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ABSTRAK 

 

Perkembangan kognitif adalah tahapan-tahapan perubahan 

yang terjadi dalam rentang kehidupan manusia untuk 

memahami,mengolah informasi, memecahkan masalah dan 

mengetahui sesuatu. Permainan Sains Sederhana bagi anak usia dini 

merupakan kegiatan pembelajaran yang diawali dengan mencari tahu 

tentang alam semesta secara sistematis dan bukan hanya kumpulan 

fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-prinsip, namun juga proses 

penemuan yang menekankan pada pengalaman langsung untuk 

mengembangkan kognitif anak usia 5-6 tahun di TK Harapan Jaya 

Bandar Lampung. 

 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang 

melibatkan guru dan anak-anak di kelas B1, data yang dikumpulkan 

dalam  penelitian ini melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Data yang dihasilkan tersebut selanjutnya peneliti analisis 

menggunakan reduksi data, display data dan menarik kesimpulan. 

Data yang telah diperoleh tersebut untuk menguji keabsahan suatu 

data, maka peneliti menggunakan triangulasi teknik. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa proses pembelaajaraan melalui permainan 

sains sederhana untuk mengembangkan kognitif anak di TK Harapan 

Jaya Bandar Lampung. dimulai dengan cara: 

1) Merencanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan tema, 

2) Menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan, 3) Memberikan 

penjelasan tentang kegiatan yang akan dilakukan, 4) Membagikan alat 

dan bahan, 5) Mengamati proses kegiatan pembelajaran, dan 6) 

Menilai perkembangan anak. 

 

Kata Kunci : Kognitif, Permainan Sains Sederhana 
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MOTTO 

 

                    

                           

Artinya : ”Allah, Dialah yang menciptakan kamu dari Keadaan lemah, 

kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah Keadaan lemah itu menjadi 

kuat, kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah kuat itu lemah 

(kembali) dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya 

dan Dialah yang Maha mengetahui lagi Maha Kuasa.” (QS. Ar-Rum: 

54).
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Departmen Agama RI, Al Qur’an Dan Terjemahannya ( PT Diponegoro: 

Bandung,1994), h. 410 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi 

ini, dan untuk menghindari kesalahpahaman, maka penulis 

merasa perlu untuk menjelaskan beberapa kata yang 

menjadi judul skripsi ini. Adapun judul skripsi yang 

dimaksudkan adalah “Upaya Guru Dalam 

Mengembangkan Kognitif Anak Melalui Permainan Sains 

Sederhana Di Taman Kanak – Kanak Harapan Jaya  

Bandar Lampung”. 

Adapun uraian pengertian beberapa istilah yang 

terdapat dalam judul skripsi ini yaitu, sebagai berikut: 

1. Upaya Guru adalah Usaha guru untuk memecahkan 

persoalan dan bertanggung jawab memberikan 

bimbingan kepada peserta didik.  

2. Perkembangan kognitif adalah tahapan-tahapan 

Perubahan yang terjadi dalam rentang kehidupan 

manusia untuk memahami,mengolah informasi, 

memecahkan masalah dan mengetahui sesuatu. 

3. Permainan Sains Sederhana bagi anak usia dini 

merupakan kegiatan pembelajaran yang diawali 

dengan mencari tahu tentang alam semesta secara 

sistematis dan bukan hanya kumpulan fakta-fakta, 

konsep-konsep, prinsip-prinsip, namun juga proses 

penemuan yang menekankan pada pengalaman 

langsung. 

Jadi yang penulis maksud dari judul skripsi tentang 

“Upaya Guru Dalam Mengembangkan Kognitif Anak 

Melalui Permainan Sains Sederhana Di Taman Kanak – 

Kanak Harapan Jaya Bandar Lampung” adalah untuk 

melakukan penelitian terhadap guru guna mengembangkan 

kognitif anak melalui permainan sains sederhana.  
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B. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa, dan Negara.
1
  

Tujuan pendidikan disebutkan pada BAB II Pasal 2 

UU No 20 Tahun 2003 Sisdiknas untuk mengembangkan 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang lebih 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 

dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab dengan baik.
2
  

Pendidikan Anak Usia Dini adalah upaya pembinaan 

yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 

(enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rancangan 

pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki 

kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
3
 

Dalam perspektif agama Islam dinyatakan pentingnya 

memberikan pendidikan yang baik sesuai fitrahnya kepada 

anak. Berikut firman Allah SWT dalam salah satu surat 

dalam Al-Quran Surah Al-  Kahfi ayat 46: 

                   

                   

                                                           
1Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Bab I 

Pasal 1 Ayat 1,(Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 
2 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Bab I 

Pasal 1 Ayat 1,(Jakarta: Sinar Grafika, 2011),  
3 Permendikbud 137 Tahun 2014 Bab I Pasal I No 10, ,(Jakarta: Sinar 

Grafika, 2011),  
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Artinya : “Harta dan anak-anak adalah perhiasan 

kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang 

kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya 

disisi Tuhammu serta lebih baik untuk menjadi 

harapan”.
4
 

Dengan adanya penjelasan ayat di atas, dalam rangka 

mengembangkan potensi anak, maka peran pendidik (guru 

dan orangtua) memberikan stimulus/rangsangan bagi anak 

sangatlah penting. Sebab dimulai dari pemberian 

pendidikan yang baik dan memberikan pendidikan agama 

akan menjadikan anak tumbuh dan kembang menjadi anak 

yang cerdas, sehat, dan berkepribadiaan baik yang 

diharapkan oleh para orangtua.
5
 

Anak usia dini sering disebut juga sebagai anak TK 

atau prasekolah yang memiliki masa peka dalam 

perkembngannya. Perkembangan dalam hal ini mengacu 

pada perubahan yang dialami setiap manusia dan bergerak 

maju dari segi kuantitas dan kualitasnya, sebab terjadi 

pematangan fungsi - fungsi fisik dan psikis yang siap 

merespon berbagai rangsangan dari lingkungannya. Sejak 

lahir, anak usia dini terlibat dalam proses dinamis menjadi 

dirinya sendiri. Anak terus berkembang menjadi pribadi 

yang utuh dengan watak, kepribadian dan sistem nilai 

dengan susunan fisik, kognitif, bahasa, sosial, emosional 

dan kreatif yang unik. Semua aspek tersebut tidak lepas 

dari pengaruh lingkungan. Bowma dkk dalam Jackman 

berpendapat bahwa anak-anak datang ke dunia mempunyai 

semangat untuk belajar maka lingkungan memberikan 

dampak kuat tentang perkembangan anak dan apa yang 

dipelajari anak.
6
  

                                                           
4Departemen Agama RI, Al-Qur’an Al Karim dan Terjemahannya, 

(Semarang : Karya Toha Putra, 2009) h. 107 
5 Muhammad Ibnu Abdul Hafidh Suwaid. Cara Nabi Mendidik Anak, 

(Jakarta: Al-I’tisahom Cahaya Umar, 2004) h.4 
6 Wiwik Pratiwi, Jurnal Asesment Perkembangan Anak (Studi  Kasus 

Asesmen Perkembangan  Anak ), Vol 6 No 2: Agustus 2018.  
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Dalam proses pembelajaran tersebut, maka 

Bredecamp dan Copplemenyarankan agar pembelajaran di 

PAUD lebih mengutamakan padapola belajar sambil 

bermain. Pentingnya ini gunamemberikan kesempatan 

yang luas kepada anak untuk aktif, bebas, dan kreatif 

dalam melakukan berbagai kegiatan belajar serta dapat 

mengembangkan seluruh aspek perkembangan.
7
 

Terkait dengan itu, Singer juga mengemukakan 

bahwa dengan bermain menjadi sarana bagi anak-anak 

untuk menjelajahi dunianya, mengembangkan potensi dan 

kreativitasnya.
8
 Lebih lanjut Froebel menegaskan, bermain 

adalah bentuk kegiatan belajar mendasar pada taman 

kanak-kanak.
9
 Dengan bermain,anak bukan hanya 

didorong untuk turut aktif dalam kegiatan belajar, namun 

juga memfasilitasinya untuk belajar membangun sendiri 

pengetahuannya dengan cara berbuat langsung/mencoba 

mempergunakan obyek-obyek nyata yang ada disekitarnya.  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran yang paling efektif pada pendidikan taman 

kanak-kanak adalah pembelajaran yang mengutamakan 

belajar sambil bermain. Tentunya, dalam hal ini guru 

menjadi figur penentu dalam pencapaian tujuan program 

pendidikan disekolah (TK/RA).
12 

Ini sesuai dengan 

pendapat Muhibin Syahyang menyatakan guru sangat 

berperan signifikan dalam menciptakan suasana belajar 

yang menyenangkan dan kondusif bagi anak, dan sekaligus 

dalam upaya membangun interaksi pendidik dan anak 

didik, minat dan prestasi anak. 
13 

Dalam penelitian ini, fokus pengembangan yang 

dilakukan guru pada aspek perkembangan kognitif anak. 

Menurut Ahmad Susanto, perkembangan kognitif adalah 

                                                           
7Muhammad Ibnu Abdul Hafidh Suwaid. Cara Nabi Mendidik Anak,( 

Jakarta: AI-I’tisahom Cahaya Umar, 2004) h. 4 
8 Kusantati, Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi, (Jakarta: 

Pertama, 2004), h.12 
9 bid, h. 120. 
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perkembangan pikiran yang digunakan untuk mengenali, 

mengetahui, dan memahami.”
14 

Dengan demikian,kognitif 

adalah pikiran, melalui pikiran dapat digunakan dengan 

cepat dan tepat untuk mengatasi suatu situasi untuk 

memecahkan masalah. 

Tujuan pengembangan kognitif pada anak yaitu untuk 

mengembangkan kemampuan berfikir anak agar aktif 

dalam belajar dan dapat membantu anak untuk 

mengembangkan kemampuan logika matematikanya dan 

membuka pengetahuan yang luas, serta mempunyai 

kemampuan untuk memilah-milah,  mengelompokkan serta 

mempersiapkan pengembangan kemampuan berfikir teliti. 

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 

137 Tahun 2014 disebutkan beberapa indikator tingkat 

pencapaian kognitif untuk anak usia 5-6 tahun. Terkait 

dengan itu upaya pengembangan Kegiatan bermain 

merupakan kegiatan yang sangat menarik bagi anak-anak, 

dalam kamus besar bahasa Indonesia yang diterbitkan 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan memberikan 

pengertian bahwa bermain asal kata dari main yang artinya 

“melakukan permainan yang menyenangkan hati dengan 

menggunakan alat permainan atau tidak”, dalam pengertian 

lain dijelaskan lebih lanjut bahwa bermain adalah 

“melakukan perbuatan untuk besenang-senang dengan 

menggunakan alat-alat tertentu atau tidak”.
10

 

Dalam penelitian ini, fokus pengembangan yang 

dilakukan guru pada aspek perkembangan kognitif. 

Perkembangan kognitif adalah tahapan-tahapan perubahan 

yang terjadi dalam rentang kehidupan manusia untuk 

memahami, mengolah informasi, memecahkan masalah 

dan mengetahui sesuatu.
11

 Dengan demikian, kognitif 

                                                           
10 Yani Nurdiani, Jurnal  Penerapan Prinsip Bermain Sambil Belajar 

Dalam Mengembangkan Multiple Inreligencia  Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Vol 

2, No 2: September 2013. 
11 Kurniawan Heru, Marwany, Anisatul Laely, Bermain dan Permainan 

Anak Usia Dini, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2020),h 73 
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adalah pikiran yang dapat digunakan dengan cepat dan 

tepat untuk mengatasi suatu situasi untuk memecahkan 

masalah. 

