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ABSTRAK 

Strategi pembelajaran merupakan sistem yang ditujukan untuk membantu memudahkan 

proses pembelajaran siswa  yang berisi serangkaian susunan kegiatan pembelajaran. Penelitian ini 

bertujuan untuk melihat bagaimana strategi pembelajaran yang digunakan di TK Aisyiyah 1 Labuhan 

Ratu dalam mengembangkan keterampilan proses sains anak usia dini. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kualitatif dengan dsaind studi kasus (single case) kasus tunggal. Subjek 

penelitian dalam penelitian ini adalah guru dan peserta didik dikelas B3 TK Aisyiyah 1 Labuhan Ratu. 

Sedangkan objek dalam penelitian ini strategi pembelajaran dalam mengembangkan keterampilan 

proses sains anak usia dini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan 

wawancara,observasi, dan dokumentasi. teknik analisa data yang di gunakan dalam penelitian ini 

yaitu menggunakan triangulasi.  

Berdasarkan hasil penelitian keterampilan proses sains anak usia dini di TK Aisyiyah 1 

lLabuhan Ratu telah berkembang secara optimal.Dari pengamatan tersebut terdapat 1 anak belum 

berkembang, 10 anak  mulai berkembang dan 10 anak berkembang Sesuai harapan dan 2 anak 

berkembangan sangat baik.Adapun strategi pembelajaran dalam mengembangkan proses keterampilan 

sains anak usia dini di TK Aisyiyah 1 Labuhan Ratu telah dilaksanakan optimal. Terlihat dari 

pelaksanaan berbagai strategi pembelajaran di lakukan sesuai dengan teori yang telah ada yaitu 

meliputi strategi pembelajaran berpusat pada anak, strategi pembelajaran melalui bermain,strategi 

pembelajaran melalui bernyanyi,strategi pembelajaran melalui kegiatan bercerita,dan strategi 

pembelajaran terpadu. 

 

Kata Kunci : Strategi Pembelajaran, Keterampilan Proses Sains,Anak Usia Dini  
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ABSTRACK 

Learning strategy is a system that is intended to help facilitate the student learning process which 

contains a series of learning activities. This study aims to see how the learning strategies used in TK 

Aisyiyah 1 Labuhan Ratu in developing science process skills for early childhood. The method used 

in this study is qualitative with a single case study design. The research subjects in this study were 

teachers and students in class B3 TK Aisyiyah 1 Labuhan Ratu. While the object of this research is 

learning strategies in developing science process skills for early childhood. Data collection techniques 

in this study are using interviews, observation, and documentation. The data analysis technique used 

in this research is using triangulation. 

Based on research on the science process skills of early childhood in TK Aisyiyah 1 Labuhan Ratu, 

they have developed optimally. From these observations, there are 1 child who has not developed, 10 

children are starting to develop and 10 children are developing as expected and 2 children are 

developing very well. As for learning strategies in development The process of early childhood 

science skills at TK Aisyiyah 1 Labuhan Ratu has been carried out optimally. The latest from the 

implementation of various learning strategies is carried out in accordance with existing theories which 

include learning strategies for children, learning strategies through learning through games, learning 

strategies and integrated learning strategies. 

 

Keywords: Learning Strategies, Science Process Skills, Early Childhood 
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MOTTO 

 

                            

                                

Artinya : “Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. 

Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. 

Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah 

dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka 

bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal”. (QS. Ali imran ayat 

159).
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya ( Bandung : PT Sinergi Pustaka, 2012), h. 481   
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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Penegasan Judul  

 Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini dan untuk menghindari 

kesalah pahaman, maka penulis perlu untuk menjelaskan beberapa kata yang yang 

menjadi judul skripsi ini. “Strategi Pembelajaran dalam mengembangkan proses 

keterampilan sains anak usia dini di TK Aisiyyah 1 Labuhan Ratu‖. 

  Secara umum strategi menurut Beckman  merupakan alat atau rencana untuk 

menyelesaikan suatu tugas di dalam konteks pembelajaran strategi merupakan pendekatan 

yang berkaiatan dengan lingkungan pembelajaran . strategi pembelajaran dapat diartikan 

sebagai pola kegiatan pembelajaran yang telah di pilih oleh pendidik atau guru secara 

kontekstual sesuai dengan karakteristik pendididkan, kondisi sekolah, lingkungan belajar dan 

tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Menurut AL Muchtar Strategi pembelajaran terdiri 

dari metode, teknik,dan prosedur yang akan menjamin bahwa peserta didik akan betul-betul mencapai 

tujuan pembelajaran. Kata metode dan teknik sering digunakan secara bergantian. Untuk itu, strategi 

pembelajaran harus disesuaikan dengan tujuan-tujuan pembelajaran yang telah ditentukan agar 

diperoleh langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien
2
 

  Menurut Gordon keterampilan merupakan kemampuan untuk mengoprasikan pekerjaan 

secara mudah dan cepat pengertian ini biasanya cenderung pada akativitas psikomotor. Selain itu 

pengertian menurut Nadler Skill merupakan kegiatan yang memerlukan praktek atau dapat diartikan 

sebagai aplikasi dalam aktivitas. Dunnete mengartikan keterampilan sebagai kapasitas yang 

membeutuhkan untuk melaksanakan beberapa tugas yang merupakan pengembangan dari hasil 

training dan pengalaman
3
 

B. Latar Belakang Masalah 

    Terdapat 6 aspek perkembangan anak usia dini yang harus dikembangkan oleh guru yang 

meliputi aspek perkembangan psikomotor, sosaial emosional, agama dan moral, seni, bahasa 

dan kognitif.Usia lahir sampai usia 6 tahun disebut juga dengan masa keemasan (golden age) 

dimana anak dapat dengan cepat menerima rangsangan
4
.seperti sebagaimana firman Allah 

berikut: 

                             

          [ 

 

 

                                                             
2
 wahyudin nur nasution, Strategi Pembelajaran (medan: perdana pblishing, 2017). 

3
 Endang s, ―Meningkatakan Keterampilan Dan Hasil Belajar Bahasa Indonesia Tentang Menulis Surat 

Melalui Contextual Teaching and Learning (CTL) Pada Siswa Kelas VI SD 6 Gatossrabi,‖ Jurnal Ilmiah 

Pendidikan 2, no. 1 (2019): 2. 
4
 Helly Apriyanti, ―Pemahaman Guru Pendidikan Anak Usia Dini Terhadap Perencanaan Pembelajaran 

Tematik,‖ Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini 1, no. 2 (2017): 111, 

https://doi.org/10.31004/obsesi.v1i2.22. 
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―Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, bersyukurlah 

Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia 

bersyukur untuk dirinya sendiri dan barang siapa yang ingkar maka sesungguhnya 

Allah maha kaya lagi maha terpuji” 

  Sesudah Allah mejelaskan kerusakan akidah orang orang yang musyrik, 

karena mereka telah memperskutukan hal-hal yang tidak dapat menciptakan sesuatu 

dengan tuhan yang menciptakan segala sesuatu ,dan setelah dia menjelaskan bahwa 

orang musrik itu adalah orang yang zalim lagi tersesat. Lalu dia mengirim hal tersebut 

dengan menjelaskan,bahwa semua nikmat-nikmat-Nya yang tampak jelas di langit 

dan bumi dan semua nimat-Nya yang tidak tampak seperti ilmu dan hikma semua 

menunjukan kepada keesaan-Nya. Dan sesungguhnya Allah telah memberikan hal 

tersebut kepada sebagian hamba-hamba-Nya seperti Luqman,yang mana hal-hal itu 

telah tertanam secara fitrah di dalam dirinya, tanpa ada seorang nabi pun yang 

membimbingnya, dan pula tanpa ada seorang rosulpun yang diutus kepadanya
5
.  

Dalam penjelasan ayat di atas dapat dipahami bawaanya Allah telah 

memberikan berbagai nikmat termasuk Ilmu dan hikma dalam menunjukan keesaan-

Nya yang dimana manusia harus bersyukur dan menjaga segala nikmat yang telah 

diberikan Allah kepada manusia termasuk ilmu yang dapat kita syukuri dengan cara 

menuntut ilmu.  

  Dalam mencapai tujuan pembelajaran dibutuhkan cara atau metode dalam 

mewujudkannya yaitu berupa strategi pembelajaran.  Menurut Gerlach dan Ely 

strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan materi 

pembelajaran dalam lingkungan pembelajaran tertentu dan di dalam strategi 

pembelajaran meliputi sifat,lingkup, dan urutan kegiatan pembelajaran yang dapat 

memberikan pengalaman belajar peserta didik. 

  Salah satu aspek perkembangan anak yang harus di kembangan adalah aspek 

perkembangan kognitif. Metode stimulasi kognitif merupakan bagian dari sebuah 

strategi pembelajaran untuk mencapai tujuan optimalisasi fungsi kognitif anak. 

Menurut Piaget perkembangan kognitif yang berlangsung melalui empat tahap dan 

kita semua akan melalui keempat tahap tersebut, di antaranya tahap sensorimotor, 

tahap pra-operasional, tahap operasional konkrit, tahap operasional formal. Anak usia 

2-7 tahun atau anak usia TK berada di tahap perkembangan kognitif pra-oprasional 

diamana anak telah menunjukan aktivitas kognitif dalam menghadapi berbagai hal di luar 

dirinya. Anak sudah dapat memahami realitas di lingkungan dengan menggunakan tanda –

tanda dan simbol 
6

,  

Mengembangkan kemampuan kognitif melalui pembelajaran sains dirancang 

sesuai dengan perkembangan berfikir pada anak usia dini Woolfolk mengutip 

pertanyaan Klimer dan Hofman bahwa ―childrem engaget in saicientific thinking are 

constructing a frame work of realations whithin wich factual information can be 

organized into meaningful and useful concept. Sciance in an attitude exemplified by 

curiosity and interest in the world. Sciance is promblems solving.sciance is not just 

                                                             
5
 Ahmad  Mushthafa Al-Maraghi,terjemah tafsir AL-Maraghi,CV TOHA Putra Semarang(1992), h145 

6
Rusdial Marta, ―Penanganan Kognitif Down Syndrome Melalui Metode Puzzle Pada Anak Usia Dini,‖ 

Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini 1, no. 1 (2017): 32, https://doi.org/10.31004/obsesi.v1i1.29..   
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learning fact and memorizing formula” Dimana pembelajaran yang menggunakan 

pendekatan sains anak usia dini memiliki fungsi penting yaitu melatih anak untuk 

menghubungkan antara kerangka kerja otak dengan informasi yang faktual sehingga 

memiliki kebermaknaan dalam menguasai konsep suatu pembelajaran.  

Beetlesthone mengutip piaget menyatakan bahwa ada bebrapa faktor yang 

mempengaruhi intelektual,yaitu pengalaman,kedewasan,transmisi sosial, dan yang 

paling mendasar,keseimbangan yaitu menemukan keseimbangan dari benda-benda 

sebelumnya belum dipahami. Crain menyatakan bahwa Bandura seperti halnya Piaget 

melihat anak-anak sebagai agen kognitif yang aktif untuk menemukan aturan tertentu 

dan memegang erat konsep yang dibangun di atasnya. Bandura menekankan kepada 

cara kerja eksternal. Crain juga mengatakan bahwa dalam meningkatkan kemampuan 

kognitif dapat dilakukan melalui berbagai macam arah seperti halnya sains merupakan 

salah satu media atau sarana dan alat untuk mengembangkan dan meningkatkan 

kemampuan berfikir anak secara logis.  

Hergenhah dan Olso menyatakan bahwa intelegensi adalah ciri bawaan yang 

dinamis sebab tindakan yang cerdas dan berubah saat organisme itu makin matang 

secara biologis dan mendapat pengalaman. Intelegensi merupakan integral dari setiap 

organisme karena semua organisme yang hidup selalu mencari kondisi yang kondusif 

untuk kealngsungan hidup mereka. Pembelajaran sains melalui bermacam-macam 

percobaan merupakan media dan sarana dalam mengembangkan cara bernalar sejak 

dini. Dalam pembelajaran sains selain kemampuan menalar anak juga dapat 

mengembangkan cara berfikir yang spesifik seperti mengembangkan kemampuan atau 

kecerdasan naturalis
7
.  

 Santrock mengatakan Anak usia dini berada pada rentang usia 2-7 tahun 

dimana pada usia ini dalam tahapan kognitif piaget berada pada tahapan 

preoperasional dimana anak membangun pengetahuan dengan merasakan, melakukan 

dan terlibat langsung ―children at this stage can observe and describle variables 

(properties of an object or aspect of a phenomenon. Dalam hal ini santrock 

mengemukakan bahwa anak-pada tahap ini mampu mengamati dan menjelaskan suatu 

objek dan fenomena sesuatu yang sedang dipelajari.  

 Umumnya kognitif merupakan hal yang berhubungan dengan semua aspek 

struktur intelek yang dipergunakan untuk mengetahui sesuatu. Proses dalam kognisi 

adalah memperoleh pengetahuan dan memanipulasi pengetahuan melalui aktivitas 

mengingat, menganalisis, memahami, menilai, menalar, membayangkan dan 

berbahasa. Kapasitas atau kemampuan kognisi umumnya diartikan sebagai 

kecerdasan atau intelegensi. 

