekanan dalam pembelajaranSains adalah pengembangan kreativitas 

anak dalam mengelola pemikirannya menghubungkan antara satu fenomena dengan 



 

fenomena lain yang ada dilingkungannya, sehingga memperoleh suatu gagasan (ide), 

pemahaman, serta pola baru dalam berfikir memahami suatu objek yang diamati. 

James, 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 diamati dan dieksperimentasikan 

lebih lanjut.  Kemudian Whitehead, menyatakan bahwa Sains dibentuk karena 

pertemuan dua orde pengalaman.
20

 

Pengertian lain yang juga sangat singkat tetapi bermakna adalah “science is 

an away of knowing” frase ini mengandung ide bahwa Sains adalah proses yang 

sedang berlangsung dengan fokus pada pengembangan dan pengorganisasian 

pengetahuan. Oleh sebab itu Sains juga dapat dipandang dari berbagai segi, 3 (tiga) 

diantaranya menurut Abruscato  adalah : 

Science is the name we give to group of processes through which we can 

systematically gather information about the natural world. Science is also the 

knowledge gathered throughthe use of such as processes. Finally, science is 

characterized by those values and atituted prosessed by people who use scientific 

processes to gather knowledge. 

Secara umum petikan di atas memberikan pengertian (1) Sains adalah 

sejumlah proses kegiatan mengumpulkan informasi secara sistematik tentang dunia 

sekitar, (2) Sains adalah pengetahuan yang diperoleh melalui proses kegiatan tertentu, 
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dan (3) Sains dicirikan oleh nilai-nilai dan sikap para ilmuwan menggunakan proses 

ilmiah dalam memperoleh pengetahuan. Dengan kata lain, Sains adalah proses 

kegiatan yang dilakukan para saintis dalam memperoleh pengetahuan dan sikap 

terhadap proses kegiatan tersebut. 

           Sains didasarkan pula pada pendekatan empirik dengan asumsi bahwa alam 

raya ini dapat dipelajari, dipahami, dan dijelaskan dengan tidak semata-mata 

bergantung pada metode kasualitas tetapi melalui proses tertentu, misalnya observasi, 

eksperimen dan analisis rasional. Dalam hal ini juga digunakan sikap tertentu, 

misalnya berusaha berlaku seobyektif mungkin, dan jujur dalam mengumpulkan dan 

mengevaluasi data. Dengan menggunakan proses dan sikap ilmiah ini akan 

melahirkan penemuan-penemuan baru yang menjadi produk Sains. Jika Sains bukan 

hanya terdiri atas kumpulan pengetahuan atau berbagai macam fakta yang dapat 

dihafal, terdiri atas proses aktif menggunakan, pikiran dalam mempelajari gejala-

gejala alam yang belum dapat diterangkan.
21
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Ilmu atau sains biasanya diklasifikasikan menjadi 3 yaitu : 

 

a. Sains Sebagai Media Pembelajaran yang Baik 

Alam semesta ini adalah karya besar dari Allah SWT. Alam semesta ini ada 

untuk dimanfaatkan manusia demi tujuan-tujuannya, sedangkan tujuan terahir 

manusia adalah untuk mengabdi kepada Allah, bersyukur kepada-Nya dan 

menyembah Dia saja.
22

Allah SWT berfirman : 

                    

      

Artinya: “Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan 

Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia 

Maha Mengetahui segala sesuatu.”(Q.S Al Baqoroh: 29) 

Alam dan lingkungan sekitar diciptakan bagi manusia. Salah satu manfaatnya 

adalah media yang sangat baik untuk mengajarkan banyak hal kepada manusia, 

terutama bagi anak-anak usia dini. Sebab dengan menggunakan media alam, anak 

akan mudah melihat, dan mencerna apa yang apa yang diajarkan kepadanya.
23

 

Lingkungan alam merupakan salah satu komponen terpenting dalam 

pengembangan tujuan, isi, dan proses pendidikan terutama kepada anak usia dini. 

Esensi tujuan pendidikan pada anak usia dini diantaranya adalah membantu untuk 

memahami dan menyesuaikan diri secara kreatif dengan lingkungannya. Lingkungan 

yang dimaksud memiliki konotasi pemahaman yang luas , mencakup segala sumber 
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yang ada dalam lingkungan anak  (termasuk dirinya sendiri), lingkungan, keluarga 

dan rumah.
24

 

b. Landasan Filosofis Berbasis Alam 

Filosofis pembelajaran yang berbasis lingkungan alam sebenarnya telah 

digagas pertama kali oleh Jan Lightghart pada tahun 1859. Tokoh ini menyajikan 

suatu bentukmodel pendidikan yang dikenal dengan pengajaran barang 

sesungguhnya. 

Konsep ini menjadi salah satu akarmunculnya konsep pendidikan yang 

berbasis pada alam atau back to nature school. Ide dasarnya adalah pendidikan pada 

anak dilakukan dengan mengajak anak dalam suasana sesungguhnya melalui belajar 

pada lingkungan alam sekitar yang nyata. Filosofis seperti inilah yang kemudian 

diaplikasikan oleh Bobbi De Porter dan Mike Hernacki melalui konsepnya pada 

quantum learning. 

Bentuk pengajaran ini dilakukan sebagai upaya menentang bentuk pengajaran 

yang cenderung intelektualisme dan verbalistik. Menurut Jan Lighhart, sumber utama 

bentuk pengajaran ini adalah lingkungan disekitar anak. Melalui bentuk pengajaran 

ini akan tumbuh keaktifan anak dalam mengamati, menyelidiki, serta mempelajari 

lingkungan. 

Kondisi lingkungan yang sesungguhnya juga akan menarik perhatian spontan 

anak, sehingga anak memiliki pemahaman dan kekayaan pengetahuan yang 
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bersumber dari lingkungannya sendiri. Bahan- bahan pengajaran yang ada pada 

lingkungan sekitar anak akan mudah diingat, dilihat, dan dipraktikan, sehingga 

kegiatan pengajaran menjadi berfungsi secara praktis.
25

 

Proses belajar semacam ini seperti yang telah dipraktikan oleh nabi SAW 

beserta para sahabatnya. Hal ini diriwayatkan dari Jubair bin Mut”im RA. ia berkata :  

“Para sahabat belajar menggunakan air untuk mandi dari Rasullullah SAW. 

Sebagian dari mereka berkata, aku menuangkan air kekepalaku begini, begini, lalu, 

Rasullullah SAW bersabda, Aku menyiram kepalaku dengan air yang diciduk dengan 

menggunakan tapak tangan sebanyak tiga kali.” ( HR. Bukhari, Muslim, Nisai, Abu 

Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad ) 

Intinya pengajaran ini sesungguhnya adalah mengajak anak pada kondisi 

lingkungan sesungguhnya. Semua bahan yang ada dilingkungan sekitar anak dapat 

dipakai sebagai pusat minat atau pusat perhatian anak. Bahan pengajaran dari 

lingkungan oleh Jan Lighthart dikelompokan dalam tiga kategori, yaitu lingkungan 

alam (sebagai bahan mentah), lingkungan produsen atau lingkungan pengrajin 

(pengolah dan penghasil nahan mentah menjadi bahan jadi) serta lingkungan 

masyarakat pengguna bahan jadi  (konsumen).  

Bahan ini dapat terdiri dari tanaman, tanah, batu-batuan, kebun, sungai dan 

ladang, pengrajin kayu, rotan, serta pasar atau toko sebagai pusat jual beli bahan-

bahan jadi tersebut. Berdasarkan pusat minat anak ini, maka langkah pengajaran 

dilaksanakan. Allah SWT berfirman : 
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Artinya : “Kami menjadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi 

musafir dipadang pasir.”( QS. Al-Waaqiah : 73 ) 

Landasan Filosofi kedua dapat ditelaah dari filsafat pendididkan naturalisme 

romantik yang dikemukakan Rousseau. Filosofi ini berusaha mengembangkan konsep 

pendidikan yang dilakukan secara naturalistik atau alami. Rousseu mengemukakan 

filosofinya bahwa  (1) pendidikan harus mengembangkan kemampuan-kemampuan 

alami atau bakat/pembawaan anak dan (2) pendidikan yang berlangsung dengan alam. 

Sesuai dengan pandangan tersebut, maka pendekatan untuk mendidik anak bukanlah 

dengan mengajar anak secara formal atau melalui pengajaran langsung, tetapi dengan 

memberi kesempatan kepada mereka belajar melalui proses expository ( penyajian) 

dan discovery ( penemuan ).
26

 

Landasan filosofis yang ketiga adalah konsep filosofis yang disampaikan oleh 

Decroly tahun 1897. Filsuf pendidikan ini mengemukakan beberapa ide filosofis, 

yaitu : (1) sekolah harus dihubungkan alam sekitar, (2) pendidikan dan pengajaran 

agar didasarkan pada perkembangan anak, (3) sekolah harus menjadi laboraturium 

bekerja bagi anak-anak, dan (4) bahan-bahan pendidikan /pengajaran yang fungsional 

praktis. 

Ketiga landasan filosofis pendidikan tersebut diharapkan akan menjadi 

rumusan pijakan untuk mengembangkan pembelajaran yang berbasis alam untuk 

memberikan pembelajaran yang bermakna bagi anak-anak. Deskripsi analisis filosofis 

dapat dirangkum sebagai berikut :  Filosofis dasar yang terkait dengan pendididkan    

(pembelajaran) yang berbasis alam adalah pandangan bahwa kegiatan pendididkan   
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(sekoloah atau kurikulum) harus dapat membantu anak mengembangkan berbagai 

potensi perkembangan yang dipergunakan untuk beradaptasi secara kreatif dengan 

lingkungan alam.  

Atas dasar pandangan filosofis tersebut, kegiatan pendidikan seharusnya 

menggunakan lingkungan alam dengan berbagai variasi untuk memenuhi kebutuhan 

perkembangan anak usia dini. Sebagai lembaga sosial sekolah harus menyajikan 

kehidupan nyata dan penting bagi anak sebagaimana yang terdapat didalam rumah, di 

lingkungan sekitar, atau di lingkungan masyarakat luas.
27

 

Pandangan ini mempertegas bahwa sekolah harus mampu membantu anak 

usia dini mengolaborasi dan mengeksplorasi lingkungan alam sebagai sumber belajar. 

Kegiatan pendidikan seperti ini sekaligus sebagai upaya memenuhi kebutuhan anak 

usia dini dalam masa-masa bermain, bereksplorasi, dan bereksperimen. 

Filosofis pendidikan berikutnya adalah kegiatan pembelajaran yang berbasis 

pada lingkungan alam akan membantu menumbuhkan autoactivity (aktivitas yang 

tumbuh dari dalam diri anak), sehingga dimungkinkan terjadi proses activi 

learning(belajar secara aktif). Filosofis ini akan membantu pendidik merancang dan 

mengembangkan berbagai aktivitas yang memungkinkan anak terlibat secara aktif 

dalam belajar melalui proses mengamati, mencari, menemukan, mendiskusikan, 

menyimpulkan, mengomunikasikan, dan membuat laporan sendiri tentang suatu 

fokus pembelajaran. Proses belajar seperti ini akan membantu anak memperoleh 
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sejumlah keterampilan proses yang sangat dibutuhkan dalam mengembangkan life 

skills.
28

 

Menurut Malik Fajar, life skills adalah kecakapan yang dibutuhkan untuk 

bekerja, selain kecakapan dalam bidang akademik. Semantara itu, menurut tim Broad 

Base Education  Depdiknas, life skills adalah kecakapan yang dimiliki seorang agar 

berani dan mau menghadapi segala permasalahan kehidupan dengan aktif dan 

proaktif, sehingga dapat menyelesaikannya.
29

 

Filosofis ketiga dalam pembelajaran berbasis alam adalah pandangan bahwa 

lingkungan alam akan memberikan sejumlah pengalaman belajar langsung                  

(real leraning) dan pembelajaran secara nyata (real instructions). Dalam istilah Jan 

Ligtghart, ini dikenal dengan istilah pengajaran barang yang sesungguhnya. Konsep 

pendidikan seperti ini akan membantu anak mengembangkan proses berpikir 

komprehensif dalam situasi yang nyata tentang berbagai aspek kehidupan dalam 

lingkungan alam. 

Filosofis keempat, konsep pembelajaran berbasis alam akan memberikan 

suasana atau kesempatan pada anak untuk mengembangkan kepekaan, kepedulian, 

atau sensitivitas terhadap berbagai kondisi lingkungan alam. Kegiatan ini sekaligus 

tidak hanya membangun kecerdasan naturalis anak saja, tetapi juga kecerdasan intra 

dan interpersonal, kecerdasan spiritual, dan berbagai kecerdasan lainnya. Kepekaan 

yang berkembang pada anak terhadap lingkungan alam secara konseptual disebut 
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sebagai perhatian spontan. Perhatian spontan anak akan muncul letika anak-anak 

berinteraksi dengan berbagai objek dan kondisi lingkungan alam, baik secara 

individual maupun kelompok.
30

 

Filosofis kelima, konsep pembelajaran berbasis alam akan membantu anak 

memperoleh proses dan hasil belajar yang bermakna ( meaningful leraning ) serta 

pembelajaran yang fungsional praktis ( practical and functional instruction ). Melalui 

pembelajaran berbasis alam, anak dapat menemukan, memahami, dan menerapkan 

secara langsung proses belajar pada berbagai aspek dalam kehidupan secara nyata. 

Dengan demikian, anak dapat memaknai bahwa belajar tentang berbagai hal akan 

memiliki makna dalam kehidupan  kini maupun masa depan yang akan datang.
31

 

c. Berbagai Pendekatan Pembelajaran Berbasis Alam 

Pendekatan pembelajaran merupakan suatu cara pandang dalam melihat dan 

memahami situasi belajar mengajar. Penggunaan suatu pendekatan dapat diibaratkan 

sebagai penggunaan suatu kaca mata dalam melihat atau memandang suatu keadaan. 

Jika kacamata yang dipergunakan biru, maka pemandangan akan terlihat serba biru. 

Cara pandang dalam suatu pendekatan pembelajaran akan membantu guru 

menyusun dan mengembangkan  kerangka berpikir atau mind set tentang berbagai 

unsur dalam pembelajaran. Jika guru mengembangkan pendekatan abstrak, maka 

seluruh proses pembelajaran dalam strategi pembelajaran juga akan diiringi kearah 

proses pembelajaran yang abstrak. Demikian juga, jika guru menganut pendekatan 
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exspesitory, maka cara melaksanakan kegiatan pembelajaran akan diarahkan kearah 

proses yang lebih banyak atau didominasi oleh kegiatan menjelaskan atau 

menyampaikan materi.
32

 

Guru yang mengembangkan pendekatan berpusat pada guru ( teacher cebtre ), 

maka kegiatan pembelajaran akan sepenuhnya berada di tangan guru, sedangkan 

murid menjadi pasif dan tidak kreatif. Dengan demikian, apa yang diyakini guru 

dalam memilih pendekatan akan memberikan dampak yang kuat pada perkembangan 

strategi pembelajaran. 

Salah satu konsep pokok utama yang perlu menjadi perhatian guru dalam 

memilih dan mengembangkan strategi pembelajaran adalah pemahaman dan 

penggunaan konsep pendekatan pembelajaran ( learning approach ). Seperti halnya 

batasan strategi pembelajaran, pendekatan pembelajaran juga merupakan bagian dari 

memperolah kerangka berpikir atau mindset guru dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran agar berdaya guna ( efisien ) dan berhasil guna ( efektif ) yang tinggi.
33

 

Pendekatan pembelajaran pada dasarnya adalah cara pandang atau cara 

berpikir guru tentang berbagai komponen dalam sistem pembelajaran. Cara pandang 

ini dapat dianggap berada dalam dua ujung titik continuum yang saling berlawanan. 

Sebagai contoh, cara pandang guru dalam melaksanakan pembelajaran ada yang child 

centered ( berpusat pada anak ) dan ada yang teacher centered ( berpusat pada guru ). 

Dengan demikian, kearah mana cara pandang guru dalam melaksanakan kegiatan 
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pembelajaran dapat diukur derajat child centered-nya atau derajat teacher cebtered-

nya dengan memperhatikan berbagai aspek dan indikator  yang berada pada 

keduanya.Beberapa pendekatan yang dapat dijadikan rujukan dalam pembelajaran 

berbasis alam dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut: 

Pertama, pendekatan pedesontris versus materiosentris. Pendekatan 

pedosentris (paedos berarti kesanggupan atau kemampuan anak, sentries artinya 

berpusat) sering dikenal dengan learner centered, yakni cara memandang kegiatan 

pembelajaran yang bertumpu atau bertitik tolak dari kesanggupan atau kemampuan 

anak sebagai individu yang belajar. 

Kedua, pendekatan child centered versus teacher centered merupakan suatu 

cara pandang yang menganggap bahwa pusat kegiatan pembelajaran bertitik tolak 

pada aktivitas anak. Cara pandang ini meyakini bahwa anak memiliki kemampuan 

sendiri melalui berbagai aktivitas dalam mencari, menemukan, menyimpulkan, serta 

mengomunikasikan sendiri berbagai pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai. 

Tugas guru yang utama, menurut pandangan ini, adalah menyusun dan 

menciptakan berbagai situasi dan fasilitas yang memungkinkan anak belajar. 

Pendekatan ini dapat dipergunakan dalam pembelajaran berbasis alam yang 

memungkinkan pendidik mengajak anak menggunakan berbagai sumber belajar 

lingkungan sekitar secara aktif.Cara pandang ini berada satu titik vertikal dengan 

pendekatan pedosentris. Pada sisi yang berlawanan,cara pandang teacher centered 

menekankan pusat kegiatan pembelajaran berada aktivitas guru dalam menguasai 



 

serta menyampaikan materi pembelajaran. Cara pandang ini berada dalm satu titik 

vertikal dengan pendekatan materiosentris.
34

 

Ketiga, pendekatan discovery ( penemuan ) versus expository ( penyajian ) 

pendekatan discovery dikenal juga dengan istilah pendekatan penemuan. Pendekatan 

ini mempunyai cara pandang yang memusatkan kegiatan pembelajaran pada upaya 

atau aktivitas anak didik untuk menemukan sendiri berbagai aspek pengetahuan, 

keterampilan, dan nilai-nilai melalui berbagai pengalaman yang dirancang dan 

diciptakan guru. 

Keempat, pendekatan proses versus pendekatan hasil. Pendekatan proses 

dalam pembelajaran berbasis alam mengisyaratkan bahwa kegiatan pembelajaran 

lebih mengedepankan pentingnya proses belajar sebagai proses memperoleh berbagai 

ragam pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan pleh anak sendiri. Adapun  

pendekatan hasil lebih menekankan pentingnya hasil belajar tanpa begitu 

memperdulikan proses yang dilalui oleh anak dalam belajar. 

Kelima, pendekatan konkret versus pendekatan abstrak. Pendekatan konkret 

merupakan cara pandang dalam proses pembelajaran yang lebih mengupayakan 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran dengan proses yang konkret. Melalui pendekatan 

ini, proses pembelajaran akan diupayakan sedemikian rupa, sehingga menjadi suatu 

yang konkret bagi anak, terutama menjadi hidup dalam kehidupan sehari-hari.Adapun 

pendekatan abstrak merupakan cara pandangan dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran yang lebih banyak menggunakan proses abstrak. Proses seperti ini 
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memberikan pemahaman yang verbalisme pada anak tentang berbagai mragam 

pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan tertentu. 

Keenam, pendekatan tematik. Pendekatan tematik merupakan suatu cara 

pandang dalam menyelenggarakan pembelajaran yang menggunakan berbagai 

konteks dalam kehidupan anak sehari-hari. Konteks itu sendiri terdiri dari benda, 

peristiwa, keadaan atau pengalaman yang berada dalam kehidupan sehari-hari dan 

mungkin dialami oleh anak pada suatu waktu. Pemilihan konteks ini memungkinkan 

guru dapat mengembangkan suatu strategi pembelajaran bermakna, utuh, dan terpadu 

yang mengaitkan antara pembelajaran satu dengan pembelajaran lainnya.
35

 

Pendekatan pembelajaran tematik lebih mengutamakan pembahasan berbagai 

konteks yang dimaksud, terutama aspek pengalaman belajar siswa. Dengan demikian, 

pembelajaran tematik menjadi bersahabat dan menyenangkan, tetapi tetap bermakna 

bagi anak. Dalam menanamkan konsep atau pengetahuan dan keterampilan, anak 

didik tidak harus dilatih dalam bentuk drill, tetapi anak belajar melalui pengalaman 

langsung dan menghubungkannya dengan konsep lain yang sudah dipahami. Bentuk 

pembelajaran ini dikenal dengan pembelajaran terpadu dan pembelajaran sesuai 

dengan kebutuhan dan perkembangan anak didik.
36

 

2. Dimensi- dimensi Sains 

Sains dan pengajaran tak hanya sekedar pengetahuan yang bersifat ilmiah saja, 

melainkan terdapat dimensi-dimensi ilmiah yang terdapat dibagian sains, yaitu : 
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a) Muatan sains (content of science) yang berisi berbagai fakta, konsep, hukum, dan 

teori-teori dimensi ilmiah yang menjadi objek kajian ilmiah manusia. 

b) Proses sains dalam melakukan aktifitas ilmiah dan sikap ilmiah dari aktivitas 

yang terkait dengan sains biasa disebut dengan keterampilan proses sains       

(science process skills) 

c) Sains yang berfokus pada karakteristik setiap watak ilmiah. Dimensi itu meliputi 

keingintahuan seseorang dan besarnya daya imajinasi seseorang, dan antusiasme 

yang tinggi untuk mengajukan pertanyaan dan memecahkan masalah. 

 

3. Tujuan Pembelajaran Sains 

Menurut Suyanto yang dikutip oleh Dwi Yulianti, pengenalan sains untuk 

anak Taman Kanak-kanak dilakukan untuk mengembangkan kemampuan sebagai 

berikut : 

a. Eksplorasi dan investigasi, yaitu kegiatan untuk mengamati dan menyelidiki 

objek serta fenomena alam 

b. Mengembangkan ketrampilan proses sains dasar, seperti melakukan pengamatan, 

mengukur, mengkomunikasikan hasil pengamatan, dan sebagainya. 

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

inkuiri atau penemuan. 

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

fungsinya.
37

 

Adapun tujuan pembelajaran Sains berdasarkan kurikulum 2004 yaitu: 

                                                 
37

Sitiatava Rizema Putra,Desain Belajar Mengajar KreatifBerbasis Sains,Diva Press, 

Yogyakarta, 2013, Hlm. 127. 



 

1. Menanamkan pengetahuan dan konsep-konsep Sains yang bermanfaat dalam 

kehidupan sehari-hari,  

2. Menanamkan rasa ingin tahu dan sikap positif terhadap sains dan teknologi,  

3. Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, 

memecahkan masalah, dan membuat keputusan,  

4. Ikut serta dalam memelihara, manjaga, dan melestarikan lingkungan alam,  

5. Mengembangkan kesadaran tentang adanya hubungan yang saling 

mempengaruhi antara Sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat, dan  

6. Menghargai alam dan segala keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan.
38

 

 

4. Karakteristik Sains 

Sejarah membuktikan bahwa dengan metode sains telah membawa manusia 

pada kemajuan dalam pengetahuan. Randall dan Buchker mengemukakan beberapa 

ciri umum sains: 

1. Hasil sains bersifat akumulatif dan merupakan milik bersama,artinya hasil sains 

yang lalu dapat digunakan untuk penyelidikan hal yang baru, dan tidak 

memonopoli. Setiap orang dapat memanfaatkan hasil penemuan orang lain. 

