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ABSTRAK 

 

MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN KOGNITIF MELALUI METODE 

EKSPERIMEN SAINS PADA ANAK USIA 5-6 TAHUN DI TK ANGGREK 

PUTIH TELUK BETUNG SELATAN BANDAR LAMPUNG 

 

Oleh 

YULMA SELA 

 

       Menurut Witherington menyatakan bahwa kognitif adalah pikiran, melalui pikiran 

dapat digunakan dengan cepat dan tepat untuk mengatasi suatu situasi untuk memecahkan 

masalah. Oleh karena itu peneliti membahas tentang meningkatkan perkembangan 

kognitif anak usia dini melalui metode eksperimen di Taman Kanak-Kanak Anggrek Putih 

teluk betung selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan kognitif 

melalui metode eksperimen di Taman Kanak-Kanak Anggrek Putih teluk betung selatan. 

       Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif 

kualitatif. Subjek dalam penelitian ini merupakan wali kelas dan anak umur 5-6 tahun di 

kelas B sejumlah 12 anak yang meliputi 6 anak laki-laki dan 6 anak perempuan. 

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang 

dihasilkan tersebut selanjutnya peneliti analisis menggunakan reduksi data, display data 

dan menarik kesimpulan. 

       Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran untuk perkembangan 

kemampuan kognitif anak usia 5-6 tahun di kelas B Taman Kanak-Kanak Anggrek Putih 

menunjukkan bahwa : (i) Guru mempersiapkan kegiatan eksperimen dengan menetapkan 

tujuan kegiatan.(ii) Guru melaksanakan kegiatan dengan mendiskusikan kepada anak 

mengenai prosedur, alat dan bahan, serta membimbing dan mengawasi anak. (iii) Guru 

melakukan evaluasi dan penilaian kepada anak setelah kegiatan eksperimen selesai 

dilaksanakan; “guru melakukan evaluasi dan memberikan penguatan terhadap 

perkembangan kognitif anak dan daya tangkap anak kemudian guru melakukan penilaian 

sesuai dengan perkembangan kognitif anak dalam proses eksperimen sains. Pendidikan 

tidak harus menekankan tingkat keberhasilan yang dilakukan anak, melainkan harus 

melihat setiap kemampuan yang dimiliki anak, karena kemampuan anak berbeda-beda. 

 

Kata Kunci: Metode Eksperimen, Kemampuan Kognitif  
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MOTTO 

 

ًْ حَْجِرْي فِى انْبَْحِر بِ  ٍِْم َوانَُّهَاِر َواْنفُْهِك انَّخِ ٰىِث َواْْلَْرِض َواْخخََِلِف انَّ ًٰ ًْ َخْهِق انسَّ ٌَّ فِ ُْفَُع ﴿ اِ ا ٌَ ًَ

 ٍْ ٍْهَا ِي ِّ اْْلَْرَض بَْعَذ َيْىحِهَا َوبَثَّ فِ ۤاٍء فَاَْحٍَا بِ ٍْ يَّ ۤاِء ِي ًَ ٍَ انسَّ ُ ِي
ََْزَل ّللّاٰ ُكمِّ َدۤابٍَّت ۖ  انَُّاَس َوَيآ اَ

 ٌَ ٍج نِّقَْىٍو ٌَّْعقِهُْى ٌٰ ۤاِء َواْْلَْرِض َْلٰ ًَ ٍَ انسَّ ٍْ ِر بَ َسخَّ ًُ ِح َوانسََّحاِب اْن ٌٰ ٌِْف انرِّ حَْصِر  ﴾ ٤٦١ وَّ

 

Artinya : Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, bahtera 

yang berlayar di laut dengan (muatan) yang bermanfaat bagi manusia, apa yang Allah 

turunkan dari langit berupa air, lalu dengannya Dia menghidupkan bumi setelah mati 

(kering), dan Dia menebarkan di dalamnya semua jenis hewan, dan pengisaran angin 

dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, (semua itu) sungguh merupakan 

tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang mengerti. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul  

       Dalam sebuah karya ilmiah, judul merupakan cerminan dari isi yang terkandung  

didalamnya dan judul yang penulis bahas  adalah “mengembangkan kemampuan kognitif 

melalui metode eksperimen sains pada anak usia 5-6 tahun di Tk Anggrek putih Teluk 

Betung Selatan Bandar Lampung”. Sebelum mambahas lebih lajut berbagai masalah 

dalam penelitian ini, agar tidak terjadi perbedaan persepsi dan penafsiran judul skripsi ini, 

maka akan lebih dahulu penulis menjelaskan pengertian dari judul penelitian penulis. Hal 

ini dimaksud agar pembahasan selanjutnya lebih terarah  dapat di ambil suatu pengertian 

yang jelas. Istilah-istilah yang terdapat pada judul adalah : 

1. Kognitif  

       Kognitif adalah suatu proses berpikir, kemampuan individu untuk 

menghubungkan  menilai dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. 

Proses kognitif berhubungan dengan tingkat kecerdasan (intelegensi) yang menandai 

seseorang dengan berbagai minat terutama sekali ditujukan kepada ide-ide dan 

belajar.
1
 

2. Metode “ 

       Metode adalah suatu cara atau proses sistematis yang digunakan untuk 

melakukan suatu kegiatan agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Dengan kata 

lain metode berfungsi sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan.” 

                                                             
1
Susanto, Ahmad, “Perkembangan Anak Usia Dini dalam Berbagai Aspeknya”. (Jakarta:Kencana 

2011), h. 47. 



2 

 

3. Eksperimen   

       Eksperimen (percobaan) adalah cara penyajian pelajaran, di mana anak 

melakukan percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri sesuatu yang 

dipelajari. Dalam proses belajar mengajar dengan metode percobaan ini, anak diberi 

kesempatanuntuk mengalami sendiri atau melakukan sendiri, mengikuti suatu 

proses,mengamati suatu objek menganalisis membuktikan dan menarikkesimpulan 

sendiri mengenai suatu objek keadaan atau prosessesuatu.
2
 

4. Sains  “ 

       Sains adalah pengetahuan yang diperoleh melalui pembelajaran dan  pembuktian 

atau pengetahuan yang melingkupi suatu kebenaran umum dari hukum-hukum alam 

yang terjadi misalnya didapatkan dan dibuktikan melalui metode ilmiah.
3
 

 

       Berdasarkan penegasan judul diatas dapat penulis simpulkan bahwa dalam penelitian 

ini penulis menyelidiki perkembangan kemampuan kognitif melalui metode eksperimen 

sains pada anak. Sehingga penulis meneliti perkembangan kemampuan anak melalui 

metode eksperimens sains di Tk Anggrekputih Teluk Betung Selatan Bandar Lampung. 

B. Latar Belakang Masalah 

       Dalam Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Bab 1 Ayat 14 dijelaskan bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya 

pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun yang dilakukan 

melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki 

                                                             
2
Syaiful Bahri Djamarah & Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, ( Jakarta: Rineka Cipta, 

2006),h.82. 
3Sujiono dkk (2006 :12.2) 
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pendidikan lebih lanjut.
4
Berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan anak usia dini, dapat 

dibacadalam Al Qur’an surah An-Nahl ayat 78 yaitu: 

َع َواْۡلَۡبٰصرَ  ًۡ ـــ ًٔا ۙ وَّ َجَعَم نَـُكُى انسَّ ٍۡ ٌَ َش ۡى ًُ ٰهخُِكۡى َْل حَۡعهَ ٌِ اُيَّ  بُطُۡى
ٍۡۢۡ ُ اَۡخَرَجُكۡى يِّ

ٌَ  ۙ َواْۡلَۡفـ َِذةَ  َوّللّاٰ ُكُرۡو ۡۡ   نََعهَُّكۡى حَ

Artinya: “Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak  

mengetahui sesuatu apapun, dan dia memberimu pendengaran penglihatan 

dan hati    nurani agar kamu bersyukur”. 

 

       Berdasarkan ayat di atas, dapat dipahami bahwa anak lahir dalam keadaan lemah tak 

berdaya dan tidak mengetahui (tidak memiliki pengetahuan) apapun. Oleh karen itu 

pendidikan sejak dini sangat penting dilakukan maka perlunya pendidik untuk 

mengembangkan aspek perkembangan anak sehingga anak memiliki kesiapan untuk 

memasuki pendidikan selanjutnya. Rentang usia anak usia dini yaitu 0-6 tahun dan sering 

disebut dengan masa keemasan (the golden age) Pada masa tersebut sangat menentukan 

untuk masa-masa selanjutnya. Keberhasilan akan pertumbuhan dan perkembangan pada 

masa ini juga akan berpengaruh pada keberhasilan masa-masa setelahnya. Untuk itu 

pendidikan anak usia dini memegang peranan penting dalampertumbuhan dan 

perkembangan.” 