Charlesworth&Lind mengatakan bawasanya anak usia dini adalah priode 

dimana anak secara aktif terlibat dalam memperoleh konsep dasar dan mempelajari 

keterampilan proses. Mereka memungkinkan orang untuk mengatur dan 

mengategorikan informasi konsep yang dapat diterapkan pada solusi masalah baru 

                                                             
7 Fardiah Fardiah, Santosa Murwani, and Nurbiana Dhieni, ―Meningkatkan Kemampuan Kognitif Anak Usia 

Dini Melalui Pembelajaran Sains,‖ Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini 4, no. 1 (2019): 133, 

https://doi.org/10.31004/obsesi.v4i1.254. 
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yang ditemui dalam pengalaman sehari-hari dalam memahami konsep yang di bangun 

dan digunakan.  

Berdasarkan yang tertera dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia No 137 tahun 2014 lingkup perkembangan kognitif; 

(a) belajar dan pemecahan masalah, mencakup kemampuan memecahkan masalah 

sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan cara fleksibel dan diterima sosial serta 

menerapkan pengetahuan atau pengalaman dalam konteks yang baru; (b) berfikir 

logis, mencakup berbagai perbedaan, klasifikasi, pola, berinisiatif, berencana, dan 

mengenal sebab-akibat; dan (c) berfikir simbolik, mencakup kemampuan mengenal, 

menyebutkan, dan menggunakan konsep bilangan, mengenal huruf, serta mampu 

merepresentasikan berbagai benda dan imajinasinya dalam bentuk gambar
8
.  

Seperti halnya telah di uraikn di atas bawasanya perkembangan di dalam 

aspek kognitif yang meliputi mengingat, menganalisis, memahami, menilai, menalar, 

membayangkan dan berbahasa, belajar dan pemecahan masalah, berfikir logis, 

berfikir simbolik dapat di kembangkan melalui pembelajaran sains.  Perkembanngan 

di dalam konsep kognitif  meliputi tujuh bidang pengembangan yaitu auditori, visual, 

taktil, kinestetik, aritmatia, geometri, dan sains
9
.Lingkup aspek perkembangan 

kognitif terdiri dari (1) pengetahuan umum dan sains; (2) konsep bentuk, warna, 

ukuran dan pola; (3) konsep bilangan, lambang bilangan dan huruf 
10

.Salah satu upaya 

untuk mengembangkan aspek perkembangan pada anak usia dini adalah dengan cara 

mengenalkan sains. Dimana sains merupakan kemampuan berpikir konseptual dan 

mengembangkan logika anak sedini mungkin. Upaya melihat pencapaian tingkat 

perkembangan keterampilan proses sains pada anak dimulai dengan mengikut 

sertakan anak dalam kegiatan percobaan sederhana secara langsung.  

Abruscato mengklasifikasikan keterampilan proses sains menjadi dua bagian 

yaitu  keterampilan proses dasar dan keterampilan proses terintegrasi. Proses 

keterampilan sains mendasar yaitu meliputi pengamatan, penggunaan bilangan, 

pengklasifikasian, pengukuran, pengkomunikasian, hal ini juga di lihat dari skala 

PAUD bawasanya kegiatan proses keterampilan sains pada anak usia dini meliputi 

keterampilan mengamati, membandingkan, mengklasifikasikan, mengukur, dan 

mengkomunikasikan
1112

. 
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Arsyad mengatakan bahwa keterampilan proses sains merupakan kemampuan 

pada anak untuk memeperoleh yang didapat dalam kegiatan belajar mengajar. Anak 

dapat mengembangkan fungsi kognitif dasar. Menurut Vygotsky kognitif adalah 

kemampuan memeperhatikan, mengamati dan mengingat saat proses kegiatan belajar 

mengajar yang sesuai dengan keterampilan proses sains yang di kembangkan
13

 

Sains pada dasarnya merupakan suatu proses ilmiah yang dapat terjadi setiap 

saat dan bahkan melekat dalam kehidupan sehari-hari. Sains menurut Amin 

didefinisikan sebagai bidang ilmu alamiah dengan ruang lingkup zat dan energi baik 

yang terdapat pada mahluk hidup maupun yang terdapat pada mahluk tak hidup, lebih 

banyak mendiskusikan tentang alam (natural science) seperti fisika, kimia dan biologi. 

Dari definisi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa sians tidak saja berbicara mahluk 

hidup namun juga mahluk tak hidup seperti alam raya, bebatuan, tanah serta isinya. 

Betapa luasnya analisis tentang definisi sains, sehingga memunculkan pendapat 

berbeda yang mengatakan bahwa sains merupakan Ilmu.  

Copple dan Bredekamp ―A good science program is skillfully integrated into 

the total life of the classroom” dari pernyataan tersebut maka dalam pembelajaran 

sains anak usia dini harus terintegrasi dengan kehidupan anak secara nyata. Gejala-

gejala alam atau peristiwa-peristiwa alam yang dialami oleh anak-anak dikuatkan 

dalam pembelajaran di dalam kelas, sehingga sains sangat melekat dengan kehidupan 

anak sehari-hari. Selain itu sains yang diajarkan pada anak usia dini disesuaikan 

dengan tingkat perkembangan anak tersebut, sehingga tentunya berbeda perlakuan 

antara usia yang satu dengan usia lainnya
14

.Keterampilan proses sains menurut 

Settlage dan Southerland, terdiri dari mengamati, menyimpulkan, mengklasifikasikan, 

mengukur, memprediksi, dan mengkomunikasikan. Penelitian ini menggunakan lima 

keterampilan proses sains dasar, yaitu mengamati, mengklasifikasikan, memprediksi, 

mengkomunikasikan, dan menyimpulkan
15

. 

 Nugraha mengatakan Keterampilan proses sains adalah pendekatan yang 

didasarkan pada anggapan bahwa sains itu terbentuk dan berkembang melalui suatu 

proses ilmiah. Dalam pembelajaran sains, proses ilmiah tersebut harus dikembangkan 

pada anak sebagai pen-galaman yang bermakna. kegiatan pembelajaran sains yang 

terpenting bagi anak adalah mengerti proses sains, dari proses sains melahirkan 

pengalaman belajar dan pembentukan sikap secara simultan dan terpadu
16

. 
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Perkembangan sains yang meliputi keterampilan sains dapat di kembangkan 

melalui sumber belajar. sumber belajar dalam artian luas menurut Sudono adalah 

segala sesuatu semua yang dapat memberikan masukan dan informasi maupun 

pengertian pada anak, yaitu hal-hal yang dapat memudahkan pembelajaran anak 

berupa media pembelajaran
17

. 

Pengembangan pembelajaran sains anak usia dini masih bersifat pemulaan dan 

di dalam pengembangan kemampuan sains berhubungan dengan kegiatan percobaan 

sebagai pendekatan secara sainstific atau logis. Hakikat dalam pengembangan sains di TK 

adalah kegiatan belajar sambil bermain yang menyenangkan dan menarik melalui 

pengamatan. Untuk mencapai suatu perkembangan untuk anak usia dini di butuhkan strategi 

yang dekat kepada anak salah satunya dengan cara bermain. 

Kekuatan suatu pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia sangat 

ditentukan oleh kemampuan para pengembangnya dalam memilih serta 

memanfaatkan berbagai pendekatan dan strategis yang relevan, ampuh, terukur dan 

implementatif. Kegiatan pembelajaran secara nyata merupakan strategi pembelajaran 

agar anak dapat berinteraksi dengan materi pembelajaran dan sumber belajar untuk 

menguasai kompetensi dasar dan indikator, dan kegiatan ini tertuang dalam kegiatan 

pembukaan, inti, dan penutup. Strategi pembelajaran merupakan pemilikan jenis 

latihan tertentu yang cocok dengan tujuan yang akan dicapai
18

 

     Dalam proses pembelajaran sangat di butuhkan adanya planning atau 

perencanaan dalam mencapai tujuan pendidikan. Perencanaan atau planning 

merupakan salah satu fungsi majajemen yang penting. Perencanaan juga sangat 

menentukan sukses dan  tidaknya suatu pekerjaan. Oleh karena itu pekerjaan yang 

baik adalah yang direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan yang telah 

direncanakan. Begitupula dengan proses mengajar harus direncanakan dengan 

merancang strategi yang tepat agar sampai pada tujuan pembelajaran. Dalam proses 

belajar mengajar proses komunikasi antara guru dan siswa harus direncanakan 

sematang mungkin dalam bentuk strategi pembelajaran.  

Pembelajaran  merupakan proses pengembangan  sikap dan kepribadian siswa 

melalui berbagai tahap dan pengalaman. Proses pembelajaran ini berlangsung melalui 

berbagai metode dan multimedia sebagai cara dan menjelaskan,menganalisis, 

menyimpulkan, mengembangkan, menilai dan menguasai pokok bahasan sebagai cara 

mewujudkan pencapaian atau sasaran berupa tujuan dari pembelajaran.  Proses belajar 

mengajar dan kerja sama antara guru dan sisiwa yang akan mencapai sasaran dan 

tujuan belajar apabila menggunakan cara,metode, pendekatan (strategi), yang matang.  

Kerap terjadinya permasalahan yang di hadapi oleh dunia pendidikan ialah 

lemahnya proses  pembelajaran  kurangnya motivasi untuk peserta didik dalam  

mengembangkan kemempuan berfikir dan keterampilannya. Kurangnya penerapan 

strategi pembelajaran membuat peserta didik kurang leluasa dalam menyerap tujuan 

dari pembelajaran terlebih di sekolah kurangnya inovatif penyampaian pembelajaran. 
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Maka dari itu amat di butuhkan strategi atau pendekatan yang bervariasi agar tercapainya 

tujuan pembelajaran untuk peserta didik.  

Seels dan Richey, J.R David menyatakan bahwa strategi pembelajaran 

merupakan rincian dari seleksi pengurutan peristiwa dan kegiatan dalam 

pembelajaran, yang terdiri dari metode-metode, teknik teknik maupun prosedur-

prosedur yang memungkinkan peserta didik mencapai tujuan 

Dalam proses pembelajaran terdapat strategi pembelajaran secara umum di 

antaranya strategi pembelajaran Expostrori, strategi pembelajaran penemuan, strategi 

pembelajaran penguasaan, strategi pembelajaran inquiry, strategi pembelajaran 

berbasis masalah, strategi pembelajaran berbasis masalah, strategi pembelajaran 

kontekstual, strategi pembelajaran aktif, strategi pembelajaran koopratif, strategi 

pembelajaran meningkatkan kemampuan berfikir
19

,namun dalam pendidikan anak 

usia dini kerap digunakan jenis strategi pembelajaran yang meliputi strategi 

pembelajaran langsung (direct instruction),di strategi pembelajaran tidak langsung, 

(insiriect interuction), strategi pembelajaran interaktif (interactive instruction), strategi 

pembelajaran memalalui pengalaman ( experiental learning), strategi pembelajaran 

mandiri
2021

. Namun menurut mulyasa didalam bukunya terdapat strategi pembelajaran 

yang amat sering digunakan dalam mengembangkan berbagai macam aspek 

perkembangan anak yaitu strategi pembelajaran berpusat pada anak, strategi 

pembelajaran bermain, strategi pembelajaran bercerita, bernyanyi dan terpadu.  

Strategi pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan pada usia pra sekolah 

dan sekolah dasar awal lebih menekankan pada pendekatan belajar melalui bermain 

untuk mestimulus perkembangan anak dan memperhatikan tahapan 

perkembangannya.Pelaksanaan strategi pembelajarannya harus memperhatikan 

beberapa hal, yaitu: perhatian intens, memberi dorongan, memberikan umpan balik 

khusus, memberikan model atau contoh, mendemontrasikan, menciptakan tantangan, 

memberikan bantuan, dan memberikan informasi secara langsung
22

 

Di TK Aisyiyah 1 Labuhan Ratu terdapat permasalahan yang peneliti anggap 

unik dan menarik untuk diteliti seperti halnya kepala sekolah selalu berupaya 

meningkatkan sumber daya manusia dimulai dari guru, murid ,dan orang tua murid. 

Hal ini dibuktikan dari kerap sekali sekolah mendapat penghargaan dari  berbagai 

kategori salah satunya guru berprestasi, itu artinya terdapat kinerja berupa upaya 

dalam meningkatkan berbagai kegiatan pembelajaran sehingga menghasilkan 

pencapaian dalam tujuan pembelajaran yang tepat. 
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  C. Fokus Masalah  

Dari berbagai permasalahan yang ada di Taman Kanak-Kanak Aisiyah 1 Labuhan Ratu 

strategi dalam mengembangkan keterampilan proses sains anak usia dini maka peneliti hanya fokus 

pada masalah ―strategi pembelajaran dalam mengembangkan keterampilan  proses sains anak usia 

dini  di TK Aisiyah 1 Labuhan Ratu ‖. 

  D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan 

sebagai berikut : ―Bagaimana strategi pembelajaran  Dalam Mengembangkan Keterampilan Proses 

Sains Anak Usia Dini di Tk Aisiyah 1 Labuhan Ratu?‖.  

  E. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi 

pembelajaran  Dalam Mengembangkan Keterampilan Proses Sains Anak Usia Dini di Tk Aisyiyah 1 

Labuhan Ratu. 