2. Hasil sains kebenarannya tidak mutlak dan bisa terjadi kekeliruan karena yang 

menyelidikinya adalah manusia. 
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3. Sains bersifat objektif,artinya prosedur kerja atau cara penggunaan metode sains 

tidak tergantung kepada siapa yang menggunakan, tidak tergantung pada 

pemahaman secara pribadi. 

Ralph Ross dan Ernest Van den Haag mengemukakan ciri-ciri sains, yaitu: 

1) Bersifat rasional (hasil dari proses berpikir dengan menggunakan rasio atau akal) 

2) Bersifat empiris (pengalaman oleh panca indra) 

3) Bersifat umum (hasil sains bisa digunakan oleh semua orang tanpa terkecuali) 

4) Bersifat akumulatif (hasil sains dapat dipergunakan untuk dijadikan objek 

penelitian berikutnya) 

Van Melsen mengemukakan beberapa ciri yang menandai ilmu,  sebagaimana 

yang dikutip Rizal Muntasyir dan Misnal Munir, yaitu: (1) Ilmu pengetahuan secara 

metodis harus mencapai keseluruhan yang secara logis koheren. Itu berarti adanya 

sistem dalam penelitian (metode) maupun harus (susunan logis). (2) Ilmu 

pengetahuan tanpa pamrih, karena hal itu erat kaitannya dengan tanggung jawab 

ilmuwan. (3) Universalitas ilmu pengetahuan. (4) Objektivitas, artinya setiap ilmu 

terpimpin oleh objek dan tidak didistorsi oleh prasangka-prasangka subjektif. (5) Ilmu 

pengetahuan harus dapat diverifikasi oleh semua peneliti ilmiah yang bersangkutan, 

karena ilmu pengetahuan harus dapat dikomunikasikan. (6) Progresifitas, artinya 

suatu jawaban ilmiah baru bersifat ilmiah sungguh-sungguh, bila mengandung 

pertanyaan-pertanyaan baru dan menimbulkan problem-problem baru lagi. (7) Kritis, 

artinya tidak ada teori ilmiah yang difinitif, setiap teori terbuka bagi setiap peninjauan 



 

kritis yang memanfaatkan data-data baru. (8) Ilmu pengetahuan harus dapat 

digunakan sebagai perwujudan kebertautan antara teori dengan praktis.Jadi setiap 

ilmu pengetahuan dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan bila memiliki ciri-ciri 

atau karakteristik umum.
39

 

5. Peran atau Tujuan Pembelajaran Sains Untuk Anak Usia Dini 

Ada beberapa pandangan ilmuwan terhadap pendidikan dan pembelajaran 

sains menyatakan bahwa tujuan pendidikan sains sejalan dengan kurikulum sekolah, 

yakni mengembangkan anak secara utuh baik aspek domain kognitif, aspek afektif 

maupun aspek  psikomotor anak. Sedangkan Sumaji mengemukakan bahwa tujuan 

sains yang mendasar adalah untuk memupuk pemahaman, minat dan penghargaan 

anak didik terhadap dunia dimana dia hidup.  

Sedangkan menurut Liek wilarjomengemukakan bahwa fokus dan tekanan 

pendidikan sains terletak pada bagaimana kita membiarkan diri anak dididik oleh 

alam agar  menjadi lebih baik. Maknanya dididik dengan alam, melatih anak untuk 

jujur dan tak berprasangka. Dari pengalaman bergumul keras untuk memecahkan 

persoalan dalam sains, kita dilatih untuk gigih dan tekun dalam menghadapi berbagai 

kesulitan, meningkatkan kearifan, dan meningkatkan mendewasaan pertimbangan   

dalam menempuh jalan kehidupan.  

Dengan demikian tujuan pembelajaran sains hendaknya diarahkan pada 

penguasaan konsep dan dimensi-dimensinya, kemampuan menggunakan metode 
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ilmiah, dalam pemecahan suatu masalah, sehingga terbangun kesadaran akan 

kebesaran Tuhan Yang Maha Pencipta Alam, yang ciptaan-Nya kita pelajari selama 

ini.       

            Leeper mengemukakan tujuan pembelajaran sains bagi anak usia dini adalah 

sebagai berikut : 

1. Agar anak-anak memiliki kemampuan memecahkan masalah yang dihadapinya 

melalui penggunaan metode sains, sehingga anak-anak terbantu dan menjadi 

terampil dalam menyelesaikan berbagai hal yang dihadapinya. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Agar anak lebih berminat dan tertarik untuk menghayati sains yang berada dan 

ditemukan di lingkungan dan alam sekitarnya. 

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.
40

 

 

 

B. TANAMAN APOTEK HIDUP 

1. Pengertian Apotek Hidup 

Apotek Hidup adalah segala jenis tumbuhan dan seluruh bagian-bagiannya 

yang mengandung satu atau lebih bahan aktif yang dapat dipakai sebagai obat . 

Banyaknyaobat-obatan tradisional yang dapat digunakan untuk mengobati berbagai 

penyakit.Obat tradisional umumnya lebih aman karena bersifat alami 

dan memiliki efek samping yang lebih sedikit dibandingkan obat-obat buatan 

pabrik.
41

 

Herbalogi berasal dari kata “Herba” yang berarti tumbuhan dan “logi” atau 

“logos” yang berarti ilmu. Dengan demikian Herbalogi adalah ilmu yang mempelajari 

segala sesuatu yang berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan. Dalam dunia pengobatan 

herbalogi dipahami sebagai sebuah konsep atau metode pengobatan dengan 

menggunakan bahan-bahan yang berasal dari herbal ( tanaman obat ). 
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Pengertian obat tradisional berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

246/Menkes/Per/V/1990 Pasal 1 menyebutkan bahwa Obat tradisional adalah bahan 

atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral 

sediaan gelenik atau campuran dan bahan-bahan tersebut yang secara tradisional telah 

digunakan untuk pengobatan brdasarkan pengalaman dan kemudian dikembangkan 

dalam penelitian.
42

 

Secara garis besar , obat tradisional terdiri dari tanaman obat keluarga             

(TOGA) jamu dan fitofarma. Fitofarmasi adalah ketersediaan obat yang keamanan 

dan khasiatnya telah dibuktikan secara klinis. Bahan baku fitofarmasi terdiri dari 

simplisia ( obat alam, umumnya dari tumbuhan ) atau sediaan geledika dalam bentuk 

seduhan, godokan, tablet dan kapsul yang telah memenuhi persyaratan tertentu. 

Bahan baku untuk ramuan tradisional diantaranya jenis tanaman rempah-

rempah, tanaman hias, dan tanaman liar yang ada disekitar lingkungan kita. Jenis 

tanaman rempah adalah berbagai jenistanaman yang memberikan aroma dan rasa 

khusus pada makanan dan minuman. Selain sebagai penyedap makanan (bumbu 

penyedap), rempah juga dapatdimanfaatkan sebagai bahan baku obat dan jamu. 

Rempah-rempah umumnya hidup daerah tropis, termasuk di Indonesia. 

Rempah dapat berupa tumbuhan berkayu maupun tumbuhan terna. Berbagai 

jenis rempah yang berupa tumbuhan berkayu adalah cengkeh, lada, pala, asam, 

kemiri, kayu manis dan lain-lain. Adapun rempah yang berbentuk terna antara lain 

jahe, kunyit, temulawak, serai, jinten, dan lain-lain. Pada umumnya rempah 
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dikeringkan dahulu sebelum digunakan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kadar 

air sehingga kandungan minyak atsirinya lebih berasa. 

Tidak hanya tanaman rempah saja yang dimanfaatkan sebagai bahan baku 

obat, tetapi tanaman liar yang tumbuh disekitar lingkungan kita pun dapat menjadi 

sumber obat misalnya tempuyung digunakan sebagai diuretic, daun ungu dapat 

mengobati wasir dan masih banyak jenis-jenis lainnya. Sementara akar alang-alang 

dijual di pasar untuk mengobati sakit kepala atau bahkan sebagai obat penambah 

stamina dan sebagainya. 

Menurut World Health Organization ( WHO ), negara-negara di Afrika, Asia 

dan Amerika Latin menggunakan obat tradisional (herbal) sebagai pelengkap 

pengobatan primer yang mereka terima. Bahkan di Afrika sebanyak 80% dari 

populasi menggunakan obat herbal untuk pengobatan primer (WHO). Faktor 

pendorong terjadinya peningkatan penggunaan obat tradisional di negara maju adalah 

usia harapan hidup yang lebih panjang pada saat pravalensi penyakit kronik 

meningkat, adanya kegagalan penggunaan obat modern untuk penyakit tertentu 

diantarant kanker, serta semakin luas akses informasi mengenai obat tradisional di 

seluruh dunia. 

WHO merekomendasi penggunaan obat tradisional termasuk obat herbal 

dalam pemeliharaan kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengobatan penyakit 

terutama untukm kronis, penyakit degeneratif dan kanker. Untuk meningkatkan 

keselektifan pengobatan dan mengurangi pengaruh musim dan tempat asal tanaman 



 

terhadap efek, serta lebih dalam memudahkan standarisasi bahan obat maka zat aktif 

diekstraksi lalu dimurnikan sampai diperoleh zat murni.
43

 

Di Indonesia dari tahun ketahun terjadi peningkatan produksi obat tradisional . 

menurut data badan Pengawasan Obat dan Makanan ( POM ), sampai tahun 2007 

terdapat 1.012 industri obat tradisional yang memiliki izin usaha industri yan g terdiri 

dari 105 industri berskala besar dan 907 industri berskala kecil. Karena banyaknya 

variasi sediaan bahan alam, maka untuk memudahkan pengawasan dan perizinan. 

Maka badan POM mengelompokan dalam sediaan jamu, sedian herbal berstandar dan 

sediaan fitofarmaka. 

Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan pengobatan herbal maka 

dapat kita lihat di Indonesia dari tahun ketahun industri obat tradisional semakin maju 

dab berkembang. Disamping bahan- bahannya mudah diambil di lingkungan, mudah 

proses pengelolaannya di rumah dan untuk masyarakat, terutama dikeluarga tidak 

perlumengeluarkan biaya yang terlalu mahal karena  banyak obat tradisional yang 

terdapat dilingkungan kita, yang bisa dimanfaatkan untuk kesehatan, tentunya cara 

pengelolaan atau penggunannya di informasikan oleh tenaga medis.
44

 

2. Macam-macam Tanaman Apotek Hidup 

Pada masa awal, pengobatan di rumah dengan tanaman obat ditemukan 

dengan mencoba dan belajar dari kesalahan (trial and error). Saat ini, ekstrak dari 

beberapa tanaman obat telah digunakan untuk pengobatan jaman modern dan 
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bermanfaat untuk menyembuhkan berbagai penyakit serius.Berikut tanaman-tanaman 

obat yang dapat mengisi apotek hidup Anda: 

a. Lidah Buaya 

Lidah buaya atau aloe vera sudah lama dikenal sebagai tanaman penyubur 

rambut. Manfaat lainnya adalah dapat meredakan batuk. 

b. Sirih 

Dikenal karena memiliki kandungan antiseptik yang baik. Anda juga dapat 

menggunakannya untuk meredakan batuk.
45

 

c. Lengkuas 

Selain sebagai bumbu dapur, lengkuas dapat menyembuhkan panu pada kulit. 

d. Temulawak 

Bermanfaat mengatasi penyakit kuning. 

e. Jinten 

Bila ada anggota keluarga yang panas, gunakan daun jinten untuk menurunkan 

panas. Bermanfaat juga untuk melancarkan ASI bagi ibu yang sedang menyusui. 

f. Jahe 

Dapat digunakan untuk menyembuhkan batuk dan rematik karena menghasilkan 

rasa hangat. 

g. Bawang Merah 

Bumbu dapur yang terkenal ini juga bermanfaat untuk mengobati masuk angin. 

h. Mahkota dewa 
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Tanaman yang telah terkenal sebagai tanaman obat. Dapat menyembuhkan 

penyakit darah tinggi. 

i. Sambiloto 

Rasanya yang pahit dipercaya dapat mengobati berbagai penyakit. Anda dapat 

menggunakan daunnya untuk menyembuhkan penyakit tifus dan penurun 

panas.
46

 

j. Kumis kucing 

Dapat digunakan untuk meredakan sakit pinggang. 

k. Mengkudu (pace) 

Buah yang bermanfaat banyak untuk tubuh. Dengan mengkonsumsi buahnya 

dapat meredakan osteoporosis. 

l. Begonia 

Merupakan tanaman hias, tetapi juga memiliki manfaat untuk mengatasi nyeri 

haid. 

m. Puring 

Juga merupakan tanaman hias yang umum ditanam di taman karena daunnya 

yang berwarna-warni. Dapat dimanfaatkan daunnya yang berwarna kuning hijau 

untuk menghangatkan perut. 

 

 

n. Melati 
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Bunga indah yang keharumannya sering dimanfaatkan sebagai bahan baku 

parfum, ternyata termasuk tanaman obat. Khasiat daunnya dapat menyembuhkan 

sesak nafas dan sakit kepala. Bunganya dapat digunakan untuk mengatasi radang 

mata. 

o. Daun Salam 

Air rebusan daun salam mampu mengatasi penyakit maag dan juga mampu 

menurunkan kadar gula dalam darah dengan cepat sehingga bagus untuk 

penderita diabetes.
47

 

 

3. Manfaat Apotek Hidup Dalam Kehidupan Manusia 

Keanekaragaman hayati yang ada di bumi ini tak hanya digunakan sebagai 

bahan pangan ataupun untuk dinikmati keindahanannya saja, tetapi juga bermanfaat 

sebagai bahan untuk mengobati berbagai penyakit. Tanaman yang ada, terutama yang 

tumbuh di Indonesia dikenal sebagai bahan yang ampuh untuk obat dan digunakan 

sebagai bahan baku industri obat di Indonesia selain juga sebagai obat-obatan 

tradisional. Sebenarnya, tanaman yang berguna sebagai obat dapat juga ditemui 

sehari-hari. 

Tanaman obat dapat dikonsumsi dengan cara diolah terlebih dahulu. Beberapa 

tanaman obat dapat digunakan sehari-hari dan diolah dengan cara sederhana seperti 

direbus dan dicampur dengan air atau bahan-bahan lainnya, sedangkan tanaman yang 
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lain diolah secara modern oleh pabrik atau industri rumah tangga dengan cara 

dikeringkan dan dikemas dalam kemasan yang praktis untuk dikonsumsi. 

Walaupun telah banyak tanaman obat yang diproduksi secara moderen, 

masyarakat yang mengkonsumsi harus tetap cermat dalam memilih produk tanaman 

obat. Cek kadaluarsa dan produk apakah masih dalam keadaan baik atau telah rusak. 

Perhatikan pula kode produksi apakah telah terdaftar di Badan POM. Alangkah lebih 

baik jika memilih produk yang kemasannya lebih baik dan tersegel dengan baik. 

Memang biasanya agak lebih mahal akan tetapi lebih baik karena aman untuk 

kesehatan anda. 

Pada masa awal, pengobatan di rumah dengan tanaman obat ditemukan dengan 

mencoba dan belajar dari kesalahan (trial and error). Saat ini, ekstrak dari beberapa 

tanaman obat telah digunakan untuk pengobatan jaman modern dan bermanfaat untuk 

menyembuhkan berbagai penyakit serius.Anda juga dapat memperoleh manfaat 

langsung dari tanaman obat yang ditanam di kebun atau taman dalam rumah Anda. 

Apotek hidup di Indonesia belum banyak ada padahal Indonesia merupakan 

negarayang banyak terdapat tanaman obatnya namun masih belum bisa dimanfaatkan 

secaramaksimal. Padahal apotek hidup itu banyak sekali manfaatnya dan 

kegunaannya.Berbagai manfaat dari apotek hidup yaitu: 

1. Aman bagi kesehatan karena yangdigunakan merupakan tanaman yang alami. 

2. Lebih menghemat biaya hidup karena tanaman yang digunakan dapatdipakai untuk membuat 

obat atau digunakan berbagai produk sehari-hari dengan carayang mudah. 



 

3. Dapat dibuat menjadiobatherbal yang lebih bermanfaat dan 

lebihbanyakkhasiatnya. 

4. Membuat orang yang memilikinya pintar dalam halpemanfaatantanamanterutama 

tanaman obat. 

5. Denganmemiliki apotek hidup, rumah menjadi asri, cantik, sehat. 

6. Taman dapat memberikan efek psikologis bagi orang yang sedang sakit sehingga 

lebihcepat sembuh. 

7. Merawattanamanjugamenjadi sarana Anda menggerakkan tubuh dan 

berolahraga.Hasilnya tubuh menjadi sehat dan cantik.
48

 

Tujuan pendidikan di Taman Kanak-kanak itu adalah untuk mengembangkan 

kemampuan fisik, kognitif, bahasa, sosial emosional, konsep diri, disiplin, 

kemandirian, seni, moral dan nilai-nilai agama. 

Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar di Taman Kanak-kanak harus 

disesuaikan dengan tahap-tahap perkembangan anak, karena kegiatan belajar di 

Taman Kanak-kanak dirancang untuk membentuk perilaku dan mengembangkan 

kemampuan dasar yang ada dalam diri anak usia Taman Kanak-kanak. 

Pengembangan potensi yang dimiliki anak termasuk didalamnya mengembangkan 

kognitif terutama pengembangan bidang sains itu memiliki peranan yang sangat 

penting dalam membantu mengembangkan dasar kemampuan dan pembentukan 

sumber daya manusia yang diharapkan. 
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Dipenghujung tahun 2008 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mengalami 

peningkatan tajam, baik dalam bentuk institusinya maupun segi wacana. Tentu hal ini 

pertanda baik bagi dunia pendidikan kita,artinya pemerintah dan masyarakat telah 

sadar betapa pentingnya memberikan pendidikan bagi anak usia dini. Selanjutnya 

dalam undang-undang PAUD nomor: 20 tahun 2003 dan Permendiknas nomor: 58 

menyatakan bahwa aspek yang dikembangkan dalam pendidikan anak usia dini 

adalah aspek pengembangan salah satunya adalah kognitif anak usia 5-6 tahun yang 

meliputi: anak mengklarifikasi benda berdasarkan fungsinya, anak menunjukkan 

aktifitas yang bersifat eksplorasi dan menyelidik, anak menyusun perencanaan 

kegiatan apa yang dilakukan, anak mengenal sebab akibat tentang lingkungannya, 

anak menunjukkan inisiatif dalammemilih tema permainan, anak memecahkan 

masalah sederhana dalam kehidupansehari-hari, menurut Sumaji, “adalah agar anak 

mampu memahami dan menguasai konsep-konsep sains serta keterkaitan dengan 

kehidupan nyata. Perkembangan kognitif meliputi cara anak berpikir, cara anak 

melihat dunianya,dan tentang cara anak menggunakan alat dan bahan main untuk 

belajar.”Suyadi mengatakan, “belajarnya anak sebagian besar melalui permainan 

yang mereka lakukan sehingga jika keduanya (bermain dan belajar)  dipisahkan, sama 

artinya dengan memisahkan anak-anak dari dunianya sendiri.” Diana menerangkan 

bahwa: Faktor kognitif mempunyai peranan penting bagi keberhasilan anak dalam 

belajar, karena sebagian besar aktivitas dalam belajar selalu berhubungan dengan 

masalah mengingat dan berfikir supaya anak dapat menyelesaikan persoalan-

persoalan yang menuntut adanya pemecahandan anak perlu memiliki kemampuan 



 

untuk mencari cara penyelesaiannya. Menurut Rahman, “istilah kognitif (cognitive) 

berasal dari kata cognition atau knowing berarti konsep luas dan inklusi yang 

mengacu pada kegiatan mental yang tampak dalam pemerolehan, organisasi/penataan 

danpenggunaan pengetahuan.” 

Menurut Syaodi mengartikan bahwa,“kognitif adalah tingkah laku-tingkah laku yang 

mengakibatkan orang memperoleh pengetahuan atau yang dibutuhkan untuk 

menggunakan pengetahuan.” Hadis menerangkan bahwa: Kognitif juga dipandang 

sebagai suatu konsep yang luas dan inklusif yang mengacu kepada kegiatan mental 

yang terlibat didalam perolehan, pengolahan, organisasi dan penggunaan 

pengetahuan. Proses utama yang yang digolongkan dibawah istilah kognisi 

mencakup: mendeteksi, menafsirkan, mengelompokkan dan mengingat informasi; 

mengevaluasi gagasan, menyimpulkan prinsip dan kaidah, mengkhayal kemungkinan, 

menghasilkan strategi dan berfantasi. Hurlock dalam Dariyo, menerangkan, “faktor 

kognitif memiliki pemahaman bahwa ciri khasnya terletak dalam belajar memperoleh 

dan menggunakan bentuk-bentuk representasi yang mewakili obyek-obyek yang 

dihadapi dan dihadirkan dalam diri seseorang melalui tanggapan, gagasan atau 

lambang yang semuanya merupakan sesuatu yang bersifat mental.”Pada masa usia 

dini anak mengalami masa keemasan (the golden age) yang merupakan masa dimana 

anak mulai peka/sensitif untuk menerima berbagai rangsangan. Masa peka pada 

masing-masing anak berbeda, seiring dengan laju pertumbuhan dan perkembangan 

anak secara individual. 



 

Perkembangan kognitif anak usia taman kanak-kanak (PAUD) menurutDjamarah, 

menerangkan fase praoperasional yang mencakup tiga aspek, yaitu:  

1. Berpikir Simbolis  

Aspek berpikir simbolis yaitu kemampuan untuk berpikir tentang objek dan 

peristiwa walaupun objek dan peristiwa tersebut tidak hadir secara fisik 

(nyata) di hadapan anak. 

2. Berpikir Egosentris 

Aspekberpikir secara egosentris, yaitu cara berpikir tentang benar atau tidak 

benar,setuju atau tidak setuju, berdasarkan sudut pandang sendiri. Oleh sebab 

itu, anakbelum dapat meletakkan cara pandangnya di sudut pandang orang 

lain. 

3. Berpikir Intuitif 

Fase berpikir secara intuitif, yaitu kemampuan untuk menciptakan 

sesuatu, seperti menggambar atau menyusun balok, akan tetapi tidak 

mengetahuidengan pasti alasan untuk melakukannya. 

Menurut kurikulum di Taman Kanak-kanak, kurikulum sains itu di antaranya: 

1) mengelompokkan benda dengan berbagai cara yang diketahui anak misal: menurut 

warna, bentuk, ukuran, dan lain-lain, 2) menunjuk sebanyak-banyak benda, hewan, 

tanaman yang mempunyai warna bentuk ukuran atau ciri-ciri tertentu, 3) 

membedakan macam-macam rasa, bau dan suara berdasarkan percobaan, 4) 

membedakan konsep kasar melalui panca indera, 5)percobaan dengan magnet, 

mengamati dengan kaca pembesar, 6) menceritakan hasil percobaan sederhana 



 

tentang warna dicampur, proses pertumbuhan tanaman (biji-bijian, umbi-umbian, 

batang-batang, daun) dan lain-lain.  