       Dalam pandangan agama (Islam), anak merupakan amanah (titipan) Allah SWT yang 

harus dijaga, dirawat, dan dipelihara dengan sebaik-baiknya oleh setiap orang tua. Sejak 

lahir anak telah diberikan berbagai potensi yang dapat dikembangkan sebagai penunjang 

kehidupannya di masa depan. Bila potensi ini tidak diperhatikan, nantinya anak akan 

mengalami hambatan-hambatan dalam pertumbuhan maupun perkembangannya, 

sebagaimana disebutkan dalam hadits: 

َراَِّ ِّ أَْو ٌَُُصِّ َساَِ جِّ ًَ ِّ أَْو ٌُ َداَِ  ُكمُّ َيْىنُْىٍد ٌُْىنَُذ َعهَى اْنفِْطَرِة، فَأَبََىاُِ ٌُهَىِّ

                                                             
4
Undang-Undang Sisdiknas, Amandemen (Jakarta: Sandro Jaya, 2004), h. 24. 
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Artinya: “Setiap anak dilahirkan menurut fitra  maka orang tualah yang menjadikannya 

beragama Yahudi Nasrani atau Majusi” (HR. Bukhari dan Muslim). 

 

       Dari ayat diatas menjelaskan bahwa seorang bayi baru lahir pada fitrahnya memiliki 

potensi pendengaran, penglihatan dan hati Allah SWT mengeluarkan mereka dalam 

keadaan tidak mengerti apapun inilah tugas orang tua dan lingkungan sekitarnya memberi 

pengetahuan dan menciptakan karakter yang baik serta tutur katanya yang baik,adapun 

aspek perkembangan anak yang dapat di stimulus ada enam aspek yaitu aspek fisik 

motorik, kognitif, sosial emosional, bahasa, dan seni. Salah satu aspek penting yang perlu 

dikembangkan dalam penelitian ini yaitu aspek intelektual/kognitif.
5
” 

       Pentingnya ilmu pendidikan baik formal atau non formal sangat berpengaruh 

terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak sebagai rangsangan agar anak mrmilikiki 

kesiapan dalam melanjutkan pendidikan selanjutnya Banyak hadist yang menjelaskan 

perintah kewajiban menuntut ilmu diantaranya hadist yang diriwajatkan Turmuzi”. 

اَسهَََّلنههُبِِهطَِرٌْقًٔاإَِْلْنجَُّ تِ   ًًٔ ٍِْهِعْه ُسفِ ًِ ٌْقًٔاٌَْهخَ َُْسهََكطَِر   َي

Artinya : “Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari suatu ilmu Niscaya  Allah 

memudahkannyake jalan menuju surga”(HR.Turmudzi).
6
 

 

       Hadist ini memberi gambaran pada kita bahwa pentingnya menuntut ilmu karna 

dengan menempuh jalan mencari ilmu Allah memudahkannya masuk kesyurga artinya 

menuntut ilmu merupakan suatu kegitaan yang mulia karena suatu ilmu yang kita dapat 

akan mengantarkan pada ilmu lainnya yaitu apabila ilmu yang kita dapat bisa diamalkan 

dan bermanfaat bagi diri sendiri dan orang-orang disekitar kita. pendidik untuk dapat 

mendidik membimbing. 

                                                             
5
Meiliawati Eka, Meningkatkan Kemampuan Mengenal Warna Melalui Metode Eksperimen.  

6https://www.dic.or.id/hadist-tentang-kewajiban-menuntut-ilmu/ (12 agustus2015) 

https://www.dic.or.id/hadist-tentang-kewajiban-menuntut-ilmu/
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       Dalam mengembangkan kemampuan kognitif anak diperlukan proses pembelajaran 

yang aktif, menyenangkan, menarik dan bermakna bagi anak. Ada beberapa unsur yang 

mempengaruhi proses pembelajaran antara lain guru yang memahami secara utuh 

hakikat, karakteristik anak, metode pembelajaran yang berpusat pada anak, sarana 

kegiatan yang memadai, mempunyai berbagai sumber dan media belajar yang menarik 

sehingga anak tertarik untuk belajar. 

       Tugas guru tidak hanya melahirkan pelajar yang cemerlang dalam bidang akademik 

tetapi juga bertanggung jawab membentuk akhlak dan sahsiah pelajar ke arah yang lebih 

baik. Guru mesti dinamis senantiasa mencari dan menimba ilmu pengetahuan baru 

melalui pembelajaran dan pengalaman serta mau menerima perubahan yang senantiasa 

berlaku sesuai dengan perkembangan masa.”  

         Adapun peran guru yang sangat penting dalam mengembangkan kemampuan 

kognitif anak usia dini diantaranya memberikan kesempatan kepada anak untuk 

memperoleh pengalaman langsung dalam berbagai aktifitas pembelajaran terpadu dan 

mengandung makna memulai kegiatan dengan membuat konflik dalam pikiran anak 

memberi kesempatan pada anak untuk melakukan berbagai kegiatan yang dapat 

mengembangkan kemampuan kognitifnya melakukan kegiatan tanya jawab yang dapat 

mendorong anak untuk berfikir dan mengemukakan pikirannya.
7
 Syarat bagi pendidik 

untuk membimbing peserta didik adalah memilki profesionalisme, suasana hati yang baik 

dan sikap profesi yang tinggi, serta motivasi yang stabil.
8
 

                                                             
7
Martin Jamaris, Perkembangan dan Pengembangan Anak Usia Taman Kanak-Kanak, (Jakarta: 

Grasindo, 2014), h. 54. 
8
Syafrimen Syafril, Noriah M ishak, Nova Erlina, and Titik Rahayu “Delapan Cara Pembinaan 

Motivasi di Kalangan Pendidik” Open Science Framework. 2017. 
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       Oleh karena itu agar kemampuan kognitif anak dapat terstimulus dengan baik maka 

dibutuhkan metode pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan dan minat 

anak,metode pembelajaran adalah pola umum perbuatan peneliti dan murid dalam 

mewujudkan kegiata belajar mengajar. Metode pembelajaran adalah segala usaha peneliti 

untuk menerapkan berbagai metode pembelajaran dalam mencapai tujuan yang 

diharapkan. Terdapat berbagai metode-metode yang dapat mengembangkan kemampuan 

kognitif anak diantaranyametode eksperimen, metode karyawisata, metode bermain, 

metode tanya jawab, metode demonstrasi, metode pemberian tugas dan metode 

proyek.”Salah satu metode yang dapat diterapkan dalam penelitian ini yaitu metode 

eksperimen.Metode ini memberikan kesempatan pada anak untuk lebih bereksplorasi 

dalam kegiatan pembelajaran. 

       Metode eksperimen adalah suatu cara anak untuk melakukaan berbagai percobaan 

yang dapat dilakukan anak sesuai dengan usianya dan guru sebagai fasilitator dengan alat 

yang sudah disiapkan oleh gurunya sendiri. Dengan menggunakan metode ini anak dapat 

menemukan sesuatu hal yang baru dengan pengalamannya sendiri. Metode eksperimen 

merupakan cara yang digunakan untuk menyajikan pembelajaran dimana anak 

melakukan percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri sesuatu yang 

dipelajarai.” 

       Berdasarkan hasil kegiatan prasurvey yang dilakukan di TK Anggrek Putih Teluk 

Betung Selatan menunjukan bahwa penggunaan metode eksperimens yang diterapkan 

belum memberikan kesempatan secara luas dan leluasa kepada anak untuk bereksplorasi 

dengan alam atau mempraktikan secara langsung apa yang sedang dipelajari. Hal ini 

terlihat dari prosesnya ketika pembelajaran sains berlangsung guru hanya memberikan 
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contoh di depan kelas menunjukan nama-nama bahan yang digunakan/produk.Seorang 

pendidik harus mampu memahami pola pikir anak didik kemampuan daya serap artinya, 

seharusnya guru memberikan kesempatan kepada anak untuk mencoba bagaimana cara 

kerja bahan apa yang digunakan.  