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan No. 137 Tahun 2014 disebutkan beberapa 

indikator tingkat pencapaian kognitif untuk anak usia 5-6 

tahun, yakni sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Indikator Pencapaian Perkembangan Kognitif Anak Usia Dini 

5-6 Tahun 

Bidang Pengembangan Kognitif 

Indikator Item 

1. Memilki inisiatif dalam 

beraktivitas atau 

melakukan kegiatan 

2. Mencoba benda yang di 

uji dengan berbagi cara 

3. Memecahkan masalah 

sederhana dalam 

melakukan kegiatan uji 

coba 

 

1. Mengenal benda 

berdasarkan fungsi 

2. Menunjukkan aktivitas 

bersifat eksploratif dan 

menyelidik (seperti: apa 

yang terjadi ketika air 

tumpah) 

3. Menyusun kegiatan 

perencanaan  yang dilakukan 

4. Mengenal sebab akibat 

tentang  

    lingkungannya (angin 

bertiup 

    menyebabkan daun 

bergerak, air 

    dapat menyebabkan 

sesuatu menjadi 

    basah) 

5. Memecahakan masalah 

sederhana 
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    dalam kehidupan sehari – 

hari 

Sumber: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 

 

Keterangan:  

1. BSB (Berkembang sangat baik) : Yang 

menggambarkan jika anak telah dapat melakukan suatu 

kegiatan secara mandiri dan telah dapat membantu 

temannya yang belum mencapai kemampuan sesuai 

dengan indikator yang diharapkan  

2. BSH (Berkembang Sesuai Harapan) : Yang 

menggambarkan jika anak telah dapat melaksanakan 

suatu kegiatan secara konsisten dan mandiri, tanpa 

harus dicontohkan dan diingatkan oleh guru  

3. MB (Mulai Berkembang) : Yang menggambarkan jika 

anak telah dapat melaksanakan suatu kegiatan, tetapi 

masih harus dibantu dan diingatkan oleh guru  

4. BB (Belum Berkembang) : Yang menggambarkan jika 

anak telah melakukan suatu kegiatan, tetapi harus 

dicontohkan dan dibimbing oleh guru.  

Kemudian peneliti mengambil data penilaian sebagaai 

dokumen observasi awal. adapun data perkembangan kognitif 

anak sebagai berikut: 

TABEL 1.2 

Data hasil dokumentasi perkembangan kognitif anak usia 5-6 

tahun TK Harapan Jaya 

NO NAMA 
INDIKATOR PENCAPAIAN 

1 2 3 4 5 KET 

1 Almira BB MB BB BB BB BB 

2 Dewita BSB MB MB BSH MB MB 

3 Faiz BB BB BB BB BB BB 
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4 Fakhira BB MB BB BB BB BB 

5 Gibran BSH BSH MB BSH MB BSH 

6 Khalisa BB BSH BB BB BB BB 

7 Mieco BB BB BB BSH BB BB 

8 Adli BSH BSH BSH MB BSH BSH 

9 Danis BSH BB MB BSH BSH BSH 

10 Nadhifa BB BB MB MB BB BB 

11 Raihan MB BB BB BB BB BB 

12 Risky BB MB BB MB MB MB 

13 Ulfha BSH MB BB BB BB BB 

14 Yasmin MB BB MB BB BB MB 

15 Zhafran BB BB BB MB MB BB 

16 Gania MB BB MB BB MB MB 

17 Mikhayla BB MB BB MB BSH MB 

Sumber: data hasil dokumentasi perkembangan kognitif anak usia 5-6 

tahun TK Harapan Jaya 

 

Menurut Piaget dalam Dianne ada beberapa 

kemampuan perkembangan kognitif anak pada tahap ini, 

sebagai berikut: 

1) Menggunakan symbol 

Anak tidak harus berada dalam kondisi 

kontak sensorikmotorik dengan objek, orang, 

atau peristiwa untuk memikirkan hal tersebut. 

Contoh: anak dapat menggunakan kursi 

sebagai perumpamaan angka empat terbalik. 

2) Mampu mengklasifikasi 

Anak mengorganisir objek, orang, dan 

peristiwa kedalam kategori yang memiliki 

makna. Contoh: anak dalam memilah benda 

dalam kelompok ukuran “besar dan “kecil”. 
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3) Memahami angka 

Anak dapat mengitung dan bekerja dengan 

angka. Contoh: anak membagi permen 

dengan teman-temnannya dan menghitung 

permen tersebut untuk memastikan setiap 

orang mendapatkan jumlah yang sama. 

Indikator di atas samahalnya dengan teori Piaget yang 

menyatakan bahwa  dalam perkembangan kognitif untuk 

anak usia 5-6 tahun berada pada tahap pra operasional 

konkrit. Ciri/karakteristik utama perkembangan kognitif 

usia ini yakni anak mulai mempresentasikan benda-benda 

menggunakan pemikiran simbolis, belum mampu 

menggunakan pemikiran logis, dan menganggap setiap 

benda yang tak hidup memiliki perasaan.
12

 

Johnson & Halocha, berpendapat bahwa 

perkembangan kognitif seseorang melibatkan 

pengembangan pengetahuan, pemahaman konseptual serta 

kognisi. Kognisi melibatkan sejumlah ketrampilan yaitu 

ingatan atau memori, kemampuan anak untuk berpikir 

abstrak, berpikir logis, memcahkan masalah, dan 

memberikan alasan.  

Permainan sains ini dipilih untuk mengembangkan 

kemampuan berpikir logis, hal ini membuat anak akan 

terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran, 

sehingga anak akan merasa tertarik terhadap pembelajaran 

yang dilakukan dan akan bersemangat dalam mengikuti 

proses belajar mengajar. Rahchmawati & Kurniati 

.berpendapat bahwa pembelajaran sains akan melatih 

mengembangkan kreatifitas, kemampuan berfikir logis, 

senang mengamati, meningkatkan rasa ingin tahu, ilmu 

pengetahuan, kekaguman pada alam, dan  lebih  mengenal  

tuhan.  Melalui  permainan  sains anak akan  berkembang 

kemampuan berfikirnya.  

                                                           
12 Diane E, Human Development (Psikologi Perkembangan), (Jakarta, 

Kencana, 2010). h.323 
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Settlage & Southerland Anak anak akan terlibat secara 

langsung untuk mengamati, menyimpulkan dan 

mengklasifikasikan. Kamudu dkk berpendapat bahwa anak 

kecil membutuhkan pengalaman pertama sains untuk 

mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka 

untuk mendapatkan pemahaman tentang fenomena di 

lingkungan mereka. Gopnik mengemukakan bahwa   

keingintahuan   bawaan   mereka   membawa   mereka   

untuk   mengeksplorasi   dan menikmati pengalaman di 

alam, dan secara bertahap, saat mereka tumbuh, mereka 

mengembangkan keterampilan proses ilmiah dan memulai 

gagasan tentang fenomena di dunia melalui pengalaman 

langsung bahwa anak-anak dapat terlibat dalam praktik dan 

bertindak sebagai ilmuwan intuitif. 

Aksu& Koruklu Berpikir merupakan proses yang 

dialektis artinya, selama kita berfikir maka pikiran kita 

dalam keadaan tanya jawab untuk dapat meletakkan 

hubungan pengetahuan kita. Bumen menjelaskan bahwa 

pemikiran logis adalah keterampilan untuk menunjukkan 

perilaku seperti menggunakan angka secara efektif, 

menghasilkan solusi ilmiah untuk masalah, 

mengidentifikasi hubungan antara konsep, mengklasifikasi, 

generalisasi, meng-ungkapkan dalam rumus matematika, 

perhitungan, hipotesis, pengujian dan penggambaran 

analog. 

Dalam konteks demikian, agar proses pembelajaran 

dapat mengembangkan aspek kognitif sebagaimana 

karakteristik anak usia tersebut, maka sangat dibutuhkan 

penggunaan alat permaianan edukatif (APE) atau 

mediapembelajaran yang tepat. Merujuk pada aspek 

indikator perkembangan kognitif yakni mengenal “Konsep 

Bentuk, Warna, Ukuran dan Pola”, maka media 

pembelajaran yang digunakan dapat berupa Permainan 

sains. 

Dengan menggunakan media permainan sains 

sederhana  anak didorong untuk mengasah otak dan 
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menuangkan ide kreatifitas yang dimilikinya, sehinga 

menjadikan anak lebih aktif dalam belajar.
13

 Selain itu, saat 

anak bermain menggunakan permainan sains, anak secara 

langsung maupun tidak akan mempelajari berbagai 

permainan secara fokus.  

Berdasarkan hasil prasurvey peneliti di Taman 

Kanak-Kanak Harzzpan Jaya Bandar Lampung, diketahui 

permasalahan bahwa guru kurang berperan maksimal 

dalam mengembangkan aspek kognitif anak. Proses 

pembelajaran disettingdengan pola pembelajaran klasikal, 

dimana guru berdiri di depan menjelaskan materi dan siswa 

(anak didik) diminta duduk mendengarkan dan 

memperhatikan apa yang dijelaskan guru. 

Pola pembelajaran seperti di atas sangat monoton 

karena interaksi hanya berlangsung satu arah, yakni dari 

guru ke anak didik, kurang bersifat interaktif antara guru 

dan anak didik, ataupun antar anak didik dengan anak didik 

lainnya. Kondisi ini tentu sangat membosankan anak didik, 

sebab setelah penyampaian materi, anak didik diminta 

menulis atau menjawab soal pada lembar kerja atau kertas 

kerja yang diberikan guru. 

Sebagaimana peneliti sampaikan sebelumnya, 

seharusnya pembelajaran disetting dengan pola belajar 

sambil bermain.Akan tetapi, yang terjadi ternyata tidak 

demikian, dalam keseharian pembelajaran anak-anak di 

Taman Kanak- Kanak Harapan Jaya Bandar Lampung 

lebih memberikan pelajaran yang bersifat akademik pada 

anak dan tanpa adanya kegiatan bermain di dalam 

pembelajaran yang berlangsung.
14

 

Adapun yang peneliti maksud lebih memberikan 

pelajaran yang bersifat akademik adalah cara guru dalam 

memberikan pembelajaran kepada anak lebih menekankan 

                                                           
13Daryanto, Media Pembelajaran, (Bandung : Sarana Tutorial Nurani 

Sejahtera, 2012). h.12   
14Hasil Observasi Perkembangan Belajar Anak di Taman Kanak-Kanak, 

kartika Bandar Lampung.Tanggal 05 juni 2021. 
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kepada aktivitas membaca, menulis, dan berhitung. 

Orientasi pembelajaran yang demikian, membuat keaktifan 

anak menjadi berkurang. Seharusnya guru dalam 

memberikan pelajaran diselingi dengan berbagai 

permainan. Sebab sebagaimana penulis uraian sebelumnya, 

belajar seraya bermain menjadi wahana penting bagi anak 

untuk mengembangkan segala potensinya, termasuk juga 

dalam hal ini aspek kognitif. 

Data hasil observasi di atas, kemudian peneliti 

perkuat dengan melakukan wawancara kepada Kepala 

Sekolah Taman Kanak-Kanak Harapan Jaya Bandar 

Lampung. Dari hasil wawancara terungkap bahwa di 

kelompok B1 memang kurangnya adanya upaya yang 

maksimal oleh guru untuk mengembangkan kognitif anak. 

Terlihat dari permainan-permainan ataupun media yang 

digunakan masih dalam permainan yang biasanya 

diberikan, belum divariasikan dengan media lain. 

Merujuk pada observasi dan wawancara di atas, dapat 

peneliti deskripsikan bagaimana perkembangan kognitif 

anak di kelompok B1 di Taman Kanak-kanak Harapan 

Jaya Bandar Lampung.Kurangnya guru memberikan 

stimulus bermain kepada anak sehingga anak menjadi 

bosan dan tidak aktif diperoleh melalui penilaian yang 

peneliti lakukan saat melakukan observasi pada anak.
20

 

Kesimpulannya dari uraian di atas bahwasannya 

pengembangan kognitif anak melalui permainan sains 

belum maksimal, sebab itu perlulah upaya guru dalam 

mengembangkan kognitif anak menggunakan permainan 

sains. Dalam hal ini, upaya guru sangat penting dalam 

menciptakan situasi dan kondisi pembelajaran dapat 

menyenangkan bagi anak, sehingga tujuan pembelajaran 

dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan. 

 

 

 



 

 

13 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat 

di identifikasikan berbagai masalah sebagai berikut: 

1. Proses pelaksanaan pembelajaran lebih menekankan 

pada penguasaan akademik seperti membaca, menulis, 

dan mewarnai. Orientasi pembelajaran yang 

demikikian, membuat pembelajaran menjadi kurang 

optimal. 

2. Proses pembelajaran guru yang dilakukan secara daring 

sangat tidak efektif bagi anak. 

3. Guru dalam pelaksanaan belum memaksimalkan 

penerapan media permainan sains sederhana yang 

berfungsi untuk mengembangkan aspek kognitif anak. 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi 

masalah diatas, maka penelitian ini hanya difokuskan pada 

pembahasan perkembangan kognitif anak yang belum 

termaksimalkan. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah diatas, dapat 

dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

“Bagaimana Upaya Guru dalam Mengembangkan Kognitif 

Anak melalui Permainan Sains Sederhana di Taman Kanak 

– kanak Harapan Jaya Bandar Lampung.  