Kegiatan sains sangat diperlukan untuk anak usia dini karena melalui kegiatan 

sains anak belajar untuk mengobservasi pertanyaan menggali melakukan percobaan 

atau eksperimen, memprediksi dan keterampilan-keterampilan memecahkan 

masalah.Bekal kemampuan dan kreativitas yang tinggi akan mampu memfasilitasi 

dan menemukan cara-cara yang produktif dalam mendongkrak pengenalan dan 

penguasaan sains pada anak usia dini, kemampuan kreatif akan menghasilkan sesuatu 

yang positif bagi pembelajaran sains.
49

 

Dalam pengembangan sains, guru harus betul-betul memahami karakteristik 

anak dan lingkungan, dan itu akan menjadi titik tolak dalam memperkenalkan sains 

pada anak usia dini. Perkenalkan anak dengan lingkungan sekitar mereka seperti 

tanaman di sekitar sekolah. Dengan penyediaan tanaman di sekolah maka 

memperkenalkan sains kepada mereka tidak perlu jauh-jauh, di samping itu 

pembelajaran sains akan menjadi lebih nyata dan efisien, karena jarak antara sekolah 

dan tanaman relatif berdekatan, anak juga diperkenalkan dengan kegiatan praktis 

yang lebih bermakna. Dengan melibatkan anak belajar dan bekerja melalui tanaman 

sekolah melatih mereka menyenangi pekerjaan dan menanamkan berdisiplin misalkan 

dengan dibiasakan menyiram tanaman.
50
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Dari sisi guru, ketersediaan tanaman (Apotek Hidup) merupakan medium 

yang efektif bagi demonstrasi berbagai konsep dan kajian sains yang seharusnya 

dikuasai oleh anak dengan kata lain tanaman sekolah merupakan laboratorium 

alamiah. Dalam pembelajaran metode yang digunakan harus sesuai dengan 

perkembangan anak, jangan menggunakan metode yang monoton karena dengan 

penggunaan metode yang monoton dalam pembelajaran, anak akan merasa jenuh dan 

pemahaman anak kurang optimal. 

4. Teori yang menjadi Landasan bahwa Apotek Hidup Dapat Mengembangkan 

Kemampuan Sains Anak 

Pengembangan sains untuk anak pra sekolah menurut Joseph Abruscato 

(1996) lebihditekankan pada proses daripada produk. Untuk anak prasekolah 

keterampilan proses sains hendaknya dilakukan secara sederhana sambil bermain. 

Kegiatan 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. Sains juga melatih anak menggunakan lima inderanya untuk mengenal 

berbagai benda dan gejala peristiwa. Anak dilatih untuk melihat, meraba, membau, 

merasakan dan mendengar. Semakin banyak keterlibatan indera dalam belajar, anak 

semakin memahami apa yang dipelajari. Anak memperoleh pengetahuan baru hasil 

penginderaanya dengan berbagai benda yang ada disekitarnya.  

Pengetahuan yang diperolehnya akan berguna sebagai modal berpikir lanjut. 

Melalui proses sains, anak dapat melakukan percobaan sederhana. Percobaan tersebut 



 

melatih anak menghubungkan sebab dan akibat dari suatu perlakuan sehingga melatih 

anak berpikir logis.Pengembangan sains pada anak usia dini sangat penting untuk 

memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada anak tentang alam dan segala isinya 

yang memberikan makna terhadap kehidupannya di masa yang akan datang.  

Pengembangan sains bagi anak usia dini,  harus memiliki arah dan tujuan 

yang jelas, karena dengan tujuan yang jelas akan dapat dijadikan standar dalam 

menentukan tingkat ketercapaian dan keberhasilan suatu tujuan pembelajaran yang 

dikembangkan dan dilaksanakan. 

Menyadur pernyataan Sugeng HR bahwa Sejarah apotek hidup telah ada 

ratusantahun yang lalu, dimana pengolahan obat masi serba tradisional. Pada masa 

tersebutpengobatan tradisional di gunakan oleh para tabib yang memiliki  

pengetahuan tentang jenis tanaman dan effect dari tanaman tersebut. Oleh karena itu 

Apotek hidup ini dapat dikatakanmemiliki peran penting dalam kehidupan masa 

lampau.  

Menurut Raditya Akbar Apotek hidup adalah memanfaatkan sebagian tanah 

untuk ditanami tanaman obat-obatan untuk keperluan sehari-hari. Obat tradisional 

umumnya lebih aman karena bersifat alami dan memiliki efek samping yang lebih 

sedikit dibandingkan obat-obat buatan pabrik. Bahkan tanaman yang selama ini kita 

kenal sebagai tanaman liar atau bahkan gulma yang mengganggu tanaman budidaya 

sebenarnya memiliki potensi atau manfaat sebagai obat.   

Langkah-langkah Pengenalan Sains dengan Apotek Hidup  



 

Menurut Piaget anak prasekolah atau usia 5-6 tahun berada pada fase 

perkembangan praoperasional menuju konkret operasional. Untuk itu, kegiatan sains 

sebaiknya disesuaikan dengan tingkat perkembangan dan karakteristik anak tersebut. 

Berikut ini rambu-rambu yang dapat menjadi acuan dalam pengenalan sains. 

(a)Bersifat konkret, (b) hubungan sebab akibat secara langsung), (c)memungkinkan 

anak melakukan explorasi (d) Memungkinkan anak mengontruksi pengetahuan 

sendiri (e) Memungkinkan anak mengontruksi pengetahuan sendiri. Objek yang 

digunakan dalam pengenalan sains adalah benda konkret. Guru tidak dianjurkan 

untuk menjejali anak dengan konsep-konsep abstrak. Dalam hal ini guru menyiapkan 

apotek hidup agar anak dapat menemukan sendiri konsep pengenalan sains tersebut.   

Anak usia 5-6 tahun masih sulit menghubungkan sebab akibat yang tidak 

terlihat secara langsung karena pikiran mereka yang transduktif. Seorang anak belum 

bisa menghubungkan sebab akibat yang tidak terlihat secara langsung. Namun ketika 

melihat peristiwa secara langsung, anak mampu mengetahui hubungan sebab akibat 

yang terjadi. Misalnya : apa yang terjadi ketika tanaman apotek hidup dibiarkan saja 

tanpa disiram setiap hari, apa yang akan terjadi ? Sebaiknya, kegiatan sains 

memungkinkan anak untuk melakukan eksplorasi terhadap berbagai benda yang ada 

disekitarnya. Guru dapat menghadirkan objek dan fenomena yang menarik.  

Dengan demikian, anak dapat menggunakan hampir semua panca inderanya 

untuk melakukan eksplorasi atau penyelidikan. Sains melatih anak untuk mengingat 

berbagai objek, tetapi melatih anak untuk mengontruksikan pengetahuan berdasarkan 

objek tersebut. oleh karena itu kegiatan pengenalan sains tidak cukup hanya dengan 



 

memberi tahu definisi atau nama-nama objek. Guru harus memungkinkan anak untuk 

berinteraksi secara langsung dengan objek dan memperoleh pengetahuan memalui 

inderanya dari objek tersebut. jadi, sangat tidak tepat jika memperkenalkan anak 

dengan berbagai melalui gambar atau model.   

Langkah-langkah kegiatan pengenalan sains dengan apotek hidup.  

1. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan, khususnya pertanyaan-pertanyaan 

terbuka yang memberi kesempatan bagi anak untuk bicara. Misalnya anak 

bertanya tentang mengapa tanaman ini disebut apotek hidup. Mengapa 

tumbuhan ini mati kalau tidak disiram.  

2. Merencanakan penyelidikan. Seperti yang dijelakan diatas tentang rambu-

rambu acuan dalam mengenalkan sains bahwa anak melakukan eksplorasi 

sendiri. Dengan merencanakan penyelidikan maka anak akan dapat 

membentuk pengetahuannya sendiri sesuai dengan apa yang didapatkan di 

apotek hidup.  

3. Melakukan penyelidikan dengan memakai pengamatan, alat-alat sesuai, dan 

teknik-teknik pengumpulan data. Anak akan menggunakan panca inderanya 

untuk mengeksplore tanaman apotek hidup. Misalnya mencium umbi jahe, 

kunyit, cabe. Serta dapat mengetahui teksturnya, lembutkah, kasarkah, atau 

bergerigi.   

4. Mengorganisasikan pikiran-pikiran mereka, berpikir logis tentang hubungan 

antara kenyataan dan penjelasan-penjelasan guru. setelah anak melakukan 



 

pengamatan, anak akan dapat membedakan hal-hal yang ia temukan. Misalnya 

ia dapat membedakan jahe dan kunyit.   

5. Mengkomunikasikan ide-ide mereka kepada orang laindalam Seefeldt, Carol 

Dalam hal ini anak akan mengkomunikasikan kepada temannya atau kepada 

orang tuanya saat dirumah.  

Kerangka Berpikir  

Pengenalan sains untuk anak pra sekolah lebih ditekankan pada prosesdaripada 

produk. Untuk anak prasekolah keterampilan proses sains hendaknya dilakukan 

secara sederhana sambil bermain. Kegiatan 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. Sains juga melatih anak menggunakan lima inderanya untuk 

mengenal berbagai gejala benda dan gejala peristiwa. Anak dilatih untuk melihat, 

meraba, membau, merasakan dan mendengar. Semakin banyak keterlibatan indera 

dalam belajar, anak semakin memahami apa yang dipelajari. Anak memperoleh 

pengetahuan baru hasil penginderaanya dengan berbagai benda yang ada 

disekitarnya. Pengetahuan yang diperolehnya akan berguna sebagai modal berpikir 

lanjut. Melalui proses sains, anak dapat melakukan percobaan sederhana. Percobaan 

tersebut melatih anak menghubungkan sebab dan akibat dari suatu perlakuan 

sehingga melatih anak berpikir logis. Melalui sumber belajar apotek hidup diharapkan 



 

anak mampu Mengajukan pertanyaan, Merencanakan penyelidikan, Mengeksplorasi 

sumber belajar apotek hidup. 



 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. JenisPenelitian 

Penelitian Tindakan Kelas, yaitu sebuah kegiatan penelitian ilmiah  yang 

dilakukan secara rasionalitas, sistematis, dan empiris reflektif terhadap berbagai 

tindakan yang dilakukan oleh pendidik, kolaborasi yang sekaligus sebagai peneliti, 

sejak disusunnya suatu perencanaan sampai penilaian terhadap tindakan nyata 

didalam kelas yang berupa kegiatan belajar-mengajar, untuk memperbaiki dan 

meningkatkan kondisi pembelajaran yang dilakukan.
51

Dalam pelaksanaan penelitian 

ini menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK), menurut 

SuharsimiArikunto Penelitian Tindakan Kelas yaitu : “ sebuah kegiatan penelitian 

yang dilakukan dikelas ”.
52

 

Adapun kelebihan PTK adalah kerjasama dengan teman sejawat dalam 

penelitian tindakan kelas dapat menimbulkan rasa memiliki, mendorong 

berkembangnya pemikiran kritis dan kreativitas guru, dan meningkatkan kemampuan 

guru untuk membawa kepada kemungkinan untuk berubah.
53

 Kekurangnya adalah 
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kurang mendalamnya pengetahuan, tidak mudah mengelola waktu, dan keengganan 

atau bahkan kesulitan untuk melakukan perubahan.
54

 

Penelitianinidipakaikarenapenulismenyadariadamasalahdengan proses 

danproduk yang dihadapimengenaiupaya yang dilakukan guru di TK Dharma 

WanitaSukarame Bandar Lampung 

dalammengembangkankemampuansainsanakmelaluikegiatanbermainsains.Sepertipen

dapat Mc. Niff yang dikutipolehMuslikahmenyatakanbahwapenelitiantindakankelas ( 

PTK ) padahakikatnyaadalahsuatubentukpenelitian yang bersifatreflektif yang 

dilakukanolehpendidiksendiri yang 

hasilnyadapatdimanfaatkansebagaialatuntukpengembangankurikulum,pengembangan

sekolah, pengembangankeahlianmengajardansebainya.
55

 

Penelitian tindakan ini menggunakan model siklus Kemmis & Mc Taggart 

yang dikembangkan oleh Kurt Lewin dalam pendapat Suharsimi Arikunto 

mengemukakan secara garis besar terdapat 4 tahapan yang dilalui yaitu : (1) 

perencanaan (plan), (2) Pelaksanaan (act),(3) Pengamatan (observe), dan (4) Refleksi 

(reflect). 

Adapunpenelitianinimembahastentang 

“UpayaMengembangkanKemampuanSainsAnakMelaluiPemanfaatanTanamanApotek

HidupKelompok B3 di TK Dharma WanitaSukarame Bandar Lampung.” 
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B. DesainPenelitian 

SepiralPenelitianTindakanKelas 

Gambar 1 

Siklus yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas 

Di TK Dharma Wanita Sukarame Bandar Lampung 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Sumber : Model siklus Classroom Action Research dari Suharsimi Arikunto.  

Rancangan Penelitian Tindakan Model Kemmiss & Mc Taggart 

 

Perencanaan 

SIKLUS I  Refleksi 

 

Pelaksanaan 

Observasi 

Perencanaan Ulang 

 

 

 

 

 

 

 

SIKLUS II Refleksi Pelaksanaan 

Observasi 



 

Prosedurtindakaniniterdiridari 2siklus, 

tiapsiklusdilaksanakansesuaidenganperubahan yang ingindicapai.
56

 

 

 

 

a. RefleksiAwal 

Padarefleksiawalini yang dilakukan yang dilakukanseorang guru 

adalahmengidentifikasianak yang 

kesulitandalammemahamipembelajaranpengembangansains. 

Denganrancangan: 

a) Mengidentifikasikhusus 

b) Mengidentifikasimasalah 

b. PerencanaanTindakan 

1. Merumuskanspesifikasidalammengembangkankemampuansainsanakmelaluip

emanfaatantanamanapotekhidup. 

2. Menyusunrancangantindakandalammengembangkankemampuansainanak 

yang disesuaikandenganpembelajaran yang 

berlakubagipertumbuhansertaperkembangananak. 
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3. Menjelaskankepada guru 

caramengembangkankemampuansainsanakmelaluipemanfaatantanamanapote

khidup. 

c. PelaksanaanTindakan 

Padatahapinidilakukantindakanberupatahappersiapanpermintaanizinpenelitianobs

ervasidanwawancara.Kegiatandilakukanuntukmendapatkangambaranawaltentang

obyekpenelitiansecarakeseluruhandan proses pengembangansainsanak di 

kelompok B3. Padatahappelaksanaantindakan I materi yang disampaikanadalah 

guru membawaanak-anakkekebunapotekhidupdanmengenalkannama-

namatanamanapotekhidup.PelaksanaantindakanII yaitumembedakanciri-

ciritanamanapotekhidup.SedangkanpadaTindakan III adalahAnak-

anakmenyentuhdanmenciumbaudauntanamandanmengamatibentukbatangnya. 

d. Observasi, RefleksidanEvaluasi 

Tahapinidilakukanuntukmengumpulkan data-data 

danmenganalisauntukkemudiandapat di ambilkesimpulandaripenelitianini. 

C. Setting Penelitian 

1. TempatdanWaktuPenelitian 

 Penelitian dilaksanakan pada tanggal 27 Januarisampai 27 Februari2017, 

dengan mengambil lokasi yakni di TKDharma Wanita Sukarame Bandar Lampung. 

2. SubjekdanObjekPenelitian 



 

 Dalam Penelitian Tindakan Kelas, populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas subjek/objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

disipakan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan.
57

 

Dengan demikian, maka subjek dalam penelitian adalah peserta didik dari 

kelas B3 (30anak) dan guru. Sedangkan objek penelitian adalah masalah yang diteliti 

Upaya Meningkatkan Kemampuan Sains Anak melalui Pemanfaatan Tanaman 

Apotek Hidup Kelompok B3 TK Dharma Wanita Sukarame Bandar Lampung. 

3. Prosedur  Penelitian 

Model penelitian tindakan kelas secara garis besar terdapat empat tahapan 

yang lazim dilalui, yaitu (1) Perencanaan (Planning), (2) Pelaksanaan (Acting), (3) 

Pengamatan (Observaring), (4) Refleksi (Reflecting), yang di laksanakan dalam 

bentuk siklus berulang dan setiap siklus harus terdapat keempat tahapan tersebut.
58

 

Berdasarkan pendapat diatas dapat penulis pahami bahwa dalam penelitian 

tindakan kelas dilakukan dengan tahapan-tahapan yang dimulai dari tahap 

perencanaan sampai dengan refleksi yang dilaksanakan secara sistematis agar materi 

pemebelajaran yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh peserta didik. 

Bila dalam PTK terdapat lebih dari satu siklus, maka siklus kedua dan 

seterusnya merupakan putaran ulang dari tahapan sebelumnya.Hanya saja, antara 

siklus pertama, kedua, dan selanjutnya selalu mengalami perbaikan setahap demi 
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setahap. Jadi, antara siklus yang satu dengan yang lainnya tidak akan pernah sama 

meskipun melalui tahap-tahap yang sama.  

Dimana dalam setiap siklus terdapat empat langkah yaitu perencanaan, 

pelaksanaan, observasi, dan refleksi.Penelitian ini direncanakan terdiri dari 2 siklus 

tiap siklus dilaksanakan empat kali pertemuan sesuai dengan perubahan yang ingin 

dicapai, hasil observasi dan tes atau penilaian dalam setiap siklus sebagai dasar untuk 

menentukan tindakan yang tepat dalam rangka meningkatkan prestasi belajar. 

Adapun langkah-langkah penelitian ini sebagai berikut : 

1. Siklus I 

a. Difokuskan pada upaya menganalisis, mensintesis, memaknai,menjelaskan, 

dan tahap perencanaan, perencanaan adalah kegiatan perancangan untuk 

pemecahan masalah. Dalam tahap ini peneliti menjelaskan tentang apa, 

mengapa, kapan, dimana, oleh siapa dan bagaimana tindakan 

tersebutdilakukan. perencanaan adalah langkah yang dilakukan guru ketika 

akan memulai tindakannya.  

Pada tahap ini, peneliti membuat perencanaan peneliti yang matang untuk 

mencapai pembelajaran yang diinginkan. Adapun langkah-langkah perencanaannya 

adalah sebagai berikut : 

1) Observasi dan wawancara untuk mendapat gambaran awal tentang objek 

penelitian secara keseluruhan dan proses pembelajaran di TK Dharma Wanita 

Sukarame Bandar Lampung, Melakukan identifikasi permasalahan dalam 

pelaksanaan pembelajaran selanjutnya merumuskan persolan bersama-sama 



 

antara guru dengan peneliti, baik yang menyangkut permasalahan guru 

maupun peserta didik. 

2) Menyusun perangkat pembelajaran, antara lain :mempersiapkan sumber atau 

bahan dalam pembelajaran seperti menyusun  Rencana Pembelajaran Harian 

(RPH ) secara kolaboratif antara peneliti dan guru. 

3) Menyiapkan media seperti tanaman apotek hidup  

4) Menyusun laporan dan lembar observasi proses pembelajaran kegiatan 

menggunakan metode bercerita.  

5) Menyusun alat evaluasi pembelajaran sesuai indikator pencapaian. 

a. Tahap pelaksanaan. 

Tahap pelaksanaan tindakan adalah tahap ini dari penelitian tindakan. 

Pelaksanaan adalah implementasi dari rencana yang sudah dibuat. Setelah diperoleh 

gambaran keaadaan TKDharma Wanita Sukarame Bandar Lampung, aktifitas peserta 

didik, perilaku peserta didik, sarana belajar. dalam mengembangkan belajar, maka 

dilakukan pelaksanaan tindakan yaitu melalui pembelajaran. tahap ini merupakan 

penerapan dari perencanaan yang telah disusun, yaitu sebagai berikut : 

1) Kegiatan pendahuluan 

a) Kegiatan awal yang diisi dengan berbaris di depan kelas  

b) Guru mengucapkan salam dan berdo’a untuk membuka   pembelajaran. 

c) Guru melakukan komunikasi tentang kehadiran peserta diidk. 

d) Bernyanyi dan tepuk-tepuk 

e) Mengondisikan peserta didik agar siap untuk belajar. 



 

f) Melakukan apersepsi dengan memotivasi peserta didik melalui metode 

bercakap-cakap, bercerita, demonstrasi atau mengungkapkan fakta yang ada 

kaitannya dengan materi pelajaran yang akan diajarkan. 

2) Menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 

3) Kegiatan Inti 

(a) Guru membimbing siswa dalam mengucapkan salam dan do’a 

(b) Guru memberipemahamanpembelajaransainstentangtumbuhan yang 

bermanfaatbagimanusia yang bisadijadikanobattradisional (herbal) 

(c) Membagi peserta didik ke dalam kelompok 

(d) Guru mempersiapkan alat dan bahan yang akan di gunakan  dalam membuat 

suatu karya dari tanaman apotek hidup 

(e) Setelah mengerjakan tugas minta anak untuk mencuci tangan serta 

membereskan alat dan bahan 

(f) Beristirahat makan bersama 

4) Kegiatan Penutup 

a) Guru memberikan applaus atas hasil-hasilnya 

b) Tanyakan kepada peserta didik : “Apa yang telah dipelajari tentang pelajaran 

kita hari ini?” 

c) Gurumenyampaikan  pembelajaran besok haridengantematanaman. 

d) Berdo’a untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. 

b. Tahap Pengamatan (Observasi) 



 

Pada tahapan observasi ini dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan  

tindakan. Pengamatan dilakukan terhadap guru dan siswa dalam proses meningkatkan 

kemampuan sains anak melalui pemanfaatan tanaman apotek hidup yang berpedoman 

pada lembar observasi. Tahap ini dilakukan oleh guru, peneliti dengan mengamati 

proses kegiatan pembelajaran. Observasi diarahkan sesuai dengan butiramatan yang 

telah disusun sebelumnya yaitu yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran media 

tanaman apotek hidup untuk meningkatkan kemampuan sains anak. 

Pada tahap iniobserver/pengamat melakukan observasi terhadap pelaksanaan 

tindakandengan menggunakan lembar observasi sains anak, penelitimenggunakan 

observasi keterlibatan anak yang digunakan kepada anak didikuntuk mengetahui 

hambatan yang dialami anak didik selama prosespembelajaran berlangsung.Hasil 

pengamatan yang didapat digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran pada 

siklus berikutnya. 

Pengamatan berfungsi sebagai proses dokumentasidampak dari tindakan dan 

menyediakan informasi untuk mengetahui dampak dari tindakan yang dilakukan, 

artinya melihat perubahan apa saja yang telah terjadi dalam proses pembelajaran dan 

hasil belajar peserta didik. 

c. Refleksi  

Kegiatan refleksi mencakup kegiatan analisis dan interpretasi atas 

informasi/hasil yang diperoleh dari pelaksanaan tindakan artinya penelitian bersama 

guru mengkaji, melihat dan mempertimbangkan hasil tindakan baik melalui proses 

maupun hasil belajar peserta didik berdasarkan kriteria keberhasilan yang ditetapkan. 