       Adapun permasalahan yang signifikan dalam penelitian ini yaitu mengenai 

kemampuan kognitif bahwa kurang tepatnya cara penyampaian guru saat menjelaskan 

suatu kegiatan khususnya dalam mengembangkan kemampuan kognitif anak dan kurang 

tepatnya guru dalam menggunakan metode serta media yang sudah ada khususnya pada 

pembelajaran eksperimen sains, anak merasa bosan dengan pembelajaran di kelas yang 

monoton dikarenakan masih berpusat pada guru (hanya bercerita, hafalan dan tanya 

jawab) “anak kurang dapat menceritakan dan menjelaskan kegiatan yang telah dilakukan 

dikarena kegiatan kurang menarik sehingga anak tidak ingat materi pelajaran yang telah 

dilakukan anak kurang dapat memecahkan masalah sehari-hari dengan baik guru belum 

memanfaatkan media yang ada di lingkungan sekitar dikarena guru kebanyakan 

menggunakan media berupa lembar kerja dalam bentuk buku.” 

       Dari prapenelitian yang penulis lakukan tentang analisis perkembangan kemampuan 

kognitif melalui metode eksperimen sains kelas B di TK Anggrek Putih Teluk Betung 

Selatan yakni data awal menunjukkan bahwa dari 12 anak di kelas B terdapat 4 anak 

(33%) yang mulai berkembang (MB), 5 anak 42%) berkembang sesuai harapan (BSH) 

dan 3 anak (25%) berkembang sangat baik (BSB). 

       Berdasarkan penjelasan diatas terlihat bahwa perkembangan kognitif melalui metode 

eksperimen sains di kelas B TK Anggrek Putih masih ada beberapa anak yang belum 

berkembang dengan baik. Seperti terlihat pada keterampilan  anak dalam mengamati, 
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mengklasifikasi, mengurutkan ukuran benda, dan mengenal sebab-akibat belum sesuai 

harapan. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis terdorong untuk melakukan 

sebuah penelitian analisis tentang perkembangan kognitif anak melalui metode 

eksperimen sains. Dalam penggunaan metode eksperimen sains dalam mengembangkan 

kemampuan kognitif anak akan sangat membantu untuk dapat menumbuhkan minat 

dalam pembelajaran sains, perlunya penggunaan metode yang tepat akan sangat 

membantu anak untuk  menumbuhkan minat dalam pembelajaran sains, perlunya metode 

yang tepat untuk menambah pengalaman dan wawasan baru yang sangat efektif serta 

efesien untuk mengembangkan kognitif anak.” 

       Berdasarkan data tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan metode 

eksperimen sains dalam mengembangkan kemampuan kognitif belum berkembang 

dengan baik. Dari masalah diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang 

berjudul mengembangkan kemampuan kognitif melalui metode eksperimen sains pada 

anak usia 5-6 tahun di TK Anggrek Putih Teluk Betung Selatan.” 

C. Fokus dan sub-fokus penelitian 

a. Fokus penelitian 

       Penelitian ini berjudul mengembangkan kemampuan kognitif melalui metode 

eksperimen sains pada anak usia 5-6 tahun di Tk Anggrek Putih Teluk Betung Selatan 

Bandar Lampung Penelitian ini adalah penelitian dengan jenis deskriptif kualitatif 

maka penelitian ini difokuskan pada perkembangan kemampuan kognitif melalui 

metode eksperimen sains pada anak usia 5-6 tahun.” 

b. Sub-fokus penelitian 
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       Berdasarkan batasan masalah yang penulis sebutkan diatas maka sub-fokus 

masalah yang akan penulis tuliskan yaitu sebagai berikut: 

1. Kemampuan Anak dalam mengamati proses pembelajaran sains 

2. Kemampuan Anak mengklasifikasikan benda berdasarkan warna bentuk dan 

ukuran (3 variasi)” 

3. Kemampuan Anak mengurutkan benda berdasarkan ukuran dari paling kecil ke 

paling besar atau sebaliknya 

4. Kemampuan Anak dalam mengenal sebab-akibat di lingkungannya. 

D. Rumusan Masalah 

       Bedasarkan dari batasan masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini 

adalah : Apakah metode eksperimen sains dapat mempengaruhi kemampuan kognitif 

anak di Taman Kanak-Kanak Anggrek Putih di Teluk Betung Selatan?. 

E. Tujuan Penelitian 

       Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui metode eksperimen sains dapat 

meningkatkan kemampuan kognitif anak Anak Usia 5-6 Tahun di Taman Kanak-Kanak 

Anggrek Putih di Teluk Betung Selatan.” 

F. Manfaat penelitian 

Sedangkan manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu: 

1. Sebagai landasan teoritis yang memberikan informasi dan wawasan dan untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan. 

2. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan beberapa manfaat yaitu : 

a. Bagi peserta didik: “dapat mengembangkan kemampuan kognitifmelaluimetode 

eksperimen” 
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b. Bagi guru: “sebagai bahan masukan dalam mengembangkan kemampuan kognitif 

anak dengan metode perkembangan khususnya metode eksperimen” 

c. Bagi sekolah : “sebagai bahan atau metode yang dapat mengembangkan nilai-nilai 

perkembangan anak khususnya perkembangan kognitif 

d. Bagi peneliti, “sebagai sumbangan pemikiran dalam mengembangkan kemampuan 

kognitif anak di TKAnggrek Putih di Teluk Betung Selatan.” 

G. Penelitian Relevan 

       Rusdiah Hayati yang mengangkat judul “Kemampuan Kognitif Anak Kelompok B Tk 

Rokhaniyah Muslimat Nu Barabai Tahun Pelajaran 2016-2017 Dalam Mengenal Sains 

Melalui Metode Eksperimen Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas dengan 

dua siklus dengan tahapan”perencanaan pelaksanaan observasi dan refleksi dengan hasil 

penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode eksperimen dapat meningkatkan 

kemampuan kognitifanak dalam mengenal sains terlihat peningkatan aktivitas dan hasil 

belajar anakpada setiap siklusnya” aktivitas siklus I persentasi ketuntasan 50% dan siklus 

IImencapai 100%.Hasil belajar terjadi peningkatan dari siklus I ke siklus II.
9
 

       Sri Handayani Sumarno Yuli Haryati yang mengangkat judul Upaya Meningkatkan 

Kemampuan Kognitif Dalam Memperkenalkan Konsep Pengukuran Anak Usia Dini 

Melalui Metode Bermain Peran Jenis penelitianini adalah penelitian tindakan kelas yang 

dilakukan dalam tiga siklus dengansatu tindakan dalam setiap siklusnya Dengan hasil 

penelitian menunjukkanadanya peningkatan pada setiap siklusnya. Presentase awal padas 

saat observasiawal sebelum di terapkannya metode bermain peran (pra siklus) dalam 

kategoriberkembang sangat baik (BSB) sebesar 0% meningkat pada akhir siklus 

                                                             
9
Hayati, R, Kemampuan Kognitif Anak Kelompok B Tk Rokhaniyah Muslimat Nu Barabai Tahun 

Pelajaran 2016-2017 Dalam Mengenal Sains Melalui Metode Eksperimen. Jurnal PenelitianTindakan Dan 

Pendidikan, 4(1). (2018). 
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ketigamenjadi” 21,43%. Pda kategori berkembang sesuai harapan (BSH) ketikaobservasi 

awal sebesar 0% meningkat di akhir siklus ketiga menjadi 78,75%.Kategori mulai 

berkembang (MB) dari observasi awal sebesar 42,86% menurunpada akhir siklus ketiga 

menjadi 0%. Kategori belum terlihat (BB) ketikaobservasi awal sebesar 57,14% menurun 

pada akhir siklus ketiga menjadi 0%.Berdasarkan hasil peningkatan pada setiap siklus 

membuktikan bahwa metodebermain peran memberikan pengaruh pada peningkatan 

kemmapuan mengenalkonsep pengukuran pada anak – anak kelompok TK B di TK Tunas 

PutraRembang.
10

 

       Nikmatul Khasanah Mas”udah yang mengangkat judul Pengaruh Metode Eksperimen 

Berbahan Alam Terhadap Kemampuan Pengenalan Warna Pada Anak Kelompok A di 

TKM NU 247 Manba’ur Rohmah Sumber Kebomas Gresik “Jenis penelitian ini 

menggunakan pendekatan penelitian kuantitatifdengan jenis pre ekperimen dan desain 

penelitian one group pre test post testdesign Dengan hasil penelitian dengan uji wilcoxon 

dapat diketahui bahwa Thitung<Ttabel(0<14) dengan taraf signifikan 5%” Dengan 

demikian hipotesisalternatif (Ha) diterima dan hipotesis nol (Ho) ditolak.Jadi, 

apabilaThitung<Ttabel maka Ha diterima.Hal tersebut menunjukkan bahwa 

metodeeksperimen berbahan alam terhadap kemampuan pengenalan warna pada 

anakkelompok A di TKM NU 247 Manba’ur Rohmah Sumber Kebomas Gresik.
11

 

       Ni Kadek Sarnyani Drs I Nyoman Wirya M.Pd Didith Pramunditya Ambara” 

S.Psi.,M.A yang mengangkat judul Penerapan Metode PemberianTugas Berbantuan 

                                                             
10

Sri Handayani , Sumarno, Yuli Haryati, Upaya Meningkatkan Kemampuan Kognitif Dalam 

Memperkenalkan Konsep Pengukuran Anak Usia Dini Melalui Metode Bermain Peran, JKPM Vol 4 No 1 

APRIL 2017 
11

Nikmatul Khasanah, Mas’udah, Pengaruh Metode Eksperimen Berbahan Alam Terhadap 

Kemampuan Pengenalan Warna Pada Anak Kelompok A di TKM NU 247 Manba’ur Rohmah Sumber 

Kebomas Gresik .Jurnal PAUD Teratai.Volume 05 Nomor 02 Tahun 2016, 52-56 
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Media Balok Untuk Meningkatkan Kemampuan Kognitif Di Tk Murni Kusuma Bengkala.        