 

E. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya 

guru dalam mengembangkan kognitif anak melalui 

permainan sains sederhana di Taman Kanak- Kanak 

Harapan Jaya Bandar Lampung. 
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F. Manfaat Penelitian  

  Manfaat penelitian ini adalah: 

a) Manfaat Teoritis. Memberikan sumbangsih pemikiran 

dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan 

terkait pendidikan pada anak usia dini. Tentunya, 

dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi sumber inspirasi dan bahan bacaan dalam 

mengoptimalkan perkembangan anak. 

b) Manfaat Praktis. Hasil penelitian diharapkan 

bermanfaat untuk : 

1) Guru. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi bahan masukan bagi guru dalam 

mengoptimalkan perkembangan kognitif anak, 

khususnya melalui penerapan permainan sains 

sederhana 

2) Anak. Melalui permainan sains sederhana ini dapat 

memudahkan anak dalam menangkap informasi serta 

mengingat materi, sehingga dapat mengembangkan 

seluruh indikator pencapaian kognitif yang diharapkan 

3) Sekolah. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi 

masukan yang positif kepada penyelenggara lembaga 

pendidikan untuk semakin meningkatkan mutu 

pembelajarannya. 

4) Peneliti. Memberikan pengalaman dan wawasan 

pribadi dalam melakukan penelitian pendidikan, 

khususnya tentang penerapan permainan sains 

sederhana untuk meningkatkan perkembangan 

kognitif anak usia 5-6 tahun. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relefan 

Hasil penelitian yang relevan dengan penelitian 

menggunakan pembelajaran sains dapat mengembangkan 

kognitif anak yaitu: 
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1. Kartika Fajriani Dan Heppy Liana, “Upaya 

Meningkatkan Kemampuan Kognitif Anak Usia 5-6 

Tahun Melalui Permainan Pencampuran Warna 

Dengan Percobaan Sains Sederhana Di Tk Islam Silmi 

Samarinda”. Jurnal Pendas Mahakam. Vol 4 (1). 32-

41. Juni 2019. Dalam pembelajaran kognitif 

khususnya pembelajaran sains masih banyak kendala 

yang terjadi di lapangan, salah satunya adalah 

kurangnya kreativitas guru dalam membuat media 

pembelajaran terutama dalam mengenalkan warna 

pada anak pada anak. Kesimpulan yang dapat diambil 

dari penelitian ini adalah pencampuran warna dengan 

percobaa sains sederhana dapat meningkatkkan 

perkembangan kognitif di bidang sains pada anak usia 

5-6 tahun TK Islam Silmi di Samarinda Utara. 

2. Fajar Farham Hikam, Erwin Nursari,”Analisis 

Penggunaan Metode Eksperimen Pada Pembelajaran 

Sains Bagi Anak Usia Dini”. Jurnal Pendidikan Anak 

Usia Dini  E-ISSN: 2723-6390, hal. 38-49.  Vol. 1 No. 

2, Desember 2020. Jenis penelitian yang digunakan 

adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain 

teknik observasi, wawancara, dan teknik dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa penggunaan 

metode eksperimen pada pembelajaran sains di RA 

Nurul Hidayah Desa Harumandala Kecamatan 

Cigugur Kabupaten Pangandaran dapat meningkatkan 

kemampuan anak dalam memahami konsep sains 

sederhana dan meningkatkan motivasi anak terhadap 

pembelajaran sains. Maka dari itu dapat ditarik 

kesimpulan bahwa melalui penggunaan metode 

eksperimen pada pembelajaran sains dapat 

meningkatkan kemampuan anak dalam memahami 

konsep sains sederhana dan meningkatkan motivasi 

anak terhadap pembelajaran sains di RA Nurul 
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Hidayah Harumandala dan hasilnya sebagian besar 

anak dalam kategori berkembang sangat baik. 

3. Hernawati, Data yang dinalisis adalah data lembar 

observasi hasil belajar anak dan aktivitas guru. 

Analisis data bertujuan untuk mendapatkan hasil yang 

akurat tentang pembelajran sains anak kelompok A 

Taman Kanak-kanak Negeri Pembina. “Upaya 

meningkatkan kemampuan kognitif anak melalui 

kegiatan belajar sambil bermain menggunakan bahan 

alam”. ISSN: 2721-5407 (Online) Volume 1 Nomor 

4a Tahun 2020. Masalah penelitian ini berawal dari 

observasi di lapangan, diketahui kegiatan 

mengembangkan kognitif anak dalam meningkatkan 

kemampuan kognitif dilakukan setiap hari, Selain itu, 

pada proses kegiatan mengembangkan kognitif anak 

dalam metode bermain dengan benda-benda alam di 

kelompok B TK Yapis 2 Baiturrahaman banyak guru 

yang tidak mempertimbangkan tahapan kemampuan 

kognitif anak. Hal ini menyebabkan perlu adanya 

penelitian tentang mengembangkan kognitif anak 

bermain sambil belajar dengan bahan alam. Subyek 

penelitian guru dan anak kelompok B TK Yapis 2 

baiturrahamn dengan jumlah peserta didik 8 anak 

dengan menggunakan kelas daring menggunakan 

zoom kelas. Anak dikatakan berhasil jika anaka sudah 

mencapai berkembang sesuai harapan. 

4. Ai Ina Marlina , Nia Nuraida , “Soni Samsu Rizal, 

Upaya Meningkatkan Pengetahuan Sains Melalui 

Pendekatan Eksplorasi Lingkungan Sekitar Untuk 

Anak Usia Dini”. Tarbiyah al-Aulad | Vol. 4, No. 1, 

2019 ISSN 2549-4651  Dengan berekperimen sambal 

bermain bebas anak dapat bereksplorasi untuk 

memperkuat hal-hal yang sudak diketahui dan 

menemukan hal-hal baru. Penjelajahan akan 

memerikan kesempatan kepada anak-anak untuk 

memahami dan memanfaatkan cara jelajah dalam 
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bentuk wawasan informasi yang lebih luas dan lebih 

nyata menumbuhkan rasa ingin tahu anak tentang 

sesuatu yang baru saja dia temukan. Di Tk PGRI 

Darma Bakti pengetahuan anak tentang lingkungan 

sekitar kurang berkembang. Hal ini disebabkan oleh 

kurang nya pengalaman anak dalam hal pengetahuan 

nyata tentang lingkungan. Juga karena kurangnya 

minat anak terhadap sains. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui kondisi obyektif pengetahuan sains 

siswa sebelum menggunakan pendekatan eksplorasi 

lingkungan pada kelompok B.  

5. Putri Rahmi , “Pengenalan Sains Anak Melalui 

Permainan Berbasis Keterampilan Proses Sains 

Dasar”. Tarbiyah dan Keguruan Program Studi 

PIAUD UIN Ar-Raniry | Vol. 5, No.2, 2019 P-ISSN: 

2541-4658.Pembelajaran sains bagi anak betujuan 

untuk memperkenalkan alam sekitar dan 

mengembangkan seluruh aspek yang dimiliki anak. 

Seiring dengan prinsip pembelajaran di TK yaitu 

belajar sambil bermain dan bernyayi. Maka pengenalan 

sains anak dilaksanakan dengan landasan permainan 

dengan tetap memperhatikan aspek- aspek 

perkembangan  yang  harus dimiliki  oleh anak.  

Permainan dengan  landasan keterampilan proses 

sains membuat anak ikut serta dalam proses 

pembentukan pengetahuan. Anak tidak hanya 

menerima pengetahuan yang diberikan oleh guru 

namun anak yang berusaha melakukan serangkaian 

kegiatan untuk memperoleh atau membuktikan, 

pengetahuan yang diawali dengan kegiatan melakukan 

observasi, membandingkan, mengklasifikasi, megukur 

dan mengkomunikasikan sehingga anak antusias dan 

menyadari keterpaduan pada setiap ilmu. 
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H. Metodologi Penelitian 

Secara umum metode penelitian diartikan “sebagai 

cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan 

manfaat tertentu”. Karena fokus penelitian yang digunakan 

untuk memperoleh gambaran tentang upaya guru 

mengembangkan kognitif anak melalui permainan sains di 

Taman Kanak-Kanak Harapan Jaya Bandar Lampung, 

maka penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kualitatif. 

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian 

yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme, yang 

memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang utuh, 

komplek, dinamis, penuh makna, yang digunakan untuk  

meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti 

adalah instrumen kunci dalam pengumpulan data guna 

menemukan jawaban atas permasalahan yang dihadapi.
15

 

Bog dan Tylor yang dikutip oleh Margono, penelitian 

kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriftif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.
16

 

Beranjak dari pengertian di atas, data penelitian ini 

bersifat deskriptif karena dalam penyajian data penelitian, 

penulis berusaha memotret peristiwa dan kejadian tentang 

tindakan guru dalam mengoptimalkan perkembangan 

kognitif anak melalui permainan balok di Taman Kanak-

kanak Harapan Jaya Bandar Lampung. 

a. Subjek dan Objek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah guru dan anak 

didik pada kelompok B1 di Taman Kanak-kanak 

Harapan Jaya Bandar Lampung tahun pelajaran 

2021/2022. Adapun, jumlah anak didik yang dijadikan 

subjek penelitian adalah 17 peserta didik. Terkait 

                                                           
15 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan R & 

D, (Bandung: Alfabelta, 2013), h. 15. 
16 Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2010), h. 36. 
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penentuan subjek kelas, dilakukan saat penulis mulai 

memasuki lapangan dan selama penelitian 

berlangsung. Sementara itu obyek penelitian ini 

adalah masalah yang diteliti yaitu: upaya guru dalam 

mengembangkan kognitif anak melalui permainan 

sains. 

b. Tempat dan Waktu Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi 

atau tempat penelitian di Taman Kanak-Kanak 

Harapan Jaya Bandar Lampung. Alasan peneliti 

memilih lokasi tersebut adalah karena berdasarkan 

penelitian pendahuluan yang peneliti lakukan, 

perkembangan kognitif anak belum semua anak 

mencapai hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, 

peneliti tertarik mengetahui bagaimana upaya yang 

dilakukan guru selama ini untuk meningkatkan 

kognitif anak melalui Permainan sains .  

1. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah 

yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama 

dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Tanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak 

akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang 

ditetapkan.
17

 Adapun teknik dalam pengumpulan data 

dalam penelitian ini adalah : 

a. Pengamatan (Observasi) 

Menurut Sutrisno Hadi, observasi diartikan 

sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis 

fenomena–fenomena yang diselidiki.
18

 Jadi observasi 

adalah alat pengumpulan data yang dilakukan melalui 

pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena-

fenomena yang diselidiki. Ditinjau dari jenisnya, 

                                                           
17Sugiyono, h. 308   
18 Winarno Surachman. Metodologi Pengajaran Nasional.Bandung: 

Jemmars, 1979.h. 136 
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observasi terbagi pada: 

1. Observasi berperanserta (participant 

observation). Dalam observasi jenis ini, 

peneliti terlibat langsung dengan kegiatan 

sehari-hari orang yang sedang diamati untuk 

mendapatkan data penelitian. 

2. Observasi Nonpartisipan.Dalam observasi 

jenis ini, peneliti tidak terlibat langsung dan 

hanya sebagai pengamat independen.
19

 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

observasi berperan serta yang artinya peneliti terlibat 

dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang 

diamati atau yang digunakan sebagai sumber data 

penelitian. Adapun hal-hal yang akan diobservasi 

adalah tentang aktifitas anak didik dalam permainan 

sains sehingga diketahui bagaimana tingkat 

perkembangan kognitif anak. 

Pada penelitian ini peneliti memfokuskan pada 

indikator menurut Piaget, dikarenakan terdapat 

beberapa indikator yang sesuai dengan permasalah yang 

ada, yaitu: menggunakan simbol,mengklasifikasikan, 

dan memahami angka. 

b. Wawancara 

  Wawancara merupakan pertemuan dua orang 

untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab 

dan digunakan sebagai teknik  pengumpulan data 

untuk memperoleh informasi yang lebih terperinci dan 

untuk melengkapi hasil observasi. Esterberg yang 

dikutip Sugiyono, mengemukakan beberapa macam 

wawancara yaitu: wawancara terstruktur, 

semiterstruktur, dan tidak tersruktur. 