  F.Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Penelitian  

Dalam penelitian ini di harapkan memiliki manfaat baik secara teoritis ataupun praktis yaitu sebagai 

berikut :  

a. Manfaat teoritis  

1).  Untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai perkembangan anak usia dini terutama 

perkembangan kognitif yang meliputi  keterampilan proses  sains anak usia dini.  

2).Penggunaan strategi pembelajaran dalam mengembangkan keterampilan proses sains anak usia 

dini 

3). Sebagai usulan masukan kepada para pendidik akan pentingnya mengembangkan 

perkembangan pengetahuan sains pada anak sejak dini.  

b. Manfaat praktis  

1). Untuk guru, di harapkan untuk menambah wawasan pengetahuan terkait perkembangan anak 

termasuk faktor penghambat serta usaha yang di lakukan untuk mengatasinya.  

2). Dengan adanya penelitian ini di harapkan adanya wadah dan solusi untuk anak dapat 

berkembang lebih baik lagi.  

.c.  Bagi peneliti  

1). Sebagai pengalaman langsung untuk melihat dan mengamati berbagai perkembangan anak 

usia dini termasuk keterampilan proses sains anak usia dini di TK Aisiyah 1 Labuhan Ratu 

2). Sebagai masukan ilmu perkembangan baik untuk mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden 

Intan Lampung maupun masyarakat pada umumnya. 
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G. Penelitian Relevan  

1. berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Yulia sari di Taman Kanak-Kanak Tri 

Bina Payakumbuh dalam mengambangkan keterampilan proses sains guru menggunakan 

metode demonstrasi di karenakan metode ini menciptakan suasana yang menyenangkan 

untuk anak sehingga memudahkan anak untuk mencapai tujuan pembelajaran sains yang 

meliputi keterampilan di dalamnya. Melalui metode demonstrasi keterampilan dalam 

proses sains anak mengalami peningkatan terlihat dari penelitian yang dilakukan dengan 

menggunakan metode penelitian tindakan kelas, dimana pada siklus I kemampuan anak 

dalam keterampilan proses sains masih rendah, kemudian dlaksanakan kembali pada 

siklus ke II  terlihat kemampuan proses sains meningkat secara sangat baik
23

.  

 

2. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Mirawati dan Rini nugraha  di TK Lab. 

UPI Tasikmalaya dalam meningkatkan keterampilan proses sains di TK tersebut 

menggunakan berbagai aktivitas salah satunya aktivitas berkebun dimana kegiatan 

berkebun di anggap sebagai alternatif pembelajaran sains pada anak usia dini yang di 

asumsi memiliki manfaat bagi pencapaian aspek perkembangan termasuk keterampilan 

proses sains. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode 

tindakan dengan dsand kemmis dan tegart di aman observasi dan dokumentasi sebagai 

teknik dalam mengumpulkan data.  Dari hasil penelitian ini pada observasi awal 

menunjukan bahwa keterampilan anak dalam proses sains sebagian besar anak belom 

mampu membuat penilaian dengan mengukur, menduga, mengkomunikasikan serta 

belummampu menyampaikan informasi yang diperoleh dari kegiatan pembelajaran.  

Dalam menerapkan aktivitas berkebun mengalami peningkatan yang baik. Aktivitas 

berkebun mampu meningkatkan perkembangan proses keterampilan sains yang meliputi 

kegiatan mengamati, membandingkan, menyampaikan informasi, dan bertanya. 

Kesimpulan daripenelitian ini adalah  salah satu metode atau cara dalam mengambangkan 

keterampilan proses sains anak usia dini di TK lab. UPI tasikmalaya yaitu di adakanya 

aktivitas berkebun dimana aktivitas ini dapat digunakan sebagai alternatif proses 

pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran proses ketrampilan sains 

didalamnya
24

. 

 

3. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Yanti Mustika, Lia Nurwidaningsih       

bawasannya perkembangan sains anak usia dini dapat di kembangkan melalui kegiatan 

aktif yang berpusat pada anak. Metode yang di gunakan yaitu experimen metode 

pencampuran warna berpengaruh dalam mengembankan perkembangan kognitif anak di 

TK Kartika Siwi Pusdikpal Kota Cimahi. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan 

menggunakan uji pihak kanan dengan taraf signifikan α = 0,05 dan db (distribusi 

bilangan) n - 1 = 26 - 1 = 25, maka daftar distribusi t dengan t (0,975) (25), sehingga 

diperoleh t (0,975) (25) = 2,05 karena t hitung > t tabel, yaitu 8,20 > 2,05. Maka 

                                                             
23 Y Sari, “Peningkatan Kemampuan Sains Anak Usia Dini Melalui Metode Demonstrasi Di Taman Kanak-Kanak 
Tri Bina Payakumbuh,” Jurnal Ilmiah Pesona PAUD 1, no. 1 (2012), 
http://103.216.87.80/index.php/paud/article/view/1689. 
24

 Mirawati Mirawati and Rini Nugraha, “Meningkatkan Keterampilan Proses Sains Anak Usia Dini Melalui 
Aktivitas Berkebun,” Early Childhood : Jurnal Pendidikan 1, no. 1 (2017): 13–27, 
https://doi.org/10.35568/earlychildhood.v1i1.50. 
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penelitian ini menunjukkan bahwa percobaan sains dapat mempengaruhi perkembangan 

kognitif anak usia dini sebesar 4,50 atau tergolong dalam kategori baik
25

. 

 

 

4. Hasil  penelitian Yang Telah Dilakukan oleh Sri Handayani, Sumarno, Aini Indriasih, 

Yuli Haryati yang berjudul upaya meningkatkan  keterampilan proses sains anak taman 

kanak-kanak  melalui ‖bals‖ belajar alam dan lingkungan sekitar. Dalam kegiatan  

pembelajaran nya anak akan melakukan kegiatan eksplorasi dan eksperimen. 
Berdasarkan  hasil  penelitian  melalui  langkah langkah  pembelajaran"BALS",  

keterampilan  proses  sains  anak  sudah  menunjukkan  adanya  peningkatan.  Hal  ini 

terlihat  dari  segi  minat,  perhatian,  antusias,  keberanian  dan  interaksi  dengan  guru 

maupun   teman   berkembang   dengan   baik.   Anak anak   sangat   senang   dengan 

pembelajaran  sains  karena  kegiatannya  menyenangkan,  dilakukan  melalui  kegaitan 

eksplorasi dan eksperimen.kegiatan keterampilan proses sains dapat di kembangkan 

melalui kegiatan belajar alam dan lingkungan sekitar atau ―BALS‖
26

 

 

5. Hasilpenelitian yang telah dilakukan oleh Chasya Aghniarrahmah dan Rukiyah, 

Hasmalena yang berjudul Pengaruh Metode Proyek Terhadap Kemampuan Sains Anak 

Tk B di PAUD Terpadu Happy Kids menunjukan hasil bawasanya dalam mengebangkan 

kemampua sains dimana terdapat keterampilan sains di dalamnya yang meliputi kegiatan 

mengamati,mengklasifikasikan,menanyakan,menyimpulkan dan , mepresentasikan dapat 

di kembangkan melalui pelaksanaan metode pembelajaran bebasis proyek. Hal ini 

dibuktikan bahwa hasil perhitungan harga t hitung ≤ dari ttabel H0 diterima Ha ditolak. 

Bila t hitung > dari ttabel H0 ditolak dan Ha diterima. Untuk melihat t tabel pada derajat 

kebebasan (dk) n-1. Nilai thitung setelah dilakukan uji t sebesar 15,15
27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
25

 Yanti Mustika and Lia Nurwidaningsih, ―Pengaruh Percobaan Sains Anak Usia Dini Terhadap 

Perkembangan Kognitif Anak Di TK Kartika Siwi Pusdikpal Kota Cimahi,‖ Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan 

Anak Usia Dini 2, no. 1 (2018): 91, https://doi.org/10.31004/obsesi.v2i1.12. 
26 Gedong Pasai, Aceh Utara, and Pusat Ekskavasi, “Seuneubok Lada” 6, no. 2 (2019): 82–95. 
27

 Aghniarrahmah, Rukiyah, and Hasmalena, ―Pengaruh Metode Proyek Terhadap Kemampuan Sains Anak Tk 

B Di PAUD Terpadu Happy Kids ( The Effect on The Ability of Science Project Methods Kindergartner B 

Integrated Early Childhood Happy Kids ),‖ Edukasi VI (2017): 34–37. 
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I. Metode Penelitian 

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut pendapat Jhon 

W.Creswell Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengexplorasi dan 

memahami makna oleh sejumlah individu atau kelompok orang yang di anggap berasal dari 

masalah-masalah sosial atau kemanusiaan.Penelitian kualitatif dapat menunjukkan kehidupan 

masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisme organisasi, pergerakan sosial, dan 

hubungan kekerabatan
28

. 

1. Desain dan sifat penelitian  

a. Desain penelitian  

Creswell mengatakan terdapat  beberapa desain yang dapat di gunakan dalam penelitian 

kualitatif yaitu naratif, fenomologi, grounded theory, etnografi, dan studi kasus83 Di dalam penelitian 

ini mengunakan strategi studi kasus, karena studi kasus bagian dari penelitian kualitatif.  

Studi kasus menurut Creswell merupakan strategi penelitian dimana didalamnya peneliti menyelidiki 

secara cermat suatu program, pristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu,dan peneliti 

mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data 

berdasarkan waktu yang telah di tentukan.  

Merriam & Tisdell mendefinisikan studi kasus sebagai diskripsi dan analisis mendalam dari 

bounded system. Yin mendefinisikan studi kasus sebagai proses penelitian. “A case study is an 

empirical inquiry that ivestigates a contemporary phenomenon (the „case‟) within its real-life 

context, especially when the boundaries between phenomenon and context may not clearly evident” 

Sebuah studi kasus penelitian bertujuan untuk menguji pertanyaan dan masalah penelitian, yang tidak 

dapat dipisahkan antara fenomena dan konteks di mana fenomena tersebut terjadi
29

  

Menurut Robert K. Yin terdapat dua dsain dalam penelitian studi kasus yaitu studi kasus 

tunggal (single-case) dan multikasus. Penelitian ini menggunakan dsain studi kasus tunggal atau 

single-case.  

  Dsain kasus Tunggal merupakan pemilihan kasus tunggal yang  terjadi pada pengujian kritis 

teori signifikan, kasus extrime atau unik dan penyikapan dalam kasus itu sendiri
30

. Kasus 

tunggal(single case) dapat dibedakan menjadi kasus terperancang dan kasus holistik, sedangkan 

penelitian ini menggunakan kasus holistik yaitu penelitian yang menepatkan sebuah kasus sebagai 

fokus dari penelitian
31

. 

Penelitian kualitatif melibatkan proses pengumpulan data, interoprestasi, dan pelaporan hasil 

secara serentak dan bersama-sama. Melibatkan pengumpulan data yang terbuka, didasari dengan 

pertanyaan umum, analisis informasi dari partisipan. Dalam analisis jenis penelitian kualitatif, 

dilaporkan dalam buku-buku ilmiah dan artikel-artikel jurnal yang sering kali menjadi model analisis 

pengumpulan data kualitatif
32

. 

                                                             
28

 Jhon W. Creswell, Research Design Pendekatan Kulitatif, Kuantitatif, Dan 

Mixed,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2013),h 4.   
29

Unika Prihatsanti, Suryanto Suryanto, and Wiwin Hendriani, ―Menggunakan Studi Kasus Sebagai 

Metode Ilmiah Dalam Psikologi,‖Buletin Psikologi 26, no. 2 (2018): 126, 

https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.38895..   
30

 Fatimah and Ratna Dewi Kartikasari, ―Strategi Belajar Dan Pembelajaran Dalam Meningkatkan 

Keterampilan Bahasa,‖ Pena Literasi 1, no. 2 (2018): 108, https://doi.org/10.24853/pl.1.2.108-113. 
31

 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif,(Jakarta:Pernada Media Groub),h 240-241   
32

 Creswell, John W. Op Cit, h.275   
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Dengan demikian penelitan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dilapangan tentang 

Strategi pembelajaran dalam mengembangkan keterampilan proses sains anak usia dini di TK Aisiyah 

1 Labuhan Ratu. 

b.  sifat penelitian  

Fokus penelitian ini konsepsi deskriptif, penulis berusaha mengamati pristiwa 

dan kejadian yang dimaksud adalah prilaku dan tindakan guru dikelompok B3 TK 

Aisyiyah 1 Labuhan Ratu dalam mengembangkan keterampilan proses sains anak 

usia dini. Penelitian ini menggambarkan kondisi lapangan tentang fokus penelitian 

yang diteliti dalam penelitian ini. Jelasnya peneliti menggambarkan sebuah fenomena 

dan kondisi yang ada di TK Aisyiyah 1 Labuhan Ratu tersebut. 

2. Subjek dan Objek Penelitian  

  Dalam penelitian ini subjek penelitian adalah guru  yang berjumlah 2 orang 

dan peserta didik dikelas B3  berjumlah 23 anak. Sedangkan objek penelitian ini 

dalah masalah yang di teliti yaitu strategi dalam mengembangkan keterampilan 

proses sains anak usia dini di TK Aisyiyah 1 Labuhan ratu.  