 

Pada tahap ini kegiatan menyimpulkan merupakan proses merefleksikan hasil dari 

tindakan pada pelaksanaan proses pembelajaran setiap siklus untuk memperbaiki 

pelaksanaan siklus berikutnya. 

d. Evaluasi dan Revisi  

Analisis dan interpretasi hasil pelaksanaan tindakan menjadi dasar untuk 

melakukan evaluasi dalam menentukan atau pencapaian tujuan tindakan. Dalam 

penelitian ini evaluasi yang digunakan adalah : 

1) Evaluasi jangka pendek, yaitu evaluasi dilakukan setiap kali tindakan atau 

pembelajaran untuk mengetahui keberhasilan dalam suatu tindakan. 

2) Evaluasi yang dilakukan untuk setiap putaran/siklus untuk mengetahui tingkat 

pencapaian tindakan. 

e. Indikator Keberhasilan Tindakan 

Adapun kriteriakeberhasilan tindakan sebagai berikut ; 

1. Untuk memberikan makna terhadap proses pembelajaran setelah pelaksanaan 

tindakan digunakan kriteria, yaitu membandingkan aktifitas belajar peserta didik 

pada tindakan/ siklus pertama dengan siklus berikutnya. Apabila keadaan setelah 

tindakan menunjukkan aktivitas peserta didik lebih baik dalam mengikuti 

kegiatan pembelajaran dari pada sebelum tindakan, dapat dikatakan bahwa 

tindakan berhasil. 

2. Untuk memberikan makna terhadap keberhasilan pelaksanaan tindakan 

didasarkan pada peningkatan kualitas pembelajaran dan hasil belajar peserta 



 

didik, yang dapat dilihat dari pencapaian nilai tes belajar sesuai dengan materi 

pembelajaran yang diberikan. 

2. Siklus II  

Perencanaan pelaksanaan pada siklus II hampir sama dengan siklus I, akan 

tetapi pada siklus II mengalami perbaikan dari siklus I, jika hasil dari kegiatan 

pengembangan Sains anak melalui pemanfaatan tanaman apotek hidup pada 

penelitian siklus I belum mencapai 70 % dari penilaiaan, Sehingga dilanjutkan pada 

tindakan siklus II. 

D. TeknikPengumpulan Data 

1. Observasi / Pengamatan 

 Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara 

mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Adapun 

macam-macam observasi menurut pendapat Sutrisno Hadi dapat dibedakan menjadi 

dua jenis observasi diantaranya :  

 Observasi Berperanserta (Participant Observation) adalah suatu proses 

pengamatan bagian dalam oleh observer dengan ikut mengambil bagian dalam 

kehidupan orang-orang yang akan diobservasi. Dalam penelitian ini, peneliti terlibat 

langsung dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan 

sebagai sumber data peneliti. Dengan observasi ini, maka data yang diperoleh akan 

lebih lengkap dan mengetahui pada tingkat makna dari setiap prilaku yang nampak. 

 Sedangkan Observasi Nonpartisipan  peneliti tidak terlibat langsung dan 

hanya sebagai pengamat independen. Peneliti menggunakan observasi berperanserta 



 

(Participant observation). Observasi ini digunakan untuk memperoleh data dan 

informasi tentang aktivitas pembelajaran di TK Dharma Wanita Sukarame Bandar 

Lampung. Aktivitas pembelajaran diamati dengan menggunakan lembar pengamatan 

atau lembar observasi yang telah disiapkan sebelumnya oleh peneliti dan ditujukan 

kepada guru kelas. 

2. Interview / Wawancara 

 Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung 

secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara 

langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. 

 Peneliti menggunakan wawancara semi struktur, artinya peneliti mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan secara bebas dan leluasa, tanpa terkait oleh suatu susunan 

pertanyaan yang paduan itu telah dipersiapkan sebelumnya. Meski begitu peneliti 

juga menggunakan paduan wawancara yang berisi butir-butir pertanyaan yang 

diajukan kepada informan (guru kelas) yang berkaitan dengan kegiatan meningkatkan 

kemampuan sains anak melalui pemanfaatan tanaman apotek hidup di TK Dharma 

Wanita Sukarame Bandar Lampung. Dimana untuk memperoleh data dan informasi 

tentang gambaran proses belajar mengajar yang meliputi tujuan, bahan/materi, 

metode, media, dan evaluasi serta prestasi peserta didik di TK Dharma Wanita 

Sukarame Bandar Lampung.  

3. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah salah satu cara untuk mengumpulkan data melalui 

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Metode dokumentasi adalah 



 

alat pengumpulan data yang di gunakan untuk mencari, mengenal hal-hal atau 

variable yang berupa catatan atauarsip yangberhubungan dengan yang ditelitidan 

sebagainya.
59

Adapun dokumentasi yang dimaksud penulis disini adalah semua surat-

surat bukti tertulis yang ditemukan dilokasi. 

Dokumen yang diperlukan adalah tentang sejarah TK Dharma Wanita 

Sukarame Bandar Lampung, daftar guru, daftar siswa, catatan peserta didik seperti 

catataan anekdot, lembar portofolio dll, keadaansarana dan prasarana.Dokumentasi 

dapat berupa gambar/foto yang digunakan untuk menggambarkan secara visual 

proses pembelajaran yang sedang berlangsung. 

 

 

E. TeknikAnalisa Data 

 Data yang diperoleh dalam penelitian ini secara umum dianalisis melalui 

deskriptif kualitatif. Data kualitatif dianalisis dengan membuat penilaian kualitatif 

(kategori). Data yang berupa kata-kata atau kalimat dari catatan lapangan diolah 

menjadi kalimat-kalimat yang bermakna dan dianalisis secra kualitatif. 

 Teknik analisis kualitatif adalah memperoleh kedalaman pernyataan terhadap 

interaksi antar konsep yang sedang dikaji secara empiris. Data digambarkan, 

diuraikan dan dipresentasikan dengan kata-kata untuk ditarik menjadi kesimpulan. 

Menurut Milles dan Hubberman, teknik analisis data terdiri dari tiga tahap pokok, 

yaitu reduksi data, paparan data, dan penarikan kesimpulan. 

                                                 
59

Suharsimi Arikunto, Op.Cit..h.158. 



 

 

1. Reduksi Data 

 Reduksi data merupakan proses pemilihan data yang relevan, penting, 

bermakna, dan data yang tidak berguna untuk menjelaskan tentang apa yang menjadi 

sasaran analisis. Langkah yang dilakukan adalah menyederhanakan dengan membuat 

jalan fokus, klasifikasi dan abstraksi data kasar menjadi data yang bermakna.
60

 

 

2. Penyajian Data / Display Data 

 Display data atau penyajian data yaitu kegiatan penyajian data inti atau data 

pokok, semua data disajikan tanpa mengabaikan data-data pendukung, yaitu 

mencakup proses pemilihan, pemuatan, penyederhanaan, dan transformasi data kasar 

yang diperoleh dari catatan lapangan. Bentuk penyajian data adalah teks naratif 

pengungkapan secara tertulis atau kata-kata. Hal ini sesuai dengan masalah penelitian 

yang bersifat deskriptif.Display data memiliki tujuan untuk memudahkan dalam 

mendeskripsikan suatu peristiwa, sehingga memudahkan untuk mengambil 

kesimpulan.
61

 

 

3. PenarikanKesimpulan. 

 Pada saat kegiatan analisis data yang berlangsung secara terus menerus selesai 

dikerjakan, baik yang berlangsung dilapangan, maupun setelah selesai dilapangan, 

langkah selanjutnya adalah melakukan penarikan kesimpulan. Kesimpulan 
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merupakan inti sari dari analisis yang memberikan pernyataan tentang dampak dari 

penelitian tindakan kelas. 

 Sedangkan data yang dikumpulkan berupa angka atau data kuantitatif, 

dianalisis secara kuantitatif/menggunakan rumus-rumus statistik. Dalam hal ini 

peneliti menghitung nilai renata (mean) dan prosentase ketuntasan belajar peserta 

didik. Data kuantitatif adalah nilai hasil unjuk kerja peserta didik dalam menangkap 

dan menerapkan. 

 

F. Indikator Keberhasilan 

Indikator pencapaian merupakan syarat minimal yang harus dikuasai oleh 

siswa untuk mencapai kompetensi dalam  perkembangansains. Adapun indikator 

keberhasilan yang harus dicapai dalam penelitian ini adalah apabila terjadi 

peningkatan persentase perkembangan sainsanak melalui 

pemanfaatantanamanapotekhidupdi TK Dharma Wanita Sukarame Bandar Lampung, 

yang mana peserta didik minimal sebanyak 83% (25anakdidik) berhasil mencapai 

kategori memiliki pengetahuansainsyang baik (BSB/Berkembang Sangat Baik). Dari 

hasil tersebut dapat diambil kesimpulan 

bahwapemanfaatantanamanapotekhidupdapatmengembangkankemampuansainsanak. 

  



 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Profil TK Dharma Waita Sukarame Bandar Lampung 

1. Sejarah Singkat Berdirinya TK Dharma Waita Sukarame Bandar 

Lampung 

Taman Kanak-kanak Dharma Wanita Sukarame Bandar Lampug berdiri 

pada tahun 1990, didirikan oleh Ny. K. Soepardjo Roestam sebagai ketua umum 

Presidium Dharma Wanita, yang berlokasi di Perum Korpri Blok D Kelurahan 

Harapan Jaya Kecamatan Sukarame Kabupaten Bandar Lampung. TK Dharma 

Wanita ini merupakan lembaga pendidikan formal (pendidikan anak usia0-6 tahun) 

yakni pendidikan sebelum anak memasuki sekolah dasaryang berada di bawah 

naungan Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung dan telah memiliki izin 

operasional pada tanggal 1 Juli 1990 dengan nomor izin: 1337//I.12.B1/U/1990.
62

 

Pendidikan di TK Dharma Wanita Sukarame Bandar Lampung ini 

mempunyai tujuan untukmengembangkan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), 

kecerdasan (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), sosio 

emosional (sikap dan perilaku serta agama), bahasa dan komunikasisejak usia dini, 

serta untuk menghasilkan calon-calon pembelajar yang berakhlak mulia, cerdas, aktif, 

kreatif, dan berprestasi sebagai modal dasar bagi anak untuk melanjutkan studi ke 

jenjang berikutnya. 

Adapun visi dan misi TK Dharma Wanita Sukarame Bandar Lampung dalam 

mengembangkan kecerdasan anak usia dini antara lain : 

a. Visi : 

Terwujudnya anak didik yang berkualitas dalam membentuk insanmuslim 

yang berakhlak mulia dan mampu berprestasi. 

b. Misi : 

1) Memberikan bimbingan siswa tentang pengetahuan dasar- dasar 

keislaman  dan penerapannya dalam kehidupan sehari- hari.
 

2) Memberikan bimbingsn siswa dalam pendidikan umum sebagai dasar 

pengetahuan dan keterampilan
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 Dokumen TK Dharma Wanita Sukarame Bandar Lampung. 



 

3) Memberikan bimbingan dasar kepada siswa untuk menempuh 

pendidikan kejenjeng selanjutnya.
 

2. Letak Geografis TK Dharma Wanita Skarame Bandar Lampung 

TK Dharma Wanita Sukarame Bandar Lampung berdiri di atas tanah milik 

sendiri dengan luas 330 M
2
 yang terletak di Perum Korpri Blok D Kelurahan Harapan 

Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung. Adapun letak bangunan TK 

Dharma Wanita Sukarame Bandar Lampung adalah sebagai berikut:  

a. Bagian depan menghadap rumah warga 

b. Bagian belakang berbatasan dengan rumah warga 

c. Bagian samping kiri berbatasan dengan SD 2 Sukarame 

d. Bagian samping kanan berbatasan dengan rumah warga  

Letak geografis TK Dharma Wanita Sukarame Bandar Lampung tidak 

berdekatan dengan jalan raya, pabrik, dan tempat-tempat keramaian lainnyasehingga 

proses belajar mengajarpun tidak terganggu, bahkan anak-anak merasa nyaman dan 

aman di sekolah.  

Dalam proses belajar mengajar sudah tentu perlu adanya kenyamanan, 

kebersihan, kesejukan udara dan lain sebagainya. Oleh karena itu sekolah 

membutuhkan tempat yang aman, nyaman, tenang, bersih, dan sejuk, terhindar dari 

suara-suara kebisingan kendaraan, serta terhindar dari polusi udara atau bau yang 

tidak sedap.
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3. Keadaan Tenaga Pendidik dan Anak Didik TK Dharma Wanita 

Sukarame Bandar Lampung 

TK Dharma Wanita Sukarame Bandar Lampung sebagai lembaga 

pendidikan formal selalu mengutamakan pelayanan pendidikan bagi seluruh peserta 

didiknya.Jumlah guru di TK Dharma Wanita Sukarame Bandar Lampung mengalami 

penambahan dan pengurangan seiring dengan banyak sedikitnya jumlah anak 

didik.Hal ini dilakukan untuk memenuhi standar perbandingan guru dengan jumlah 

anak didik di setiap kelasnya.Sehingga anak didik benar-benar terpenuhi 

kebutuhannya untuk menuntut ilmu di TK Dharma Wanita Sukarame Bandar 

Lampung ini. 
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Adapun jumlah tenaga pendidik di TK Dharma Wanita Sukarame Bandar 

Lampung dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

 

Tabel 4 

Daftar Tenaga Pendidik di TK Dharma Wanita Sukarame  

Bandar Lampung 

 

NO Nama Guru  

 

Pendidikan 

Terahir 

Agama Pangkat 

Jabatan 

1 Yenni Fitri, S.Pd 
S1 

Islam Kepala 

TK 

2 Rosita, S.Pd S1 Islam Guru 

3 Susilawati, S.Pd S1 Islam Guru 

4 Nani Nurhayati SMA Islam Pengasuh 

5 Bertilia, S.Pd S1 Islam Guru 

6 Sri Handayani, 

S.Pd.AUD 
S1 PAUD 

Islam Guru 

7 Lusi Marliasa, S.Pd.I S1 PAUD Islam Guru 

8 Siti Istiqomah, S.Pd.I S1 Islam Guru 

9 Rania Patmawati, S.Pd S1 Islam Guru 

10 Elmira Ratnasari SMA Islam Guru 

11 Febi Oktaria SMA Islam Guru 

12 Bukhori SMA Islam Guru 

13 Masaini, S.Pd S1 Islam Guru 

Sumber: Dokumen TK Dharma Wanita Sukarame BandarLampung 2016. 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa latar belakang pendidikan 

guru TK Dharma Wanita Sukarame Bandar Lampung sangat bervariasi dari lulusan 

tingkat SMA sampai dengan S1. Pendidikan guru yang sesuai dengan jurusan S1 

PAUD dapat dilihat bahwa hanya 2 orang guru yang telah memenuhi kualifikasi 

pendidikan di TK. Oleh karena itu peningkatan kualifikasi guru terus diupayakan oleh 

pihak TK Dharma Wanita Sukarame Bandar Lampung, salah satunya yaitu dengan 

mendukung guru-guru untuk dapat mengembangkan pendidikannyake jenjang S1. 

Pada tahun pertama di dirikannya TK Dharma Wanita Sukarame Bandar 

Lampung memiliki anak didik sebanyak 30 anak dengan 2 orang tenaga 

pendidik.Seiring dengan berbagai usaha yang telah dilakukan untuk mengembangkan 

mutu pendidikan di TK Dharma Wanita Sukarame Bandar Lampung di antaranya 

penyediaan sarana dan prasarana yang lengkap, mutu pembelajaran, kualitas tenaga 

pengajar dan sebagainya, jumlah anak didik di TK Dharma wanita Sukarame Bandar 

Lampung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Keadaan anak didik di TK 

Dharma Wanita Sukarame Bandar Lampungpada tahun ajaran 2016/1017 dapat 

dilihat ada tabel dibawah ini:  



 

Tabel 5 

Jumlah Anak Didik di TK Dharma Wanita Sukarame Bandar 

Lampung Tahun Ajaran 2016/2017 

Kelompok Jumlah Siswa 

Laki-laki Perempuan 

Kelompok A 7 10 

Kelompok B.1 12 18 

Kelompok B.2 15 15 

Kelompok B.3 12 18 

Jumlah 46 61 

Jumlah keseluruhan 107 anak 
Sumber: Dokumen Data Anak Didik di TK Dharma Wanita Sukarame Bandar 

Lampung 2016. 

Berdasarkan tabel diatas dapat dipahami bahwa keadaan anak Taman kanak-

kanak Dharma Wanita Sukarame Bandar Lampung sangat baik.Dari jumlah 

keseluruhan 107 anak didik dibagi menjadi 4 kelompok. Semua anak didik dapat 

mengikuti proses pembelajaran dengan memperhatikan aspek perkembangan anak, 

serta ditanamkan akhlak dan moral, kognitif, emosi dan kemandirian kepada peserta 

didik yang sesuai engan pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini serta sesuai 

program kurikulum pembelajaran di Taman Kanak-kanak. 

 

4. Sarana dan Prasarana TK Dharma Wanita Sukarame Bandar Lampug 

Sarana dan prasarana merupakan salah satu pendukung, pelaksana kegiatan 

pembelajaran. Kegiatan belajar mengajar tidak akan maksimal jika sarana dan 

prasarananya kurang mendukung. Jadi, pembelajaran di Taman Kanak-kanak harus 

menggunakan metode, strategi, dan media yang mendukung agar perkembangan anak 

dapat berkembang secara optimal. Selain itu juga tempat dan fasilitas harus 

mendukung. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh TK Dharma Wanita Sukarame 

Bandar Lampung dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 6 

Sarana dan Prasarana di TK Dharma Wanita Sukarame 

Bandar Lampung 

No Nama Ruang 
Keterangan 

Jumlah Luas/m² 

1 Ruang Kelas 4 126 m² 

2 Ruang Kepsek 1 40 m² 

3 Ruang Guru - - 

4 Perpustakaan 1 6 m² 

5 Arena Bermain 1 110 m² 

6 Cuci Tangan Untuk KBM 4 8 m² 

7 Kamar Mandi/WC Guru 1 6 m² 



 

8 Kamar Mandi/WC Murid 1 6 m² 

9 Area Parkir 1 6 m² 

10 UKS 1 24 m² 

Jumlah 15 330 m² 

Sumber: Dokumen TK Dharma Wanita Sukarame Bandar Lampung 2016. 

Berdasarkan tabel diatas dapat dipahami bahwa keadaan TK Dharma Wanita 

Sukarame Bandar Lampung sangat baik. Ruang kelas bersih dan nyaman sehingga 

dalam proses belajar berjalan dengan lancar. Lingkungan sekolah yang luas 

mempermudah anak untuk bermain dan bereksplorasi sesuai dengan keinginan anak 

untuk mengembangkan semua aspek 
 

Tabel 7 

Daftar Alat Permainan TK Dharma Wanita Sukarame  

Bandar Lampung 

Alat Permainan dan Sumber Belajar 

 

1. Gambar Alpabet 

2. Boneka Tangan 

3. Boneka Binatang 

4. Boneka Orang 

5. Papan Planel Huruf 

6. Kartu Huruf 

7. Stempel Huruf 

8. Plastisin  

9. Kolase 

10. Prosotan 

11. Ayunan  

12. Putaran  

13. Tangga Majemuk  

14. Balok Huruf 

15. Balok Angka 

16. Puzzel Buah 

17. Puzzel Binatang 

18. Kartu Angka 

19. Kartu Tiga Bahasa 

20. Kartu Lawan Kata 

21. Gambar Huruf Hijaiah 

22. Peralatan Sholat 

23. Buku Iqra’ 

24. Kitab Suci Al-qur’an 

Sumber: Dokumen TK Dharma Wanita Sukarame Bandar Lampung2016. 

 

Berdasarkan tabel diatas  bahwa sarana dan prasarana di TK Dharma Wanita 

Sukarame Bandar Lampung sudah sangat memadai. Dapat diketahui ada berbagai 

macam alat permainan yang berguna untuk mengembangkan motorik halus, 

pengembangan moral agama, dan pengembangan kognitif. 
  



 

5. Keadaan Struktur Organisasi Tk Dharma Wanita Sukarame Bandar 

Lampung 

Dalam instansi atau lembaga perlu adanya struktur organisasi yang 

jelas.Dengan adanya struktur organisasi yang jelas, maka semua anggota mengetahui 

kedudukan dan tanggung jawab masing-masing.Berkaitan dengan hal tersebut untuk 

memperlancar jalannya pendidikan, TK Dharma Wanita Sukarame Bandar Lampung 

membentuk struktur organisasi. Struktur tersebut dapat dilihat pada gambar yang 

tersusun dibawah ini:  

Gambar 2 

Struktur Organisasi TK Dharma Wanita Sukarame Bandar Lampung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Hasil Penelitian Kemampuan Sains Anak Melalui Pemanfaatan Tanaman 

Apotek Hidup pada Kelompok B.3 di TK Dharma Wanita Sukarame 

Bandar Lampung padaPelaksanaan Tindakan Siklus I dan Siklus II 
 

Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara yang dilakukan di TK 

Dharma Wanita Sukarame Bandar Lampung diketahui bahwa masih banyak anak 

yang menunjukkan keterlambatan.Berdasarkan pengamatan yang dilakukan maka 

masalah tersebut secara garis besar dapat diidentifikasikan antara lain: kemampuan 

anak didiktentang sains sebagian besar belum berkembang; anak belum mengenal 

macam-macam tanaman apotek hidup; anak belum bisa menyebutkan ciri-ciri 

tanaman apotek hidup; anak kurang senang menanam dan memelihara tanaman; guru 

belum memanfaatkan media yang ada (tanaman apotek hidup). 

Dari 30 anak didik hanya 5 anak didik saja yang berhasil dalam 

mengembangkan kemampuan sains melalui pemanfaatan tanaman apotik hidup yang 

baik (BSB).Hal ini ditandai dengan pengamatan bagian tumbuhan yang digunakan 

dalam pengobatan dapat berupa akar, batang, buah, biji, bunga, daun, rimpang dan 
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umbi.Sedangkan yang mencapai kategori BSH/berkembang sesuai harapan  sebanyak 

7 anak, yang masih mencapai kategori MB/ mulai berkembang sebanyak 8 anak, dan 

yang masih mencapai kategori BB/ belum berkembang sebanyak 10 anak. 

Berdasarkan pengamatan permasalahan yang ada pada masalah diatas, maka 

sebagai peneliti bekerja sama dengan guru untuk mengambil langkah sebagai upaya 

mengembangkan kemampuan sains anak dengan memanfaatkan tanaman apotek 

hidup.. Peneliti mencoba mencari jalan keluar masalah dengan upaya perbaikan 

pembelajaran melalui Penelitian Tindakan Kelas ( PTK ).Peneliti mencoba mencari 

jalan keluar masalah dengan upaya melakukan perbaikan pembelajaran melalui 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK).Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dilaksanakan 

pada peserta didik yang berusia 5-6 tahun atau kelompok B3 TK Dharma Wanita 

Sukarame Bandar Lampung.Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklustiap siklus 

dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan. 