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang di laksanakan dalam siklus Data 

hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan metode analisis statistic deskriptif dan 

metode analisis deskriptifkuantitatif Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada 

peningkatankemampuan kognitif siswa kelompok B TK Murni Kusuma Bengkala 

setelahditerapkan metode pemberian tugas melalui kegiatan bermain balok 

sebesar23”50%. Ini terlihat dari peningkatan rata-rata presentase kemampuan kognitifanak 

pada siklus 1 adalah 54,11% yang berada pada kategori rendah dan rataratapersen 

kemampuan kognitif anak pada siklus 2 sebesar 83,67% yangberada pada kategori tinggi. 

Jadi penerapan metode pemberian tugas berbantuanmedia balok dapat meningkatkan 

kemampuan kognitif anak Kelompok Bsemester 2 tahun pelajaran 2014/2015 di TK Murni 

Kusuma Bengkala.
12

 

       Berdasarkan beberapa penelitian relevan diatas peneliti menyimpulkan 

bahwapenelitian yang dilakukan oleh Rusdiyah Hayati dalam skripsi yang berjudul 

Kemampuan Kognitif AnakKelompok B Tk Rokhaniyah Muslimat Nu Barabai Tahun 

Pelajaran 2016-2017 Dalam Mengenal Sains Melalui Metode Eksperimen” Memiliki 

beberapa pesamaan yaitu pada variable kegiatan eksperimen sehingga dapat ,menjadi 

referensi untuk penelitian yang hendak peneliti lakukan dalam judul skripsi 

mengembangkan kemampuan kognitif melalui metode eksperimen sains pada anak usia 5-

6 tahun di TK anggrekputih teluk betung selatan Bandar Lampung. 

                                                             
12

Ni Kadek Sarnyani, Drs I Nyoman Wirya, M.Pd, Didith Pramunditya Ambara, S.Psi. ,M.A, 

Penerapan Metode Pemberian Tugas Berbantuan Media Balok Untuk Meningkatkan Kemampuan Kognitif Di 

Tk Murni Kusuma, e-Journal PG PAUD Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Pendidikan Guru Pendidikan 

Anak Usia Dini (Volume 3 No. 1 – Tahun 2015) 
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       Adapun persamaan dan perbedaan yang dilakukan oleh Sri Handayani yaitu sama- 

sama membahas tentang kemampuan kognitif namun perbedaannya adalah peneliti 

menggunakan metode eksperimen sedangkan Sri Handayani menggunakan  metode 

bermain peran. Sedangkan persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Nikmatul Khasanah, yaitu sama-sama menggunakan metode Eksperimen namun 

perbedaannya adalah peneliti mengembangkan kemapuan kognitif pada anak sedangkan 

Nikmatul Khasanah membahas tentang kemampuan pengenalan warna pada anak.” 

H. Metode Penelitian  

1. Pendekatan dan Prosedur Penelitian  

       Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian 

kualitatif yaitu penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa 

yang dilakukan oleh subjek penelitian misalnya yaitu perilaku, persepsi, motivasi, 

tindakan dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-

kata bahasa, pada suatu konteks khusus yang dialamiah dan dengan memanfaatkan 

berbagai metode alamiah.
13

 

       Menurut Bogdan dan Taylor dalam Basrowi dan Suwandi penelitian kualitatif 

adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.
14

 Sedangkan menurut Denzin 

dan Lincoln dalam buku Nusa Putra dan Ninin Dwi Lestari penelitian kualitatif 

merupakan fokus penelitian dengan beragam metode, yang mencakup pendekatan 

interpretative dan naturalistic terhadap subjek penelitiannya. Hal ini berarti bahwa 

para peneliti kualitatif mempelajari benda-benda di dalam konteks alaminya, yang 

                                                             
13

 Lexy J.Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h.6.   
14

 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), h. 21. 
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berupaya untuk memahami, atau menafsirkan fenomena yang dilihat dari sisi makna 

yang dilekatkan manusia (peneliti).
15

 

       Jenis pada penelitian ini yakni kualitatif Deskriptif. Kualitatif deskriptif ialah 

penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang 

terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah yang 

akurat sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian 

deskriptif penelitian berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi 

pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa 

tersebut.
16

Dengan demikian penelitian tentang “mengembangkan kemampuan 

kognitif anak Usia Dini melalui metode eksperimen sains”, penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif kualitatif. 

2. Partisipan dan Tempat Penelitian  

a. Responden/Subjek Penelitian  

       Dalam penelitian ini, yang akan menjadi fokus penelitian adalah responden 

dan informan yang dapat memberikan informasi tentang masalah yang diteliti dari 

TK Anggrek Putih Teluk Betung Selatan yaitu Guru dan Peserta Didik. Adapun 

yang menjadi objek penelitian ini adalah masalah yang diteliti yaitu meningkatkan 

kemampuan koignitif anak usi dini melalui metode eksperimen sain.  

       Dalam penelitian ini yang menjadi objek sampel penelitian adalah siswa kelas 

B usia 5-6 Tahun sebanyak 12 siswa. Dengan demikian jumlah sampel objek 

penelitian ini adalah 12 orang siswa TK Anggrek Putih Teluk Betung Selatan. 

b. Tempat Penelitian  

                                                             
15 Nusa Putra dan Ninin Dwi Lestari, Penelitian Kualitatif Pendidikan Anak Usia Dini, (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2012), h. 66-67.   
16

 Juliansyah Noor, Metode Penelitian, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 34   
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       Dalam penelitian ini penulis memilih TK Anggrek Putih Teluk Betung 

Selatan yang beralamat di Jalan Sunda RT 03 Lingkungan 01 Negeri Olok Gading 

Teluk Betung Barat Bandar Lampung sebagai objek penelitian, alasannya karena 

penulis ingin melihat bagaimana pendidik dalam meningkatkan kemampuan 

kognitif anak usia dini melalui metode eksperimen saina. 

3. Prosedur Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Observasi, Wawancara 

dan Dokumentasi.  

a. Observasi (Pengamatan)  

       Observasi adalah pengamatan langsung terhadap fenomena-fenomena obyek 

yang diteliti secara obyektif dan hasilnya akan dicatat secara sistematis agar 

diperoleh gambaran yang lebih kongkrit tentang kondisi di lapangan. Jadi dapat 

dipahami bahwa observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara 

mengamati secara langsung kearah penelitian.
17

 

       Bentuk observasi yang penulis lakukan yaitu penulis mengamati kejadian 

atau peristiwa perkembangan kognitif anak melalui metode eksperimen di Tk 

Anggrekputih Teluk Betung Selatan BandarLampung. Observasi ditujukan pada 

anak didik untuk melihat secara langsung kegiatan dalam mengembangkan 

kemampuan kognitif anak melalui metode eksperimen. Lembar observasi yang 

dijadikan pedoman oleh penulis saat melakukan observasi lebih terarah dan 

terukur sehingga hasil data yang telah didapatkan mudah untuk diolah.  

                                                             
17

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 203 
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Pengamatan ini dilakukan dengan menggunakan lembar observasi yang diisi 

dengan tanda check list (√) pada kolom yang sesuai dengan hasil yang di amati. 

Lembar observasi ini akan dijadikan sebagai pedoman oleh penulis sehingga hasil 

data yang telah didapatkan mudah untuk diolah.  

Berikut adalah tabel pedoman lembar observasi kemampuan kognitif anak melalui 

metode eksperimen. 