 

 

                                                           
19 Sugiyono, h. 204 
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1. Wawancara terstruktur 

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data. Dalam wawancara ini peneliti 

telah mengetahui dengan pasti tentang informasi 

apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam
20

 

melakukan wawancara, peneliti sudah 

menyiapkan instrumen penelitian berupa 

pertanyaan-pertanyaan yang alternatif 

jawabannyapun telah disiapkan. 

2. Wawancara semi terstruktur 

Jenis wawancara ini dalam pelaksanaannya lebih 

bebas bila dibandingkan dengan wawancara 

tersruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini 

adalah untuk menemukan permasalahan secara 

lebih terbuka, dimana pihak yang diajak 

wawancara diminta pendapatdan ide-idenya. 

Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu 

mendengarkan secara teliti dan mencatat apa 

yang dikemukakan oleh informan. 

3. Wawancara tak berstrukktur 

Wawancara jenis ini merupakan wawancara yang 

bebas dimana peneliti tidak menggunakan 

pedoman wawancara yang telah tersusun secara 

sistematis dan lengkap untuk pengumpulan 

datanya. Untuk mendapatkan permasalahan yang 

lebih lengkap, maka peneliti perlu melakukan 

wawancara kepada pihak-pihak yang mewakili 

dengan berbagai tingkatan. 

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

wawancara berstruktur. Oleh karena itu, peneliti 

akan mewawancarai guru di Taman Kanak-

Kanak Harapan Jaya Bandar Lampung, ketika 

proses belajar mengajar selesai dan digunakan 

                                                           
20 Ibid, h. 139 
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untuk memperoleh data terkait perkembangan 

kognitif anakmelalui aktifitas permainan sains 

sederhana. 

c. Dokumentasi 

  Dokumen merupakan bentuk catatan 

peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang. Dokumentasi digunakan 

dalam penelitian ini sebagai pelengkap yang 

digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan 

dengan perkembangan kognitif anak di Taman Kanak-

Kanak Harapan Jaya Bandar Lampung. 

2. Teknik Analisis Data 

Dalam analisis data kualitatif, Bogdan menyatakan 

bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun 

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, 

catatan lapangan dan bahan-bahan yang lainnya. Dengan 

demikian, tujuan analisis data untuk menghasilkan 

kesimpulan yang benar dan sesuai dengan masalah yang 

ada, sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat 

diinformasikan kepada orang lain. 

Adapun langkah-langkah yang digunakan peneliti 

dalam menganalisis data,
21

 adalah sebagai berikut: 

a. Reduksi Data. Mereduksi data berarti merangkum, 

memilih hal-hal yang pokok, mengkususkan kepada 

hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan 

membuang data yang tidak perlu. Dengan demikian 

data yang dihasilkan akan memberikan gambaran 

yang lebih jelas dan mempermudah penelitian untuk 

melakukan pengumpulan data-data selanjutnya. 

b. Display Data (Penyajian Data). Setelah data 

direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplay data atau penyajian data. Dalam 

                                                           
21Ibid, h. 338-345.  
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penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan 

dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar 

kategori. Miles dan Huberman mengatakan bahwa 

dalam menyajikan data dalam penelitian kualitatif 

adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dalam 

mendisplaykan data ini akan memudahkan untuk 

memahami apa yang terjadi dan merencanakan 

langkah selanjutnya didasarkan kepada apa yang telah 

dipahami. 

c. Varifikasi / Penarikan Kesimpulan. Penarikan 

kesimpulan merupakan kegiatan penggambaran yang 

utuh dari objek yang diteliti atau konfigurasi yang 

utuh dari objek penelitian. Prosedur penarikan 

kesimpulan didasarkan pada gambaran informasi yang 

tersusun dalam suatu bentuk pada penyajian data 

melalui transformasi tersebut, penulis dapat melihat 

apa yang ditelitinya dan menentukan kesimpulan yang 

benar mengenai objek penelitian. 

3. Uji Keabsahan Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menguji keabsahan hasil 

temuan data penelitian dengan uji kredibilitas.Uji 

kredibilitas adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui 

tingkat kepercayaan terhadap data yang diteliti.
22

Ada 6 

cara untuk menguji kredibilitas data, namun penulis hanya 

menggunakan sesuai dengan kebutuhan penelitian, yakni: 

1. Perpanjangan Pengamatan. Dengan perpanjangan 

pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, 

melakukan pengamatan berarti peneliti kembali ke 

sumber data yang pernah ditemui maupun yang 

baru. 

2. Peningkatkan Ketekunan. Meningkatkan 

ketekunan berarti melakukan pengamatansecara 

lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara 

                                                           
22 Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2005), 

h.117-122 
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tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa 

akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. 

3. Triangulasi. Triangulasi dalam pengujian 

kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekkan data 

dari berbagi sumber dengan berbagai cara, dan  

berbagai waktu. Triangulasi yang digunakan dalam 

penelitian ini yakni triangulasi sumber. Triangulasi 

sumber adalah pengujian untuk menguji 

kredibilitas data dengan cara mengecek data yang 

telah diperoleh melalui beberapa sumber. 

4. Menggunakan Bahan Referensi. Bahan referensi 

yang dimaksud adalah adanya adanya data 

pendukung untuk membuktikan data yang telah 

ditemukan oleh peneliti seperti mencari sumber 

data lain yang berasal dari perpustakaan, buku-

buku serta literatur lain yang menunjang dalam 

penulisan hasil penelitian tersebut. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan yang menjadi langkah-

langkah dalam proses penyusunan tugas akhir ini 

selanjutnya yaitu:  

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini berisikan uraian dari penegasan judul, latar 

belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan 

masalah, tujuan peneliti, manfaat peneliti, kajian peneliti 

terdahulu yang relevanm metodologi penelitian, dan 

sistematika pembahasan.   

BAB II TINJAUAN TEORI  

Bab ini berisikan kajian terhadap beberapa teori dan 

referensi yang menjadi landasan  dalam mendukung studi 

penelitian ini, diantaranya adalah teori mengenai Upaya 

Guru, teori Mengembangkan Kognitif Anak, dan Teori 

tentang Permainan Sains Sederhana Anak Usia Dini. 
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BAB III GAMBARAN OBJEK PENELITIAN  

Bab ini berisikan tentang gambaran sekolah dalam 

penelitian baik sejarah singkat, profile, letak geografis 

sekolah, visi misi, data guru dan penyajian fakta dan data 

penelitian. 

BAB IV Analisis Penelitian 

Bab ini berikan tentang analisis data penelitian dan 

temuan-temuan yang ada saat penelitian berlangsung baik 

pelaksanannya langkah-langkahnya dan pembahasan yang 

terjadi saat penelitian. 

BAB V Penutup 

Bab ini berisikan simpulan dari hasil penelitian 

selama berlangsung dan rekomendasi dari hasil 

kesimpulan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Upaya Guru Taman Kanak-Kanak 

1. Pengertian Upaya Guru 

Menurut istilah upaya adalah usaha, ikhtiar untuk 

mencapai maksud atau memecahkan persoalan.
23 

Sedangkan makna guru adalah pendidik profesional 

dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa 

pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, 

pendidikan dasar, dan menengah.
24

 

Dalam Undang-Undang No 14 tahun 2005 tentang 

Guru dan Dosen dinyatakan bahwa guru adalah pendidik 

profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini 

jalur formal pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
25

 

Dalam konteks pendidikan untuk AUD, maka 

sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 

angka 14 dijelaskan bahwa : 

“Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu 

upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir 

sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui 

pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu 

pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar 

                                                           
23 Departemen Pendidikan Nasional, KamusBesarBahasa Indonesia, 

(Jakarta: GramediaUtama 2008 ), h.1534 
24 Jamil Suprihatiningrum, Guru Profesional Pedoman Kinerja, Kualifikasi, 

dan Kompetensi Guru,(Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2013 ), h. 24 
25 Tim Penulis, Undang-Undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan 

Dosen, (Jakarta : SinarGrafika, 2006), h.2 
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anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih 

lanjut.
26

 

Maka merujuk pada perspektif yuridis di atas, dapat 

dipahami upaya guru di sini adalah sesorang pendidik yang 

bertanggung jawab memberikan bimbingan atau bantuan 

kepada anak dalam perkembangan jasmani dan rohani anak 

agar mencapai pertumbuhan dan perkembangan sesuai 

dengan tingkat pencapaian serta menjadikan anak mampu 

menghadapi jenjang pendidikan selanjutnya. 

Sementara itu, merujuk pada pendapat Muhibin Syah 

menjelaskan upaya guru adalah suatu upaya sangat 

signifikan dalam menciptakan suasana kejiwaan peserta 

didik dalam mengikuti proses belajar mengajar agar 

tercipta kondisi pembelajaran yang kondusif dan dapat 

membangun interaksi antara pendidik dan peserta didik.
27

 

Terkait penelitian ini, maka ada beberapa upaya yang 

harus diperhatikan guru dalam mengembangkan kognitif 

anak melalui permainan sains sederhana, sebagai berikut: 

a. Memberikan kesempatan pada anak untuk 

memperoleh pengalaman langsung dalam berbagai 

aktifitas pembelajaran terpadu dan mengandung 

makna. 

b. Memulai kegiatan dengan membuat konflik dalam 

pikiran anak. Misalnya memberi jawaban yang salah 

untuk memotivasi anak memikirkan dan 

mengemukakan jawaban yang benar. 

c. Memberi kesempatan pada anak untuk melakukan 

berbagai kegiatan yang dapat mengembangkan 

kognitifnya. Misalnya mengubah objek-objek yang 

disajikan secara nyata kedalam bentuk lain, misalnya 

gambar. 

                                                           
26 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional,(Jakarta: Sinar Grafika, 

2011), h. 4 
27 MuhibbinSyah, PsikologiBelajar, (Jakarta: RajawaliPers, 2003), h.82 
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d. Memberikan anak kebebasan untuk berekspresi dalam 

setiap kegiatan, misalnya dalam bermain, 

menggambar, mewarnai, dll. 

e. Memberikan waktu yang cukup untuk anak dalam 

mengerjakan setiap pekerjaanya. Maksudnya anak 

jangan terlalu dipaksa untuk mengerjakan semua tugas 

yang telah ditentukan. 

f. Mendesain pembelajaran agar permainan sains 

sederhana yang diberikan mendorong anak untuk 

berfikir dan belajar berbagai macam bentuk dan 

warna. 

g. Melakukan kegiatan tanya jawab yang dapat 

mendorong anak untuk berfikir dan mengemukakan 

pikirannya. Disinilah letak asimilasi dan akomodasi 

guru selalu memberikan pengetahuan-pengetahuan 

yang baru, selalu di ulang dan di tambah dengan yang 

baru melalui kegiatan tanya jawab.
28

 

Berdasarkan paparan di atas dapat penulis simpulkan 

bahwa upaya guru sangat berperan penting dalam 

menciptakan situasi kelas yang kondusif dan membuat 

anak didik menjadi betah dalam belajar. Oleh karena itu, 

upaya guru merupakan langkah pertama dalam proses 

belajar mengajar yang selayaknya mendapat perhatian 

yang lebih dari berbagai pihak. 

2. Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik Taman Kanak-

kanak 

Tenaga Pendidik Taman Kanak-kanak dan PAUD 

adalah pribadi yang luar biasa.
 