Silkus I dilaksanakan pada tanggal 30dan 31Januari 2017 yaitu pada hari 

Senin dan Selasa. Sedangkan siklus II dilaksanakan pada tanggal 15 dan 16Februari 

2017 yaitu pada hari Rabu dan Kamis. Untuk lebih rincinya, pelaksanaan penelitian 

tindakan kelasyang  berlangsungpada kelompok B3di TK Dharma Wanita Sukarame 

Bandar Lampung, maka peneliti dapat gambarkan sebagai berikut: 

1. Siklus I 

a. Perencanaan  

Persiapan tindakan yang pertama adalah perencanaan. Berdasarkan pada 

hasil pengamatan awal, peneliti dan ibu Bertilia, S.Pd dan ibu Masaini, selaku guru 

kelompok B3, telah menyiapkan dan menyusun beberapa kebutuhan yang akan 

digunakan, diantaranya:  

1) Menyusun Rencana Kegiatan Harian (RKH) yang akan digunakan yaitu 

dengan tema tanaman dan sub tema macam-macam (nama-nama) 

tanaman apotek hidup 

2) Menyiapkan media/alat yang akan digunakan dalam pembelajaran sesuai 

dengan RKH 

3) Membuat istrumen observasi sebagai pengukur peningkatan kemampuan 

sains anak 



 

b. Pelaksanaan  

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah mengelola kegiatan 

pembelajaran dengan memberikan pengalaman langsung kepada anak didik 

kelompok B3. Dalam tahap ini kegiatan yang dilakukan akan dilaksanakan 

berdasarkan rencana kegiatan  harian yang telah dirancang sebelumnya dan peneliti 

menjadi pendidik dalam kegiatan pembelajaran ini.Pada setiap pertemuandiawali 

dengan kegiatan awal, kegiatan inti, istirahat dan penutup. 

1) Pertemuan ke-1 

Pelaksanaan tindakan pada siklus I pertemuan ke-1 ini berlangsung pada hari 

Senin tanggal 30Januari 2017, mulai pukul 07.30-10.00 WIB dengan tema/subtema 

tanaman/macam-macam tanaman apotek hidup, dengan jumlah anak didik sebanyak 

30 anak.Pelaksanaan tidakannya yaitu, guru membuka kegiatan awal pembelajaran 

dengan mengucapkan salam pembukaan, berdoa, berdzikir, membaca hadits-hadits 

pendek dan surat-surat pendek. Dilanjutkan dengan pemberian semangat dan motivasi 

kepada anak didik dengan menyanyikan lagu anak, kemudian guru mengabsen 

kehadiran anak didik. Selanjutnya guru mengkomunikasikan tema hari ini yaitu 

tanaman/macam-macam tanaman apotek hidup dan kegiatan yang akan dilaksanakan 

oleh anak (mengamati tanaman). Guru bercakap-cakap dan mengajak anak 

menyebutkan tanaman yang bisa dijadikan obat tradisional, seperti: kunyit, kencur, 

jahe, kumis kucing, dan lain-lain. 

Kegiatan inti, Guru menjelaskan kepada anak tentang manfaat dari tanaman 

apotek hidup, kemudian guru memberikan kesempatan pada anak untuk bertanya 

tanaman apa saja yg bisa dijadikan obat-obatan. Guru membimbing anak dalam 

melakukan kegiatan. Setelah kegiatan selesai anak didik di istirahatkan (memakan 

bekal).Kegiatan penutup, dilakukan guru dengan melakukan evaluasi tanya jawab 

seputar kegiatan yang telah dilakukan  (mengulas kembali yang telah dipelajari, 

menanyakan perasaan anak selama kegiatan), menginformasikan untuk kegiatan 

besok, berdoa, salam, dan berbaris dengan rapi sebelum pulang.  

2) Pertemuan ke-2 

Pelaksanaan tindakan pada siklus I pertemuan ke-2 ini berlangsung pada hari 

Selasa tanggal 31Januari 2017, mulai pukul 07.30-10.00 WIB dengan tema/subtema 

tanaman/menanam tanaman obat-obatan, dengan jumlah anak didik sebanyak 30 

anak.Pelaksanaan tindakannya yaitu, pada guru membuka kegiatan awal 

pembelajaran dengan mengucapkan salam pembukaan, berdoa, berdzikir, membaca 

hadits-hadits pendek dan surat-surat pendek. Dilanjutkan dengan mengabsen 

kehadiran anak didik dengan nyanyian. Selanjutnya guru mengkomunikasikan tema 

hari ini (tanaman/menanam tanaman obat-obatan) dan kegiatan yang akan 

dilaksanakan oleh anak yaitu Menanam.  

Guru bercakap-cakap dan mengajak anak kekebun (pekarangan sekolah) 

untuk menanam macam-macam tanaman apotek hidup, seperti: jahe, kunyit, kencur, 



 

kumis kucing dan lain-lain.Kegiatan inti, Guru memberikan penugasan kepada anak 

yaitu mengamati tumbuhan berdasarkan ciri. Setelah itu dilanjutkan dengan 

menyiapkan alat untuk menanam bersama anak-anak. Kemudian guru memberikan 

contoh bagaimana cara menanam tanaman apotek hidup.  

Guru membimbing dan mengarahkan anak dalam menanam. Setelah 

kegiatan selesai anak di istirahatkan (memakan bekal).Kegiatan penutup, dilakukan 

guru dengan melakukan evaluasi tanya jawab seputar kegiatan yang telah dilakukan  

(mengulas kembali yang telah dipelajari, menanyakan perasaan anak selama 

kegiatan), menginformasikan untuk kegiatan besok, berdoa, , salam, dan berbaris 

dengan rapi sebelum pulang.  

c. Pengamatan/Observasi  

Pada saat pelaksanaan tindakan berlangsung, peneliti melakukan observasi 

(pengamatan) dengan mengisi instrumen yang sudah disiapkan, yaitu lembar 

observasi terhadap kesiapan anak didik pada saat kegiatan berlangsung dan menilai 

peningkatan kemampuan sains (apotek hidup) anak.Berikut hasil persentase nilai 

anak didik dalam peningkatan kemampuan kemampuan sains anak melalui 

pemanfaatan tanaman apotek hidup pada siklus I pertemuan ke-1 dapat dilihat pada 

tabel berikut ini: 

  



 

Tabel 8 

Hasil Pengamatan Kemampuan Sains AnakMelalui Pemanfaatan Tanaman 

Apotek Hidup pada Siklus I(Pertemuan ke-1) pada Tanggal 30 Januari 2017 

 

N

o 

 

Nama Anak 

Indikator 

Pencapaian 

Keterangan 

1 2 3 4 BB M

B 

BS

H 

BS

B 

1 Alfaridzi Harlys Budi S 2 2 1 1 6    

2 Angel Ramadhani 3 3 3 3   12  

3 Anggi Haura Nabila 4 4 3 4    15 

4 Ardani Balapradana 4 4 4 4    16 

5 Chika Nurul Aini 4 3 2 3   12  

6 Deandre 

MuhammadDariel 

2 2 1 2 7    

7 Devia Menoza 2 2 1 2 7    

8 Earlane Khalisa Sabrina 

K 

3 2 2 3  10   

9 Fitri Ramadhani  Nur 

Evendi 

2 1 2 2 7    

1

0 

Jesika Karoline 2 2 1 2 7    

1

1 

Khafid Arkana Saputra 4 3 3 3   13  

1

2 

Kanza Aurelia 

Ramadhani 

4 3 4 3   14  

1

3 

Lutfi Wijaya 2 2 3 3  10   

1

4 

M. Daffa Kairan Mirza 4 4 3 4    15 

1

5 

M. Gustiando Pratama 

Aji 

4 4 3 4    16 

1

6 

M. Ikhsan 2 2 3 3  10   

1

7 

M. Naufal N.J 3 2 2 1  8   

1

8 

M. Rafli Wiratama 3 3 3 3   12  

1

9 

Nisrina Karamita T 3 2 2 3  10   

2

0 

Qolbi Salfania 2 2 1 1 6    

2 Qolbi Silfania 4 4 3 4    15 



 

1 

2

2 

Rainan Anandia Putri 4 4 3 4    15 

2

3 

Reisya Aulia Ananda 3 3 3 3   12  

2

4 

Revanya Berlian 

Salsabila 

4 4 4 4    16 

2

5 

Ridho Fauziansyah 3 3 3 3   12  

2

6 

Rioe Fatih Syah 3 3 2 2  10   

2

7 

Sekar Arumi Wulan R  2 2 1 2 7    

2

8 

Shakira Putri Saprilia 4 3 3 3   13  

2

9 

Tatsbita Desta Shakila 2 1 2 2 7    

3

0 

Widya Alpi Inayah 2 2 1 2 6    

Jumlah Anak 9 6 9 6 

Jumlah  Anak  X 100 

Jumlah Keseluruhan Anak 

30

% 

20

% 

30

% 

20

% 

Berdasarkan tabel diatasdapat di ketahui bahwa dari hasil pengamatan awal 

kemampuan sains anak yang berkembang sangat baik (BSB) yaitu hanya sebanyak 5 

anak atau 17% saja, setelah dilakukan tindakan pada siklus Ipertemuan ke-1 jumlah 

anak yang berkembang sangat baik (BSB) meningkat menjadi 6 anak atau 20%, 

sedangkan anak dalam kategori berkembang sesuai harapan (BSH) sebanyak 9 anak 

atau 30%, dalam kategori mulai berkembang (MB) sebanyak 6 anak atau 20%, dalam 

kategori belum berkembang (BB) sebanyak 9 anak atau 30%.  

Hasil persentase diatas menunjukkan bahwa kemampuan sains anak melalui 

pemanfaatan tanaman apotek hidup pada siklus I pertemuan ke-1 belum berhasil 

dicapai karena anak didik yang mencapai kategori memiliki kemampuansains 

(tanaman apotek hidup) yang baik (Berkembang Sangat Baik/BSB) hanya 

sebanyak20% saja. Hal tersebut belummencapai target yang telah ditentukan yaitu 

80%. Maka peneliti mengadakan pengamatan pada pertemuan ke-2.Berikut hasil 

persentase nilai anak didik dalam mengembangkan kemampuan sains anak melalui 

pemanfaatan tanaman apotek hidup pada siklus I pertemuan ke-2 dapat dilihat pada 

tabel berikut ini: 

Tabel 9 

Hasil Pengamatan KemampuanSains Anak Melalui Pemanfaatan Tanaman 

Apotek Hidup Pada Siklus I (Pertemuan ke-2) pada Tanggal 31 Januari 2017 

  Indikator Keterangan 



 

N

o 

Nama Anak Pencapaian 

1 2 3 4 B

B 

MB BS

H 

BS

B 
1 Alfaridzi Harlys Budi S 3 3 2 2  10   

2 Angel Ramadhani 3 3 2 3   11  

3 Anggi Haura Nabila 4 4 3 4    15 

4 Ardani Balapradana 3 4 3 3   13  

5 Chika Nurul Aini 4 4 4 4    16 

6 Deandre 

MuhammadDariel 

2 2 1 2 7    

7 Devia Menoza 3 3 4 3    15 

8 Earlane Khalisa Sabrina 

K 

4 3 2 3   12  

9 Fitri Ramadhani  Nur 

Evendi 

2 2 1 2 7    

1

0 
Jesika Karoline 1 2 2 2 7    

1

1 
Khafid Arkana Saputra 4 4 3 4    15 

1

2 
Kanza Aurelia 

Ramadhani 

4 4 4 3    15 

1

3 
Lutfi Wijaya 4 3 3 4   12  

1

4 
M. Daffa Kairan Mirza 4 4 4 4    16 

1

5 
M. Gustiando Pratama 

Aji 

4 4 3 4    15 

1

6 
M. Ikhsan 3 2 3 2  10   

1

7 
M. Naufal N.J 3 3 3 3   12  

1

8 
M. Rafli Wiratama 3 4 4 4    15 

1

9 
Nisrina Karamita T 3 3 4 2   12  

2

0 
Qolbi Salfania 2 1 2 2 7    

2

1 
Qolbi Silfania 2 3 3 4   14  

2

2 
Rainan Anandia Putri 4 4 4 4    16 

2

3 
Reisya Aulia Ananda 3 3 3 3   12  

2 Revanya Berlian 4 4 4 4    16 



 

4 Salsabila 
2

5 
Ridho Fauziansyah 4 4 4 3    15 

2

6 
Rioe Fatih Syah 3 2 3 2  10   

2

7 
Sekar Arumi Wulan R  2 1 2 2 7    

2

8 
Shakira Putri Saprilia 4 4 4 4    16 

2

9 
Tatsbita Desta Shakila 3 2 2 3  10   

3

0 
Widya Alpi Inayah 2 1 2 2 7    

Jumlah Anak 6 4 8 12 

Jumlah  Anak            X 100 

Jumlah Keseluruhan Anak 

20

% 

13

% 

27

% 

40

% 

 

Berdasarkan tabel diatasdapat di ketahui bahwa dari hasil observasi pada 

siklus I pertemuan ke-1, anak yang berkembang sangat baik (BSB) yaitu hanya 

sebanyak 6 anak atau 20% saja, setelah dilakukan tindakan pada pertemuan ke-2 

jumlah anak yang berkembang sangat baik (BSB) meningkat menjadi 12anak atau 

40%, sedangkan anak dalam kategori berkembang sesuai harapan (BSH) yaitu 

sebanyak 8 anak atau 27%, dalam kategori mulai berkembang (MB) sebanyak 4 anak 

atau 13%, dalam kategori belum berkembang (BB) sebanyak 6 anak atau 20%.  

Hasil persentase diatas menunjukkan bahwa kemampuan sains anak melalui 

pemanfaatan tanaman apotek hidupbelum berhasil dicapai karena anak didik yang 

mencapai kategori memiliki kemampuansains yang baik (Berkembang Sangat 

Baik/BSB) hanya sebanyak40% saja. Hal tersebutmasih belummencapai target yang 

telah ditentukan yaitu sebanyak 80%.Maka peneliti mengadakan pengamatan pada 

siklus II. 

d. Refleksi 

Hasil refleksi terhadap siklus I pertemuan ke-1 dan ke-2 dapat dirincikan 

sebagai berikut: 

1) Pertemuan ke-1 

Pada pertemuan ke-1, guru masih kurang dalam mengkondisikan kelompok 

B3, hal ini terlihat dari kurangnya konsentrasi anak dalam mengikutikegiatan dan 

masih ada anak yang bermain sendiri selama kegiatan berlangsung. Anak didik belum 

terbiasa dengan menanam dan menyiram tanaman yang diterapkan sehingga mereka 

cenderung gugup dan kurang paham terhadap instruksi yang diberikan. Anak belum 

tertarikdengan kegiatan yang diarahkan. 



 

Pada pertemuan ke-1 ini, guru dan peneliti mencari solusi bagi anak didik 

yang masih merasakan kesulitan dan hambatan-hambatan pada saat kegiatan 

menanam berlangsung yaitu guru mencoba menggunakan arahan yang sama namun 

dengan metode yang berbeda yaitu dengan menanam seraya bernyanyi untuk menarik 

perhatian anak. Refleksi pada pertemuan ke-1 ini dilaksanakan pada siklus berikutnya 

dengan harapan dapat memperbaiki kegiatan pada pertemuan ke-2.   

2) Pertemuan ke-2 

Pada pertemuan ke-2, anak didik sudah terlihat cukup aktif dan mulai berani 

dalam menanam tanaman, kemampuan sains anak mulai berkembang dengan baik 

namun belum secara keseluruhan, hal tersebut terlihat ketika anak melakukan 

kegiatan menanam anak sudah tidak takut kotor, dan anak mulai menyukai kegiatan 

menanam serta menyayangi lingkungan. Anak sudah mulai tertarik dengan kegiatan 

menanam tanaman walaupun masih ada sebagian anak yang masih dibantu oleh guru. 

Pada pertemuan ke-2 ini, guru dan peneliti mencari solusi bagi anak didik 

yang masih merasa ragu-ragu/ masih perlu bantuan dalam menanam tanaman pada 

saat kegiatan tersebut berlangsung yaitu guru mencoba memberikan bimbingan dan 

motivasi kepada anak agar dapat melakukan kegiatan menanam, selain itu guru akan 

menggunakan media yang sama namun dengan pembagian kelompok dalam kegiatan 

yg berbeda. Refleksi pada pertemuan ke-2 ini dilaksanakan pada siklus berikutnya 

dengan harapan dapat memperbaiki kegiatan pada siklus ke II. 

2. Siklus II 

Setelah dilakukan tindakan pada siklus I ternyata hasilnya masih 

menunjukkan banyak anak yang belum mampu mencapai standar penilaian 

berkembang sangat baik yaitu 80%.Hal tersebut membuat peneliti berusaha 

melakukan perbaikan melalui kegiatan pada siklus II. Adapun kegiatan pada siklus II 

adalah sebagai berikut: 

a. Perencanaan 

Persiapan tindakan pertama adalah perencanaan. Berdasarkan diskusi dan 

evaluasi pada siklus I, peneliti dan ibu Bertilia, S.Pd serta ibu Masainiselaku guru 

kelompok B3, telah menyiapkan dan menyusun beberapa kebutuhan yaitu: 

1) Menyusun Rencana Kegiatan Harian (RKH) yang akan digunakan yaitu 

dengan tema tanaman dan sub tema membedakan aroma dari jamu jahe, 

kunyit dan kencur 

2) Menyiapkan media/alat yang akan digunakan dalam dalam kegiatan 

tersebut sesuai dengan RKH 



 

3) Membuat istrumen observasi sebagai pengukur peningkatan sains anak. 

 

b. Pelaksanaan  

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah mengelola kegiatan 

pembelajaran dengan memberikan pengalaman langsung kepada anak didik dengan 

perbaikan dari siklus I. Dalam tahap ini kegiatan yang dilakukan akan dilaksanakan 

berdasarkan rencana kegiatan  harian yang telah dirancang sebelumnya dan peneliti 

menjadi pendidik dalam kegiatan pembelajaran ini.Pada setiap pertemuandiawali 

dengan kegiatan awal, kegiatan inti, istirahat dan penutup. 

1) Pertemuan ke-1 

Pelaksanaan tindakan pada siklus II pertemuan ke-1 ini berlangsung pada 

hari Rabu tanggal 16Februari 2017, mulai pukul 07.30-10.00 WIB dengan 

tema/subtema tanaman/membedakan aroma dari jamu kunyit, jahe dan kencur, 

dengan jumlah anak didik sebanyak 30 anak. Pelaksanaan tidakannya yaitu, guru 

membuka kegiatan awal pembelajaran dengan mengucapkan salam pembukaan, 

berdoa, berdzikir, membaca hadits-hadits pendek dan surat-surat pendek. Dilanjutkan 

dengan pemberian semangat dan motivasi kepada anak didik dengan menyanyikan 

lagu anak, kemudian guru mengabsen kehadiran anak didik. Selanjutnya guru 

mengkomunikasikan tema hari ini yaitu tanaman/membedakan aroma dari jamu jahe, 

kunyit dan kencur, dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh anak (mencicipi jamu). 

Guru bercakap-cakap dan mengajak anak menyebutkan tanaman apa saja yg bisa 

dijadikan obat tradisional, seperti:jahe, kunyit, kencur, kumis kucing, dan lain-lain. 

Kegiatan inti, Guru menugaskan anak untuk membedakan tanaman 

berdasarkan aroma dan warna. Setelah itu dilanjutkan dengan memperlihatkan 

berbagai macam tanaman obat-obatan. Kemudian guru menyampaikan aturan dalam 

mengenali macam-macam tanaman, baik dari daun, warna, bentuk dan aroma serta 

memberikan contoh melalui indra pencuiman dan indra pengecap untuk mengetahui 

perbedaan dari macam-macam tanaman obat-obatan. Guru membimbing anak dalam 

melakukan kegiatan tersebut. Setelah kegiatan selesai anak didik di istirahatkan 

(memakan bekal). 

Kegiatan penutup, dilakukan guru dengan melakukan evaluasi tanya jawab 

seputar kegiatan yang telah dilakukan  (mengulas kembali yang telah dipelajari, 

menanyakan perasaan anak selama kegiatan), menginformasikan untuk kegiatan 

besok, berdoa, , salam, dan berbaris dengan rapi sebelum pulang.  

 

2) Pertemuan ke-2 

Pelaksanaan tindakan pada siklus II pertemuan ke-2 ini berlangsung pada 

hari Kamis tanggal 17Februari 2017, mulai pukul 07.30-10.00 WIB dengan 

tema/subtema tanaman/membedakan aroma dari jamu kunyit, jahe dan kencur, 



 

dengan jumlah anak didik sebanyak 30 anak. Pelaksanaan tidakannya yaitu, guru 

membuka kegiatan awal pembelajaran dengan mengucapkan salam pembukaan, 

berdoa, berdzikir, membaca hadits-hadits pendek dan surat-surat pendek. Dilanjutkan 

dengan pemberian semangat dan motivasi kepada anak didik dengan menyanyikan 

lagu anak, kemudian guru mengabsen kehadiran anak didik. Selanjutnya guru 

mengkomunikasikan tema hari ini yaitu tanaman/membedakan aroma dari jamu 

kunyit, jahe dan kencur dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh anak 

(mencicipi).Guru bercakap-cakap dan menjawab pertanyaan “tumbuhan apa yang 

bisa dijadikan obat”.  

Kegiatan inti, Guru menugaskan anak untuk membedakan bentuk dan 

ukuran dari jahe, kunyit dan kencur. Setelah itu dilanjutkan dengan bercakap-cakap 

bersama anak-anak sebelum kegiatan tersebut dimulai. Kemudian guru 

memperlihatkanwarna apa saja yg ada dalam jamu tersebut. Aturandalam permaianan 

ini adalah anak membedakan aroma jamu dan menebak jamu apa yang telah 

diciumnya melalui indra penciuman. Setelah kegiatan selesai anak didik di 

istirahatkan (memakan bekal). 