3. Lokasi penelitian  

Dalam penelitian ini memilih melakukan penelitian di TK Aisyiyah 1 

Labuhan Ratu yang berlokasi diJL. Pagar alam l. Ratu no. 14, labuhan ratu, 

kec. Labuhan ratu, kota bandar lampung prov. Lampung. peneliti melakukan  

penelitian di TK Aisyiyah 1 Labuhan Ratu dikarenakan peneliti ingin mengetahui 

bagaimana strategi pembelajaran yang di terapkan di sekolah tersebut dalam 

mengembangkan proses keterampilan sains anak usia dini.  

TK Aisyiyah 1 Labuhan Ratu merupakan sebuah lembaga pendidikan yang turut 

membentu mempersiapkan kemampuan sumber daya manusia indonesia sejak dini 

sehingga menjadi manusia yang memiliki kemampuan dan berahlak mulia.  

4. Instrumen penelitian  

Instrumen penelitian merupakan alat atau fasilitas yang digunakan oleh 

peneliti dalam mengumpulkan data agar lebih cermat,lengkap dengan 

sistematis,sehingga mudah di olah. Di dalam penelitian kualitatif yang menjadi 

intrumen penelitian atau alat-alat penelitian yaitu peneliti itu sendiri. Instrumen 

penelitian merupakan alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data agar lebih cermat,lengkap dan sistematis,sehingga mudah untuk 

diolah. Instrumen dalam penelitian ini digunakan untuk melihat seberapa berhasilnya 

strategi pembelajaran yang di terapkan dalam mengembangkan keterampilan proses 

sains anak usia dini. Dalam penelitian ini intrumen yang digunakn ialah lembar 

observasi yang digunakan pada saat proses kegiatan.lembar observasi ini berisikan 

indikator-indikator dari strategi pembelajaran dalam mengembangkan proses 

keterampilan sains anak usia dini.Dalam pedoman observasi lebih terarah sehingga 

hasil data didapatkan mudah diolah. 

5. Teknik pengumpulan data  

Pengumpulan data sangat penting dilakukan oleh peneliti dalam penelitian 

untuk mendapatkan data yang valid. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam 

berbagai peraturan,berbagai sumber,berbagai cara. Terdapat cara dalam pengumpulan 

data yang di perlukan yaitu: 

a. Observasi (pengamatan) 

Observasi atau pengamatan merupakan kemampuan seseorang untuk menggunakan 

pengamatanya melalui hasil kerja panca indra mata dan dibantuoleh panca indra 

lainnya. Dapat disimpulkan bahwa observasi adalah teknik pengumpulan data secara 
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langsung yang pengamatannya menggunakan panca indra mata
33

. Observasi dapat di 

klasifikasikan menjadi observasi berpartisipasi( participant observasi),observasi yang 

secara terang terangan dan tersamar(over observation dan convert observation),dan 

observasi yang tidak berstruktur( unstruktured observation)
34

. 

 Adapun hal-hal yang akan di obsevasi adalah mengenai bagaimana mengembangkan 

keterampilan sains anak usia dini di TK Aisyiyah 1 Labuhan Ratu. Pengamatan ini 

dilakukan dengan tanda chek list () pada kolom yang sesuai dengan hasil 

pengamatan. Lembar observasi ini dijadikan pedoman oleh penelitian agar saat 

melakukan observsi lebih terarah,terukur sehingga hasil data yang telah didapatkan 

mudah di olah.  

Dalam penelitain ini peneliti menggunakan observasi nonpartisipan, yaitu peneliti 

tidak ikut serta dalam berpartisipasi terhadap apa yang akan di observasi. Posisi 

penelitian hanya sebagai pengamat dalam kegiatan di TK Aisyiyah 1 Labuhan Ratu 

kususnya dalam pengamatan strategi pembelajaran dalam mengembangkan 

keterampilan proses sains anak usia dini di kalas B3 yang berjumlah 23 anak.  

b. Wawancara ( interview) 

Wawancara adalah teknik pengambilan data di lapangan dengan kegiatan 

tanyajawab secaralangsung antara peneliti dengan responden untuk mendapatkan 

sejumlah informasi penting, adapun jenis wawancara sebagai berikut : 

1). Wawancara terstruktur  

 Merupakan kegiatan wawancara yang di lakukan dengan menggunakan 

pedoman wawancara yang telah dipersiapkan terlebih dahulu sebelum tatap muka 

dengan responden dilaksanakan. 

2). Wawancara tidak terstruktur  

Wawancara tidak terstrukrur sering di sebut juga wawancara bebas, yaitu 

wawancara yang tidak menggunakan pedoman ketika melakukan tanya jawab dengan 

responden. 

Peneliti menggunakan weawancara terstruktur hal ini dikarenakan peneliti 

merenvcanakan terlebih dahulu apa saja yang harus di persiapkan untuk melalui 

teknik wawancara tersebut. Adapun sasaran dari wawancara yang peneliti lakukan 

yaitu ada 2 guru dan 1 kepala sekolah di tk aisyiyah 1 labuhan ratu yang akan 

dijadikan sebagai sasaran dari kegiatan wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti 

karena mereka dianggap paling mengetahui perkembangan anak kususnya dalam 

perkembangan kognitif anak yang dimana didalamnya terdapat perkembangan 

keterampilan sains  anak di kelas B3 TK Aisyiyah 1 Labuhan Ratu.  

c. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumentasi 

dapat berbentuk tulisan, gambar,atau karya-karya yang berkenan dengan kondisi 

obyektif di taman TK Aisyiyah 1 Labuhan Ratu seperti sejarah berdirinya,visi misi 

dan struktur organisasi,keadaan guru, keadaan peserta didik,buku-buku catatan nilai 

peserta didik,absen peserta didik,RPPH,keadaan sarana dan prasarana dan lain-lain. 

 

 

 

 

                                                             
33

 M. Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, 2007. 
34

 Hasyim Hasanah, ―TEKNIK-TEKNIK OBSERVASI (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data 

Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial),‖ At-Taqaddum 8, no. 1 (2017): 21, https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163. 
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6. Teknik analisa data  

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum penelitian memasuki 

lapangan,selama dilapangan dan setelah selesai dilapangan.dengan tahap reduksi 

data,penyajian data,dan menarik kesimpulan. 

a. Reduksi data  

Data yang diproleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak. Oleh kerena itu 

diperlukan pencatatan secara teliti dan rinci, mereduksi data berarti 

merangkum,memilih hal-hal yang pokok,mengfokuskan pada hal-hal yang penting 

mencari tema dan pola, serta membuang yang tidak perlu, selanjutnya, data yang 

telah direduksi akan memeberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah 

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya,serta akan mencari data yang 

diperlukan. 

b. Display data  

Setelah data direduksi,maka langkah selanjutnya adalah display data. Pada penelitian 

kualitatif,penyajian data dapat di lakukan dalam bentuk uraian singkat,bagan,hubungan 

antar kategori,flowchart,data sejenisnya. Miles dan Huberman menyatakan bahwa,dalam 

penyajian data pada penelitian kualitatif yang paling sering digunakan adalah dengan teks 

yang bersifat naratif. Dalam mendisplaykan data,maka akan memudahkan untuk 

memahami apa yang terjadi. 

c. Verifikasi/ menarik kesimpulan  

Data yang sudah dipolakan, kemudian difokuskan dan disusun secara sistematik 

dalam bentuk naratif. Data tersebut disimpulkan sehingga makna data dapat ditemukan 

dalam bentuk tafsiran dan argumentasi. Kesimpulan juga diverifikasi selaam penelitian 

berlangsung. Kesimpulan yang diambil sekiranya masih terdapat kekurangan, maka akan 

ditambahkan. 

7. Uji keabsahan data 

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan 

benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji 

keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi: credibillity,transferability,dependability, 

dan confirmability (kredibilitas) yang dilakukan dengan perpanjang pengamatan 

meningkatan ketekunan,triangulasi,analisis kasus narati, menggunakan bahan 

referensi,danmengadakan member chek. Teknik keabsahan data dalam penelitianadalah 

menggunakan teknik triangulasi. 

 Triangulasi adalah pengecekan data dengan cara pemeriksaan ulang.  

Tekniknya adalah pemeriksaan kembali data dengan tiga cara 

1. Triangulasi sumber mengaharuskan peneliti untuk mencarui sumber dari satu untuk 

memahami data atau informasi. 

2. Triangulasi metode adalah menggunakan lebih dari satu metode untuk melakukan cek dan 

ricek 

3. Triangulasi waktu yaitu memperhatikan prilaku anak itu ketika baru datang kesekolah,saat 

mengikuti aktivitas dan ketika akan pulang. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi metode yang di 

lakukan untuk menguji sumber data,apakah sumber data ketika di-iterview dan observasi 

akan memberikan informasi yang sama atau berbeda.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI  

A. Pengertian strategi pembelajaran  

1. Pengertian strategi   

Pada dasarnya istilah strategi digunakan di dunia militer . strategi merupakan rencana 

penggunaan untuk mempertahanakan kekuatan militer untuk memenangkan suatu 

peperangana. Dalam ilustrasi tersebut dapat di artikan bawasanya strategi merupakan 

suatu perencaanaan untuk  mencapai suatu tujuan yanga akan dicapai, sama dengan 

istilahnya strategi di dalam pendidikan yaitu merupakan rangkaian suatu kegiatan yang di 

dsaind untuk mencapai tujuan pendididkan tertentu
35

. 

2. Pengertian pembelajaran   

Pembelajaran menurut Gagne dan Bringgs  pembelajaran merupakan suatu sisitem 

yang bertujuan untuk memebantu proses belajaran siswa  yang berisi serangkaian pristiwa 

yang dirancang dan di susun sedemeikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung 

terjadinya proses pembelajaran siswa yang bersifat internal
36

  

Menurut Komala Sari Pembelajaran dapat didefinisikan  juga sebagai suatu sistem atau  

proses membelajarkan subjek didik/pembelajar yang direncanakan atau didesain,  

dilaksanakan, dievaluasi secara sistematis agar subjek didik/pembelajar dapat mencapai  

tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien . menurut MufarrokahTerdapat dua  

konsep yang tidak bisa dipisahkan dalam kegiatan pembelajaran yaitu belajar dan                 

mengajar. Belajar mengacu kepada apa yang dilakukan siswa, sedang mengajar mengacu       

kepada apa yang dilakukan oleh guru.
37

 

3. Penngertian strategi pembelajaran  

Seels dan Richey, J.R David menyatakan bahwa strategi pembelajaran merupakan rincian 

dari seleksi pengurutan peristiwa dan kegiatan dalam pembelajaran, yang terdiri dari 

metode-metode, teknik teknik maupun prosedur-prosedur yang memungkinkan peserta 

didik mencapai tujuan
3839

.Strategi pembelajaran adalah pola umum perbuatan guru dan 

murid dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar. Strategi pembelajaran adalah segala 

usaha guru untuk menerapkan berbagai metode pembelajaran dalam mencapai tujuan 

yang diharapkan. Dengan demikian strategi pembelajaran menekankan kepada bagaimana 

aktivitas guru mengajar dan aktivitas anak belajar
40

. Menurut Miarso , strategi 

pembelajaran adalah pendekatan menyeluruh pembelajaran dalam suatu sistem 

pembelajaran, yang berupa pedoman umum dan kerangka kegiatan untuk mencapai 

tujuan umum pembelajaran, yang dijabarkan dari pandangan falsafah dan atau teori 

belajar tertentu 

 

                                                             
35

 Siti Nurhasanah dkk, Strategi pembelajaran, ( Jakarta Timur ; Edu Pustaka; 2019),h 4 
36

 Ibid,h 5. 
37

Silviana Nur Faizah, ―Hakikat Belajar Dan Pembelajaran,‖ At-Thullab: Jurnal Pendidikan Guru 

Madrasah Ibtidaiyah Volume 1, no. 2 (2017), https://journalfai.unisla.ac.id/index.php/at-thulab/article/view/85.  
38

Wahyudin Nur Nasution, strategi pembelajaran, ( medan; perdana publishing : 2017),h 3. 
39

 Akhiruddin dkk, Belajar dan Pembelajaran, Gowa; Cahaya Bintang Cemerlang; 2019),h 91. 
40

 Fatimah and Kartikasari, ―Strategi Belajar Dan Pembelajaran Dalam Meningkatkan 

Keterampilan Bahasa.‖ 
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   Selanjutnya dijelaskan oleh sanjaya  strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan 

pembelajaran  yang  harus  dikerjakan  guru  dan  siswa  agar  tujuan pembelajaran dapat 

dicapai secara efektif dan efisien
41

Berdasarkan  pendapat  di  atas,  dapat  diambil  

kesimpulan bahwa strategi pembelajaran harus mengandung penjelasan tentang 

metode/prosedur   dan   teknik   yang   digunakan   selama   proses pembelajaran 

berlangsung. Dengan kata lain, strategi pembelajaran mempunyai arti yang lebih luas 

daripada metode dan teknik Artinya, metode/prosedur   dan   teknik   pembelajaran 

merupakan bagian dari strategi pembelajaran. 