Berdasarkan Undang-

Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 

Tahun 2003 Pasal 1 ayat 6 dituliskan bahwa: 

“Pendidik adalah tenaga kependidikan yang 

berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong 

belajar, widyaiswara, tutor, intstruktur, fasilitator, dan 

                                                           
28 Martini Jumaris, Perkembangan dan Pengembangan Anak Usia 

TK,(Jakarta: Grasiindo, 2006) h.27 
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sebutan lainnya yang sesuai dengan khususnya, serta 

berpartisipasi dalam menyelenggaraan pendidikan.”
29

 

Kesimpulannya, pendidik pada anak usia dini adalah 

tenaga professional yang bertugas merencanakan, 

melaksanakan tugas pembelajaran, dan menilai hasil 

pembelajaran, serta melakukan pembimbingan 

pengasuhan, dan perlindungan untuk anak didik. Pendidik 

PAUD bertugas diberbagai jenis layanan baik pada jalur 

formal maupun non formal seperti TK/RA, KB, TPA dan 

bentuk lainnya yang sederajat. Pendidik PAUD pada jalur 

non formal terdiri guru pendamping dan guru pengasuh.
30

 
 

Terkait dengan persyaratan yang harus dimiliki guru 

PAUD, Zuhairini menyebutkan diantaranya mempunyai 

ijazah formal, sehat jasmani dan rohani, dan berakhlak 

baik.
31

 Berakhlak baik maksudnya guru diharapkan bisa 

menjadi contoh yang baik bagi peserta didik dengan 

menunjukkan perilaku yang baik dan santun, karena pada 

hakikatnya guru ditiru dan dicontoh.
32 

 

Balnadi Sutadipura menyebutkan beberapa peran guru 

yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pendidikan, yakni: 

a. Menjadi suri tauladan dalam bersikap, yakni tingkah 

laku yang dewasa, baik mental, maupun spiritual. 

b. Menjadi director of learning, yakni pemberi arah 

dalam perubahan tingkah laku anak didik. 

c. Menjadi innovator,yakni penyebar dan pelaksana ide-

ide baru demi peningkatan mutu pendidikan/ 

pengajaran. 

                                                           
29 Undang-UndangSistemPendidikaNasional, (Jakarta: SinarGrafika, 2008), 

h. 4 
30 Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia. No 58 Tahun 2009, 

Standar Pendidikan Anak Usia Dini, ( Jakarta: Deperteman Pendidikan Nasional), 

h.12 
31 Zuhairini, dkk, Metode KhususPendidikan Agama, (Surabaya: Usaha 

Nasional,2001), h. 33 
32 Heny Wulandari, Peran Guru, (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan 

Lampung, 2015), h.36 
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d. Menjadi motivator, yaitu penggali, pemupuk, 

pengembang motivasi agar anak didik belajar dengan 

giat. 

e. Menjadi conductor of learning yaitu guru seolah-olah 

seorang dirigent suatu orkes, yang dimainkan oleh 

anak-anak didiknya, dan 

f. Menjadi manager of learning, yakni pengatur 

pelaksana pembelajaran agar proses KBM berjalan 

secara efektif dan efesien.
33

 

Berdasarkan uraian peran-peran di atas menunjukkan 

bahwa guru sangat berperan dalam membuat, menciptakan, 

mengarahkan dan mengatur suasana belajar yang 

menyenangkan dan memotivasi peserta didik dalam 

kegiatan pembelajaran. 

Sementara itu, terkait dengan kompetensi yang harus 

dimiliki guru PAUD, yaitu kompetensi pedagogik, 

kompetensi professional, kompetensi sosial dan 

kompetensi kepribadian. 

a. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru 

dalam pengelolaan pembelajaran untuk kepentingan 

peserta didik. Memiliki pemahaman wawasan atau 

landasan kepemimpinan dan pemahaman peserta 

didik. Selain itu juga meliputi kemampuan dalam 

pengembangan kurikulum dan silabus termasuk 

perencangan dan pelaksanaan pembelajaran yang 

mendidik serta dialogis. 

b. Kompetensi professional merupakan wujud nyata 

kemampuan penguasaan atas materi pelajaran secara 

luas dan mendalam. 

c. Kompetensi sosial menunjukkan kemampuan 

berkomunikasi secara lisan, tulisan, maupun isyarat. 

Baik dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga 

kependidikan, dan orang tua peserta didik. 

                                                           
33 Balnadi Sutadipura, Kompetensi Guru dan Kesehatan Mental,(Bandung: 

Bina Angkasa, 2006), h. 45 
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d. Kompetensi kepribadian mencakup kepribadian yang 

mantap, stabil, dewasa, arif, dan bijak sana. Tentu saja 

berwibawa, berakhlak mulia, serta menjadi teladan 

bagi peserta didik dan masyarakat.
34

 

Keempat kompetensi tersebut harus dimiliki oleh 

guru, termasuk guru PAUD. Dengan sejumlah kompetensi 

tersebut, guru dapat melaksanakan tugas dan fungsinya 

dengan baik. Dengan standar kompetensi tersebut itu juga 

dapat dijadikan masyarakat dalam mengontrol kinerja dan 

kualitas suatu lembaga dalam menyelenggarakan 

pendidikan. 

 

B. Perkembangan Kognitif Anak 

1. Pengertian Perkembangan Kognitif Anak 

Kognitif berhubungan dengan intelegensi. Kognitif 

lebih bersifat pasif atau statis yang merupakan potensi atau 

daya untuk memahami sesuatu, sedangkan intelegensi 

lebih bersifat aktif yang merupakan aktualisasi atau 

perwujudan dari daya atau potensi tersebut yang berupa 

aktivitas atau perilaku. 
35

 

Kognitif adalah suatu proses berfikir, yaitu 

kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai, dan 

mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa.
36 

Kognitif menekankan pada aspek kemampuan untuk 

melakukan proses berfikir, menganalisa, memecahkan 

suatu masalah, serta mengambil keputusan. 

Menurut Vygotsky, kognitif adalah sebuah istilah 

yang digunakan oleh psikolog untuk menjelaskan semua 

aktivitas mental yang berhubungan dengan persepsi, 

pikiran, ingatan, dan pengolahan informasi yang 

                                                           
34 Dadan Suryana, Dasar-dasar Pendidikan TK, (Tangerang : Universitas 

Terbuka, 2013), h.99 
35 Yuliani Nurani Sujiono dkk, Metode Pengembangan Kognitif, (Jakarta: 

Universitas Terbuka, 2013), h. 13 
36 Ahmad Susanto, Perkembangan Anak Usia Dini (Jakarta: Kencana , 

2011), h.47. 
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memungkinkan seseorang memperoleh pengetahuan, 

memecahkan masalah dan merencanakan masa depan.
37

 

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 

perkembangan fisik dan syaraf-syaraf yang berada di pusat 

susunan syaraf”.
 38

Monk yang dikutip oleh Holis juga 

mengatakan bahwa “kognitif mengandung proses berpikir 

dan proses mengamati yang menghasilkan, memperoleh, 

menyimpan dan memproduksi pengetahuan”.
39

 

Lebih lanjut, menurut Flavell dan Miller dalam Allen 

dan Marotz mengatakan kognitif meliputi pengenalan, 

pemprosesan, dan pengetahuan informasi serta penggunaan 

informasi secara tepat. Proses kognitif ini mencangkup 

kegiatan mental seperti menemukan, memberi kesempatan, 

memilah, mengelompokkan, dan mengingat”.
 

Pendapat 

tersebut sama dengan pendapat Piaget yang dikutip oleh 

Allen dan Marrotz, kognitif adalah proses interaksi yang 

berlangsung antara anak dan pandangan perseptualnya 

terhadap sebuah benda atau kejadian disuatu lingkungan.
40

 

Pencapaian perkembangan anak yang optimal menjadi 

hal yang sangat penting. Salah satunya adalah kognitif. 

Menurut Krause, Bochner, & Duchesne, kognitif adalah 

“kemampuan seseorang dalam berpikir, 

mempertimbangkan, memahami dan mengingat tentang 

segala hal disekitar kita yang melibatkan proses mental 
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seperti menyerap, mengorganisasi dan mencerna segala 

informasi”.
41

 

Sedangkan menurut Piaget yang dikutip oleh Allen 

dan Marrotz, “Kognitif adalah proses interaksi yang 

berlangsung antara anak dan pandangan perseptualnya 

terhadap sebuah benda atau kejadian disuatu lingkungan.”
 

Perseptual adalah cara berpikir yang semakin kompleks 

yang dilakukan seorang anak untuk menggunakan 

informasi yang dia terima melalui panca indera.
42

 

Berdasarkan kedua pendapat tersebut, maka dapat 

penulis simpulkan bahwa kognitif adalah proses berpikir 

yang mengacu pada kegiatan mental (interaksi yang 

berlangsung antara anak dengan benda atau kejadian 

disekitarnya) yang diperoleh melalui pengalaman panca 

indera. 

Selanjutnya Piaget yang dikutip oleh Hidayani, 

membagi empat tahap perkembangan kognitif 

yaitu:“Pertama tahap sensorimotor (Sensorimotor period) 

usia 0-2 tahun. Kedua tahap praoperasional 

(Preoperational period) usia 2-7 tahun. Ketiga tahap 

operasional konkret (Concreteoperations period), usia 7-11 

tahun. Dan yang keempat tahap operasi formal (Formal 

operations period) usia 11 tahun hingga dewasa”.
43

 

Sebagaimana perkembangan kognitif anak usia 5-6 

tahun merupakan perkembangan kognitif pada tahap 

praoperasional (2 – 7 Tahun). Dimana pada tahap ini anak 

akan mulai menggunakan gambaran-gambaran mental 

untuk memahami dunianya. 
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Perkembangan kognitif terkait erat dengan 

perkembangan inteektual dan pertumbuhan mental. Teori 

perkembangan kognitif menurut Piaget dalam Harlock 

menyatakan bahwa anak secara aktif membangun 

pemahaman mengenai dunia dan melalui empat tahapan 

perkembangan kognitif.
44

 

Menurut   Desmita  dalam   bukunya  menyatakan   

perkembangan kognitif adalah salah satu aspek 

perkembangan manusia yang berkaitan dengan pengertian 

(pengetahuan), yaitu semua proses psikologis yang 

berkaitan dengan bagaimana individu mempelajari dan 

memikirkan lingkungannya.
45

 

Sedangkkan menurut Gagne, kognitif adalah proses 

yang terjadi secara internal didalam pusat susunan syaraf 

pada waktu manusia sedang berfikir. Kemmpuan kognitif 

ini berkembang secara terus menerus sejalan dengan 

pertumbuhan fisik dan syaraf-syaraf yang berada pada 

susuna syaraf.
46

 

Menurut Sujino kognitif merupakan perkembangan 

pikiran. Pikiran adalah   bagian berfikir dari otak, bagian 

yang digunakan yaitu: pemahaman, penalaran, 

pengetahuan dan pengertian. Pikiran anak mulai aktif sejak 

lahir dari hari ke hari sepanjang pertumbuhannya. 

Perkembangan pikirannya seperti: belajar tentaang orang, 

belajar tentang sesuatu, belajar tentang kemampuan-

kemampuan baru, memperoleh banyak ingatan, dan 

menambah banyak pengalaman. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan 

bahwa perkembangan kognitif adalah proses berfikir yang 

terjadi secara internal untuk mengenali, mengetahui, 
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memahami, menghubungkan, menilai dan 

mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa melalui 

perkembangan yang bertahap sejalan dengan pertumbuhan 

fisik dan syaraf-syaraf yang berada pada pusat susunan 

syaraf. 

Perkembangan kognitif anak dapat dilihat dari apa 

yang mereka lakukan yang didorong rasa ingin tahu yang 

tinggi pada anak. Perkembangan kognitif  berhubungan 

dengan kemampuan berfikir (thinking), memecahkan 

masalah (problem solving), mengambil keputusan 

(dacisioan making), kecerdasan (intelegence), bakat     

(optitude).
47

 Perkembangan kognitif adalah proses yang 

terjadi secara internal di dalam pusat susunan syaraf pada 

waktu manusia sedang berfikir. 

Kemampuan  kognitif  ini  perkembangan  fisik  dan  

syarat-syarat yang berada di pusat syaraf.salah satu teori 

yang berpengaruh dalam menjelaskan perkembangan 

kognitif. Jean Piaget, yang hidup dari tahun 

Kemampuan kognitif adalah konstruksi yang 

menggambarkan mental atau otak seseorang dan 

kemampuan mental meliputi banyak kemampuan, 

perencanaan,  pemikiran  abstrak,  belajar  cepat,  dan 

pemecahan masalah. 

Pemikiran-pemikiran simbolik, yang direfleksikan 

dalam penggunaan kata-kata dan gambaran-gambaran yang 

melampaui hubungan informasi sensorik dengan tindakan 

fisik.
48

 Kemampuan dasar kognitif anak yang berada pada 

fase praoperasional diwarnai oleh perkembangan fungsi 

kemampuan berpikir secara simbolik, hal ini berarti 

walaupun benda aslinya tidak ada, anak akan dapat 

membayangkan bentuk benda itu sendiri di dalam 
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pikirannya.
49

 Artinya anak usia pada tahap praoperasional 

cara berpikirnya menggunakan symbol (bisa berupa 

gambar) atau benda. 