Tabel 1 

Pedoman Lembar observasi 

Perkembangan Kognitif Anak Usia Dini Melalui Metode Eksperimen Sains 

 

NO Indikator Pencapaian 

perkembangan kognitif 

Ket 

BB MB BSH BSB 

1 Anak mampu mengamati 

proses pembelajaran 

eksperimen sains 

     

2 Anak mampu 

mengklasifikasikan benda 

berdasarkan warna, bentuk, 

dan ukuran (3 variasi) 

     

3 Anak mampu mengurutkan 

benda berdasarkan ukuran 

dari paling kecil ke paling 
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besar atau sebaliknya 

4 Anak mampu Mengenal 

sebab-akibat tentang 

lingkungannya 

     

 

 

 

a. Wawancara (Interview)  

       Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan 

yang bertujuan untuk memperoleh informasi.
18

 Wawancara adalah teknik 

pengumpulan data dengan mengajukann pertanyaan langsung oleh pewawancara 

kepada responden, dan wawancara responden dicatat atau direkam.
19

  Jadi 

wawancara adalah komunikasi atau melakukan percakapan dengan mengajukan 

pertanyaan secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi 

atau data yang dicatat atau direkam. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui 

pendapat, sikap, perasaan dari pada subyek penelitian mengenai masalah yang 

diteliti. Subjek wawancara disini adalah guru karena guru pihak yang terlibat 

langsung dalam proses langsung dalam mengembangkan kemampuan kognitif 

anak Usia Dini di TK Anggrek Putih . 

       Dalam penelitian ini, jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara 

terstruktur. Wawancara terstruktur artinya adalah peneliti atau pengumpul data 

telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh 

karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan 

                                                             
18 S.Nasution, Metode Research (Penelitian Ilmiah), (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h.113.   
19 Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 400   
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instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif 

jawabannya pun telah disiapkan.  

       Peneliti disini mewawancarai guru/pendidik di kelas mengenai proses 

interaksi setiap anak, dan kejadian yang terjadi didalam lingkungan kelas tersebut 

menggunakan instrument wawancara yang telah dipersiapkan oleh penulis. 

Peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada guru kelas dengan wawancara 

yang berisi butir-butir pertanyaan yang bertujuan untuk memudahkan dalam 

melakukan wawancara, pengelolahan data dan informasi dengan tujuan untuk 

memperoleh hasil dari proses kegiatan di dalam kelas TK Anggrek Putih . Berikut 

tabel kisi-kisi wawancara penelitian kemampuan kognitif anak. 

 

Table 2 

Kisi-kisi Wawancara Penelitian 

Minat Belajar Anak 

 

No Pertanyaan 

1 Bagaimana cara ibu mempersiapkan kegiatan eksperimen untuk 

kemampuan kognitif ? 

2 Apakah metode eksperimen sains sudah pernah digunakan di 

TKAnggrek Putih Teluk Betung Selatan  Bandar Lampung 

3 Apa hambatan yang dihadapi dalam menerapkan metode Eksperimen 

serta bagaimana cara mengatasinya 

4 Sejauh mana keberhasilan yang sudah dicapai guru untuk 

mengembangkan perkembangan kognitif anak menggunakan media 
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ataupun metode yang pernah digunakan sebelumnya? 

5 Metode dan strategi apa saja yang diterapkan saat melaksanakan 

pembelajaran dalam meningkatkan kemampuan kognitif  untuk 

peserta didik 

6 Apakah pendidik melaksanakan langkah-langkah metode eksperimen 

sains dengan baik 

7 Apakah anak-anak usia 5-6 tahun sangat antusias ketika guru 

melakukan pembelajaran? 

8 Apakah menurut ibu metode eksperimen sains dapat meningkatkan 

kemampuan kognitif anak 

 

c. Dokumentasi  

       Menurut Suharsimi Arikunto dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-

hal atau variabel berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen 

rapat, agenda dan sebagainya.
20

 Dengan demikian bahwa dokumentasi adalah 

pengumpulan data-data verbal dalam bentuk tulisan maupun gambar. Data yang 

dihimpun melalui metode dokumentasi adalah sejarah berdirinya TK, letak 

geografis, visi, misi, tujuan, struktur organisasi, sarana dan prasarana, data guru, 

data anak, dan foto-foto anak di TK Anggrek Putih. 

 

4. Instrumen Penelitian  

                                                             
20 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 

h.206.   
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       Intrumen penelitian merupakan peneliti itu sendiri, yang kedudukannya sebagai 

pengumpul data, melakukan analisis, menafsirkan data dan terakhir menjadi pelapor 

hasil penelitian. Instrumen pendukungnya yaitu alat tulis, kamera handphone (untuk 

mengambil bukti dokumentasi), data wawancara dan data observasi.
21

 Instrumen 

penelitian adalah alat-alat yang diperlukan atau yang dipergunakan untuk 

mengumpulkan data. Ini berarti, dengan menggunakan alat-alat tersebut data 

dikumpulkan. Ada perbedaan antara alat-alat penelitian dalam metode kualitatif 

dengan yang dalam metode penelitian kuantitatif.
22

 Dalam penelitian kualitatif alat 

atau instrumen utama pengumpulan data adalah manusia, yaitu peneliti itu sendiri 

atau orang lain yang membantu peneliti. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri 

yang mengumpulkan data dengan cara bertanya, meminta, mendengar, dan 

mengambil.  Peneliti dapat meminta bantuan orang lain untuk mengumpulkan data, 

disebut sebagai pewawancara. Dalam hal ini, seorang pewawancara sendiri langsung 

mengumpulkan data dengan cara bertanya, meminta, mendengar dan mengambil. 

Table 3 

Kisi-kisi Instrumen Penelitian 

                                                             
21 Akbar, Usman, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001), h. 73.   

22Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 134.   

Fukus penelitian Sub fokus 

penelitian 

Indikator Teknik 

Mengembangkan 

kemampuan kognitif 

melalui metode 

Kemampuan Anak 

dalam mengamati 

proses pembelajaran 

Mengamati 1. Wawancara 

2. Observasi 
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eksperimen sains 

pada anak usia 5-6 

tahun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eksperimen sains 
3. Dokumentasi 

Kemampuan Anak 

mengklasifikasikn 

benda berdasarkan 

warna bentuk dan 

ukuran (3 variasi) 

Mengklasifikasi 1. Wawancara 

2. Observasi 

3. Dokumentasi 

Kemampuan Anak 

mengurutkan benda 

berdasarkan ukuran 

dari paling kecil ke 

paling besar atau 

sebaliknya 

Mengurutkan 

benda 

1. Wawancara 

2. Observasi 

3. Dokumentasi 

Kemampuan anak 

dalam mengenal 

sebab-akibat di 

lingkungannya 

Mengenal sebab-

akibat 

1. Wawancara 

2. Observasi 

3. Dokumentasi 



22 

 

5. Prosedur Analisis Data  

       Analisis data dalam penelitian menurut Bogdan yaitu menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil observasi dan catatan lapangan sehingga dapat mudah 

dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.
23

Adapun langkah 

yang digunakan adalah sebagai berikut:  

a. Reduksi data  

       Reduksi data adalah kegiatan menyajikan data inti/pokok, sehingga dapat 

memberi gambaran yang lebih jelas dan tajam mengenai hasil pengamatan, 

wawancara, serta dokumen analisis. reduksi data dalam penelitian ini dengan cara 

menyajikan data inti/pokok yang mencakup proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” 

yang muncul dari catatan di lapangan.  

       Data yang diperoleh dari lapangan perlu dicatat secara teliti dan rinci. Untuk 

itu perlu dilakukan segera analisis data melalui reduksi data. mereduksi data 

berarti merangkum, memilih hal-hak pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Dengan 

begitu data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan dara selanjutnya, 

mencarinya bila diperlukan. Data yang dianggap relevan dan penting yang 

berkaitan dengan perkembangan kognitif melalui metode eksperimens sains. Data 

yang tidak terkait dengan permasalahan tidak disajikan.  

b. Display Data 

                                                             
23 Suharsimi Arikunto, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 149.   
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       Supaya data yang telah direduksi dapat dipahami baik peneliti maupun oleh 

orang lain, maka data tersebut perlu disajikan. Bentuk penyajiannya adalah 

teknaratif (pengungkapan secara tertulis). Tujuannya untuk memudahkan dalam 

mendeskripsikan suatu peristiwa, sehingga dengan demikian memudahkan untuk 

mengambil suatu kesimpulan.  Analisis data pada penelitian ini menggunakan 

analisis kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan 

dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.  

c. Menarik Kesimpulan  

       Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan. 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan 

masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti 

telak dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian 

kualitatif masi bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada 

dilapangan.
24

 

       Komponen-komponen analisis data yang mencakup reduksi, display data, dan 

penarikan kesimpulan secara interaktif saling berhubungan selama dan sesudah 

pengumpulan data atas dasar tersebut karakter analisis data, atas dasar tersebut 

karakter analisis kualitatif disebut pula dengan model interaktif.  