B. Jenis-jenis strategi pembelajaran PAUD 

Terdapat tahap-tahap perkembangan yang di kemukakan oleh piaget dengan pembelajaran 

yang bermakna. Jean piaget penganut kaum kognitifistik ia menyatakan bahwa proses belajar 

sebenarnya terdiri dari tiga tahapan yaitu asimilasi, yaitu merupakan proses penyatuan 

informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada dalam benak anak, akomodasi adalah 

penyusunan struktur kognitif kedalam situasi yang baru, dan tahap yang terakhir adalah 

ekualibrasi adalah penyesuaian antara asimilasi dan akomodasi. Tanpa adanya perkembangan 

kognitf anak akan tersedad-sedt dan berjalan tidak teratur. Piaget mengatakan proses belajar 

harus disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif yang dilalui oleh anak dan piaget 

membaginya menjadi empat tahapan diantaranya, tahap sensorimotor, tahap ppra oprasional, 

tahsp oprasional konrit, tahap oprasional formal. . 

Terdapat strategi pembelajaran yang di terapkan di pendidikan anak usia dini 

diantaranya:strategi pembelajaran yang berpusat pada anak, strategi pembelajaran melalui 

bermain, strategi pembelajaran melalui bercerita, strategi pembelajaran melalui bermain, 

strategi pembelajaran terpadu
4243

.Adapun pemaparan dari masing masing strategi 

pembelajaran di pendidikan anak usia dini yaitu : 

 

1. Strategi pembelajaran berpusat pada anak  

a. Pengertian pembelajaran berpusat pada anak  

Pendekatan belajar berpusat pada anak merunjuk kepada teori kontruktivisme yang 

menepatkan siswa sebagai individu yang memiliki bibit ilmu didalam dirinya. Kontruktivisme 

mengusulkan pengetahuan siswa tidak diperoleh dari dunia luar secra pasif dan atau 

ditanamkan sebagai representasi apriori dalam pikiran, tatapi di bangun oleh kemampuan 

pikiran untuk secara aktif mengeksplorasi dan mengembangkan menjadi suatu fenomena yang 

bermakna bagi diri sendiri. Perubahan paradigma dalam proses pembelajaran yang berpusat 

pada guru menjadi strategi pembelajaran berpusat pada anak dengan harapan dapat 

mendorong siswa secara aktif membangun pengetahuan sikap dan prilaku. Dalam proses 

pembelajaran berpusat pada anak, anak mampu menbangun sendiri pengetahuannya sehingga 

mereka memperoleh sendiri pengalaman dan pemahaman yang dapat meningkatkan kualitas 

pendidikannya. 

JJ. Rousseau menjelaskan bahwa pembelajaran berpusat pada anak merupkan proses yang 

seluruh kegiatan dipusatkan pada siswa dan minat siswa sehingga siswa yang mendominasi 

proses pembelajaran. Rousseau menyatakan bahwa jangan menekankan banyak pengetahuan 

yang diharapkan dimiliki oleh anak tetapi lebih menekankan kepada hal yang dapat dipelajari 

siswa serta yang ingin diketahui siswa sesuai dengan minatnya. Dari pengertian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa strategi pembelajaran berpusat pada anak adalah suatu pendekatan dalam 

                                                             
41
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 Mulyasa. Strategi pembelajaran PAUD, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya : 2017),h 66 
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pembelajaran yang menekankan pada aktivitas sisiwa secara optimal untuk memeperoleh 

hasil belajar berupa perpaduan antara aspek kognitif,afektif,dan psikomotoik secara imbang. 

b. Karakteristik pembelajaran berpusat pada anak  

Menurut McCombs dan Quiat dalam studi, persepsi murid terhadap lingkungan pembelajran 

yang positif dan faktor yang paling penting yang memperkuat motivasi dan prestasi siswa 

adalah hubungan interpersonal guru.Dalam pembelajaran yang berpusat pada anak guru 

berfungsi sebagai failitator,yaitu menfasilitasi kebutuhan belajar sisiwa dan sebagai 

pendamping siswa.Tantangan bagi guru sebagai pendamping pembelajaran siswa yaitu untuk 

menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa perlu memahami konsep,pola 

pikir,filosofi,komitmen metode dan strategi pembelajaran.Pendekatan ini menekan bahwa 

siswa adalah pemegang peran dalam proses keseluruhan kegiatan pemebelajaran. Adapun 

pendidikan berfungsi untuk memfasilitasi siswa dalam melakukan kegiatan pembelajaran. 

Terdapat karakteristik dalam strategi pembelajaran berpusat pada anak menurut Mulyasa 

yaitu : 

1. Prakarsa kegiatan tumbuh dari minat dan keinginan anak  

2. Anak-anak memilih bahan pembelajaran 

3. Anak mengexpresikan bahan-bahan secara aktif dengan seluruh indranya 

4. Anak menemukan sebab akibat dari pengalaman belajara secara langsung 

5. Anak meggunakan otot kasarnya  

6. Anak menceritkan pengalamannya 

c. Implementasi strategi pembelajaran berpusat pada anak 

Dalam mengimplemnetasikan strategi pembelajaran berpusat pada anak terdapat perencanaan 

(plan),mengerjakan(Do),dan melakukan refleksi(reflection). 

1. Tahap merencanakan (Planning Time) 

Pada tahap ini anak diberi kesampatan untuk membuat rencana kegiatan belajar 

dan bermain yang akan mereka lakukan.  

2. Tahap bekerja (work time) 

Tahap ini ketika anak belajar dan bermain serta memecahkan maalah dalam 

kegiatan tersebut. Anak menstransformasikan rencana yang dibuatnya kedalam 

tindakan. 

3. Tahap refleksi (reflection) 

Tahap ini memeperlihatkan dan memeberi tanggapan terhadap apa yang telah 

dilakukan anak pada tahap bekerja. 

2. Strategi pembelajaran melalui bermain  

a. Pengertian bermain  

Bermain,merupakan suatu strategi  pembelajaran yang menyenangkan, yang sering juga 

disebut dengan pendekatan Happy Learning. metode ini merupakan pola yang digunakan 

guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan 

anak dan bersifat menyenangkan dalam rangka membantu anak mencapai hasil belajar 

tertentu yang dalam hal ini diharapakan dapat meningkatkan berbagai aspek 

perkembangan anak usia dini . Kegiatan bermain, memilliki banyak manfaat bagi anak 

seperti  perkembangan kognitif, perkembangan bahasa, penanaman nilainilai agama dan 

moral, perkembangan fisik motorik, perkembangan sosial dan emosional. Salah satu 

fungsi utama dalam metode Bermain, adalh perkembangan kognitif yang meliputi 

keterampilan proses sains anak usia dini , yang diungkapkan melalui kegiatan bermain.
44
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Seperti halnya fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi pembelajaran yang 

digunakan oleh guru untuk mengembangkan keterampilan proses sains anak usia dini 

yang meliputi observasi, membandingkan,mengajukan pertanyaaan ,mengklasifikasikan 

,mempresentasikan dan menyimpulkan. Melalui kegiatan bermain anak belajar berbagai 

konsep bentuk, warna, ukuran dan jumlah yang memungkinkan stimulasi bagi 

perkembangan intelektualnya. Anak juga dapat belajar untuk memiliki kemampuan 

‗problem solving‘ sehingga dapat mengenal dunia sekitarnya dan menguasai 

lingkungannya.  Adapun manfaat dari bermain untuk anak usia dini yaitu : 

d. Untuk menirukan apa yang dilakukan oleh orang dewasa, untuk melakukan berbagai 

peran yang ada di dalam kehidupan nyata. 

e. Untuk menirukan apa yang di lakukan oleh bintang untuk melakukan berbagai 

macam suara binatang yang ada di sekitarnya. 

f. Untuk mencerminkan hubungan dalam keluarga dan pengalaman hidup yang nyata 

serta menyalurkan perasaan. 

g. Untuk melepaskan dorongan-dorongan yang tidak dapat di terima seperti berperan 

sebagai pencuri. 

h. Untuk memperoleh balikan terhadap peran peran biasa dilakukan seperti gosok gigi, 

serta untuk masalah dan mencoba berbagai penyelesaian hidup. 

 

b. Bentuk dan Jenis Permainan Anak Usia Dini Berdasarkan cara bermain 

 Jenis bermainan pada anak usia dini dapat dibagi kedalam dua jenis macam 

bermainan, yaitu: 

1. Permainan aktif, Bermain aktif dapat diartikan sebagai kegiatan yang banyak 

melibatkan aktivitas tubuh, pemain dalam permainan ini membutuhkan energi yang 

besar. Dalam melakukan permainan aktif biasanya anak akan melibatkan dua jenis 

motorik, yakni motorik kasar dan halus. Misalnya: bermain bebas dan spontan yaitu 

anak dapat melakukan segala hal yang diinginkannya melalui aktivitas fisik, tidak ada 

aturan-aturan dalam permainan tersebut; bermain drama; bermain musik; 

mengumpulkan atau mengkoleksi sesuatu; permainan olah raga; permainan dengan 

balok; permainan dalam melukis menempel atau menggambar. 

a)  Permainan pasif Permainan pasif merupakan jenis permainan yang hanya 

melibatkan sebagian anggota tubuh anak atau hanya mengandalkan motorik 

halusnya. Pemain menghabiskan sedikit energi. Misalnya: bermain dengan 

gadget atau komputer, menonton adegan lucu, membaca buku cerita, 

mendengarkan cerita, menonton televisi dan imengingat nama-nama benda 

adalah bermain tanpa mengeluarkan banyak tenaga, tetapi tingkat 

kesenangannya hampir seimbang dengan anak yang menghabiskan sejumlah 

besar tenaganya di tempat olah raga atau tempat bermain. Berkaitan dengan 

bentuk-bentuk bermainan, Kartono (1996:58) mengemukakan terdapat tiga 

bentuk permainan yang dimainkan anak bagi usia dini, yaitu
45

 Permainan 

gerakan, anak-anak bermain bersama teman-temannya, melakukan kerja sama 

dengan beraneka ragam gerak dan olah tubuh.  
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b)  Permainan memberi bentuk, kegiatan memberi bentuk pada fase permulaan 

berupa kegiatan destruktif seperti meremas-remas, merusak, mencabik-cabik, 

mempreteli dan lain-lain. Makin lama anak dapat memberikan bentuk yang 

lebih konstruktif pada macam-macam materi yang disediakan. 

c)  Permainan ilusi, pada jenis permainan ini unsur fantasi memegang peranan 

penting, misalnya sebuah sapu difantasikan sebagai kuda tunggangan, 

bermain dokter-dokteran dan lain-lain. Melalui permainan ini anak 

menggunakan fantasi mereka untuk mewujudkan kreasinya.  

Selanjutnya dalam prakteknya, Solehudin berpendapat bahwa jenis-jenis permainan 

yang biasa dilakukan oleh anak-anak usia dini terbagi dalam dua, yakni: bermain 

bebas dan  bermain terpimpin.  

1) Bermain Bebas Dalam permainan bebas anak boleh memilih sendiri kegiatan 

yang diinginkannya serta alat-alat yang ingin digunakannya. Bermain bebas 

merupakan bentuk bermain aktif, baik dengan alat maupun tanpa alat, 

didalam maupun diluar ruangan. Saat bermain bebas anak-anak membutuhkan 

tempat, waktu, peralatan bermain, serta kebebasan. Kebebasan yang diberikan 

adalah kebebasan yang tertib, yaitu kebebasan yang bertanggungjawab. 

Kebebasan tersebut diarahkan pada tumbuhnya disiplin diri secara bertahap. 

Dalam kegiatan bermain bebas, tugas seorang guru atau pendidik adalah 

melakukan observasi terhadap anak-anak dan mendorong atau memotivasi 

anak untuk lebih aktif bermain. Adapun contoh-contoh bermain bebas yang 

biasanya dilakukan anak usia dini antara lain: bermain pasir/air, bermain 

balok, bermain alat manipulatif, bermain perpustakaan, bermain di luar dan 

lain sebagainya. 

2) Bermain Terpimpin Bermain terpimpin adalah permainan yang dilakukan 

dengan mengikuti aturan-aturan tertentu sesuai dengan jenis permainannya. 

Dalam kegiatan bermain terpimpin anak tidak bebas, melainkan terikat pada 

peraturan permainan atau kegiatan tertentu. Contoh-contoh permainan 

terpimpin yang biasa dilakukan anakanak usia dini antara lain: bermain peran, 

bermain sudut rumah tangga, bermain dalam lingkaran, bermain dengan 

nyanyian, bermain dengan alat dan lain-lain. 

c. Syarat-syarat Bermain Bagi Anak Usia Dini  

seorang pendidik/ orang tua harus memperhatikan beberapa syarat-syarat penting agar 

bermain dan permainan tersebut memberikan manfaat yang maksimal bagi 

perkembangan anak usia dini. Adapun syarat bermain dan permainan untuk anak usia 

dini yaitu: 

1).  Waktu Bermain Anak harus memiliki waktu yang cukup dalam bermain. 

Masa usia dini merupakan masa bermain, bukan masa anak untuk dipaksa 

belajar atau bekerja. Saat yang tepat untuk anak bermain dapat disesuaikan 

dengan jenis permainan. Jika permainan di luar ruangan sebaiknya dilakukan 

pada pagi hari atau sore hari, agar anak merasa nyaman dengan udara yang 

sejuk dan tidak panas. 