Kegiatan penutup, dilakukan guru dengan melakukan evaluasi tanya jawab 

seputar kegiatan yang telah dilakukan (mengulas kembali yang telah dipelajari, 

menanyakan perasaan anak selama kegiatan), menginformasikan untuk kegiatan 

besok, berdoa, , salam, dan berbaris dengan rapi sebelum pulang.  

c. Pengamatan/Observasi  

Pada saat pelaksanaan tindakan berlangsung, peneliti melakukan observasi 

(pengamatan) dengan mengisi instrumen yang sudah disiapkan, yaitu lembar 

observasi terhadap kesiapan anak didik pada saat kegiatan berlangsung dan menilai 

perkembangan sains (apotek hidup) anakberdasarkan hasil unjuk kerja anak.Berikut 

hasil persentase nilai anak didik dalam mengembangkan kemampuan sains ( apotek 

hidup )anakmelalui permaian lompat tali pada siklus II pertemuan ke-1 dapat dilihat 

pada tabel berikutini: 

Tabel 10 

Hasil Pengamatan PengembanganSains Anak pada Siklus II (Pertemuan ke-1) 

pada Tanggal 16Februari 2017 

 

 

N

o 

 

Nama Anak 

Indikator 

Pencapaian 

Keterangan 

1 2 3 4 B

B 

MB BS

H 

BS

B 
1 Alfaridzi Harlys Budi S 3 3 2 2  10   

2 Angel Ramadhani 3 3 2 3   14  

3 Anggi Haura Nabila 2 2 2 2 8    

4 Ardani Balapradana 3 4 4 4    15 

5 Chika Nurul Aini 4 4 4 4    16 



 

6 Deandre 

MuhammadDariel 

2 2 1 2 7    

7 Devia Menoza 4 4 4 3    15 

8 Earlane Khalisa Sabrina 

K 

4 4 4 4    16 

9 Fitri Ramadhani  Nur 

Evendi 

2 2 1 2 7    

1

0 
Jesika Karoline 1 2 2 2 7    

1

1 
Khafid Arkana Saputra 4 4 4 4    16 

1

2 
Kanza Aurelia 

Ramadhani 

4 4 4 4    16 

1

3 
Lutfi Wijaya 3 3 3 3   12  

1

4 
M. Daffa Kairan Mirza 4 4 4 4    16 

1

5 
M. Gustiando Pratama 

Aji 

4 4 3 4    15 

1

6 
M. Ikhsan 3 2 2 3  10   

1

7 
M. Naufal N.J 4 4 4 4    16 

1

8 
M. Rafli Wiratama 3 4 4 4    15 

1

9 
Nisrina Karamita T 3 3 4 2   12  

2

0 
Qolbi Salfania 3 4 4 4    15 

2

1 
Qolbi Silfania 4 4 3 4    15 

2

2 
Rainan Anandia Putri 3 4 4 4    15 

2

3 
Reisya Aulia Ananda 4 4 4 4    16 

2

4 
Revanya Berlian 

Salsabila 

4 4 4 4    16 

2

5 
Ridho Fauziansyah 4 4 4 3    15 

2

6 
Rioe Fatih Syah 3 4 4 4    15 

2

7 
Sekar Arumi Wulan R  2 1 2 2 7    

2 Shakira Putri Saprilia 4 4 4 4    16 



 

8 

2

9 
Tatsbita Desta Shakila 3 2 2 3  10   

3

0 
Widya Alpi Inayah 2 1 2 2 7    

Jumlah Anak 6 3 3 18 

Jumlah  Anak            X 100 

Jumlah Keseluruhan Anak 

20

% 

10

% 

10

% 

60

% 

 

Berdasarkan tabel diatasdapat di ketahui bahwa dari hasil observasi pada 

siklus I, anak yang berkembang sangat baik (BSB) yaitu hanya sebanyak 12 anak atau 

40% saja, setelah dilakukan tindakan pada siklus IIpertemuan ke-1 jumlah anak yang 

berkembang sangat baik (BSB) meningkat menjadi 18 anak atau 60%, sedangkan 

anak dalam kategori berkembang sesuai harapan (BSH) sebanyak 3 anak atau 10%, 

dalam kategori mulai berkembang (MB) sebanyak 3 anak atau 10%, dalam kategori 

belum berkembang (BB) sebanyak  6 anak atau 20%.  

Hasil persentase diatas menunjukkan bahwa kemampuan sains (apotek 

hidup) anak melalui pemanfaatan tanaman apotek hidup pada siklus II pertemuan ke-

1 belum berhasil dicapai karena anak didik yang mencapai kategori memiliki 

kemampuansains (apotek hidup) yang baik (Berkembang Sangat Baik/BSB) hanya 

sebanyak60% saja. Hal tersebut belummencapai target yang telah ditentukan yaitu 

80%. Maka peneliti mengadakan pengamatan pada pertemuan ke-2.Berikut hasil 

persentase nilai anak didik dalam mengembangkan kemampuan sains anak melalui 

pemanfaatan tanaman apotek hidup pada siklus II pertemuan ke-2 dapat dilihat pada 

tabel berikut ini: 

Tabel 11 

Hasil Pengamatan Pengembangan Sains Anak 

Pada Siklus II Pertemuan ke-2 pada Tanggal 17Februari 2017 

 

N

o 

 

Nama Anak 

Indikator 

Pencapaian 

Keterangan 

1 2 3 4 B

B 

M

B 

BS

H 

BS

B 

1 Alfaridzi Harlys Budi S 4 4 4 4    16 

2 Angel Ramadhani 4 4 4 4    16 

3 Anggi Haura Nabila 4 4 4 4    16 

4 Ardani Balapradana 4 4 4 4    16 

5 Chika Nurul Aini 4 4 4 4    16 

6 Deandre 

MuhammadDariel 

4 4 4 4    16 

7 Devia Menoza 4 4 4 4    16 

8 Earlane Khalisa Sabrina 

K 

4 4 4 4    16 



 

9 Fitri Ramadhani  Nur 

Evendi 

2 1 2 2 7    

1

0 
Jesika Karoline 3 2 2 3  10   

1

1 
Khafid Arkana Saputra 4 4 4 4    16 

1

2 
Kanza Aurelia 

Ramadhani 

4 4 4 4    16 

1

3 
Lutfi Wijaya 4 4 4 4    16 

1

4 
M. Daffa Kairan Mirza 4 4 4 4    16 

1

5 
M. Gustiando Pratama 

Aji 

4 4 4 4    16 

1

6 
M. Ikhsan 4 4 4 4    16 

1

7 
M. Naufal N.J 4 2 3 3   12  

1

8 
M. Rafli Wiratama 4 4 4 4    16 

1

9 
Nisrina Karamita T 4 4 4 4    16 

2

0 
Qolbi Salfania 3 2 2 3  10   

2

1 
Qolbi Silfania 4 4 4 4    16 

2

2 
Rainan Anandia Putri 4 4 4 4    16 

2

3 
Reisya Aulia Ananda 4 4 4 3    16 

2

4 
Revanya Berlian 

Salsabila 

4 4 4 4    16 

2

5 
Ridho Fauziansyah 4 4 4 4    16 

2

6 
Rioe Fatih Syah 4 4 4 4    16 

2

7 
Sekar Arumi Wulan R  2 1 2 2 7    

2

8 
Shakira Putri Saprilia 4 4 4 4    16 

2

9 
Tatsbita Desta Shakila 4 4 4 4    16 

3

0 
Widya Alpi Inayah 4 4 4 4    16 

Jumlah Anak 2 2 1 25 



 

Jumlah  Anak            X 100 

Jumlah Keseluruhan Anak 

7

% 

7

% 

3

% 

83

% 

 

Berdasarkan tabel diatasdapat di ketahui bahwa dari hasil observasi pada 

siklus II pertemuan ke-1, anak yang berkembang sangat baik (BSB) yaitu hanya 

sebanyak 15 anak atau 50% saja, setelah dilakukan tindakan pada pertemuan ke-2 

jumlah anak yang berkembang sangat baik (BSB) meningkat menjadi 25anak atau 

83%, sedangkan anak dalam kategori berkembang sesuai harapan (BSH) yaitu 

sebanyak 1 anak atau 3%, dalam kategori mulai berkembang (MB) sebanyak 2 anak 

atau 7%, dalam kategori belum berkembang (BB) sebanyak 2 anak atau 7%.  

Hasil persentase diatas menunjukkan bahwa upaya mengembangkan 

kemampuan sains anak melalui pemanfaatan tanaman apotek hidup sudah berhasil 

mencapai target yang telah ditentukan yaitu kemampuansains (apotek hidup) anak 

dalam kategori baik (Berkembang Sangat Baik/BSB) sebanyak83%. Maka upaya 

mengembangkan kemampuan sains anak melalui pemanfaatan tanaman apotek hidup 

pada kelompok B3 di TK Dharma Wanita Sukarame Bandar Lampung dinyatakan 

berhasil. 

 

 

d. Refleksi 

Hasil refleksi terhadap siklus II pertemuan ke-1 dan ke-2 dapat dirincikan 

sebagai berikut: 

1) Pertemuan ke-1 

Pada pertemuan ke-1, guru sudah dapat mengkondisikan kelompok B3, hal 

ini terlihat dari konsetrasi dan antusias anak dalam mengikuti kegitan menanam 

tanaman obat-obatan ( apotek hidup). Anak sudah menyayangi  lingkungan dengan 

cara bercocok tanam dilingkungan sekolah maupun dirumah. Anak sudah tidak lagi 

dibantu oleh guru walaupun masih ada yang takut kotor dalam menanam dan 

menyiram.  

Pada pertemuan ke-1 ini, guru dan peneliti mencari solusi bagi anak didik 

yang masih merasakan hambatan-hambatan pada saat menanam tanaman berlangsung 

yaitu guru mencoba menggunakan permainan yang sama dengan pembagian 

kelompok, namun guru mencoba memberikan reward bagi kelompok yang berhasil 

melakukan kegiatan menanam dan menyiram dengan baik. Refleksi pada pertemuan 

ke-1 ini dilaksanakan pada siklus berikutnya dengan harapan dapat memperbaiki 

kegiatan dan antusias anak pada pertemuan ke-2.   

2) Pertemuan ke-2 

Pada pertemuan ke-2, proses pembelajaran dalam mengembangkan 

kemampuan sains anak sudah berkembang dengan baik. Anak didik sudah terlihat 



 

lincah serta tidak ragu-ragu lagi dalam melakukan kegiatan menanam dan menyiram. 

Anak didikpun cukup aktif dan antusias dalam mengikuti kegiatan tersebut dengan 

senang. 

Berdasarkan hasil refleksi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 

tindakan terakhir pada siklus II pola pembelajaran telah sesuai dengan apa yang 

diharapkan, sehingga tindakan penelitian berakhir pada siklus II. Untuk lebih mudah 

memahami tingkatan setiap siklus dari pra siklus, siklus I, hingga siklus akhir dapat 

penulis tuangkan dalam tabel berikut: 

Tabel 12 

Rekapitulasi Persentase Pengembangan Sains Anak melalui Pemanfaatan 

Tanaman Apotek Hidup Kelompok B3di TK Dharma Wanita SukarameBandar 

Lampung 

pada Pra Siklus, Siklus I, dan Siklus II 

 

 

Siklus 

 

Pertemuan 

Nilai 

Perkembangan 

Jumlah 

Anak 

Jumlah 

Persentase 

 

Pra 

Siklus 

 BB 8 28% 

MB 10 32% 

BSH 7 23% 

BSB 5 17% 

 

 

 

1 

BB 9 30% 

MB 6 20% 

 

I 

 BSH 9 30% 

BSB 6 20% 

 

2 

BB 6 20% 

MB 4 13% 

BSH 8 27% 

BSB 12 40% 

 

 

 

II 

 

1 

BB 6 20% 

MB 3 10% 

BSH 3 10% 

BSB 18 60% 

 

2 

BB 2 7% 

MB 2 7% 

BSH 1 3% 

BSB 25 83% 

C. Pembahasan Hasil Pelaksanaan Tindakan Siklus I dan Siklus II 

 

Taman Kanak-kanak adalah pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 

perkembangan, baik jasmani maupun rohani anak diluar lingkungan keluarga 

sebelum memasuki pendidikan dasar, sebagai usaha yang dilakukan agar anak usia4-6 

tahun lebih siap untuk mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya.Pada dasarnya setiap 



 

anak telah memiliki potensi pada dirinya, dengan potensi tersebut anak membutuhkan 

aktifitas atau kegiatan yang kreatif dan menyenangkan agar potebsi tersebut dapat 

berkembang. 

Sebagian guru berpendapat bahwa dengan penggunaan media dalam 

pembelajaran membantu anak dalam mencapai tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai, namun hal tersebut membutuhkan waktu lebih banyak dan persiapan 

pembelajaran yang variasi dan menarik untuk anak. Dalam pembelajaran media 

merupakan alat yang digunakan untuk melakukan pengajaran yang baik dan efektif. 

Dalam meningkatkan kemampuan anak perlu menggunakan media/alat permainan 

yang tepat, menarik, dan menyenangkan dalam proses pembelajaran agar kemampuan 

anak berkembang secara optimal dan anak tidak jenuh dalam mengikuti proses 

pembelajaran.Berdasarkan hasil wawancara dapat peneliti digambarkan bahwa media 

sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran. Dari hasil wawancara terhadap 

beberapa anak dapat peneliti simpulkan bahwa anak merasa senang mengikuti kegitan 

yang dilakukan oleh peneliti . 

Selanjutnya hasil wawancara terhadap guru kelompok B3 dapat peneliti 

gambarkan yaitu tanggapan dari guru kelompok B3 terhadap perkembangan sains 

anak sangat positif, karena menurut guru kelompok B3dengan pembelajaran sains 

anak dapat menumbuhkan rasa peduli terhadap lingkungan dan kesehatan. Selain itu, 

perkembangan sains ini belum pernah di terapkan di TK Dharma Wanita Sukarame 

Bandar Lampung jadi anak antusias dalam mengikuti kegiatan tersebut. Dengan 

begitu anak tidak bosan dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan 

sains anak melalui pemanfaatan tanaman apotek hidup. 

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti termasuk dalam jenis penelitian 

tindakan kelas.Penelitian tindakan kelas ini dilakukan secara kolaboraif dengan guru 

kelas.Penelitian dilaksanakan dalam dua siklus, masing- masing siklus terdiri dari dua 

kali pertemuan.Setiap siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan 

refleksi.Penggunaan data lapangan menggunakan lembar observasi yang berupa BB 

(Belum Berkembang), MB (Mulai Berkembang), dan BSH (Berkembang Sesuai 

Harapan), Wawancara, dan Dokumentasi.Pengambilan data tersebut dilakukan untuk 

mengetahui perkembangan sains anak melalui pemanfaatan tanaman apotek 

hidup.Menurut guru kelompok B3 dijumpai kendala dalam mengembangkan 

kemampuan sainsyaitu sulit untuk membuat anak mengikuti kegiatan dengan 

tertib/teratur karena kegiatan ini dilaksanakannya diluar kelas. Selain kendala diatas, 

menurut guru kelompok B3perekembangan sains ini juga memiliki keunggulan, yaitu 

dapat menciptakan emosi yang positif bagi anak sebab ketika anak bergerak, 

berteriak, dan tertawa, selain itu juga fisik anak akan menjadi kuat dan sehat. 

Pengembangan sains pada setiap pertemuan dilakukan dengan menggunakan 

metode yang berbeda, pada siklus I pertemuan ke-1 menggunakan media tanaman 

dan air untuk menyiram, sedangkan pertemuan ke-2 menggunakan media dari jahe, 

kunyit, dan kencur serta jamu tradisional. Pada siklus II permainan yang digunakan 

sama yaitu pengembangan sains, namun metode yang digunakan berbeda pada 

pertemuan ke-1 anak didik dibagi kedalam dua kelompok, sedangkan pertemuan ke-2 



 

dibagi juga kedalam dua kelompok namun guru akan memberikan reward pada 

kelompok yang dapat melakukan kegiatan dengan baik. 

Setiap anak memilik kemampuan yang berbeda antara satu dengan yang lain, 

begitu juga pada anak didik kelompok B3 di TK Dharma Wanita Sukarame Bandar 

Lampung. Ada anak yang mengalami peningkatan, ada anak yang mengalami 

penurunan, dan ada anak yang hasilnya sama disetiap siklusnya. Kegiatan pertama 

yang dilakukan peneliti adalah mengetahui kondisi awal sebelum tindakan.Dari hasil 

pra tindakan kemampuan sains (apotek hidup) anak dapat dilihat pada persentase 

yang di peroleh anak pada kriteria BB sebanyak 8 anak (28%), MB sebanyak 10 anak 

(32%),BSH7 anak (23%), dan kriteria BSB sebanyak 5 anak (17%). Dari persentase 

diatas menunjukkan bahwa anak yang belum berkembang (BB) pada pra tindakan 

masih terlihat tinggi yaitu 8 anak (28%), para anak didik yang belum berkembang ini 

masih perlu banyak dorongan dan bimbingan dalam proses pembelajaran. 

Pada siklus I pertemuan ke-1 persentase perkembangan kemampuan sains 

anak melalui pemanfaatan tanaman apotek hidup yangbelum berkembang masih 

terlihat tinggi yaitu sebanyak 9 anak (30%), anak didik dalam kategori BB ini masih 

perlu banyak dorongan dan bimbingan dalam proses pembelajaran. Sedangkan anak 

didik yangmulai berkembang yaitu sebanyak 6 anak (20%), anak didik dalam 

kategoriMB ini sudah mampu untuk melakukan kegiatan namun masih dibantu oleh 

guru.Jumlah persentase anak didik yang berkembang sesuai harapan sebanyak9 anak 

(30%), anak didik dalam kategori BSH ini sudah mampu untukmelakukan kegiatan 

dengan lincah dan tidak malu-malu lagi. Berikutnya yaitu jumlah persentase anak 

didik yang berkembang sangat baik yaitu 6 anak (20%),  jumlah yang sangat rendah 

dari target perkembangan yang ditentukan yaitu 80%. Akan tetapi anak didik dalam 

kategori BSB ini sudah mampu menyebutkan nama dan ciri baik dari bentuk, warna, 

bau dan ukuran.  

Pada Siklus I pertemuanke-2 perkembangan sains anak melalui pemanfaatan 

tanaman apotek hidup sudah mengalami peningkatan terlihat dari berkurangnya 

persentase anak didik yang belum berkembang menjadi 6 anak (20%), beberapa anak 

didik dalam kategori BB ini masih memerlukan bimbingan dari guru untuk 

melakukan kegiatan. Persentase untuk anak didik yang mulai berkembangyaitu 

sebanyak 4 anak (13%). Sedangkan persentase anak didik yangberkembang sesuai 

harapan yaitu 8 anak (27%). Untuk persentase anak didik yang berkembang sangat 

baik mengalami peningkatan menjadi 12 anak (40%), jumlah ini sedikit lebih 

bertambah dibanding dengan jumlah sebelumnya. Akan tetapi belum mencapai 

indikator keberhasilan yang ditentuka yaitu 80%. 

Pada siklus II pertemuan ke-1 persentase indikator pencapaian 

perkembangan sains anak yang belum berkembang BB terus mengalami penurunan 

jumlah presentase menjadi 6 anak (20%), jumlah ini sudah semakin sedikit dibanding 

jumlah persentase sebelumnya anak didik dalam kategoriBB ini, sedikit mengalami 

keterlambatan dalam berkembang di karenakan ada beberapa anak yang memiliki 

rasa takut , dan ada juga yang terkadang tidak masuk sekolah. Begitu pula dengan 

indikator pencapaian anak didik yang mulai berkembangjuga mengalami penurunan 



 

yaitu menjadi 3 anak (10%),anak didik dalam kategori MB ini sudah mampu 

melakukan kegiatan dengan baik namun masih dibantu oleh guru. Sedangkan anak 

didik yang berkembang sesuai harapan yaitu 3 anak (10%), anak didik dalam kategori 

BSH ini sudah dapat melakukan kegiatan dengan baik, dan tidak malu-malu/ragu-

ragu lagi. Tingkat capaian indikator yang ingin dikembangkan yaitu berkembang 

sangat baik persentasenya terus meningkat yaitu18 anak (60%) akan tetapi dengan 

jumlah tersebut belum bisa dikatakan berhasil, karena belum mencapai80%. Dengan 

permainan yang lebih kreatif serta bimbingan dan dorongan guru dalam proses 

pembelajaran akan bisa meningkatkan hasil persentase indikator BSB agar mencapai 

sesuai target pencapaian yaitu sebanyak 80%. 

Pada siklus IIpertemuan ke-2 ini menghasilkan persentase anak yangbelum 

berkembangyaitu hanya 2 anak (7%) saja, jumlah yang semakin berkurang dari 

presentase pada pertemuan sebelumya karena para anak didik terus dibimbing dan 

diarahkan agar dapat melakukan kegiatandengan baik. Persentase anak yang mulai 

berkembangpun juga mengalami penurunan manjadi 2 anak (7%) jumlah ini semakin 

sedikit karena guru yang semakin maksimal dalam melaksanakan kegiatan belajar 

mengajar agar anak lebih aktif dalam mengikuti kegiatan sains anak. Selain itu, 

persentase anak yang berkembang sesuai harapan yaitu 1 anak (3%), jumlah ini pun 

semakin berkurang karena anak yang semakin antusias dalam mengikuti kegiatan 

sains. Sedangkan persentase pada anak yang berkembang sangat baik yaitu mencapai 

25 anak (83%), maka jumlah persentase tersebut dinyatakan berhasil karena 

jumlahnya telah mencapai target yang ditentukan yaitu 80%.  

Berdasarkan hasil refleksi dari kedua siklus tersebut melalui 4 kali 

pertemuan dalam kegiatan sains anak kelompok B3 di TK Dharma Wanita Sukarame 

Bandar Lampung dapat dijumpai peningkatan persentase perkembangan yang cukup 

berarti. Hal ini dapat terangkum dalam grafik berikut: 

  



 

Gambar 3 

Grafik Perkembangan Kemampuan Sains Anak Melalui Pemanfaatan 

Tanaman Apotek Hidup dikelompok B3 Sukarame Bandar Lampung pada 

Pra Siklus, Siklus I, dan Siklus II 

 

 
 

 
 

Berdasarkan grafik diatas dapat di pahami bahwa hasil observasi 

perkembangan sains anak sebelum memanfaatkan tanaman apotek hidupmampu 

mencapai kategori berkembang sangat baik (BSB) hanya sebanyak 5 anak (17%) saja. 

Setelah diterapkan pengembangan sains pada siklus I pertemuan ke-1 anak yang 

mencapai kategori BSB mulai bertambah yaitu menjadi 6 anak (20%). Pada siklus I 

pertemuan ke-2 anak didik dalam kategori BSB mencapai sebanyak 12 anak (40%). 

Pada siklus II pertemuan ke-1 anak didik dalam kategori BSB mencapai sebanyak 18 

anak (60%). Selanjutnya pada siklus II pertemuan ke-2 jumlah anak yang mencapai 

kategori BSB sebanyak 24 anak (80%). Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

perkembangan sains anak melalui pemanfaatan tanaman apotek hidup pada setiap 

pertemuan selalu mengalami peningkatan. 

Berdasarkan analisis pada siklus I dan siklus II maka dapat penulis 

simpulkan bahwa pemanfaatan tanaman apotek hidup memiliki peranan penting 

dalam mengembangkan kemampuan sains anak.Melalui pemanfaatan tanaman apotek 

hidup pengetahuan tentang manfaat obat-obatan herbal semakin mudah untuk 

dikonsumsi tanpa memiliki efek samping.Dengan pemanfaatan tanaman apotek hidup 
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dalam mengembangkan kemampuan sains anak pada kelompok B3 TK Dharma 

Wanita Sukarame Bandar Lampung menunjukkan hasil perkembangan yang sangat 

baik. 

  



 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat disimpukan bahwa  

dengan menggunakan apotekhidupdapatmengembangkankemampuanSains di TK 

Dharma WanitaSukarame Bandar Lampung. Hal ini dapat di lihat dari adanya 

perkembangan anak didik  yang mana pada pra siklus penelitian di ketahui anak didik 

yang mencapai standar penilaian berkembang sangat baik hanya ada 5 anak saja dari 

semua anak didik yang berjumlah 30 anak didik. Kemudian pada siklus 1 pertemuan 

1, anak yang memiliki kemampuansainssangat baik bertambah menjadi 6 anak, dan 

pada siklus Ipertemuan 2 bertambah lagi menjadi 12 anak didik. Kemudianpadasiklus 

2 pertemuan 1, anak yang memilikikemampuansainssangatbaikbertambahmenjadi 

18anakdidik, danpadasiklus 2 pertemuan 2 bertambahmenjadi 25anakdidikatau 83% 

anak didik telah mencapai standar penilain yang telah di tetapkan. 

  



 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan maka 

penulis ajukan beberapa saran. Saran tersebut diajukan kepada penentu kebijakan, 

pelaksana kebijakan, dan peneliti sebagai berikut. 

1. Terhadap Pihak Sekolah 

Di sarankan untuk membantu guru dalam menentukan metode yang tepat 

dalam proses kegiatan pembelajaran, pengenalan sains menjadi salah satu 

prioritas utama yang harus di capai dan dikembangkan dengan baik, 

mengawasi kegiatan  belajar mengajar yang di laksanakan oleh guru.   