6. Pemeriksaan Keabsahan Data  

       Agar hasil penelitian mempertanggung jawabkan maka dikembangkan tata cara 

untuk mempertanggung jawabkan keabsahan hasil penelitian, karena tidak mungkin 

melakukan pengecekan terhadap instrumen penelitian yang di perankan oleh penulis 

itu sendiri, maka yang akan diperiksa adalah keabsahan datanya.  

                                                             
24 Sugiyono, Op.cit, h.345.   
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       Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan uji kreabilitas, uji 

kreadibilitas data atau kepercayaan terhadap hasil penelitian dalam penelitian ini 

menggunakan teknik triangulasi. Pemeriksaan keabsahan data diterapkan dalam 

membuktikan hasil penelitian dengan kenyataan yang ada dalam lapangan. Teknik 

keabsahan data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik triangulasi. 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu 

yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau teknik pemeriksaan data 

ini memanfaatkan sesuatu yang lain untuk keperluan pengecekan atau 

membandingkan triangulasi sumber yang dicapai dengan jalan membandingkan data 

hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

 

I. Sistematika Pembahasan  

       Untuk mempermudah dan memahami penulisan dan penyusunan, skripsi ini terbagi 

menjadi lima bab, yaitu:  

       Bab I adalah pendahuluan, pada bab ini menerangkan tentang penegasan judul, latar 

belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan 

sistematika penelitian.  

       Bab II tentang landasan teori, teori-teori yang digunakan penulis yakni berkaitan 

dengan hakikat anak usia dini, kemampuan kognitif, metode eksperimen dan hakikat 

sains. 

       Bab III tentang deskripsi objek penelitian, yang memuat tentang gambaran umum 

objek serta penyajian fakta dan data penelitian.  
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       Bab IV tentang analisis penelitian, pada bagian ini terdapat analisis data penelitian 

dan temuan penelitian.  

       Bab V adalah penutup, terdapat simpulan dan rekomendasi. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Kemampuan Kognitif Anak Usia Dini 

1. Pengertian Kemampuan Kognitif Anak Usia Dini 

       Menurut Gagne, kognitif adalah proses yang terjadi secara internal didalam pusat 

susunan syaraf pada waktu manusia sedang berpikir. Kemampuan kognitif ini 

berkembang secara bertahap sejalan dengan pertumbuhan fisik dan syaraf-syaraf yang 

berada pada pusat susunan syaraf.
25

 Kognitif adalah suatu proses berpikir, yaitu: 

kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu 

kejadian atau peristiwa. Proses kognitif berhubungan dengan tingkat kecerdasan 

(intelegensi) yang menandai seseorang dengan berbagai minat terutama sekali ditujukan 

kepada ide-ide dan belajar.
26

 

       Jerome Bruner (1966) dalam bukunya toward theoryof instructionmengungkapkan 

bahwa anak-anak belajar dari konkret ke abstrak melalui tiga tahap: enactive, iconic, dan 

symbolic. Pada tahap enactive anak berinteraksi dengan objek berupabenda-benda, orang 

dan kejadian. Dari interaksi tersebut anak belajar nama dan merekam ciri benda dan 

kejadian. Pada proses iconic anak mulai belajar mengembangkan symbol dengan benda. 

Dengan proses yang sama anak belajar tentang berbagai benda seperti gelas, minum, dan 

air. Kelak semakin dewasa ia akan mampu menghubungkan konsep tersebut menjadi 

lebih kompleks, seperti “minum air dengan gelas”. Pada tahap symbolic anak mulai 

berfikir abstrak. Ketika anak berusia 4-5 tahun pertanyaan “apa itu?” akan berubah 

                                                             
25 Jamaris, “Perkembangan & Pengembangan Anak Usia Dini”. (Jakarta: Grasindo 2006) h. 18. 
26 Susanto, Ahmad, “Perkembangan Anak Usia Dini dalam Berbagai Aspeknya”. (Jakarta: Kencana 

2011), h. 47. 
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menjadi “kenapa?” atau “mengapa?”ada tahapini anak mulai mampu menghubungkan 

keterkaitan antara berbagai benda, orang atau objek dalkam suatu urutan kejadian.
27

 

       Perkembangan kemampuan kognitif anak dapat dilihat dari apa yang mereka lakukan 

yang didorong rasa ingin tahu yang besar pada anak karakteristik perkembangan kognitif 

anak antara lain mengelompokkan benda yang memiliki persamaan warna bentuk atau 

ukuran mencocokan segitiga persegi panjang, dan menghitung angka 1-10.
28

 

Karakteristik anak usia 5-6 tahun, 1) Sudah dapat memahami jumlah dan ukuran; 2) 

Tertarik dengan huruf dan angka. Ada yang sudah dapat menulisnya atau menyalinnya, 

serta menghitungnya; 3) Telah mengenal sebagian besar warna; 4) Mulai mengerti 

tentang waktu; 5) Mengenal bidang dan bergerak sesuai dengan bidang yang dimilikinya; 

6) Pada akhir usia 6tahun, anak sudah mulai mampu membaca, menulis, dan berhitung.
29

 

Aspek perkembangan kognitif dalam pendidikan anak usia dini seringpula disebut daya 

pikir. Pemahaman dan pemikiran yang baik tentang dunia diawal tingkat kehidupan anak 

usia 5-6 tahun melalui tahap perkembangankognitif diantaranya, a) pemikiran mereka 

diarahkan oleh persepsi misalnyadengan melihat apa yang dapat dilihat di lingkungan 

sekitar mereka, b) merekamemiliki cara berfikir egosentris, c)mereka belum siap untuk 

berfikir logis karena mereka tidak memiliki konsep dasar, d) merekatidak siap 

berfikirsecara abstrak, e) mereka diajarkan instruksi langsung melalui pengalamankonkrit 

yang objektif.
30

 

                                                             
27

Dr. Hj. Khadijah, M. Ag, “pengembangan kognitif anak usia dini teori dan pengembangan”. (Medan, 

2016) hal. 81 
28

 Ramaikis Jawati, Peningkatan kemampuan kognitif anak melalui permainan ludo geometri di paud 

Habibul Ummi, Jurnal spektum Pls, Vol 1 No 1, (2013), h. 4 
29

 Jamaris, Op. Cit .h. 25 
30

Yalda Delgoshaei, Neda Delavari, Applying Multiple-Intellegence Approach To EducationAnd 

Analyzing Its Impact On Cognitive Development Of Pre-School Children, Journal Social AndBehavioral 

Sciences 32, (2012), h. 363. 
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       Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perkembangan kognitif 

adalah proses berfikir yang terjadi secara internal untuk mengenali,mengetahui 

memahami menghubungkan menilai dan mempertimbangkan suatu kejadian atau 

peristiwa melalui perkembangan yang bertahap sejalandengan pertumbuhan fisik dan 

syaraf-syaraf yang berada pada pusat susunansyaraf. Kemampuan kognitif adalah 

konstruksi yang menggambarkan mental atau otak seseorang dan kemampuan mental itu 

meliputi banyakkemampuan perencanaan pemecahan masalah pemikiran abstrak 

belajarcepat dan belajar dari pengalaman.
31

“ 

       Menurut Kurniasih kemampuan kognitif mencakup kemampuan mengidentifikasi, 

mengelompokkan, mengurutkan, mengamati, membedakan, meramalkan, menentukan 

hubungan sebab akibat, membandingkan dan menarik kesimpulan.
32

 Sedangkan Menurut 

Jamaris, kemampuan kognitif anak dalam kegiatan belajar biasanya tercermin pada 

kemampuan mengklasifikasikan, dan menetukan warna. 

       Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan kognitif adalah 

untuk mengidentifikasi, mengelompokkan, mengurutkan, membedakan atau 

membandingkan ukuran, meramalkan atau mengamati, menentukan warna, 

membayangkan, menjelaskan, dan dapat melakukan pemecahan masalah serta menarik 

kesimpulan. Sehingga kemampuan kognitif akan membantu anak-anak menyesuaikan diri 

dengan lingkungan sekitar mereka. 