Kesimpulan umum dari uraian di atas, kognitif adalah 

kemampuan anak untuk berfikir, menganalisis tentang 

sesuatu, memecahkan masalah dan 

mempertimbangkannya. Kognitif diartikan sebagai 

pengetahuan yang luas, kognitif adalah kemampuan yang 

dibawa sejak lahir, yang memungkinkan seseorang berbuat 

sesuatu dengan cara tertentu. 

Kognitif merupakan kata sifat yang berasal dari kata 

kognisi (kata benda).  Pada Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, kognisi diartikan dengan empat pengertian 

yaitu: 

a. Kegiatan atau proses memperoleh pengetahuan, 

termasuk kesadaran dan perasaan. 

b. Usaha menggali suatu pengetahuan melalui 

pengalamannya sendiri.  

c. Proses pengenalan dan penafsiran lingkungan oleh 

seseorang. 

d. Hasil pemerolehan pengetahuan. 

Kognitif juga dapat diartikan dengan kemampuan 

belajar atau berfikir kecerdasan, yaitu kemampuan anak 

mempelajari ketrampilan dan konsep baru, ketrampilan 

untuk memahami apa yang terjadi di lingkungannya, serta 

ketrampilan menggunakan daya ingat dan menyelesaikan 

soal-soal sederhana.
50

 

Terkait dengan perkembangan kognitif anak, maka 

pengertiannya menunjuk pada perkembangan dari cara 
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anak berfikir, maksudnya kemampuan anak untuk 

mengkoordinasikan berbagai cara berfikir untuk 

menyelesaikan masalah yang dapat menjadi tolak ukur 

pertumbuhan kecerdasan anak tersebut. 

Oleh karena itu, perkembangan kognitif anak akan 

selalu terkait erat dengan perkembangan intelektual dan 

pertumbuhan mentalnya. Perkembangan kognitif anak 

dapat dijelaskan dengan berbagai teori perkembangan, 

misalnya aliran tingkah laku (behaviorisme) menjelaskan 

bahwa “pertumbuhan kecerdasan melalui terhimpunnya 

informasi yang makin bertambah”.
 
Kemudian, aliran teori 

kognitif oleh Piaget juga menyatakan bahwa anak secara 

aktif membangun pemahaman mengenai dunia melalui 

empat tahapan perkembangan kognitif. 

Menurut Yulianti kemampuan kognitif adalah 

kecakapan atau kemampuan menggunakan akal budi untuk 

mempertimbangkan, menganalisis, mengkritik, 

memutuskan, untuk melakukan sesuatu dengan baik dan 

cermat berdasarkan pertimbangan atau referensi. 

Kemampuan kognitif kemampuan yang terkait dengan 

daya ingat, daya pikir dan kemampuan menggunakan akal 

budi untuk menilai, menghubungkan, mempertimbangkan, 

mengkritik memutuskan dalam melakukan sesuatu yaitu 

kebenarannya. Berdasarkan beberapa uraian metode 

tersebut di atas, maka eksperimen sains sederhana untuk 

meningkatkan kemampuan kognitif anak dapat diartikan 

sebagai sebuah kegiatan belajar yang dilaksanakan melalui 

pengamatan, penyelidikan dan percobaan untuk 

memecahkan masalah, mencari tahu atau menemukan 

jawaban ada di serta fenomena- fenomena yang terjadi 

dalam kehidupan menganalisis, dan dengan baik dan 

cermat berdasarkan pertimbangan atau referensi terhadap 

suatu kejadian atau peristiwa yang dialami. Fisher (dalam 

Ali Nugraha: 2008) mengartikan sains sebagai suatu 

kumpulan pengetahuan yang diperoleh dengan 

menggunakan metode-metode yang berdasarkan pada 
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pengamatan dengan penuh ketelitian. Sedangkan sains 

tentang kenyataan lingkungan sekitar yang sehari-hari. 

Oleh karena itu yang menjadi tujuan dari pembelajaran 

sains pada anak usia dini adalah mengembangkan dan 

menstimulasi kemampuan kognitif mengatasi kesulitan-

kesulitan yang dialami anak yaitu dengan cara melakukan 

kegiatan eksperimen. Berbagai kegiatan yang dapat 

dilakukan melalui sains sederhana lain: kegiatan 

mengamati, mengukur, memperkirakan, melakukan 

percobaan dan komunikasi. Menurut Yuliani pada kondisi 

normal, umumnya anak  pada usia 4-6 tahun sudah 

memiliki kematangan pada seluruh kemampuan, banyak 

hal yang mekajubkan yang seolah terjadi. Anak usia ini 

senang melakukan berbagai eksplorasi terhadap didengar, 

dari menurut Yulianti mengkaji fenomena alam yang 

terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Sains kepada anak 

dapat dilakukan dengan mengamati dan menyelidiki 

fenomena anak, sebagai upaya dilingkungan sekitar. 

Pendapat dapat disimpulkan bahwa sains adalah suatu 

kumpulan pengetahuan yang mengkaji dalam di atas, di 

PAUD antara fenomena-fenomena alam kehidupan sehari-

hari dilaksanakan melalui metode-metode yang dapat yang 

berdasarkan pada pengamatan dan penyelidikan dengan 

penuh ketelitian. Pada proses pembelajaran sains, dapat 

dilaksanakan melalui berbagai metode salah satunya yaitu 

metode Menurut eksperimen. dilihat, wujud yang Hamid 

sesuatu yang metode eksperimen adalah metode pemberian 

kesempatan kepada siswa, baik secara perorangan maupun 

dirasakan sebagai keingintahuannya besar. 

 Perkembangan kognitif anak usia 5-6 . berada 

pada tahun yaitu praoperasional dimana pada usia tersebut 

anak sudah mampu berfikir secara intuitif yaitu 

kemampuan untuk menciptakan sesuatu, pada fase ini anak 

dapat memanipulasi objek simbol seperti benda-benda 

yang ada di sekitar, serta anak mulai mampu membangun 

kemampuannya pikirannya, oleh karena itu sangat penting 
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sekali untuk memperkenalkan teori-teori serta fenomena-

fenommena fase informasi saja, bahkan diantaranya sama 

sekali tidak faham tentang pembelajaran sains ketika 

proses pembelajaran berlangsung itu disebabkan karena 

yang pertama, anak cenderung pada kegiatan seni saja 

seperti menggambar, kemudian yang kedua, anak tidak 

dapat fokus dan sulit untuk pembelajaran sains. 

Dalam dimensi lain juga dinyatakan bahwa 

perkembangan kognitif anak berhubungan erat dengan 

kemampuan berfikir (thingking), memecahkan masalah 

(problem solving), mengambil keputusan (decision 

making), kecerdasan (inteligence), bakat (aptitude).
51 

Oleh 

karena itu, tidak mengherankan jika dikatakan bahwa 

perkembangan kognitif anak berkaitan pula dengan 

perkembangan pemikirannya. Pikiran di sini adalah proses 

berfikir dari otak yang digunakan untuk mengenali, 

mengetahui, dan memahami. Dalam memahami konsep, 

individu sangat terikat kepada proses mengalami sendiri. 

Artinya mudah memahami konsep kalau pengertian konsep 

itu dapat diamati atau melakukan sesuatu yang berkaitan 

dengan konsep ersebut. (Asrori, 2003:39-42) simbol 

bahasa sederhana Dengan demikian, karakteristik 

karakteristik yang dikemukakan di atas dapat dijadikan 

pedoman bagi orang tua/garu dalam melihat perkembangan 

kogrisi anak dari uhap ketahap pada setiap 

perkembangarnya. Untuk menghindari keterlambatan 

perkembangan anak tersebut, maka orang tua/guru dapat 

melakukan bertagai kegianan stimulasi atau perangsangan 

pada anakagar mencapai tingkat perkembangan yang 

wajar. Menurut Piaget setidaknya ada empat kemampuan 

dasar yang perlu dirangsang pada anak pra sekolah, ialah: 

kemampuan transformasi,  yaitu perubahan bentuk 

dapat dikenalkan pada anak pra sekolah lewat eksperimen 

sederhana, misalnya meniupkan belon, menuangkan air 
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kedalam gelas yang berbeda, merubah benda lunak 

menjadi berbagai bentuk, dan lain-lain. kemampuan 

reversibility, yaitu cara berfikir alternatif atau bolak balik, 

misalnya dengan sebuah gambar anak diajak untuk 

mencari jalan keluar dari sebuah jalan yang banyak liku-

likunya, atau anak diminta mengurutkan angka dari kecil 

ke yang lebih besar dan kemudian kembali dari angka yang 

besar ke yang lebih kecil, kemampuan klasifikas,  yaitu 

anak  Individu mampuberfikir untuk memecahkan masalah 

sederhana sesuai dengan tingkat perkembangnnya. 

Pendapat itu sesuai dengan penjelasan Krause, 

Bochner, & Duchesne yang mengungkapkan 

perkembangan kognitif anak berkaitan erat dengan 

kemampuan anak dalam berpikir, mempertimbangkan, 

memahami dan mengingat tentang segala hal disekitar 

yang melibatkan proses mental seperti menyerap, 

mengorganisasi dan memecahkan segala informasi.
52 

Ini 

berkesesuaia pula dengan pendapat Alferd Binet yang 

mengemukakan bahwa potensi kognitif anak tercermin 

dalam kemampuannya menyelesaikan tugas-tugas yang 

menyangkut pemahaman dan penalaran.
53

 

Berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa 

perkembangan kognitif anak usia dini dapat digambarkan 

dengan kemampuan anak untuk dapat menggunakan 

fikirannya dalam setiap aktifitasnya, baik ketika bermain 

ataupun belajar. Perkembangan kognitif pada anak 

bertujuan agar anak mampu melakukan eksplorasi terhadap 

dunia sekitar melalui panca indranya, sehingga dengan 

pengetahuan yang didapatkannya tersebut anak akan dapat 

melangsungkan hidupnya dan menjadi manusia yang 

sesuai dengan kodratnya sebagai makhluk Tuhan. 
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Perkembangan kognitif anak usia dini penting 

dilakukan sejak lahir Seorang anak sedang bermain dengan 

alat musik untuk anak-anak Perkembangan kemampuan 

kognitif adalah bagaimana anak mampu mencari tahu, 

berpikir, dan mengeksplorasi sesuatu. Ini adalah 

perkembangan aspek-aspek penting pada anak, seperti 

pengetahuan, kemampuan, mengatasi masalah, dan watak, 

yang akan membantu mereka untuk berpikir dan 

memahami dunia di sekitar mereka.  

Sebagai orangtua, penting membentuk 

perkembangan kognitif anak sejak ia lahir. Proses ini akan 

membentuk dasar kesuksesan anak di sekolah dan dalam 

kehidupannya kelak. Argumen di atas dibuktikan lewat 

temuan sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa anak-

anak yang dapat membedakan suara pada usia enam bulan 

lebih mudah meningkatkan kemampuannya untuk belajar 

membaca pada usia empat dan lima tahun. Tahapan 

kemampuan kognitif anak. Berikut adalah beberapa 

tahapan perkembangan kemampuan kognitif anak menurut 

Jean Piaget selaku pengagas teori perkembangan kognitif 

anak: 

1. Tahapan sensorimotor 

Tahapan ini terjadi pada sekitar usia 2 tahun. 

Selama tahap ini, anak-anak belajar mengenai dunia 

melalui indera mereka dan melakukan manipulasi 

objek. 

2. Tahap praoperasional 

Tahap ini terjadi pada usia 2-7 tahun. Selama 

tahap ini, anak akan mengembangkan memori dan 

imajinasinya. Mereka juga mampu memahami masa 

lalu, masa depan, dan hal-hal secara simbolis. 

3. Tahap operasional konkret 

Tahapan perkembangan koginitif ini terjadi saat 

anak mulai memasuki usia sekolah dasar (SD), yakni 

usia 7-11 tahun. Selama tahapan ini, anak menjadi 
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lebih sadar akan peristiwa di luar dirinya. Mereka 

menjadi kurang egosentris dan mulai memahami 

bahwa tidak semua orang berbagi perasaan, 

pemikiran, atau keyakinan mereka. 

4. Tahapan operasional formal 

Tahapan ini berlangsung pada usia 11 tahun atau 

lebih. Selama tahap ini, anak akan menggunakan 

logika untuk menyelesaikan masalahnya, 

merencanakan sesuatu, dan melihat dunia. 