2. Terhadap Guru  

Sebaiknya menindaklanjuti penelitian secara kontinu dengan selalu berfikir 

kreatif dan inovatif,dalam menciptakan pembelajaran yang baik dan 

menyenangkan bagi anak didik khususnya bagi anak- anak usia dini sehingga 

menjadikan mutu peserta didik dan pembelajaran lebih efektif dan bermanfaat 

bagi generasi selanjutnya. 

3. Terhadap Anak Didik 

Apapun materi yang di pelajari akan lebih mudah jika disertai dengan rasa 

suka dan semangat dalam menghadapinya dan di tambah dengan dukungan 

guru dan orang tua agar dapat bersekolah dengan hati yang senang. 

 

 



 

C. Penutup 

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang 

senantiasamencurahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat terselesaikan 

skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tercurahkan selalu kepada Nabi Muhammad 

SAW yang telah menghantarkan umat manusia kepada agama yang selalu memberi 

petunjuk di setiap kehidupan. 

Karena keterbatasan berfikir dan minimnya ilmu yang penulis miliki maka 

dalam penyusunan Skripsi ini masih banyak kekurangan dari berbagai segi. Oleh 

karena kekurangan tersebut, maka senantiasa diharapkan saran dan kritik dari 

pembaca, sehingga kelak dapat dijadikan bahan perbaikan untuk menuju 

kesempurnaan. Atas kritik dari pembaca sekalian, di ucapkan banyak terimakasih.  
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A. Setting Penelitian 

1. Tempat Penelitian  

Dalam penelitian ini,tempat penelitian di laksanakan di TK Dharma Wanita 

Sukarame Bandar lampung. 

 

2. Waktu Penelitian  

 

Waktu penelitian ini di laksanakan pada Bulan Agustus 2016 (prasurvey) 

Penerapan waktu penelitian mengacu pada pada kalender akademik sekolah, 

karna PTK memerlukan beberapa siklus yang membutuhkan proses belajar 

mengajar yang di laksanakan di kelas. 

 

3. Siklus PTK  

Penelitian tindakan kelas ini di laksanakan dalam 2 siklus, setiap siklus 

terdiri dari 3 kali pertemuan, 

untukmengembangkankemampuansainsanakmelaluipemanfaatantanamanap

otekhidup. 

 

B. Persiapan PTK 

Sebelum pelaksanaan PTK peneliti membuat berbagai instrumen yang akan di 

gunakan dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Adapun instrumen 

penelitiannya sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Instrumen Lembar Observasi Anak/Peserta Didik 

Lembar observasi adalah lembar yang harus diisi  oleh observer. 

Lembarobservasi ini berisi tentang kegiatan aktifitas anak selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung. Dalam penelitian yang di teliti yaitu Pemanfaatan 

tanaman apotek hidup untuk mengembangkan kemampuan sains anak, dengan bentuk 

penilaian empat item jawaban yaitu BSB(Berkembang sangat baik), MB (Mulai 

Berkembang), BB( belum berkembang). Adapun yang menjadi bahan pengamatan 

diantaranya: 

Tabel 3 

Contoh Tabel Lembar Observasi Peserta didik 

Uraian  Indikator  Keterangan  

 

Siklus 

1 

Siklus 2 

UpayaMengemban

gkanKemampuanS

ainsAnakmelaluiPe

manfaatanTanama

nApotekHidupKel

ompok B3 TK 

Dharma 

WanitaSukarame 

Bandar Lampung 

1. EksplorasidaninvestasiMen

unjuk dan mencari  

2. Mengembangkanketerampil

andasarsains 

3. Mengembangkan rasa ingin 

tahu, rasa senang  

4. Memahami pengetahuan 

tentang berbagai benda   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUMEN OBSERVASI ANAK DIDIK 

Nama Anak Didik :  

Tgl. Observasi       :  

Aspek 

perkembangan  

Indikator perkembangan Sains Perkembangan 

Sains 

BB M

B 

BSB 

Perkembangansai

nsanakusia 5-6 

Tahun 

 

1. EksplorasidaninvestasiMe

nunjuk dan mencari  

2. Mengembangkanketeramp

ilandasarsains 

3. Mengembangkan rasa 

ingin tahu, rasa senang  

4. Memahami pengetahuan 

tentang berbagai benda   

 

   

 

Keterangan :  

BB (BelumBerkembang) 

Apabila peserta didik belum memperlihatkan tanda-tanda awal perilaku yang 

dinyatakan aspek pencapaian perkembangan dengan baik sekor 50-59 (*) 

MB (Mulai Berkembang) 

Apabila peserta didik sudah mulai memperlihatkan adanya tanda-tanda awal yang 

dinyatakan dalam aspek pencapaian perkembangan tetapi belum konsisten sekor 60-

69 (**) 

BSB (Berkembang Sangat Baik) 

Apabila peserta didik terus menerus memperlihatkan berbagai prilaku yang 

dinyatakan dalam indikator secara konsisten atau telah membudaya 80-100(****) 

 

 

 

 

  



 

 

I. Kisi-kisi Wawancara dengan Guru Kelompok B.3 di TK Dharma Wanita 

Sukarame Bandar Lampung   

 

Nama guru    :      

Hari/Tanggal :  

 

No Variabel Pertanyaan 

 

Jawaban 

 

1 

 

Upaya 

Mengembangkan 

Kemampuan 

Sains Anak 

melalui 

Pemanfaatan 

Tanaman Apotek 

Hidup 

1. Menurut ibu apa yang dimaksud dengan kemampuan 

Sains? 

 

Sainsadalahilmu yang mempelajaritentangalam 

2. Apakah ibu menggunakan indikator yang sesuai dengan 

Sistem Pendidikan Nasional tentang Standar 

Pendidikan Anak Usia Dini? 

 

Iya, denganmenggunakan indicator, pembelajaranmenjadisemakinpraktis, mudahdimengertidanditerapkan. 

3. Media apa saja yang diterapkan oleh ibu dalam 

mengembangkan kemampuan sains anak? 

 

Untuksaatini media yang digunakandalampengembangankemampuansainsmelaluitanamanobatobatan yang tumbuhdilingkungansekitar 

4. Menurut ibu apakah strategi yang digunakan selama ini 

sudah tepat dalam mengembangkan kemampuan sains 

anak? 

 

Insyaallahsudah, strategi yang sayagunakandalammengembangkankemampuansainsanak 

5. Apakah ibu menyiapkan peralatan (tanaman obat-

obatan) sebelum proses pembelajaran dilaksanakan? 

 

Iya, sebelumpembelajarandimulai, terlebihdahulusayamenyiapkan media atauperalatan yang akandigunakandalampembelajaran 

6. Sudah tercapaikah tujuan ibu dengan menggunakan 

strategi yang ibu gunakan selama ini? 

 

Alhamdulilahsudah, strategi yang sayagunakandariharikeharimengalamiperbaikandalammengembangkankemampuansainsanak 

7. Menurut ibu apakah pembelajaran melalui pemanfaatan 

tanaman apotek hidup dapat mengembangkan 

kemampuan sains anak? 

 

Menurutsayaiya, denganadanyatanamanapotekhidup yang hidupdilingkungansekitarmengenalkankepadaanakbahwalingkunganmemilikikeragamanhayatiyang 

diciptakanallahuntukumatnya 

8. Apakah tanaman apotek hidup sudah pernah diterapkan 

di TK Dharma Wanita Sukarame Bandar Lampung? 

 

Sudah, tetapimasihkurangmaksimaldalampembelajarantersebut 

  9. Menurut ibu apakah tanaman apotek hidup dapat 

mengembangkan kemampuan sains anak? 
 

Menurutsayaiya, karenadenganmenggunakantanamanapotekhidupdenganmudahmemperkenalkankepadaanakuntukmenjagaalam 



 

 

 

 10.   Bagaimana tanggapan ibu terhadap pembelajaran dalam 

rangka mengembangkan kemampuan sains anak melalui 

pemanfaatan tanaman apotek hidup? 

 

Menututsayamengembangkankemampuansainsanakdenganmenggunakantanamanapotekhidupmerupakanlangkahpertamauntukmemperkenalkanbahwalingkunganmerupakanalam 

yang harusdijaga, dandilestarikan 

  11.   Menurut ibu adakah kendala-kendala yang dihadapi 

dalam pembelajaran 

kemampuansainsanakmelaluipemanfaatantanamanapotek

hidup ?  

Iya, kendala yang sayahadapiselamainidalampengembangankemampuansainsanakterdapatpadalingkungansekolah 

  12. Menurut ibu adakah keunggulan dari pembelajaran 

sainsdengan memanfatkan tanaman apotek hidup? 
Menurutsaya, pembelajaransainsdenganmenggunakantanamanapotekhidupmemilikikeunggulan yang nyata, terutamapadatanamanapotekhidup, sedikit demi 

sedikitanakmemahamidanmengertiberbagaimacamtanamanapotekhidupbaikdari cirri,,bentuk, warna, ukurandanbaunya. 

  13. Bagaimana pendapat ibu adakah peningkatan terhadap 

pengembangan kemampuan sains anak melalui 

pemanfaatan tanaman apotek hidup? 

 

Menurutsaya, pengembangankampuansainsanakmelaluipemanfaatantanamanapotekhidupmengalamipeningkatan yang sangatsignifikandariharikehari 

 

 

 

 

 

  



 

II. Kisi-kisi Observasi  Guru dalam Kegiatan Pemanfaatan Tanaman Apotek 

Hidup pada kelompok B.3 di TK Dharma Wanita Sukarame Bandar 

Lampung 

 

Nama Guru : 

Hari/Tanggal : 

Berilah tanda ceklist ( ) pada proses pembelajaran yang diamati! 

 

No 

 

Kegiatan 

Keterangan 

Penilaian 

 

Ket    Ya  Tidak 

1 

 

Guru menyiapkan media (tanaman) yang akan 

digunakan  

    

2 

 

Guru mengkomunikasikan tema dan kegiatan yang 

akan dilakukan oleh anak 

    

3 

 

 

Guru mengumpulkan anak untuk menjelaskan 

bagaimana cara menanam tanaman apotek hidup 

    

5 

 

Guru mengabsen serta menghitung jumlah anak 

bersama-sama sebelum menanam tanaman apotek 

hidup kedalam 2 kelompok  

    

6 Guru membagikan tanaman apotek hidup terlebih 

dahulu sebelum dimulai 
    

7 Guru  menyampaikan aturan dalam bercocok 

tanam  

    

8 Guru membimbing anak dalam proses bercocok 

tanam 
    

10 Guru mengobservasi anak selama bercocok tanam 

berlangsung 
    

11 Guru melakukan tanya jawab seputar kegiatan 

bercocok tanam  
    

13 Guru memberikan reward kepada semua anak     

 

 



 

 

III. Kisi-kisi Observasi Anak Selama Kegiatan Pembelajaran dalam 

Mengembangkan Kemampuan Sains Anak Melalui Pemanfaatan 

Tanaman Apotek Hidup Kelompok B.3 di TK Dharma Wanita Sukarame 

Bandar Lampung  
 

Hari/Tanggal : 

 

N

o 

 

Nama Anak 

 

Indikator Pencapaian 

 

 

Ket 

1 2 3 4  

1 Alfaridzi Harlys Budi S      

2 Angel Ramadhani      

3 Anggi Haura Nabila      

4 Ardani Balapradana      

5 Chika Nurul Aini      

6 Deandre Muhammad Dariel      

7 Devia Menoza      

8 Earlane Khalisa Sabrina K      

9 Fitri Ramadhani  Nur Evendi      

1

0 
Jesika Karoline      

1

1 
Khafid Arkana Saputra      

1

2 
Kanza Aurelia Ramadhani      

1

3 
Lutfi Wijaya      

1

4 
M. Daffa Kairan Mirza      

1

5 
M. Gustiando Pratama Aji      

1

6 
M. Ikhsan      

1

7 
M. Naufal N.J      

1

8 
M. Rafli Wiratama      

1

9 
Nisrina Karamita T      

2

0 
Qolbi Salfania      

2 Qolbi Silfania      



 

1 

2

2 
Rainan Anandia Putri      

2

3 
Reisya Aulia Ananda      

2

4 
Revanya Berlian Salsabila      

2

5 
Ridho Fauziansyah      

2

6 
Rioe Fatih Syah      

2

7 
Sekar Arumi Wulan R       

2

8 
Shakira Putri Saprilia      

2

9 
Tatsbita Desta Shakila      

3

0 
Widya Alpi Inayah 

     

 

Keterangan indikator: 

1. EksplorasidaninvestasiMenunjuk dan mencari  

2. Mengembangkanketerampilandasarsains 

3. Mengembangkan rasa ingin tahu, rasa senangt 

4. Memahami pengetahuan tentang berbagai benda   

  



 

CATATAN LAPANGAN PROSES PEMBELAJARAN TK DHARMA 

WANITA SUKARAME BANDAR LAMPUNG  

Hari, tanggal  : Selasa, 31 Januari 2017  

Tempat  : Ruang kelas B3 

Waktu  : 08.00-10.30 WIB 

 

Catatan Deskriptif 

 08.00 Bel berbunyi tanda masuk kelas, anak-anak berlarian untuk berbaris 

didepan kelas tanpa perlu anak-anak dikomando lagi. Anak-anak yang laki-laki 

membentuk barisan sebelah kanan dan anak-anak perempuan berbaris sebelah kiri, 

tetapi ada juga beberapa anak yang baru datang lalu mengikuti baris dengan teman 

yang lainnya. 

 Lalu Bu guru memimpin anak-anak untuk berbaris rapih kembali untuk 

merenggangkan perkembangan fisik motorik kasar seperti anak-anak diajak gerakan 

kepala, pundak lutut kaki, lutut kaki, telinga, mata dan mulut.Lalu Bu guru menyuruh 

anak masuk kekelas dengan secara teratur dimulai dari anak perempuan dulu lalu 

anak laki-laki mengikutinya. 

 Dan menyanyikan beberapa lagu lainnya seperti “rukun islam” macam-

macam hafalan doa-doa , hafalan hadist – hadis dan juga hafalan surah pendek” dan 

lain-lain. Lalu Bu guru mengabsen anak satu persatu, setelah selesai absen anak-anak 

disuruh nyayi lagu-lagu yang pernah diajarkan. 



 

 Setelah selesai absen anak-anak Bu guru melakukan pembukaan kepada anak-

anak “Assalammualaikum warhmatullohi wabarakaaatuh” anak-anak serentak 

menjawab “Waalaikumsalam Warahmatullohi wabarakaatuh” 

Selamat pagi anak-anak…? 

Anak-anak menjawab, “selamat pagi bu guru….” 

Ibu guru melanjutkan,apa kabar hari ini..? 

Para murid menjawab serentak Alhamdulillah …luar biasa …AllahuAkbar. 

 Pukul 08.00 Bu guru memberi aba-aba agar semua murid duduk dengan rapih. 

Selanjutnya, bu guru mulai memimpin mebaca surat pendek dan doa-doa, semua anak 

mengikuti secara serentak, mengucapkan atau melafalkan surat pendek diantaranya, 

surat An-nas, Al- lahab, Al-kausar, dan membaca doa sebelum dan sesudah makan, 

doa sebelum wudhu dan sesudah wudhu. Dan ada juga anak-anak yang mengikuti dan 

ada juga anak-anak tidak mau mengikuti dan diam saja. 

 Pukul 08.30 Setelah selesai membaca surat pendek dan doa-doa lalu anak-

anak melanjutkan membaca doa sebelum belajar. Lalu Bu guru memulai pelajaran 

dengan bertanya lewat lagu”siapa tahu sekarang hari apa? 

 Sambil berteriak dan berebut anak-anak menjawab,” selasa…selasa hari 

selasa..” 

 “anak bu guru pinter semuanya”. Bu guru melanjutkan masih dengan 

nyanyian,”siapa tahu hari ini tanggal berapa …? 



 

 Serentak anak-anak menjawab tanggal “ tiga puluh satu’dan tidak lupa Bu 

guru menanyakan bulan apa..? ada anak yang menjawab Januari dan Bu guru 

menanyakan tahun berapa ..? anak-anak menjawab tahun 2017 bu guru. 

 Ibu guru melanjutkan,”hari ini kita masih belajar tentang tema Tanaman anak-

anak coba liat kedepan Bu guru bawa apa ini ?lalu Bu guru memperlihatkan kepada 

anak-anak jamu tradisional ( kunyt, jahe, kencur ). Hari ini kita akan belajar tentang 

berbagai macam jamu yang bisa dibuat sendiri, yang hidup disekelilng rumah kita. 

tanaman apa saja yg bisa dijadikan obat-obatan yang tumbuh disekeliling kita. Coba 

anak-anak apa saja yang bisa dijdikan bat tradisional?? 

 “Ya anak Bu guru semuanya pinter, luar biasa anak Bu guru”. 

Hari ini kita akan belajar mengenal tumbuhan apa saja yang bisa dijadikan oat 

tradisional 

sertamencicipi berbagai macam jamu yang telah ibu guru siapkan., lalu membedakan 

warna dan rasa dari jamu tradisinal. ada anak yang mengikuti peraturan dan ada juga 

anak yang tidak mengikuti peraturan dengan tertib.Anak-anak sangat senang belajar 

hari ini saat mencicipi jamu, ada yang minta lagi ada juga yang tidak mau saat 

mencicipi jamu, karena mereka beranggapan bahwa jamu itu rasanya pahit. 

 Setelah selesai mencicipi jamu satu bergiliran, lalu bu guru meminta anak-

anak secara bergiliran menceritakan kedepan kelas tentang kegiatan yang sudah 

dilakukan, anak-anak sangat senang dan berantusias untuk maju kedepan kelas.Dan 

Bu guru dengan tertib. “Baiklah anak-anak kegiatan hari ini sedah selesai siapa yang 

mau istirahat dan makan” 



 

 Anak-anak senang saatnya makan cuci tangan dan sebelum makan membaca 

doa sebelum makan dan selesai makan tidak lupa membaca doa sesudah makan.  

Pukul 09.30 anak-anak membereskan tempat makannya dan merapihkan 

peralataan , kalau sudah rapih anak-anak duduk dibangkunya dengan meja yang 

rapih. Setelah anak-anak sudah diam dan sudah tertib tidak bersuara lagi bu guru 

bertanya tentang kegiatan hari ini. 

Bu guru mengevaluasi tentang kegiatan hari ini . Nah bu guru saatnya 

bertanya kepada anak-anak..? Hari kegiatan belajar hari ini anak-anak senang tidak 

..?Anak-anak serentak menjawab senang bu guru. 

Lalu bu guru memimpin membaca doa sebelum pulang dan membaca doa 

kedua orang tua sekaligus doa penutup, menandakan kegiatan hari ini sudah selesai. 

Setelah berdoa selesai, buku tabungan dibagikan pada anak-anak, sesuai dengan nama 

masing-masing. Sebelum pulang anak satu persatu bersalaman kepada bu guru. Anak 

mencium tangan bu guru dan mengucap salam. Satu persatu anak meninggalkan 

sekolah. Diluar mulai terdengar suara sepeda motor orang tua yang menjemput 

anaknya pulang.  

 

Catatan peneliti: 

Kekurangan: Sebagian anak merasa senang saat mencicipi jamu, namun ada beberapa 

anak yang takut saat mencicipi jamu. Anak anak merasa takut saat mencicipi jamu, 

karena mereka beranggapan bahwa semua jamu rasanya pahit. 



 

Ketercapaian keberhasilan pada pertemuan pertama ini sangat memuaskan 

anak-anak berkembang secara optimal.Kami sebagai guru juga sangat senang ketika 

melihat perkembangan anak sangat pesat dan bagus. 

Keberhasilan anak-anak mencapai 60% tingkat pencapaian berkembang sesuai 

harapan, dan 40% anak yang mulai berkembang. 

Jadi pada pertemuan ini dalam mengembangkan kemampuan sains anak 

melalui Pengenalan jamu tradisional berkembang sesuai harapan, namun masih akan 

dilanjutkan pada siklus berikutnya, agar pengenalan jamu tradisional berkembang 

sangat memuaskan.  

Lalu bu guru memimpin membaca doa sebelum pulang dan membaca doa 

kedua orang tua sekaligus doa penutup, menandakan kegiatan hari ini sudah selesai. 

Setelah berdoa selesai, buku tabungan dibagikan pada anak-anak, sesuai dengan nama 

masing-masing. Sebelum pulang anak satu persatu bersalaman kepada bu guru. Anak 

mencium tangan bu guru dan mengucap salam. Satu persatu anak meninggalkan 

sekolah. Diluar mulai terdengar suara sepeda motor orang tua yang menjemput 

anaknya pulang.  

 

  



 

CATATAN LAPANGAN PROSES PEMBELAJARAN TK DHARMA 

WANITA SUKARAME BANDAR LAMPUNG  

Hari, tanggal  : Senin, 30Januari2017 

Tempat  : Ruang kelas B3 

Waktu  : 08.00-10.30 WIB 

 

Catatan Deskriptif 

 08.00 Bel berbunyi tanda masuk kelas, anak-anak berlarian untuk berbaris 

didepan kelastanpa perlu anak-anak dikomando lagi. Anak-anak yang laki-laki 

membentuk barisan sebelah kanan dan anak-anak perempuan berbaris sebelah kiri, 

tetapi ada juga beberapa anak yang baru datang lalu mengikutibaris dengan teman 

yang lainnya. 

 Lalu Bu guru memimpin anak-anak untuk berbaris rapih kembaliuntuk 

merenggangkan perkembangan fisik motorik kasar seperti anak-anak diajak gerakan 

kepala,pundak lutut kaki, lutut kaki, telinga, mata dan mulut.Lalu Bu guru menyuruh 

anak masuk kekelas dengan secara teratur dimulai dari anak perempuan dulu lalu 

anak laki-laki mengikutinya. 

 Dan menyanyikan beberapa lagu lainnya seperti “rukun islam” macam-

macam hafalan doa-doa , hafalan hadist – hadis dan juga hafalan surah pendek” dan 

lain-lain. Lalu Bu guru mengabsen anak satu persatu, setelah selesai absen anak-anak 

disuruh nyayi lagu-lagu yang pernah diajarkan. 



 

 Setelah selesai absen anak-anak Bu guru melakukan pembukaan kepada anak-

anak “Assalammualaikum warhmatullohi wabarakaaatuh” anak-anak serentak 

menjawab “Waalaikumsalam Warahmatullohi wabarakaatuh” 

Selamat pagi anak-anak…? 

Anak-anak menjawab, “selamat pagi bu guru….” 

Ibu guru melanjutkan,apa kabar hari ini..? 

Para murid menjawab serentak Alhamdulillah …luar biasa …AllahuAkbar. 

 Pukul 08.00 Bu guru memberi aba-aba agar semua murid duduk dengan rapih. 

Selanjutnya, bu guru mulai memimpin mebaca surat pendek dan doa-doa, semua anak 

mengikuti secara serentak, mengucapkan atau melafalkan surat pendek diantaranya, 

surat An-nas, Al- lahab, Al-kausar, dan membaca doa sebelum dan sesudah makan, 

doa sebelum wudhu dan sesudah wudhu. Dan ada juga anak-anak yang mengikuti dan 

ada juga anak-anak tidak mau mengikuti dan diam saja. 