       Melalui perkembangan kognitif, guru dan orang tua tau anak memberikan pengaruh 

untuk bisa berkembang dengan baik melalui belajar. Di sekolah tugas guru 

                                                             
31

Eleanor Soutelle, John Jattie, Daniel N. Arifin, Personality, Resilience, Self-Regulation and 

Cognitive Ability Relevant to Teacher Selection, Journal Of Theacher Education, vol 40, (2015), 57 
32 Maulida Saras Melati Soeprajitno, “Pengaruh Mind Mapping Board Terhadap Kemampuang 

Kognitif Anak Kelompok B”. Jurnal PG-PAUD, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. h. 1 
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memaksimalkan anak untuk bisa aktif bersosialisasi dengan lingkungan sekitar (guru, 

teman sebaya, orang dilingkungan sekolah selain guru seperti: tenaga kebersihan dsb) 

anak bisa saling menghargai. Dalam proses pembelajaran anak dilatih juga untuk 

mengenal media pembelajaran yang memudahkan anak dan menarik perhatian adalah 

penting sekali karena usia anak 0-6 tahun merupakan usia emas (golden age), sebisa 

mungkin terus dimotivasi dan terus didorong untuk beraktivitas. Aktivitas anak yang 

terencana dengan baik tentu akan berdampak positif, guru selalu juga aktif memberikan 

pengalaman-pengalaman baru yang belum pernah anak dapatkan. 

2. Unsur-unsur Kemampuan Kognitif Anak Usia Dini 

Kemampuan kognitif mencakup tiga unsur yaitu: 

a. The ability to deal with abstraction 

Kemampuan menghadapi masalah abstrak seperti gagasan, simbol,hubungan, konsep 

dan prinsip. 

b. The ability to solve problem 

Menangani situasi baru, tidak sekedar membuat respon terlatih terhadapsituasi yang 

sudah dikenal (familiar) 

c. The ability to learn 

Terutama memahami dan menggunakan simbol-simbol abstrak sepertisimbol verbal 

dan lainnya. 

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan KemampuanKognitif 

Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kemampuan kognitifdapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

a. Faktor Hereditas 
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       Faktor hereditas merupakan totalitas karakteristik individu yang diwariskan 

orang tua kepada anak atau segala potensi (baik fisik maupunpsikis) yang dimiliki 

individu sejak masa konsepsi sebagai pewarisan daripihak orang tua melalui gen-

gen”. Teori hereditas atau nativisme yangberpendapat bahwa manusia lahir membawa 

potensi-potensi tertentu yangtidak dapat dipengaruhi oleh lingkungan.dikatakan pula 

bahwa tahapkognitif sudah ditentukan sejak lahir. 

b. Faktor Lingkungan 

       Teori lingkungan atau empirisme berpendapat bahwa manusiadilahirkan dalam 

keadaan suci seperti kertas putih yang masih belum adatulisan atau noda sedikitpun, 

Oleh karena itu itulah perkembangan manusia sangatlah ditentukan oleh 

lingkungannya. Faktor lingkunganyang dibahas pada paparan berikut adalah 

lingkungan keluarga sekolah teman sebaya dan media massa.
33

 

c. Faktor Kematangan 

       Tiap organ (fisik maupun psikis) dapat dikatakan matang jika telahmencapai 

kesanggupan menjalankan fungsinya masing-masing.kematangan hubungan erat 

dengan usia kronologis (usia kalender).” 

d. Faktor Pembentukan 

       Pembentukan ialah segala keadaan diluar dari seseorang yangmempengaruhi 

kemampuan kognitif.Pembentukan dapat dibedakanmenjadi pembentukan sengaja 

(sekolah formal) Sehingga manusiaberbuat intelegensi karena untuk mempertahankan 

hidup ataupun dalambentuk penyesuaian diri.” 

e. Faktor Minat dan Bakat 
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Syamsu Yusuf L. N, Perkembangan Peserta Didik (Jakarta: Grafindo Persada, 2011), h. 21-23. 
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       Minat mengarahkan kepada suatu tujuan dan merupakan doronganuntuk berbuat 

lebih giat dan lebih baik.Adapun bakat diartikan sebagaikemampuan bawaan, sebagai 

potensi yang masih perlu dikembangkandan dilatih agar dapat terwujud. 

f. Faktor Kebebasan 

       Kebebasan yaitu keleluasan manusia untuk berfikir divergen(menyebar) yang 

berarti manusia dapat memlih metode-metode tertentudalam memecahkan masalah-

masalah jika bebas dalam memilih masalahsesuai dengan kebutuhannya.
34

 

 

B. Metode Eksperimen Sains Anak Usia Dini 

1. Pengertian Metode Eksperimen Sains Anak Usia Dini 

       Metode eksperimen adalah metode pemberian kesempatan kepada anak didik 

perorangan atau kelompok, untuk dilatih melakukan suatu proses atau percobaan. Dengan 

metode ini anak didik diharapkan sepenuhnya terlibat merencanakan eksperimen, 

melakukan eksperimen, menemukan fakta, mengumpulkan data, mengendalikan variable, 

dan memecahkan masalah yang dihadapinya secara nyata.
35

 Metode eksperimen 

(percobaan) adalah cara penyiapan pelajaran dimana anak melakukan percobaan dengan 

mengalami dan membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari. Dalam proses belajar 

mengajar dengan metode percobaan ini anak diberi kesempatan untuk mengalami sendiri 

atau melakukan sendiri, mengikuti suatu proses, mengamati suatu objek, menganalisis, 

membuktikan dan menarik kesimpulan sendiri mengenai suatu objek, keadaan atau suatu 

proses.
36

 Roestiyah berpendapat bahwa teknik eksperimen adalah salah satu cara 
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mengajar, di mana anak melakukan suatu percobaan tentang suatu hal, mengamati proses 

dan menuliskan hasil percobaannya, kemudian hasil pengamatan itu disampaikan ke 

kelas dan dievaluasi oleh guru.
37

 

       Sementara menurut Syaiful Bahri dan Aswan metode eksperimen (percobaan) adalah 

cara penyajian pelajaran, di mana anak melakukan percobaan dengan mengalami dan 

membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari. Dalam proses belajar mengajar dengan 

metode percobaan ini, anak diberi kesempatan untuk mengalami sendiri atau melakukan 

sendiri, mengikuti suatu proses, mengamati suatu objek, menganalisis, membuktikan, dan 

menarikkesimpulan sendiri mengenai suatu objek, keadaan, atau proses sesuatu.
38

 Senada 

dengan hal ini, Tri Mulyani menjelaskan bahwa metode eksperimen ini lebih berorientasi 

pada anak dalam kegiatan menemukan sendiri informasi yang betul-betul jadi miliknya.
39

                                                 

Menurut Anggraeni metode eksperimen adalah suatu cara penyajian materi pelajaran 

dimana anak secara aktif mengalami dan membuktikan sendiri tentang apa yang sedang 

dipelajarinya.
40

 Melalui metode ini, anak secara total dilibatkan dalam melakukan sendiri, 

mengikuti suatu proses, mengikuti suatu objek, menganalisis, membuktikan, dan menarik 

kesimpulan sendiri tentang suatu objek, keadaan ataupun proses Metode eksperimen 

merupakan metode mengajar dalam penyajian atau penambahan materinya melalui 

percobaan atau mencoba sesuatu serta mengamati secara proses.
41
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       Dari pendapat para ahli di atas dapat penulis simpulkan bahwa metode eksperimen 

yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode dimana anak diberikan 

kebebasan untuk melakukan percobaan dengan petunjuk dan bimbingan dari guru. 

Metode ini mencoba membantu siswa untuk lebih terlibat aktif dalam kegiatan yang 

diberikan oleh guru.  

       Sedangkan pengertian sains untuk anak usia dini adalah bagaimana memahami sains 

berdasarkan sudut pandang anak. karena jika kita memandang dimensi sainsdari 

kacamata anak, maka akan berimplikasi pada kekeliruan-kekeliruan dalam menentukan 

hakikat sains bagi anak usia dini yang berdampak cukup signifikan terhadap 

pengembangan pembelajaran sainsitu sendiri kepada mereka. Hal tersebut tentunya 

secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pula pada proses dan produknya 

yaitu anak-anak itu sendiri.  

       Sains untuk anak usia dini adalah menurut Carson seperti yang dikutip oleh Nugraha 

Ali adalah sainsbagi anak-anak adalah segala sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang 

ditemukan dan dianggapmenarik serta memberi pengetahuan atau merangsangnya untuk 

mengetahui dan menyelidikinya.
42

 

2. Tujuan Metode Eksperimen Sains Anak Usia Dini 

       Anak memiliki sifat ingin tahu yang tinggi. “Sifat ingin tahu ini sesuai dengan 

perkembangan intelektual anak pada masa usia dini yang sedang berkembang sangat 

cepat. Simpul-simpul syaraf di otaknya sibuk membangun konstruksi pengetahuan 

dengan cara mengasimilasi dan mengakomodasi rangsang-rangsang yang didapatnya 

                                                             
42 Dewi, ―Meningkatkan Kemampuan Sains Anak Usia Dini Melalui Pembelajaran Berbasis 

Keterampilan Sains.‖   



34 

 

melalui pengamatan dari lingkungan di sekitarnya. Salah satu cara untuk memuaskan 

keingintahuannya adalah dengan melakukan eksplorasi dan percobaan.” 