Faktor Penunjang Perkembangan Kognitif Anak 

Usia Dini Ada dua faktor utama yang dapat menunjang 

perkembangan kognitif anak usia dini: 

1. Hereditas/Keturunan 

Faktor ini turut menentukan perkembangan 

intelektual seorang anak. Dengan kata lain, seorang 

anak membawa kemungkinan memiliki kemampuan 

berpikir yang similar dengan orang tuanya, apakah itu 

normal, di atas normal, atau di bawah normal. Namun, 

potensi tersebut tidak akan berkembang bila tidak ada 

lingkungan yang dapat memberinya kesempatan untuk 

berkembang. 

2. Lingkungan 

Banyak studi maupun penelitian yang 

mendukung faktor lingkungan memengaruhi tingkat 

kognitif atau intelegensi seseorang. Faktor lingkungan 

yang paling berperan dalam menunjang 

perkembangan kognitif anak adalah keluarga dan 

sekolah. 

3. Keluarga 

Hubungan sehat antara orang tua dan anak 

(penuh perhatian dan kasih sayang dari orang tua) 

memfasilitasi perkembangan kognitif anak. 

Sebaliknya, hubungan yang tidak sehat bisa membuat 

anak mengalami kesulitan atau kelambatan dalam 
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perkembangan kognitifnya. 

4. Sekolah 

Sekolah adalah lembaga formal yang diberi 

tanggung jawab untuk meningkatkan perkembangan 

anak, termasuk perkembangan berpikir anak. Karena 

itu, tenaga pengajar atau guru di sekolah memiliki 

peranan sangat penting dalam menunjang 

perkembangan kognitif si Kecil. 

Selain  faktor tersebut, perkembangan kognitif 

anak juga turut dipengaruhi usia, jenis kelamin, ras, 

budaya, dan asupan nutrisi. Ya, asupan nutrisi yang tepat 

dan memadai dapat berperan penting dalam mendukung 

proses belajar si Kecil. Kombinasi nutrisi dan stimulasi 

tepat akan membentuk struktur otak anak. Tanpa dukungan 

nutrisi yang tepat, si kecil tidak akan dapat menyerap 

stimulasi secara optimal. 

Tujuan mengembangkan aspek kognitif pada anak 

memiliki dampak yang positif. Hal ini dikarenakan 

pentingnya aspek tersebut sehingga harus dikembangkan 

sejak anak berusia dini. Kemampuan kognitif pada anak 

berkaitan dengan daya nalar, kreativitas, kemampuan 

bahasa, daya ingat, dan pengetahuan. 

Selain itu, faktor lingkungan sangat penting dan 

berpengaruh dalam perkembangan kognitif anak. 

Lingkungan yang bagus akan membantunya untuk tumbuh 

lebih matang. Bahkan, anak-anak bisa memahami dirinya 

sendiri dan lingkungan di sekitarnya. Biasanya, 

perkembangan kognitif akan dibantu dengan beberapa jenis 

permainan sederhana. 

Tidak sedikit orang tua yang membiarkan anaknya 

tumbuh secara mandiri tanpa bantuan maksimal dari orang 

tua., berikut beberapa tujuan yang bisa didapatkan jika 
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mengembangkan aspek kognitif anak :
54

 

1. Membantu Anak dalam Mengembangkan Auditori 

Salah satu tujuan atau pentingnya perkembangan 

kognitif adalah mengembangkan auditori. Auditori 

merupakan kemampuan yang berkaitan dengan 

pendengaran. Contoh sederhananya adalah mendengar 

musik lebih dulu baru anak bernyanyi bersama. 

2. Melatih Kemampuan Visual Anak 

Tujuan mengembangkan aspek kognitif pada anak 

adalah mengembangkan kemampuan visual. 

Kemampuan visual berkaitan dengan penglihatan, 

pengamatan, perhatian, persepsi, dan tanggapan anak 

terhadap lingkungan sekitar. Kemampuan ini bisa 

dikembangkan melalui permainan yang bersifat 

mengelompokkan benda. 

3. Membantu Anak dalam Melatih Kemampuan Taktil 

Salah satu alasan kenapa perkembangan kognitif 

pada anak sangat penting karena bisa 

mengembangkan kemampuan taktilnya. Kemampuan 

tersebut berkaitan dengan indra perasa. Contohnya 

mengelompokkan benda dari teksturnya, bermain 

plastisin, dan bermain bak pasir. 

4. Mengembangkan Keterampilan Tangan 

Mengembangkan kognitif anak di usia dini dapat 

meningkatkan kemampuan kinestetik pada anak. 

Kemampuan ini adalah kemampuan yang berkaitan 

dengan gerak tangan atau motorik halus. Contoh 

sederhananya bisa dilihat dari melukis menggunakan 

jari, menggambar, mewarnai, dan menjiplak huruf. 

5. Melatih Anak Mencapai Kemampuan Geometri 

Salah satu tujuan kenapa perkembangan kognitif 

anak harus dikembangkan secara dini adalah untuk 

                                                           
54 Salis Annisa, “Perkembangan Kognitif Anak Usia Dini” , httpp 

://ionsearch.com 28 april 2020.  
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mengembangkan kemampuan geometrinya. Bisa 

dikatakan geometri seperti simbol yang nantinya bisa 

diketahui anak dalam perkembangan seiring usianya. 

6. Membantu Anak agar Bisa Matematika 

Jika ingin anak Anda pintar dalam matematika, 

maka caranya sangat mudah, yakni mengembangkan 

kemampuan kognitifnya. Perkembangan kognitif pada 

anak bisa memberikan anak kemampuan dalam 

matematika. Tidak hanya soal hitungan saja, tapi juga 

soal ilmu pengetahuan, seperti sains. 

7. Membantu Anak dalam Melatih Jalan Pikiran 

Seorang anak yang perkembangan kognitifnya 

sudah dilatih sejak kecil dapat memberikannya 

dampak positif, yakni mengembangkan pikirannya. 

Dari apa yang dia lihat, degar, dan rasakan, anak akan 

mempunyai pemahaman secara utuh terhadap 

lingkungan sekitarnya. 

Tujuan ini juga bisa dirasakan anak dalam rangka 

menghubungkan peristiwa satu dengan peristiwa 

lainnya. Kemampuan inilah yang nantinya memicu 

perkembangan visual pada anak. 

8. Membantu Anak Mengungkapkan Eksplorasi 

Salah satu tujuan aspek perkembangan kognitif 

pada anak usia dini adalah melatihnya dalam 

melalukan eksplorasi. Dengan kata lain, anak akan 

melakukan eksplorasi terhadap dunia atau lingkungan 

sekitar dengan bantuan pancaindra. Alhasil, anak akan 

mendapat pengetahuan dan bisa melangsungkan 

kodratnya sebagai makhluk Tuhan. 

9. Melatih Anak Memecahkan Soal 

Seorang anak yang perkembangan kognitifnya 

sangat bagus dipercaya bisa memecahkan persoalan 

hidup yang terjadi padanya. Hal ini karena meski 

manusia adalah makhluk sosial, dalam menyelesaikan 
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masalah, harus individu itu sendiri. Selain itu, 

kemampuan dalam penalarannya dapat membantu 

anak untuk tahu mana yang ilmiah atau proses ilmiah. 

10. Melatih Anak dalam Bersosialisasi 

Tujuan mengembangkan aspek kognitif pada anak 

adalah membantunya dalam berhubungan kepada 

teman sebayanya atau bersosialisasi. Sering kali kita 

menemukan anak yang cenderung pemalu dan takut 

dalam bereksplorasi. Hal ini mungkin karena belum 

seutuhnya dalam mengembangkan aspek kognitif 

anak. 

Di masa sekarang, anak-anak yang cenderung 

pemalu lebih mudah down. Hal inilah yang bisa 

memicu timbulnya mental illness. Apalagi melihat 

dunia yang terus mengalami perubahan dan anak-

anaknya pun tidak ingin tertinggal Perkembangan 

kognitif anak usia dini menjadi salah satu faktor 

dalam perkembangan kemampuan anak yang 

berhubungan dengan pengetahuan, pemahaman dan 

proses psikologis anak terhadap lingkungan sekitar. 

Ketika anak dilahirkan, proses perkembangan 

tengkorak dan otak belum selesai. Artinya  ukuran 

tengkorak dan otak hanya berkembang sebagian dan 

masih dalam proses berkembang.  

Kondisi tersebut disebabkan oleh ukuran jalan 

lahir dan panggul Bunda yang terbatas, sehingga 

ukuran tengkorak dan otak menyesuaikan dengan 

keterbatasan tadi. Baru setelah lahir, perkembangan 

tengkorak dan otak berjalan secara maksimal. Nah, 

Bunda perlu tahu bahwa proses perkembangan ini 

akan berjalan sampai Si Kecil menginjak usia 2 tahun.  

Pada usia inilah proses perkembangan otak 

pada Si Kecil berjalan maksimal. Hubungan antar 

saraf otak Si Kecil terwujud, lalu menciptakan 

jaringan sistem otak. Sehingga, pada saat inilah 
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momen terbaik untuk membentuk pertumbuhan Si 

Kecil di berbagai aspek dasar sebagai manusia. 

Stimulasi dan rangsangan dari lingkungan sekitar, 

seperti kasih sayang Bunda, bermain dengan teman 

sebaya, atau mengamati hewan membantu otak 

berkembang. 

Perkembangan kognitif anak usia dini 

merujuk pada kemampuan yang dimiliki Si Kecil 

untuk memahami sesuatu. Secara harfiah, Kata 

kognitif berasal dari kata kognisi yang merupakan 

serapan dari kata cognitive/cognition. Kata cognition 

memiliki kesamaan arti dengan knowing. 

Secara ilmiah, terdapat dua teori mengenai 

perkembangan kognitif anak usia dini yaitu teori 

konstruktivis kognitif dan teori konstruktivis sosial. 

Teori konstruktivis kognitif dan teori konstruktivis 

sosial dikembangkan oleh dua orang ahli psikologi 

perkembangan kognitif yang berbeda. Teori 

konstruktivis kognitif dikembangkan Jean Piaget. 

Sementara itu, teori konstruktivis sosial 

dikembangkan oleh Lev Vygotsky.
55

 

Kedua teori tersebut berada dalam satu 

mindset berpikir bernama teori konstruktivis. Jean 

Piaget adalah seorang psikolog asal Perancis. Teori 

Piaget yang bernama teori konstruktivis kognitif 

menyatakan bahwa anak akan terus berinteraksi 

dengan lingkungannya. Hasil interaksi tersebut akan 

menghasilkan sesuatu yang bernama 

skemata/schema/skema. Skemata diartikan sebagai 

jenis pengetahuan yang berfungsi membantu anak 

melakukan interpretasi dan pemahaman terhadap 

lingkungan. Sifat utama skemata akan terus bergerak, 

bermodifikasi, berkelanjutan, dinamis, atau tidak 

berhenti di satu titik. Untuk bisa terus bergerak, 
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skemata dibantu dua proses penting bernama asimilasi 

dan akomodasi. Asimilasi adalah aktivitas mendapat 

informasi baru untuk dimasukkan ke dalam skemata 

yang ada. Akomodasi merujuk pada proses yang 

terjadi saat pengetahuan baru masuk ke dalam 

skemata dan kemudian mengubah skemata ke bentuk 

baru. 

Perkembangan kognitif anak usia dini akan 

terpengaruh aktivitas berkelanjutan skemata-

asimilasi-akomodasi secara terus menerus hingga 

terbentuk keseimbangan baru (equilibrium) berkali-

kali.Skemata yang dimiliki teori Piaget kemudian 

diturunkan ke dalam 4 tahapan utama. Keempat 

tahapan perkembangan kognitif menurut Piaget terkait 

dengan usia dan jalan berpikir yang berbeda. Setiap 

tahapan terbentuk dari hasil pencapaian tahap 

sebelumnya.  

Vygotsky lebih memilih menelusuri 

bagaimana interaksi sosial yang dialami Si Kecil 

selama hidupnya daripada menelusuri apa yang ada di 

balik otak dan kejiwaannya. Tindakan itu didasarkan 

keyakinan Vygotsky bahwa perkembangan fungsi 

mental anak didapatkan dari interaksi sosial, dan 

bukan berasal dari individu sendiri.  Vygotsky 

memiliki 3 konsep dasar untuk memahami psikologi 

perkembangan kognitif anak. Berikut ini penjelasan 

masing-masing konsepnya: 

1. Konsep zona perkembangan proksimal (ZPD) 

 Konsep zona perkembangan proksimal (ZPD) 

merupakan serangkaian tugas yang sulit 

dikerjakan sendiri oleh Si Kecil. Akan tetapi 

rangkaian tugas itu bisa dikerjakan dengan 

bantuan orang dewasa atau anak yang mampu. 