 Pukul 08.30 Setelah selesai membaca surat pendek dan doa-doa lalu anak-

anak melanjutkan membaca doa sebelum belajar. Lalu Bu guru memulai pelajaran 

dengan bertanya lewat lagu”siapa tahu sekarang hari apa? 

 Sambil berteriak dan berebut anak-anak menjawab,” senin…senin hari 

senin..” 

 “anak bu guru pinter semuanya”. Bu guru melanjutkan masih dengan 

nyanyian,”siapa tahu hari ini tanggal berapa …? 



 

 Serentak anak-anak menjawab tanggal “ tiga puluh’dan tidak lupa Bu guru 

menanyakan bulan apa..? ada anak yang menjawab Januari dan Bu guru menanyakan 

tahun berapa ..? anak-anak menjawab tahun 2017 bu guru. 

 Ibu guru melanjutkan,”hari ini kita masih belajar tentang tema Tanamananak-

anak coba liat kedepan Bu guru bawa apa ini ?lalu Bu guru memperlihatkan kepada 

anak-anak tumbuhan ( tanaman apotek hidup ). Hari ini kita akan belajar mengenal 

tanaman apa saja yg bisa dijadikan obat-obatan yang tumbuh disekeliling kita. Coba 

anak-anak sebutkan manfaat tanaman apotek hidup ?? 

 “Ya anak Bu guru semuanya pinter, luar biasa anak Bu guru”. 

Hari ini kita akan belajar mengenal tanaman apotek hidup serta menanam tanaman 

apotek hidup, lalu membedakan ukuran baik dari ukuran, bentuk, warna dan bau. ada 

anak yang mengikuti peraturan dan ada juga anak yang tidak mengikuti peraturan 

dengan tertib. 

 Anak-anak sangat senang belajar menanam tanaman apotek hidup tingkat 

pencapaian tingkat disiplin anak berkembang dengan baik.Seperti biasanya ada 

beberapa indikator perkembangan yang harus dikembangkan pada anak dalam 

mengembangkan disiplin tersebut. 

 Seperti anak dapat mengetahui cara-cara menanam tanaman apotek hidup dan 

mengenal berbagai macam tanaman apotek hidup. Anak juga akan senang hati  

melihat hasil dari karyanya sendiri yaitunmelipat baju anak akan senang dan 

pengetahuan anak pun akan berkembang. 



 

 Setelah selesai bercocok tanam, mengenal, dan mengetahui ciri dari tanaman 

apotek hidup baik dari segi ukuran, warna dan bau secara bergilir,lalu bu guru 

meminta anak-anak secara bergiliran menceritakan kedepan kelas tentang kegiatan 

yang sudah dilakukan, anak-anak sangat senang dan berantusias untuk maju kedepan 

kelas. Dan Bu guru dengan tertib. “Baiklah anak-anak kegiatan hari ini sedah selesai 

siapa yang mau istirahat dan makan” 

 Anak-anak senang saatnya makan cuci tangan dan sebelum makan membaca 

doa sebelum makan dan selesai makan tidak lupa membaca doa sesudah makan.  

Pukul 09.30 anak-anak membereskan tempat makannya dan merapihkan 

peralataan , kalau sudah rapih anak-anak duduk dibangkunya dengan meja yang 

rapih. Setelah anak-anak sudah diam dan sudah tertib tidak bersuara lagi bu guru 

bertanya tentang kegiatan hari ini. 

Bu guru mengevaluasi tentang kegiatanhari ini . Nah bu guru saatnya bertanya 

kepada anak-anak..? Hari kegiatan belajar hari ini anak-anak senang tidak..?Anak-

anak serentak menjawab senang bu guru. 

Lalu bu guru memimpin membaca doa sebelum pulang dan membaca doa 

kedua orang tua sekaligus doa penutup, menandakan kegiatan hari ini sudah selesai. 

Setelah berdoa selesai, buku tabungan dibagikan pada anak-anak, sesuai dengan nama 

masing-masing. Sebelum pulang anak satu persatu bersalaman kepada bu guru. Anak 

mencium tangan bu guru dan mengucap salam. Satu persatu anak meninggalkan 

sekolah. Diluar mulai terdengar suara sepeda motor orang tua yang menjemput 

anaknya pulang.  



 

 

Catatan peneliti: 

Kekurangan: anak-anak kurang memperhatikan gurunya, kurang teratur dalam 

berbaris saat bergilir menanam tanaman apotek hidup, sebagian anak belum mampu 

membedakan tanaman apotek hidup dari baunya.  

 

Ketercapaian keberhasilan pada pertemuan pertama ini sangat memuaskan 

anak-anak berkembang secara optimal.Kami sebagai guru juga sangat senang ketika 

melihat perkembangan anak sangat pesat dan bagus. 

Keberhasilan anak-anak mencapai 60% tingkat pencapaian berkembang sesuai 

harapan, dan 40% anak yang mulai berkembang, jadi bisa dikatakan pada pertemuan 

siklus 1 berkembang sesuai harapan, namun akan dilanjutkan ke siklus 2, agar 

pengenalan tanaman obat obatan berkembang sangat baik dan optimal. 

Lalu bu guru memimpin membaca doa sebelum pulang dan membaca doa 

kedua orang tua sekaligus doa penutup, menandakan kegiatan hari ini sudah selesai. 

Setelah berdoa selesai, buku tabungan dibagikan pada anak-anak, sesuai dengan nama 

masing-masing. Sebelum pulang anak satu persatu bersalaman kepada bu guru. Anak 

mencium tangan bu guru dan mengucap salam. Satu persatu anak meninggalkan 

sekolah. Diluar mulai terdengar suara sepeda motor orang tua yang menjemput 

anaknya pulang. 

 

  



 

CATATAN LAPANGAN PROSES PEMBELAJARAN TK DHARMA 

WANITA SUKARAME BANDAR LAMPUNG  

Hari, tanggal  : Rabu, 17 Februari 2017  

Tempat  : Ruang kelas B3 

Waktu  : 08.00-10.30 WIB 

 

Catatan Deskriptif 

 08.00 Bel berbunyi tanda masuk kelas, anak-anak berlarian untuk berbaris 

didepan kelas tanpa perlu anak-anak dikomando lagi. Anak-anak yang laki-laki 

membentuk barisan sebelah kanan dan anak-anak perempuan berbaris sebelah kiri, 

tetapi ada juga beberapa anak yang baru datang lalu mengikuti baris dengan teman 

yang lainnya. 

 Lalu Bu guru memimpin anak-anak untuk berbaris rapih kembali untuk 

merenggangkan perkembangan fisik motorik kasar seperti anak-anak diajak gerakan 

kepala, pundak lutut kaki, lutut kaki, telinga, mata dan mulut. Lalu Bu guru 

menyuruh anak masuk kekelas dengan secara teratur dimulai dari anak perempuan 

dulu lalu anak laki-laki mengikutinya.  

 Dan menyanyikan beberapa lagu lainnya seperti “rukun islam” macam-

macam hafalan doa-doa , hafalan hadist – hadis dan juga hafalan surah pendek” dan 

lain-lain. Lalu Bu guru mengabsen anak satu persatu, setelah selesai absen anak-anak 

disuruh nyayi lagu-lagu yang pernah diajarkan.  



 

 Setelah selesai absen anak-anak Bu guru melakukan pembukaan kepada anak-

anak “Assalammualaikum warhmatullohi wabarakaaatuh” anak-anak serentak 

menjawab “Waalaikumsalam Warahmatullohi wabarakaatuh” 

Selamat pagi anak-anak…? 

Anak-anak menjawab, “selamat pagi bu guru….” 

Ibu guru melanjutkan,apa kabar hari ini..? 

Para murid menjawab serentak Alhamdulillah …luar biasa …AllahuAkbar. 

 Pukul 08.00 Bu guru memberi aba-aba agar semua murid duduk dengan rapih. 

Selanjutnya, bu guru mulai memimpin mebaca surat pendek dan doa-doa, semua anak 

mengikuti secara serentak, mengucapkan atau melafalkan surat pendek diantaranya, 

surat An-nas, Al- lahab, Al-kausar, dan membaca doa sebelum dan sesudah makan, 

doa sebelum wudhu dan sesudah wudhu. Dan ada juga anak-anak yang mengikuti dan 

ada juga anak-anak tidak mau mengikuti dan diam saja.  

 Pukul 08.30 Setelah selesai membaca surat pendek dan doa-doa lalu anak-

anak melanjutkan membaca doa sebelum belajar. Lalu Bu guru memulai pelajaran 

dengan bertanya lewat lagu”siapa tahu sekarang hari apa? 

 Sambil berteriak dan berebut anak-anak menjawab,” rabu…rabu hari rabu..” 

 “anak bu guru pinter semuanya”. Bu guru melanjutkan masih dengan 

nyanyian,”siapa tahu hari ini tanggal berapa …? 

 Serentak anak-anak menjawab tanggal “ tujuh belas’dan tidak lupa Bu guru 

menanyakan bulan apa..? ada anak yang menjawab Januari dan Bu guru menanyakan 

tahun berapa ..? anak-anak menjawab tahun 2017 bu guru. 



 

 Ibu guru melanjutkan,”hari ini kita masih belajar tentang tema Tanaman anak-

anak coba liat kedepan Bu guru bawa apa ini ? lalu Bu guru memperlihatkan kepada 

anak-anak tumbuhan ( tanaman apotek hidup ). Hari ini kita akan belajar mengenal 

tanaman apa saja yg bisa dijadikan obat-obatan yang tumbuh disekeliling kita. Coba 

anak-anak sebutkan manfaat tanaman apotek hidup ?? 

 “Ya anak Bu guru semuanya pinter, luar biasa anak Bu guru”. 

Hari ini kita akan belajar mengenal tanaman apotek hidup serta menanam tanaman 

apotek hidup, lalu membedakan ukuran baik dari ukuran, bentuk, warna dan bau. ada 

anak yang mengikuti peraturan dan ada juga anak yang tidak mengikuti peraturan 

dengan tertib. 

 Anak-anak sangat senang belajar menanam tanaman apotek hidup tingkat 

pencapaian tingkat disiplin anak berkembang dengan baik. Seperti biasanya ada 

beberapa indikator perkembangan yang harus dikembangkan pada anak dalam 

mengembangkan disiplin tersebut. 

 Seperti anak dapat mengetahui cara-cara menanam tanaman apotek hidup dan 

mengenal berbagai macam tanaman apotek hidup. Anak juga akan senang hati  

melihat hasil dari karyanya sendiri yaitu nmelipat baju anak akan senang dan 

pengetahuan anak pun akan berkembang. 

 Setelah selesai bercocok tanam, mengenal, dan mengetahui ciri dari tanaman 

apotek hidup baik dari segi ukuran, warna dan bau secara bergilir, lalu bu guru 

meminta anak-anak secara bergiliran menceritakan kedepan kelas tentang kegiatan 

yang sudah dilakukan, anak-anak sangat senang dan berantusias untuk maju kedepan 



 

kelas. Dan Bu guru dengan tertib. “Baiklah anak-anak kegiatan hari ini sedah selesai 

siapa yang mau istirahat dan makan” 

 Anak-anak senang saatnya makan cuci tangan dan sebelum makan membaca 

doa sebelum makan dan selesai makan tidak lupa membaca doa sesudah makan.  

Pukul 09.30 anak-anak membereskan tempat makannya dan merapihkan 

peralataan , kalau sudah rapih anak-anak duduk dibangkunya dengan meja yang 

rapih. Setelah anak-anak sudah diam dan sudah tertib tidak bersuara lagi bu guru 

bertanya tentang kegiatan hari ini. 

Bu guru mengevaluasi tentang kegiatan hari ini . Nah bu guru saatnya 

bertanya kepada anak-anak..? Hari kegiatan belajar hari ini anak-anak senang tidak ..? 

Anak-anak serentak menjawab senang bu guru. 

Lalu bu guru memimpin membaca doa sebelum pulang dan membaca doa 

kedua orang tua sekaligus doa penutup, menandakan kegiatan hari ini sudah selesai. 

Setelah berdoa selesai, buku tabungan dibagikan pada anak-anak, sesuai dengan nama 

masing-masing. Sebelum pulang anak satu persatu bersalaman kepada bu guru. Anak 

mencium tangan bu guru dan mengucap salam. Satu persatu anak meninggalkan 

sekolah. Diluar mulai terdengar suara sepeda motor orang tua yang menjemput 

anaknya pulang.  

  

Catatan peneliti: 

Kekurangan: anak-anak kurang memperhatikan gurunya, kurang teratur dalam 

berbaris saat bergilir menanam tanaman apotek hidup. 



 

Ketercapaian keberhasilan pada pertemuan kedua ini sangat memuaskan anak-

anak berkembang secara optimal. Kami sebagai guru juga sangat senang ketika 

melihat perkembangan anak sangat pesat dan bagus. 

Keberhasilan anak-anak mencapai 80% tingkat pencapaian berkembang sesuai 

harapan, dan 20% anak yang mulai berkembang, jadi bisa dikatakan pada pertemuan 

catatan lapangan melihat bentuk pelangi dari pantulan matahari kearah cermin ini 

sangat memuaskan.  

Jadi pada pertemuan ini dalam mengembangkan kemampuan sains anak 

melalui pemanfaatan tanaman apotek hidup berkembang secara optimal, dapat 

dikatakan berhasil pada pertemuan ini.  

Lalu bu guru memimpin membaca doa sebelum pulang dan membaca doa 

kedua orang tua sekaligus doa penutup, menandakan kegiatan hari ini sudah selesai. 

Setelah berdoa selesai, buku tabungan dibagikan pada anak-anak, sesuai dengan nama 

masing-masing. Sebelum pulang anak satu persatu bersalaman kepada bu guru. Anak 

mencium tangan bu guru dan mengucap salam. Satu persatu anak meninggalkan 

sekolah. Diluar mulai terdengar suara sepeda motor orang tua yang menjemput 

anaknya pulang.  

  

 

 

 

  



 

CATATAN LAPANGAN PROSES PEMBELAJARAN TK DHARMA 

WANITA SUKARAME BANDAR LAMPUNG  

Hari, tanggal  : Kamis, 18 Februari 2017  

Tempat  : Ruang kelas B3 

Waktu  : 08.00-10.30 WIB 

 

Catatan Deskriptif 

 08.00 Bel berbunyi tanda masuk kelas, anak-anak berlarian untuk berbaris 

didepan kelas tanpa perlu anak-anak dikomando lagi. Anak-anak yang laki-laki 

membentuk barisan sebelah kanan dan anak-anak perempuan berbaris sebelah kiri, 

tetapi ada juga beberapa anak yang baru datang lalu mengikuti baris dengan teman 

yang lainnya. 

 Lalu Bu guru memimpin anak-anak untuk berbaris rapih kembali untuk 

merenggangkan perkembangan fisik motorik kasar seperti anak-anak diajak gerakan 

kepala, pundak lutut kaki, lutut kaki, telinga, mata dan mulut. Lalu Bu guru 

menyuruh anak masuk kekelas dengan secara teratur dimulai dari anak perempuan 

dulu lalu anak laki-laki mengikutinya.  

 Dan menyanyikan beberapa lagu lainnya seperti “rukun islam” macam-

macam hafalan doa-doa , hafalan hadist – hadis dan juga hafalan surah pendek” dan 

lain-lain. Lalu Bu guru mengabsen anak satu persatu, setelah selesai absen anak-anak 

disuruh nyayi lagu-lagu yang pernah diajarkan.  



 

 Setelah selesai absen anak-anak Bu guru melakukan pembukaan kepada anak-

anak “Assalammualaikum warhmatullohi wabarakaaatuh” anak-anak serentak 

menjawab “Waalaikumsalam Warahmatullohi wabarakaatuh” 

Selamat pagi anak-anak…? 

Anak-anak menjawab, “selamat pagi bu guru….” 

Ibu guru melanjutkan,apa kabar hari ini..? 

Para murid menjawab serentak Alhamdulillah …luar biasa …AllahuAkbar. 

 Pukul 08.00 Bu guru memberi aba-aba agar semua murid duduk dengan rapih. 

Selanjutnya, bu guru mulai memimpin mebaca surat pendek dan doa-doa, semua anak 

mengikuti secara serentak, mengucapkan atau melafalkan surat pendek diantaranya, 

surat An-nas, Al- lahab, Al-kausar, dan membaca doa sebelum dan sesudah makan, 

doa sebelum wudhu dan sesudah wudhu. Dan ada juga anak-anak yang mengikuti dan 

ada juga anak-anak tidak mau mengikuti dan diam saja.  

 Pukul 08.30 Setelah selesai membaca surat pendek dan doa-doa lalu anak-

anak melanjutkan membaca doa sebelum belajar. Lalu Bu guru memulai pelajaran 

dengan bertanya lewat lagu”siapa tahu sekarang hari apa? 

 Sambil berteriak dan berebut anak-anak menjawab,” kamis…kamis hari 

kamis..” 

 “anak bu guru pinter semuanya”. Bu guru melanjutkan masih dengan 

nyanyian,”siapa tahu hari ini tanggal berapa …? 



 

 Serentak anak-anak menjawab tanggal “ tiga puluh satu’dan tidak lupa Bu 

guru menanyakan bulan apa..? ada anak yang menjawab Februari dan Bu guru 

menanyakan tahun berapa ..? anak-anak menjawab tahun 2017 bu guru. 

 Ibu guru melanjutkan,”hari ini kita masih belajar tentang tema Tanaman anak-

anak coba liat kedepan Bu guru bawa apa ini ? lalu Bu guru memperlihatkan kepada 

anak-anak jamu tradisional ( kunyt, jahe, kencur ). Hari ini kita akan belajar tentang 

berbagai macam jamu yang bisa dibuat sendiri, yang hidup disekelilng rumah kita. 

tanaman apa saja yg bisa dijadikan obat-obatan yang tumbuh disekeliling kita. Coba 

anak-anak apa saja yang bisa dijdikan bat tradisional?? 

 “Ya anak Bu guru semuanya pinter, luar biasa anak Bu guru”. 

Hari ini kita akan belajar mengenal tumbuhan apa saja yang bisa dijadikan oat 

tradisional 

serta mencicipi berbagai macam jamu yang telah ibu guru siapkan., lalu membedakan 

warna dan rasa dari jamu tradisinal. ada anak yang mengikuti peraturan dan ada juga 

anak yang tidak mengikuti peraturan dengan tertib. Anak-anak sangat senang belajar 

hari ini saat mencicipi jamu, setelah dilaksanakan siklus ke 2 anak anak menyukai 

jamu tradisional, bahkan mereka mengajak orang tua untuk menanam dan membikin 

jamu tersebut dirumah. Abeberapa anak yang pada pertemuan ke 1 beranggapan 

bahwa jamu itu rasanya pahit, setelah diadakan siklus ke 2 mereka mulai mencicipi 

dan menceritakan apa rasa jamu tesebut.  Setelah selesai mencicipi jamu satu 

bergiliran, lalu bu guru meminta anak-anak secara bergiliran menceritakan kedepan 

kelas tentang kegiatan yang sudah dilakukan, anak-anak sangat senang dan 



 

berantusias untuk maju kedepan kelas. Dan Bu guru dengan tertib. “Baiklah anak-

anak kegiatan hari ini sedah selesai siapa yang mau istirahat dan makan” 

 Anak-anak senang saatnya makan cuci tangan dan sebelum makan membaca 

doa sebelum makan dan selesai makan tidak lupa membaca doa sesudah makan.  

Pukul 09.30 anak-anak membereskan tempat makannya dan merapihkan 

peralataan , kalau sudah rapih anak-anak duduk dibangkunya dengan meja yang 

rapih. Setelah anak-anak sudah diam dan sudah tertib tidak bersuara lagi bu guru 

bertanya tentang kegiatan hari ini. 

Bu guru mengevaluasi tentang kegiatan hari ini . Nah bu guru saatnya 

bertanya kepada anak-anak..? Hari kegiatan belajar hari ini anak-anak senang tidak ..? 

Anak-anak serentak menjawab senang bu guru. 

Lalu bu guru memimpin membaca doa sebelum pulang dan membaca doa 

kedua orang tua sekaligus doa penutup, menandakan kegiatan hari ini sudah selesai. 

Setelah berdoa selesai, buku tabungan dibagikan pada anak-anak, sesuai dengan nama 

masing-masing. Sebelum pulang anak satu persatu bersalaman kepada bu guru. Anak 

mencium tangan bu guru dan mengucap salam. Satu persatu anak meninggalkan 

sekolah. Diluar mulai terdengar suara sepeda motor orang tua yang menjemput 

anaknya pulang.  

Catatan peneliti: 

Kekurangan: Semua anak measa senang sat mencicipi jamu, namun mereka tidak sbar 

saat menunggu giliran.  



 

Ketercapaian keberhasilan pada pertemuan kedua ini sangat memuaskan anak-

anak berkembang secara optimal. Kami sebagai guru juga sangat senang ketika 

melihat perkembangan anak sangat pesat dan bagus. 

Keberhasilan anak-anak mencapai 80% tingkat pencapaian berkembang sesuai 

harapan, dan 20% anak yang mulai berkembang. 

Lalu bu guru memimpin membaca doa sebelum pulang dan membaca doa 

kedua orang tua sekaligus doa penutup, menandakan kegiatan hari ini sudah selesai. 

Setelah berdoa selesai, buku tabungan dibagikan pada anak-anak, sesuai dengan nama 

masing-masing. Sebelum pulang anak satu persatu bersalaman kepada bu guru. Anak 

mencium tangan bu guru dan mengucap salam. Satu persatu anak meninggalkan 

sekolah. Diluar mulai terdengar suara sepeda motor orang tua yang menjemput 

anaknya pulang.  

  



 

DOKUMENTASI KEGIATAN 

Gambar 1. Anak Berbaris Dihalaman 

 
 

Gambar 2. Anak Melakukan Kegiatan Kemandirian 

 
 

 

 



 

Gambar 3.Anak Berdoa di dalam Kelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 Persiapan saat akan Berkebun 

  

 
 

Gambar 5. Kegiatan Saat Bercocok Tanam 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Kegiatan saat membedakan jahe, kunyit, dan kencur 

 
 

 

Gambar 7. Kegiatan saat akan Mencicipi Jamu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gambar 8. Kegiatan Saat Mencicipi Jamu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Rekapitulasi Persentase Pengembangan Sains Anak melalui Pemanfaatan 

Tanaman Apotek Hidup Kelompok B3 di TK Dharma Wanita SukarameBandar 

Lampung pada Pra Siklus, Siklus I, dan Siklus II 

 

 

Siklus 

 

Pertemuan 

Nilai 

Perkembangan 

Jumlah 

Anak 

Jumlah 

Persentas

e 

 

Pra 

Siklus 

 BB 8 28% 

MB 10 32% 

BSH 7 23% 

BSB 5 17% 

 

 

 

1 

BB 9 30% 

MB 6 20% 

 

I 

 BSH 9 30% 

BSB 6 20% 

 

2 

BB 6 20% 

MB 4 13% 

BSH 8 27% 

BSB 12 40% 

 

 

 

II 

 

1 

BB 6 20% 

MB 3 10% 

BSH 3 10% 

BSB 18 60% 

 

2 

BB 2 7% 

MB 2 7% 

BSH 2 7% 

BSB 24 80% 

 

 

 