 2). Peralatan Bermain Jenis alat permainan harus disesuaikan dengan usia 

anak dan taraf perkembangannya. Alat permainan hendaknya memenuhi 

kriteriakriteria sebagai berikut: aman bagi anak, berfungsimengembangkan 

seluruh aspek perkembangan anak, dapat dimainkan secara bervariasi, sesuai 

kemampuan anak, mudah didapat dan dekat dengan lingkungan anak, menarik 

dari segi warna dan bentuk atau suara, alat permainan tahan lama, diterima 



15 

 

oleh semua budaya, serta memiliki ukuran, bentuk dan warna sesuai usia anak 

dan taraf perkembangannya.  

3). Teman Bermain Anak harus merasa yakin bahwa ia mempunyai teman 

bermain jika ia memerlukan. Teman bermain dapat ditentukan anak sendiri , 

apakah itu orangtua, saudara atau temannya. Jika anak bermain sendiri, maka 

ia akan kehilangan kesempatan belajar dari temantemannya. Sebaliknya kalau 

terlalu banyak bermain dengan anak lain, maka dapat mengakibatkan anak 

tidak mempunyai kesempatan yang cukup untuk menghibur diri sendiri dan 

menemukan kebutuhannya sendiri  

4). Tempat Bermain Untuk bermain perlu disediakan tempat bermain yang 

cukup untuk anak sehingga anak dapat bergerak dengan bebas. Luas tempat 

bermain dapat disesuaikan dengan jenis permainan dan jumlah anak yang 

bermain. 

 5). Aturan Bermain Anak belajar bermain, melalui mencoba-coba sendiri, 

meniru teman-temannya atau diberitahu caranya oleh orang lain baik guru 

atau orangtua. Cara yang terakhir adalah yang terbaik, karena anak tidak 

terbatas pengetahuannya dalam menggunakan alat permainannya dan anak 

akan mendapat keuntungan lebih banyak lagi. Jadi permainan yang baik 

adalah permainan yang ada cara/aturan bermainnya
46

. 

 

d. Implementasi strategi pembelajaran melalui bermain  

Salah satu prinsip penyelenggaraan pendidikan anak usia dini adalah belajar melalui 

bermain. ―Bermain merupakan sarana belajar anak usia dini. Melalui bermain, anak 

diajak untuk bereksplorasi, menemukan, memanfaatkan, dan mengambil kesimpulan 

mengenai benda di sekitarnya‖. Anak-anak umumnya sangat menikmati permainan 

dan akan terus melakukannya di manapun mereka memiliki kesempatan, sehingga 

bermain adalah salah satu cara anak usia dini belajar, karena melalui bermainlah anak 

belajar tentang apa yang ingin mereka ketahui dan pada akhirnya mampu mengenal 

semua peristiwa yang terjadi di sekitarnya. ―Bermain adalah awalan dari semua 

fungsi kognitif selanjutnya, oleh karenanya bermain sangat diperlukan dalam 

kehidupan anakanak‖ Carton dan Allen. Melalui bermain secara tidak langsung anak 

dapat mengembangkan aspek-aspek perkembangan, salah satunya perkembangan 

kognitif. Di taman kanak-kanak perkembangan kognitif dibagi menjadi tiga bagian 

dalam lingkup perkembangan diantaranya, belajar dan pemecahan masalah, berpikir 

logis, berpikir simbolik  Diantara ketiga lingkup perkembangan anak pada saat ini 

lebih diarahkan pada kegiatan berpikir simbolik dimana mencakup kemampuan 

mengenal, menyebutkan, dan menggunakan konsep bilangan, mengenal huruf, serta 

mampu merepresentasikan berbagai benda dan imajinasinya dalam bentuk gambar.. 

Guru memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan kemampuan kognitif 

pada anak. Guru harus mampu memilih metode atau model pembelajaran yang akan 

digunakan dalam proses pembelajaran, tentunya metode atau model pembelajaran 

yang akan digunakan harus menyesuaikan dengan keadaan, kebutuhan dan 

kemampuan anak. Guru dihadapkan pada sejumlah metode-metode pembelajaran 

yang ada, serta media pendukung untuk memperlancar proses pembelajaran. Guru 
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dituntut untuk mampu mengenali karakteristik anak terlebih dahulu sebelum memilih 

motode-metode pembelajaran serta media pendukung yang akan digunakan dalam 

proses pembelajaran. Segala upaya ini dilakukan guru agar dapat mengembangkan 

seluruh aspek perkembangan pada anak salah satunya yaitu aspek perkembangan 

kognitif 47
 

3. Strategi pembelajaran melalui cerita 

a. Pengertian pembelajaran melalui cerita 

Menurut Gunarti pembelajaran melalui bercerita adalah ―suatu kegiatan yang 

dilakukan seseorang untuk menyampaikan suatu pesan, informasi atau sebuah 

dongeng belaka, yang bisa dilakukan secara lisan atau tertulis‖ menuturkan atau 

menyampaikan cerita secara lisan kepada anak didik sehingga dengan cerita tersebut 

dapat disampaikan pesan-pesan yang baik. Dengan adanya proses belajar mengajar, 

maka metode bercerita merupakan suatu cara yang dilakukan oleh guru untuk 

menyampaikan pesan atau materi pelajaran yang disesuaikan dengan kondisi anak 

didik. Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di Taman Kanak-Kanak metode 

bercerita digunakan dalam upaya memperkenalkan, memberikan keterangan, atau 

penjelasan tentang hal baru dalam rangka menyampaikan pembelajaran yang dapat 

mengembangkan berbagai kompetensi dasar Taman Kanak-Kanak
48

. 

b. Manfaat penerapan strategi pembelajran bercerita  

Rasional strategi pembelajaran melalui bercerita . Masitoh dan kawan kawan 

mengidentifikasikan manfaat cerita bagi anak yaitu : 

1. Mendengarkan cerita yang menarik dan dekat dengan lingkungan merupakan kegiatan 

mengasikan bagi anak. 

2. Pemanfaatan metode cerita bisa di lakukan karena kegitan bercerita untuk 

menanamkan nilai-nilai positif bagi anak.  

3. Kegitan bercerita memberikan sejumlah pengetahuan sosial, nilai-nilai moral dan 

keagamaan. 

4. Memberikan pengalaman belajar melalui mendengarkan. 

Melalui bercerita memungkinkan anak untuk mengembangkan kemampuan kognitif, 

afektif, dan motorik. Membantu anak untuk membangun bermacam-macam peran yang 

memungkinkan dipilih anak, dan bermacam-macam layanan jasa yang di ingin di 

sumbangkan oleh anak untuk masyarakat. 

c.  Langkah-langkah  penerapan strategi pembelajaran melalui bercerita  

terdapat 5 langkah langkah di dalam strategi pembelajaran melalui bercerita  

1. Menetapkan tujuan dam tema cerita  

2. Menentukan bentuk cerita yang di piulih,misalnya bercerita dengan membaca 

buku,menggunakan gambar,menggunakan papan flanel dan sebagainya  

3. Menetapkan bahan dan alat yang diperlukan dalamkegiatan bercerita sesuai dengan 

bentuk bercerita yang dipilih 

4. Menetapkan rancangan langka-langkah kegiatan bercerita yang terdiri dari 

a. Menyampaikan tujuan dan tema cerita 
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b. Mengatur tempat duduk 

c. Melaksanakan kegiatan pembukaan  

d. Mengembangkan cerita  

e. Menetapkan teknik bertutur dan 

f. Mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan cerita  

5. Menetapkan rancangan peneilaian kegiatan bercerita untuk mengetahui ketercapaian 

tujuan pembelajaran dilaksanakan penilaian dengan cara menhgajukan pertanyaan-

pertanyaan yang berhubungan dengan isi cerita untuk mengembangkan pemahaman 

anak terhadap isi cerita yang telah di dengarkan
49

  

4. Strategi pembelajaran melalui bernyanyi 

a. Pengertian strategi pembeajaran melalui bernynyi 

Penelitian ini juga didukung teori A. T. Mahmud Bernyanyi adalah salah satu 

kegiatan yang paling digemari oleh anak-anak. Kata-kata yang mengalun diringi oleh 

iringan musik mampu memberikan semangat tersendiri bagi mereka. Bahkan tidak jarang 

sang guru mengajarkan atau menghafal sesuatu dengan bernyanyi. Dengan lirik yang 

sedemikian rupa adanya, mampu membantu daya ingat dan cara bicara anak. 

Pembelajaran dengan metode bernyanyi dapat membantu pendidik dalam meningkatkan 

kemampuan kognitif terutama dalam hal mengelompokkan. 

Honig dalam Masitoh mengemukakan bahwa bernyanyi memiliki banyak manfaat 

untuk praktik pendidikan anak dan mengembangkan pribadinya secara luas karena 

bernyanyi bersifat menyenangkan, bernyanyi dapat di pakai untuk mengatasi kecemasan, 

bernyanyi merupakan media untuk mengexpresikan perasaan, benyanyi dapat membantu 

membangun rasa percaya diri, dapat meantu daya ingat anak, untuk mengembangkan rasa 

humor,dapat membantu mengembangkan keterampilan berfikir dan kemampuan motorik 

anak, dapat meningkatkan keakraban dalam sebuah kelompok.  

b. Langkah-langkah penerapan strategi pembelajaran melalui bernyanyi  

1. Guru menyiapkan tema materi pelajaran yang ingin disampaikan kepada murid.  

2. Guru mencari jenis lagu atau musik tertentu yang disukai anak.  

3. Guru memodifikasi olah vokal lagu/musik tersebut sesuai dengan isi materi 

pelajaran yang ingin disampaikan.  

4. Guru memberi contoh cara menyanyikan lagu/music tersebut kepada murid.  

5. Guru dan murid menyanyi bersama, jika perlu diiringi dengan tari-tarian atau 

menggerakgerakkan kepala
50

 

c. Karakteristik strategi pembelajaran melalui bernyanyi 

Adapun karakteristik strategi pembelajaran melalui bernyanyi sebagai berikut 

1. Dilakukan melalui kegiatan pengalaman langsung 

2. Sesuai dengan kebutuhan dan minat anak 

3. Memberikan kesempatan kepada anak untuk menggunakan semua pemikiranya 

4. Menggunakan bermain sebagai wahana belajar 

5. Menghargai perbedaan individu 

6. Melibatkan orang tua atau keluarga untuk mengoptimalkan pembelajaran
51
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d. Manfaat  Startategi Pembelajaran  Bernyanyi 

Menurut Bonnie dan terdapat manfaat dari metode menyanyi yaitu membantu mencapai 

kemampuan dalam pengembangan daya pikir, membantu menyalurkan emosi seperti senang 

atau sedih melalui isi syair lagu/nyanyian, dan membantu menambah perbendaharaan kata 

baru melalui syair lagu/ nyanyian. Berikut adalah beberapa manfaat yang bisa diambil dari 

anak bernyanyi antara lain: 

1. melatih motorik kasar  

2.  membentuk rasa percaya diri anak 

3.  menemukan bakat anak  

4. melatih kognitif dan perkembangan bahasa anak 

Selain memiliki manfaat yang penting bagi siswa, metode bernyanyi ini juga memiliki 

kelebihan dan kelemahan. Kelebihan dari metode menyanyi yaitu mampu membantu siswa 

untuk mengembangkan, memperbanyak kesiapan serta penguasaan keterampilan dalam proses 

kognitif atau pengenalan siswa. Disamping itu, metode menyanyi dapat membangkitkan 

semangat kegairahan belajar para siswa, memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

berkembang dan maju sesuai dengan kemampuannya masing-masing, serta mampu 

mengarahkan cara belajar siswa, sehingga lebih memiliki motivasi yang kuat untuk belajar 

lebih giat
52

 

5. Strategi pembelajaran terpadu  

a. Pengertian strategi pembelajaran terpadu  

Menurut Muhaimin Pembelajaran terpadu ini merupakan suatu aplikasi salah satu strategi 

pembelajaran berdasarkan kurikulum terpadu yang bertujuan untuk menciptakan atau 

membuat proses pembelajaran secara relevan dan bermakna bagi siswa. Bahkan Muhaimin 

menjelaskan pembelajaran model terpadu melibatkan siswa mulai dari merencanakan, 

mengeksplorasi, dan brain stoming, dari siswa, sehingga siswa didorong untuk berani bekerja 

secara kelompok dan belajar dari hasil pengalamannya sendiri. Pembelajaran terpadu akan 

terjadi apabila peristiwa-peristiwa otentik atau eksplorasi topik/tema menjadi pengendali di 

dalam kegiatan belajar sekaligus proses dan isi berbagai disiplin ilmu/mata pelajaran/pokok 

bahasan secara serempak dibahas
53

 

b. Prinsip-prinsip strategi pembelajaran terpadu  

Startegi terpadu  dilaksanakan dan dirancang berdasarkan  prinsip-prinsip yang meliputi : 

1. Beorientasi pada perkembangan anak 

2. Berkaitan dengan pengalaman nyata anak 

3. Mengintegrasikan isi dan proses belajar 

4. Melibatkan penemuan aktif 

5. Memadukan berbagai bidang pengembangan 

6. Kegiatan belajar bervariasi 

7. Memiliki potensi untuk melaksanakan melalui proyek oleh anak 

8. Waktu pelaksanaan fleksibel 

9. Melibatkan anggota keluarga anak 

10. Tema dapat diperluas dan  

Direvisi sesuai minta dan pemahaman yang ditujukan anak. 
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c. Karakteristik penerapan strategi pembelajaran terpadu  

Hendrick mengemukakan bahwa pembelajaranterpadu memiliki  Karakteristik pembelajaran 

terpadu sebagai berikut.  