       Oleh karena itu, metode eksperimen sangat mendukung optimalisasi potensi 

intelektual yang sesuai dengan taraf berpikir anak pada masa usia ini. Terdapat beberapa 

tujuan metode eksperimen dalam pembelajaran. 

Tujuan penggunaan metode eksperimen sains bagi anak usia dini adalah sebagai berikut: 

a. Menjelaskan tentang proses terjadinya sesuatu 

b. Memberikan pengalaman kepada anak tentang proses terjadinya sesuatu 

c. Membuktikan tentang kebenaran sesuatu. 

         Lebih jelas lagi Winda Gunarti memaparkan sejumlah alasan betapa pentingnya 

(urgensi) pembelajaran dengan metode eksperimen sains bagi anak, yaitu: 

a. Kemampuan berkomunikasi anak belum sepenuhnya berkembang.Sebagian anak 

memiliki kemampuan berpikir yang sangat baik namun belum tentu ia dapat 

mengekspresikan pikirannya dengan berbicara ini dikarenakan anak lebih aktif 

bergerak/berbuat daripada membicarakan perbuatannya. Masalah tersebut dapat 

diatasi dengan metode pembelajaran eksperimen” Dengan metode ini anak dapat 

menunjukkan kemampuannya tanpa harus membicarakannya karena anak belajar 

sambil melakukan atau learning by doing”. 

b. Belajar melalui metode eksperimen didesain untuk membantu anakmembangun 

keterampilannya dengan menggunakan panca inderanya. Metode belajar ini dapat 

dilakukan untuk mencapai beberapa sasaransekaligus di antaranya metode ini dapat 

mengembangkan kemampuan mengamati, merasakan, mengecap.” 
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c. Salah satu karakteristik anak usia dini adalah kreatif. “Oleh karenanyaanak usia dini 

perlu diberikan kesempatan untuk menunjukkankreativitasnya dan kegiatan 

eksperimen dapat mendukung kreativitastersebut. Anak perlu diberikan kesempatan 

untuk bermain-main denganpikiran/ide mereka dengan memanipulasi lingkungan 

alat-alat yangmenunjang. Anak juga perlu diberikan kebebasan tanpa harus takut 

keluardari aturan, aktivitas dan dengan metode eksperimen dapat diakomodir.
43

 

        Dari beberapa penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwametode eksperimen 

penting diterapkan dalam pembelajaran gunamemfasilitasi anak usia dini yang kelebihan 

energi dan sangat aktif. Anakusia dini sangat menyukai kegiatan yang menyenangkan 

yang bersifatmenyelidik dan mengeksplorasi lingkungannya. Melalui metode 

eksperimenanak dapat meningkatkan keterampilannya dalam melakukan pengamatan 

mengelompokkan memprediksikan dan mengkomunikasikan hasileksperimen mereka.” 

3. Kelebihan dan Kelemahan Metode Eksperimen Sains Anak Usia Dini 

       Beberapa metode pembelajaran keberadaannya “saling melengkapimetode 

pembelajaran yang lain. Kekurangan pada salah satu metode pembelajaran akan 

dilengkapi oleh kelebihan dari metode pembelajaran yang lainnya pula. Metode 

eksperimen memiliki beberapa kelebihan dankelemahan. Berikut ini kelemahan dan 

kelebihan metode eksperimen yang disampaikannya.” 

a. Kelebihan metode eksperimen 

1) Metode ini dapat membuat anak lebih percaya atas kebenaran ataukesimpulan 

berdasarkan percobaannya sendiri daripada hanyamenerima kata guru atau buku 

saja 
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2) Metode ini dapat mengembangkan sikap untuk mengadakan studieksploratoris 

tentang sains dan teknologi suatu sikap dari seseorangilmuwan 

3) Metode ini didukung oleh asas-asas didaktik modern antara lain (a)anak belajar 

dengan mengalami atau mengamati sendiri suatu prosesatau kejadian (b) anak 

terhindar jauh dari verbalisme (c) memperkayapengalaman dengan hal-hal yang 

bersifat obyektif dan realistis (d)mengembangkan sikap berpikir ilmiah dan (e) 

hasil belajar akan tahanlama dan internalisasi.” 

b. Kelemahan metode eksperimen 

1) Pelaksanaan metode eksperimen sering memerlukan berbagai fasilitasperalatan 

dan bahan yang tidak selalu mudah diperoleh dan murah 

2) Setiap eksperimen tidak selalu memberikan hasil yang diharapkankarena mungkin 

ada faktor-faktor tertentu yang berada di luarjangkauan kemampuan dan 

pengendalian 

3) Sangat menuntut penguasaan perkembangan materi, fasilitas peralatandan bahan 

mutakhir. Sering terjadi anak lebih dahulu mengenal danmenggunakan alat bahan 

tertentu daripada guru.
44

 

4. Manfaat Metode Eksperimen Sains Anak Usia Dini 

        Worms, Shadow and Whirlpools dalam Halverson, Mirawati & Rini, menyatakan 

terkait manfaat pembelajaran sains pada anak usia dini, yaitu mampu memupuk rasa 

percaya diri pada anak, memberikan pengalaman penting pada anak secara langsung, 

mengembangkan konsep dasar pengetahuan alam, meningkatkan kemampuan mengamati, 

memperoleh kesempatan untuk menggunakan material yang biasa digunakan dalam 
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pembelajaran sains, sehingga anak mulai terbiasa sejak dini, memperoleh bantuan dalam 

memecahkan masalah, mendapat kesempatan untuk menstimulasikan rasa keingintahuan 

mereka dan mendapatkan kesempatan untuk bereksplorasi, mengembangkan kemampuan 

sensori, fisik, intelektual, emosional, spiritual, dan sosial, serta mengembangkan 

kemampuan berbahasa melalui penambahahan kosakata ketika anak melakukan kegiatan 

menanya dan menjawab pertanyaan.  

       Diharapkan berbagai jenis peranan sains tidak hanya dikembangkan dan di variasi 

oleh guru TK tetapi juga adanyapartisipasi aktif orangtua di rumah. Secara khusus 

manfaat sains bagi guru dan orangtua.
45

 antara lain adalah : 

a. Membantu guru dan orangtua memahami manfaat dari kegiatan nyata dalam 

kehidupan sehari-hari yaitu dalam menjelaskan bagaimana kontribusi penjelajahan 

terhadap ilmu pengetahuan sekarang dan masa mendatang.” 

b. Membuka wawasan guru dan orangtua tentang pentingnya peranan mereka tehadap 

cara belajar anak. Maksudnya pada saat guru dan orangtua menunjukan ketertarikan 

dan keantusiasan terhadap apa yang sedang diamati ketika sedang melakukan 

penjelajahan bersama anak secara tidak langsung guru akan memberikan pesan 

penting pada anak tentang manfaat dan kesenangan melaukan kegiatan tersebut.” 

a. Menyadarkan guru dan orangtua bahwa mereka tidak perlu tahu semua tentang ilmu 

pengetahuan tersebut, tetapi yang lebih penting adalah peran mereka sebagai 

motivator dengan berkata “Ayo kita cari tahu bersama-sama”. 

b. Membantu guru dan orangtua mengidentifikasi bahwa anak mereka adalah ilmuwan 

alami Keingintahuan yang besar akan  menuntun mereka untuk terus mencari dan 
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menemukan berbagai konsep pengetahuan yang terus berkembang dari waktu ke 

waktu.” 

c. Membantu guru dan orangtua dalam menyususn strategi yang dapat merangsang 

kreativitas anak, misalnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan penting yang 

dapatmerangsang pemikiran anak untuk mencari berbagai kemungkinan jawaban 

atau solusi untuk dapat dijadikan alternatif dalam pemecahan masalah Imajinasi 

merupakan proses menciptakan suatu objek/kejadian tanpa didukung oleh data yang 

nyata. Lewat imajinasi manusia bisa menciptakan suatu penemuan baru guna 

kepentingan masa depan atau hal-hal fantastik lainnya.
46

 

d. Sains bermanfaat bagi anak karena dapat menciptakan suasana yang menyenangkan 

serta dapat menimbulkan imajinasi-imajinasi pada anak yang pada akhirnya dapat 

menambah pengetahuan anak secara alamiah. 
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