1. Menyediakan pengalaman langsung tentang objek-objek nyata bagi anak 

pengalaman langsung merupakan pengalaman yang diperoleh anak dengan 

menggunakan semua inderanya, yaitu melihat, menyentuh, mendengar, 

meraba, dan merasa.  

2. Menciptakan kegiatan sehingga anak menggunakan semua pemikirannya 

Kegiatan-kegiatan yang dikembangkan dalam pembelajaran terpadu 

menantang anak untuk menggunakan semua pemikiran dan pemahamannya. 

3. Mengembangkan kegiatan sesuai dengan minat-minat anak. Kegiatan-

kegiatan yang dikembangkan dalam pembelajaran terpadu harus relevan 

dengan minat anak, karena minat anak merupakan sumber ide yang potensial 

untuk menentukan tema. 

4. Membantu anak-anak mengembangkan pengetahuan dan keterampilan baru 

yang didasarkan pada hal-hal yang telah mereka ketahui dan telah dapat 

mereka lakukan sebelumnya.  

5. Menyediakan kegiatan dan kebiasaan yang ditujukan untuk mengembangkan 

semua aspek perkembangan kognitif, sosial, emosional, fisik afeksi, dan 

estetis, dan agama.  

6. Mengakomodasi kebutuhan anak-anak untuk melakukan aktivitas fisik, 

interaksi sosial, kemandirian, dan mengembangkan harga diri yang positif.  

7. Memberikan kesempatan menggunakan bermain sebagai wahana belajar. 

Bermain merupakan wahana yang baik untuk mengembangkan semua aspek 

perkembangan anak.  

8. Menghargai perbedaan individu, latar belakang budaya, dan pengalaman 

dalam keluarga yang dibawa anak
54

 

d. Prinsip-prinsip pembelajaran terpadu  

terdapat prinsip-prinsip dalam penerapan pembelajaran terpadu yaitu  sebagai berikut 

1. Tema dalam pembelajaran terpadu harus sesuai dengan usia, perbedaan individu, dan 

karakteristik sosial budaya anak.  

2. Pembelajaran terpadu harus berkaitan secara langsung dengan pengalaman nyata anak dan 

harus dikembangkan berdasarkan hal-hal yang telah mereka ketahui dan apa yang ingin 

mereka ketahui. 

3. Setiap tema dalam pembelajaran terpadu harus menyajikan konsep yang dapat diselidiki oleh 

anak. ; 

4. Setiap tema dalam pembelajaran terpadu harus didukung oleh suatu pengetahuan yang telah 

diteliti secara cermat.  

5. Pembelajaran terpadu harus mengintegrasikan isi dan proses belajar.  

6. Informasi yang berhubungan dengan tema harus disampaikan kepada anak melalui 

pengalaman langsung yang melibatkan penemuan aktif.  

7. Kegiatan yang berhubungan dengan tema dalam pembelajaran terpadu harus menggambarkan 

bidang kurikulum yang beraneka ragam dan mendukung keterpaduannya. 

8. Dalam pembelajaran terpadu, isi atau bahan ajar yang sama harus disajikan lebih dari satu kali 
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dan disajikan melalui jenis-jenis kegiatan yang bervariasi.  

9. Tema dalam pembelajaran terpadu harus memungkinkan untuk dilaksanakan melalui kegiatan 

proyek yang diprakarsai anak.  

10. Pembelajaran terpadu harus memberikan kesempatan kepada anak untuk merefleksikan hal-

hal yang telah mereka pelajari.  

11. Pembelajaran terpadu harus memasukkan cara-cara untuk melibatkan anggota keluarga anak.  

12. Setiap tema harus dapat diperluas atau direvisi sesuai dengan minat dan pemahaman yang 

ditunjukan oleh anak
55

 

e. Manfaat Pembelajaran Terpadu  

Pembelajaran terpadu memiliki banyak keunggulan baik bagi anak maupun bagi guru. 

Keunggulan-keunggulan tersebut antara lain:  

1. Meningkatkan perkembangan konsep anak. Tema membantu anak-anak memperoleh 

pemahaman yang lebih komprehensif. Anak membentuk konsep melalui pengalaman 

langsung. Melalui keterlibatan anak dalam pembelajaran terpadu, proses mental bekerja 

secara aktif menghubungkan informasi yang terpisah-pisah menjadi suatu kesatuan yang 

utuh.  

2. Pembelajaran terpadu memungkinkan anak-anak untuk mengeksplorasi pengetahuan melalui 

berbagai kegiatan. Kegiatan untuk mengeksplorasi pengetahuan dapat dilakukan melalui 

interaksi, pengalaman mendengar, melihat, pengalaman antarpribadi, dan kegiatan motorik 

sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Tema dalam pembelajaran terpadu juga 

mendorong anak untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang topiktopik 

khusus, sehingga anak menjadi lebih tertarik terhadap suatu ide. 

3. Membantu para guru dan praktisi lainnya untuk mengembangkan kemampuan 

profesionalnya. Melalui pembelajaran terpadu, para guru dan praktisi lainnya mendorong 

mereka untuk mengorganisasikan pemikiran, memilih kegiatan yang relevan, merumuskan 

tujuan, dan melaksanakan pembelajaran tersebut.  

4. Pembelajaran terpadu dapat dilaksanakan pada jenjang program yang berbeda, untuk semua 

tingkatan usia, dan untuk anak-anak yang mempunyai kebutuhan yang berbeda. Hal ini 

memberikan kemungkinan untuk berkolaborasi antar profesional.  

5. Melalui pembelajaran terpadu, guru dan praktisi lainnya mendorong mereka untuk 

mengorrganisasikan pemikiran, memilih kegiatan yang relevan, merumuskan tujuan dan 

melaksanakan pembelajaran tersebut. 

C. Istilah-Istilah Di Dalam Strategi Pembelajran  

Terdapat beberapa istilah dalam pembelajaran yang memiliki kemiripan makna yaitu metode , 

pendekatan, teknik dalam pembelajaran. Berikut pemaparan istilah di dalam strategi 

pembelajaran: 

1. Model pembelajaran  

Dewey dalam Joyce dan Well mendefinisikan model pembelajaran sebagai a plan or 

pattern that we can use to design face teaching in the classroom or tutorial setting and to 

shape instrctional material yaitu suaru rencana atau pola yang dapat kita gunakan untuk 

merancang tatap muka di kelas atau pembelajaran tambahan di luar kelas dan untuk 

menajamkan materi pengajaran. Menurut Arends model pembelajaran mengarah pada 

suatu pendekatan pembelajaran tertentu termasuk tujuan, sintaksnya, lingkungan, dan 

sistem pengelolaanya. 
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2. Pendekatan pembelajaran  

Pendekatan pembelajaran digambarkan sebagai kerangka umum tentang skenario atau 

rencana yang digunakan oleh guru untuk mengajarkan siswa dalam rangka mencapai 

suatu tujuan pembelajaran.  

3. Metode pembelajaran  

J.R David mengemukakan untuk melaksanakan suatu strategi menggunkan suatu prangkat 

metode tertentu. Dlama pengertian tersebut maka metode pengajaran menjadi salah satu 

unsur dalam strategi pembelajaran seperti sumber belajar, kemampuan guru dan siswa, 

mesiaoensisikan, materi pengajaran, organisasi, waktu tersedia, kondisi kelas, dan 

lingkungan merupakan unsur-unsur yang mendukung strategi pembelajaran.  

4. Tenik pembelajaran  

Teknik pembelajaran merupakan merupakan cara yang di lakukan seseorang dalam 

mengiplementasikan suatu metode secara spesifik.didalam keterampilan-keterampilan 

pembelajaran ini juga mencakup kegiatan perencanaan yang dikembangkan guru, struktur 

dan fokus pembelajaran, serta pengolaan pembelajaran. 

 

D.  Keterampilan proses sains dan perkembangan kognitif  

1. Keterkaitan  keterampilan proses sains dengan  perkembangan kognitif  

Beberapa pakar mengatakan bawasanya perkembangn kognitif dapat di kembangkan 

melalui pembelajaran sains yang meliputi keterampilan proses sains didalamnya.  Seperti 

halnya Piaget dan Crain mengatakan meningkatkan kemampuan kognitif bawasanya 

pemebalajaran menggunakan pendekatan sains dapat mengembangkan kemampuan 

kognitif dimana didalam penerapan pembelajarannya disesuaikan dengan perkembangan 

berfikirnya. 

Pengenalan  keterampilan proses sains untuk  anak usia dini lebih di tekankan proses 

daripada produk. Dalam keterampilan proses sains di kenal juga dengan metode ilmiah 

yang secara garis besar meliputi observasi,menemukan masalah, melakukan percobaan, 

menganalisi data dan mengambil kesimpulan. Untuk anak usia dini sebaiknya dilakukan 

sesederhana mungkin dan diiringi dengan kegiatan bermain. Kegiatan mengembangkan 

keterampilan pross sains melibatkan anak belajar melalui berbagai benda baik benda 

hidup maupun benda mati yang ada di sekitarnya, sesuai dengan aspek yang di 

kembangkan di dalam  perkembangan kognitif yaitu meliputi kemampuan untuk 

mengenal, mengingat, berpikir kovergen,divergen,memberi penilaian. Perkembangan 

kognitif di harapkan menciptakan pembelajaran yang kongrit di mana anak selalu ikut 

serta dalam  penerapan langkah-langkah kegiatannya,begitupun dengan penerapan 

pembelajaran yang dapat mengembangkan keterampilan proses sains anak usia dini yang 

di rancang sesuai dengan tahap perkebangan kognitifnya
56

yang dimana tahap 

perkebangan kognitif anak usia 4-7 tahun Jean Piaget  mengatakan berada di tahap 

perkembangan praoprasional  yaitu meliputi:  belajar dan  pemecahan  masalah,  berfikir  

logis dan  berfikir simbolik
57

. Pada tahap ini menurut bebrapa ahli perkembangan 

kognitif dapat di kembangkan melalui pembelajaran sains yang meliputi kegiatan 

keterampilan proses sains didalamnya.  
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2. Keterampilan proses sains anak usia dini  

Keterampilan proses sains merupakan seperangkat keterampilan yang digunakan 

ilmuan untuk melakukan penyelidikan. Menurut american association for advencement 

of sciance mengklasifikasikan proses keterampilan tersebut merupakan proses yang 

terpadu. Keterampilan dalam proses sains terbagi menjadi dua yaitu keterampilan proses 

dasar dan keterampilan proses terintegrasi, hal ini dikemukakan oleh Abruscato. 

Keterampilan proses dalam dasar terdiri dari, pengamatan, pengklasifikasian, 

pengukuran kekomunikasian, peramalan, dan keterampilan terintegrasi terdiri dari 

pengontrolan variabel, penggunaan bilangan, perumusan hipotesis, pendefisian secara 

oprasional, melakukakan experimen.  

Pada dasarnya keterampilan proses  sains yang di terapkan atau ditekankan untuk 

anak usia dini yaitu keterampilan yang masih bersifat mendasar. Dan telah melalui proses 

manipulasi, modifikasi, dan penyederhanaan sesuai dengan perkembangan kognitifnya. 

Proses dalam perkemabangan belajar anak usia dini memiliki kecendrungan belajar dari 

hal-hal yang kongrit atau nyata dan memandang sesuatu yang di pelajari sebagai satu 

kesatuan yang utuh dan terpadu.  

Menurut marten keterampilan proses sains untuk anak yang masih prasekolah atau 

yang masih tahap dasar yaitu masih bersifat mengamati, memahami apa yang di amati, 

mennguankan pengalaman baru, serta meramal apa yang akan terjadi dan menguji 

kebenaran ramalan tersebut. Sedangkan Rezba mengemukakan keterampilan dalam 

proses sains yang mendasar yaitu meliputi keterampilan mengamati, keterampilan 

membandingkan, keterampilan mengklasifikasikan, mengajukan pertanyaan, 

keterampilan mengkomunikasikan dan menyimpulkan
58.  

Berdasarkan permendiknas No 58 tahun 2008 tentang menu generik pendidikan anak 

usia dini menyatakan bahwa pembelajaran sains pada anak usia dini dilakukan sebagai 

proses penguasaan pada taraf yang sederhana. Menurut Saepudin Dalam mengenalkan 

pembelajaran sains pada anak usia dini di sampaikan dalam suasana bermain hal ini 

disebabkan karakteristik anak dalam merespon sesuatu dalam makna sebagai permainan. 

Berikut penjelasan mengenai kegiatan mengamati, membandingkan, mengklasifikasikan, 

mengajukan pertanyan, mengkomunikasikan, dalam proses keterampilan  sains pada anak 

usia dini :  

a.  Kegiatan observasi/mengamati  

Dalam kegiatan pengamatan anak akan menggunakan panca indra yang mereka miliki 

seoptimal mungkin seperti mencium, melihat, mendengar,merasa, dan meraba. 

Penggunaan panca indera dalam kegiatan observasi memberi  kesempatan anak untuk 

mencari tahu ukuran, bentuk, warna, tekstur dan hal-hal  lain  yang  dapat  menambah  

informasi  bagi  anak  untuk menemukan jawaban
59

. 

 Pendidik dituntut untuk memberikan bimbingan dalam teknik mengamati atau 

mengosbervasi. Anak-anak didorong untuk memperhatikan secara seksama suatu 

peristiwa atau fenomena yang terjadi. Proses observasi yang dilakukan diharapkan 
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melibatkan semua indera anak, sehingga anak tersebut dapat menyatakan sifat yang 

dimiliki oleh suatu benda atau objek
60

 

Vygotsky  mengungkapkan bahwa, manusia lahir dengan seperangkat fungsi 

dasar yakni kemampuan memperhatikan, mengamati dan mengingat. Berikut 

keterampilan mengamati menggunakan seluruh panca indera : 

b. Melihat, yaitu mengamati menggunakan indera penglihatan yaitu mata. Melihat 

bertujuan untuk mengetahui berupa wujud, bentuk, maupun warna pada objek 

atau suatu peristiwa yang sedang diamati.  

c. Mendengar, yaitu mengamati menggunakan indera pendengaran berupa telinga, 

agar mengetahui bunyi atau suara dari objek yang diamati.  

d. Mencicipi atau merasa, merupakan pengamatan dengan menggunakan indera 

pengecap yaitu lidah. Bertujuan untuk mengetahui suatu rasa dari objek yang 

diamati.  

e.  Meraba, merupakan pengamatan menggunakan indera peraba yaitu kulit. 

Dilakukan untuk mengetahui tekstur kasar atau halus, panas atau dingin dari 

suatu objek yang sedang diamati.  

f. Menghidu, merupakan pengamatan menggunakan indera penghidu yaitu 

hidung, untuk mengetahui bau dari suatu objek.  

Keterampilan mengamati merupakan keterampilan proses yang sangat penting dan 

merupakan inti dalam sains adalah observasi, yang berawal dari observasi inilah 

maka anak akan melanjutkan penyelidikan mereka dengan membandingkan, 

mengklasifikasikan, mengukur, mengkomunikasikan, menyimpulkan, dan 

memprediksi
61

 

 

a. Kegiatan membandingkan  

Membandingkan (comparing), setelah melakukan observasi anak 

menemukan beberapa informasi mengenai benda atau hal yang di teliti 

sehingga secara tidak langsung anak sudah mulai membandingkan dan 

membedakan.Membandingkan (comparing) adalah kemampuan 

membandingkan pada anak dapat dilihat dari kemampuan anak dalam melihat 

persamaan atau perbedaan dari suatu objek seperti konsep ukuran,besar kecil, 

panjang pendek dan lain sebagainya. Kegiatan membandingkan ini 

bermanfaat untuk mengasah keterampilan anak dalam mengamati suatu 

objek.
62 Membandingkan adalah proses pemeriksaan objek atau peristiwa 

dalam hal kesamaan dan perbedaan. Ketrampilan ini biasanya melibatkan 

proses mengukur, menghitung, dan mengamati dengan seksama. 

Membandingkan penting setelah anak-anak mengamati suatu objek
63
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b. Kegiatan mengklasifikasikan   

Menurut Carol Sefeld & Barbara klasifikasi adalah kegiatan 

mengelompokkan benda-benda yang serupa atau memiliki kesamaan.  

Dalam melakukan kegiatan mengklasifikasi benda, objek, dan peristiwa,anak 

tidak hanya mengamati tetapi juga berpikir, sehingga ia dapat memilih dan 

meletakkan benda, objek atau peristiwa sesuai dengan klasifikasinya.
64 

Karakteristik klasifikasi pada anak usia 5-6 tahun adalah anak mampu 

engklasifikasikan benda maupun objek berdasarkan cri kesamaan tertentu, 

yaitu dalam tiga kategori yakni berdasarkan warna, bentuk, dan ukuran. Anak 

usia dini belajarnya melalui benda-benda yang riil kemudian barulah ke 

berpikir yang abstrak, maka dari itu dalam pembelajaran mengklasifikasikan 

ini guru menggunakan media yang nyata 
65

. 

 

c. Kegiatan mengajukan pertanyaan  

Kegiatan menanya dan bertanya antara guru dan anak adalah sebagai proses 

menggali pengetahuan baru dalam proses keterampilan sains . Guru dapat 

membantu anak untuk menyusun pertanyaan yang ingin mereka ketahui. 

Dalam proses pembelajaran fungsi bertanya adalah sebagai pendorong dan 

menginspirasi peserta didik untuk aktif belajar, serta mengembangkan 

pertanyaan dari dan untuk dirinya sendiri. Dalam pembelajaran guru 

memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait tema pembelajaran, dan  terkait 

kegiatan yang sedang dilaksanakan, guru memberikan penjelasan sederhana, 

dan memberikan beberapa pertanyaan kepada anak. Kegiatan bertanya anak 

merupakan wujud keingintahuan mereka terhadap sesuatu baik itu sesuatu 

yang baru di ketahui ataupun sesuatu yang pernah mereka ketahui lalu di 

infomasikan kembali pada saat pembelajaran di lakukan
66

.Bertanya 

merupakan proses berfikir anak yang didorong oleh minat keinginantahuan 

anak tentang sesuatu atau benda dan kejadian. Anak akan bertanya sampai 

rasa ingin tahunya terjawab 

d. Kegiatan mengkomunikasikan  

Keterampilan mengkomunikasikan dalam kegiatan pembelajaran adalah 

menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan berdasarkan hasil analisis 

secara lisan, tertulis, atau media lainnya, kemudian dikembangkan atau 

dituangkan ke dalam berbagai hasil karya.Mengkomunikasikan merupakan 

proses penguatan pengetahuan baru yang didapat oleh anak. 

Mengkomunikasikan dilakukan dengan verbal, gerakan, hasil karya. Pada 

pembelajaran saintifik guru memberikan kesempatan kepada anak untuk 

mengkomunikasikan apa yang telah mereka pelajari. Hasil tersebut dinilai 

oleh guru sebagai hasil belajar anak 
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3.Pembelajaran keterampilan  proses sains pada anak usia dini  

Tujuan pembelajaran sains bagi anak adalah mengembangkan aspek perkembangan 

dan potensi yang dimiliki anak. Selain itu pembelajaran  proses keterampilan sains juga 

ditujukan untuk mengembangkan individu agar mengenal ruang lingkup sains itu 

sendiri serta mampu menggunakan aspek-aspek fundamental dalam memecahkan 

masalah yang dihadapinya. Jadi fokus program pengembangan pembelajaran sains 

hendaklah ditujukan untuk memupuk pemahaman, minat dan penghargaan anak didik 

terhadap dunia di mana mereka hidup . Leeper mengemukakan  pada hal-hal di atas 

secara umum menyampaikan bahwa pengembangan pembelajaran proses keterampilan 

sains pada anak usia dini hendaklah di tujukan untuk merealisasikan empat hal yaitu 

a. Pengembangkan pembelajaran sains pada anak usia dini ditunjukan 

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.  

b. Pengembangkan pembelajaran sains pada anak usia dini ditunjukan 

agar anak-anak memiliki sikap-sikap ilmiah. Misalkan tidak cepat-

cepat dalam mengambil keputusan, dapat melihat segala sesuatu dari 

berbagai sudut pandang, berhati-hati terhadap informasi-informasi 

yang diterimanya.  

c.  Pengembangkan pembelajaran sains pada anak usia dini ditunjukan 

agar anak-anak mendapatkan pengetahuan dan informasi ilmiah.  

d. Pengembangkan pembelajaran sains pada anak usia dini ditujukan 

agar anak-anak menjadi lebih berminat dan tertarik untuk menghayati 

sains yang berbeda dan ditemukan di lingkungan dan alam 

sekitarnya
67

 

4. Ruang lingkup keterampilan proses sains anak usia dini  

Ruang lingkup pembelajaran sains anak usia dini meliputi pengertian dan batasan- 

batasan yang ada di dalam sains itu sendiri. Kajian ruang lingkup pembelajaran sains 

anak usia dini yaitu menggambarkan tentang program sains yang meliputi:  

a. Studi tentang tumbuh-tumbuhan.  

b. Studi tentang hewan  

c. Studi tentang hubungan antara tumbuhan dan hewan.  

d. Studi tentang aspek-aspek kehidupan dan lingkunganya.  

Adapun kajian yang terkait dengan ilmu fisika dalam program sains untuk anak 

meliputi studi tentang daya,studi tentang energi,studi tentang rangkaian dan reaksi 

kimiawi. Ruang lingkup program pembelajaran sains anaka usia dini dapat di tinjau 

melalui pengembangan atau kemampuan yang harus di capai yaitu meliputi kemampuan 

terkait materi sains,penguasaan terhadap proses sains dan sikap-sikap sains ( jiwa 

ilmuan). Menurut Kellought mengenai ruang lingkup dalam pembelajaran sains pada 

anak yaitu proses berfikir, pengembangan konsep, produk, sikap
68

. 
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6.Prinsip-prinsip  keterampilan proses sains anak usia dini   

Prinsip-prinsip belajar yang dikemukakan oleh Witherington dan Ausuble yang dapat 

dijadikan sebagai prinsip pembelajaran sains antara lain sebagai berikut :  

a. Belajar akan berhasil apabila anak melihat tujuan, dan tujuan itu lahir ada dan dekat 

dengan kehidupan anak.  

b. Kegiatan belajar hendaklah dapat merangsang seluruh aspek perkembangan anak, 

baik jasmani maupun rohani.  

c. Lingkungan belajar yang diciptakan hendaklah bermakna dan mengandung arti bagi 

anak sehingga membentuk pola kelakuan yang berguna bagi anak.  

d. Bantuan belajar yang diberikan adalah yang menunjang efektivitas dan efisiensi 

belajar anak dan dilakukan secara wajar.  

e. Adanya upaya pengintegrasian pengalaman belajar sebelumnya dengan pengalaman 

baru sehingga menjadi satu kesatuan pengalaman yang utuh, tidak mudah lepas atau 

hilang.  

f. Penyajian belajar hendaklah suatu keseluruhan harus lebih dulu dimunculkan 

kemudian baru menuju sesuatu yang lebih spesifik.  

g. Belajar selalu dimulai dengan suatu masalah dan berlangsung sebagai usaha untuk 

memecahkan masalah tersebut.  

h. Belajar itu berhasil disadari jika telah ditemukan clue (kunci) atau hubungan diantara 

unsur-unsur dalam masalah itu, sehingga diperoleh insight atau wawasan dan 

pemahaman.  

i. Belajar berlangsung dari yang sederhana meningkat kepada yang lebih kompleks, 

bergerak dari yang dekat dengan anak hingga yang jauh, serta dari yang konkrit 

menuju abstrak
69

.  

Selain prinsip-prinsip belajar di atas, literatur lain menyatakan beberapa prinsip 

yang dapat dijadikan sebagai panduan dalam melakasanakan pembelajaran sains bagi 

anak antara lain sebagai berikut:  

a. Prinsip Motivasi  

Motivasi adalah daya dorong seseorang untuk melakukan sesuatu kegiatan. 

Motivasi ada yang berasal dari dalam atau intrinsik dan ada yang timbul akibat 

rangsangan dari luar atau ekstrinsik. Motivasi intrinsik akan mendorong rasa ingin 

tahu, keinginan mencoba, mandiri dan ingin maju.  

b. Prinsip Latar  

Pada hakekatnya anak telah memiliki pengetahuan awal, oleh karena itu dalam 

pembelajaran guru perlu mengetahui pengetahuan, keterampilan dan pengalaman 

apa yang telah dimiliki anak sehingga kegiatan belajar mengajar tidak berawal dari 

suatu kekosongan. 

c. Prinsip Menemukan.  

Pada dasarnya anak memiliki rasa ingin tahu yang besar sehingga potensial untuk 

mencari guna menemukan sesuatu, oleh karena itu bila diberi kesempatan untuk 

mengembangkan potensi tersebut anak akan merasa senang atau tidak bosan. 
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d. Prinsip Belajar Sambil Melakukan (learning by doing)  

Pengalaman yang diperoleh melalui bekerja merupakan hasil belajar yang tidak 

mudah terlupakan, oleh karena itu dalam proses belajar mengajar sebaiknya anak 

diarahkan untuk melakukan kegiatan atau ‖Learning by doing‖  

e.  Prinsip Belajar sambil Bermain  

Bermain merupakan kegiatan yang dapat menimbulkan suasana gembira dan 

menyenangkan, sehingga akan dapat mendorong anak untuk melibatkan diri dalam 

proses pembelajaran, oleh karena itu dalam setiap pembelajaran perlu diciptakan 

suasana yang menyenangkan lewat kegiatan bermain yang kreatif. 

f.  Prinsip Hubungan Sosial  

Dalam beberapa hal kegiatan belajar akan lebih berhasil jika dikerjakan secara 

berkelompok. Dari kegiatan kelompok anak akan tahu kekurangan dan 

kelebihannya sehingga tumbuh kesadaran perlunya interaksi dan kerja sama 

dengan orang lain. Pengembangkan pembelajaran sains pada anak usia dini 

ditunjukan agar anak-anak menjadi lebih berminat dan tertarik untuk menghayati 

sains yang berbeda dan ditemukan di lingkungan dan alam sekitarnya. 
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