Umumnya, ZPD berbentuk aktivitas mengajar di 

mana ada pengajar (orang dewasa atau anak yang 

mampu) dan peserta didik (Si Kecil). 
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Dengan konsep ini, Vygotsky ingin menunjukkan 

pentingnya interaksi sosial, terutama korelasi 

antara instruksi/pengajaran terhadap psikologi 

perkembangan kognitif. ZPD juga menampilkan 

sejauh mana kemampuan Si Kecil untuk belajar 

mandiri dan peningkatan keilmuan dengan 

belajar bersama orang lain. 

2. Konsep scafollding 

Konsep ini membicarakan tentang perubahan 

level dukungan selama anak berada dalam proses 

belajar ZPD. Selama proses belajar, pengajar 

akan menyesuaikan sejumlah hal yang terkait 

bimbingan dengan performa si peserta didik 

dalam belajar. Untuk bisa mengetahui sejauh 

mana tahap perkembangan kognitif peserta didik, 

maka  pengajar melakukan dialog. Hasil dialog 

jadi alat pertimbangan pengajar melakukan 

penyesuaian bimbingan yang diberikan. Konsep 

ini berangkat dari kondisi anak yang sebenarnya 

memiliki berbagai jenis pemikiran tapi tidak 

teratur dan bersifat spontan. Dari hasil dialog, 

pengajar akan memberikan penyesuaian 

dukungan dengan lebih sistematis dan rasional. 

Sehingga peserta didik lebih memahami pola 

sistematis, rasional, dan logis. 

3. Bahasa dan pemikiran 

Bagi Vygotsky, dalam fase perkembangan 

kognitif anak usia dini, fungsi bahasa bukan 

cuma sebagai alat komunikasi sosial. Bahasa juga 

berfungsi sebagai alat untuk merencanakan, 

memantau, serta mengontrol semua aktivitas 

anak itu sendiri. 

Peran bahasa bagi psikologi perkembangan 

kognitif anak terbagi dua, yaitu private speech 

dan inner speech. Private speech adalah tindakan 
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Si Kecil berbicara keras dengan dirinya sendiri. 

Private speech umumnya terjadi saat Si Kecil 

berusia 3 hingga 5 tahun. 

Fase private speech akan meningkat menjelang 

usia 5 tahun dan kemudian menghilang. 

Kemudian akan timbul fase inner speech. Pada 

fase inner speech, anak memakai kemampuan 

berbicara pada dirinya sendiri sebagai alat 

kontrol perilakunya. Nantinya, fase inner speech 

ini akan terbawa sampai dewasa.
56

 

2. Tahapana perkembangan Kognitif 

Tahapan perkembangan kognitif merupakan tahapan 

perubahan kemampuan berfikir atau intelektual. Menurut 

Jean Piaget, secara umum tahapan perkembangan kognitif 

manusia terbagi pada empat periode/fase: 

a. Tahapan Sesorimotorik (0-2 Tahun). Perilaku reflex 

memungkinkan terjadinya perilaku sengaja (seorang 

anak melihat benda dan menjangkaunya). 

b. Tahapan Praoperasional (2-7 Tahun). Anak mulai 

berpikir secara simbolis mengenai sesuatu dalam 

lingkungannya saat itu.Pemikiran-pemikiran simbolik, 

yang direfleksikan dalam penggunaan kata-kata dan 

gambar- gambaran yang melampaui hubungan 

informasi sensorik dengan tindakan fisik. 

c. Tahapan Operasional Konkret (7-11 Tahun). Anak 

pada masa ini berada dalam proses skema internal 

yang sedang berkembang untuk memahami dunia 

sekitar mereka. Skema permunculan ini (istilah Piaget) 

mengarah pada pemahaman-pemahaman hal-hal 

seperti konsep ruang dan matematika dasar. 

d. Tahap Operasional Formal (11 tahun hingga dewasa). 

Selama tahun- tahun ini, remaja mengembangkan 

keterampilan berpikir kompleks tidak hanya berkaitan 

                                                           
56 Fatimah  Ibda, Perkembangan  Kognitif: Teori Jean Piaget, Jurnal 

INTELEKTUALITA-Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2015, 33-34 
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dengan benda dan pengalaman, tetapi juga pemikiran 

dan gagasan abstrak.
57

 

Jean Piaget meyakini bahwa manusia dalam hidupnya 

melalui empat tahapan perkembangan kognitif tersebut dan 

masing-masing tahap terkait dengan usia dan terdiri dari 

cara berfikir yang khas/berbeda. Lebih lanjut, Piaget 

menjelaskan bahwa anak secara aktif membangun 

pemahaman mengenai dunia melalui empat tahapan 

perkembangan kognitif tersebut.
58

 

Pada tahapan-tahapan pertama, yaitu pada tahap 

sesorimotorik dan tahap praoperasional merupakan masa 

yang krusial, sebab menurutnya pada tahapan ini 

kemampuan kognitif seseorang sedang berkembang 

dengan pesatnya. Namun demikian dengan tahapan 

berikutnya merupakan tahapan yang tidak terpisahkan atau 

berbeda,sebab merupakan sub bagian dari suatu pola 

perkembangan kognitif yang berkesinambungan.
59

 

Pada anak usia dini, khususnya usia yang diteliti 

dalam penelitian ini yaitu usia 5-6 tahun, maka dapat 

dikatakan tahapan perkembangan kognitifnya berada pada 

fase pra-oprasional. Ciri-ciri umum yang tampak, seperti 

anak mulai mempresentasikan benda-benda menggunakan 

pemikiran simbolis, belum mampu menggunakan 

pemikiran logis, dan menganggap setiap benda yang tak 

hidup memiliki perasaan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka media yang 

digunakan sesuai kebutuhan anak usia dini pada tahap pra 

operasional dalam menstimulus perkembangan kognitif, 

yaitu diantaranya dengan menggunakan media permainan 

permainan sains sederhana dalam pembelajaran di Taman 

Kanak-kanak. Hal ini dikarenakan melalui permainan sains 

sederhana, anak dapat belajar mengenal bermacam warna, 
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bentuk, dan ukuran. Juga belajar mengenal konsep-konsep 

permainan sains sederhana, seperti warna dan bentuk lebih 

banyak dan mempraktikan nya berdasarkan panduan 

gurunya. 

3. Karakteristik Perkembangan Kognitif Anak 

Salah satu aspek penting dalam mengembangkan 

kognitif anak adalah memahami karakteristik dari 

perkembangan kognitif anak. Upaya untuk menciptakan 

lingkungan pembelajaran yang menyenangkan hanya 

mungkin dilakukan jika guru memahami terlebih dahulu 

karakteristik dari perkembangan kognitif yang ada pada 

anak. 

Menurut Rahma yang dikutip oleh Srianis dkk, pada 

fase perkembangan kognitif ini, banyak hal yang dapat 

dikembangkan seperti lambang bilangan, konsep bilangan, 

memecahkan masalah sederhana, warna, mengenal bentuk, 

ukuran pola dan sebagainya.
 
 

Menurut Montessori masa ini ditandai dengan masa 

peka terhadap segala stimulus yang diterimanya melalui 

panca indranya. Masa peka memiliki arti penting bagi 

perkembangan setiap anak, itu artinya apabila orang tua 

mengetahui bahwa anak telah memasuki masa peka dan 

mereka segera memberi stimulusi yang tepat maka akan 

mempercepat penguasaan terhadap tugas-tugas 

perkembangan pada usianya. 

Sedangkan Gessel dan Amatruda mengemukakan 

bahwa anak sejak usia 3-4 tahun sudah mulai berbicara 

secara jelas dan berarti. Kalimat-kalimat yang diucapkan 

anakpun semakin baik, sehingga karena itu Ia menamakan 

masa ini sebagai masa perkembangan fungsi bicara. Lebih 

lanjut, beranjak ketika anak mulai memasuki usia 4-5 

tahun, anak sudah dapat diberikan pelajaran matematika 

sederhana, misalnya menyebutkan bilangan, menghitung 

urutan bilangan, dan penguasaan jumlah kecil dari benda-
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benda,
40

 sehingga dikatakan anak pada usia ini disebut 

masa belajar matematika. 

Sementara itu, dalam Peraturan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan No. 137 Tahun 2014 disebutkan beberapa 

indikator tingkat pencapaian kognitif untuk anak usia 5-6 

tahun, yakni sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Indikator Pencapaian Perkembangan Kognitif Anak  

Usia 5-6 Tahun 

Tingkat PencapaianPerkembanganAnak 

1. Pengetahuan Umum dan 

Sains (Kognitif) 

a. Mengenal benda berdasarkan 

fungsi Menujukkan aktivitas 

yang bersifat eksploratif dan 

menyelidik (seperti : apa yang 

terjadi ketika air ditumpahkan 

b. Menyusun kegiatan 

perencanaan yang dilakukan 

c. Mengenal sebab- akibat 

tentang lingkunganya (angin 

bertiup menyebakan daun 

bergerak, air dapat 

menyebabkan sesuatu 

menjadi basah) 

d. Menujukan ini siatif dalam 

memilih tema permainan 

(seperti : “ayo kita pura-pura 

main seperti burung”) 

e. Memecahkan masalah 

sederhana dalam kehidupan 

sehari-hari 



 

 

55 

2. Konsep bentuk,warna, 

ukuran dan pola 

a. Mengenal perbedaan 

berdasarka nukuran “lebih 

dari”,”kurang dari”, dan 

“paling/ ter” 

b. Mengklafikasikan benda 

berdasarkan fungsi, bentuk 

atau warna atau ukuran 

c. Mengklafikasikan benda ke 

dalam kelompok yang sama 

atau kelompok yang 

berpasangan dengan 2 variasi 

d. Mengenal pola ABCD-ABCD 

3. Dapat mengenal konsep- 

konsep sains sederhana 

a. Mennceritakan  hasil 

percobaan sederhana tentang 

warna 

b. Percobaan dengan magnit 

mengamati dengan kaca 

pembesar. 

Sedangkan menurut Piaget beberapa Tingkat Pencapaian 

Perkembangan Kognitif Anak Usia Dini Usia 5-6 tahun adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Tingkat Pencapaian Perkembangan Kognitif Anak Usia 5-6 

Tahun 

Pencapaian 

perkembangan 

Indikator 

Perkembangan Kognitif Menggunakan symbol 

Memahami identitas 

Memahami sebab akibat 

Mampu mengklasifikasikan 

Memahami angka 

Empati dan Teori pikiran. 
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Sumber : Piaget dalam buku Dianne E. Papalia, Sally, 

& Ruth, Human Development (Psikologi Perkembanga).
60

 

Dalam penelitian ini penulis lebih menekankan 

kepada indikator perkembangan kognitif menurut Piaget, 

dikarenakan terdapat beberapa indikator yang sesuai 

dengan permasalahan yang akan diteliti. Yakni 

perkembangan kognitif anak dalam menggunakan simbol, 

mengklasifikasikan benda, dan memahami angka. 

Indikator di atas yang menyatakan bahwa dalam 

perkembangan kognitif untuk anak usia 5-6 tahun berada 

pada tahap pra operasional. Ciri/karakteristik utama 

perkembangan kognitif usia ini yakni anak mulai 

mempresentasikan benda-benda menggunakan pemikiran 

simbolis.
61

 

Berdasarkan karakteristik tersebut dapat dipahami 

bahwa anak-anak sudah mulai tertarik dengan 

pembelajaran yang kompleks, misalnya sudah dapat 

memahami jumlah dan ukuran, tertarik dengan huruf dan 

angka, telah mengenal sebagian besar warna, mengenal 

benda, menggunakan benda, mengenal sebab akibat, dan 

mengenal konsep sederhana. Terlebih pada akhir usia 6 

tahun anak mulai mampu membaca, menulis, dan 

berhitung. 

Dalam kaitannya untuk mempercepat penguasaan 

terhadap tugas-tugas perkembangan kognitif sesuai 

usianya, maka tentunya kemampuan guru untuk 

menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan 

menetapkan metode pembelajaran yang sesuai sangat 

diharapkan. Singkatnya, dengan memahami karakteristik 

anak tersebut, guru dapat memberikan stimulus pendidikan 

yang tepat sesuai perkembangan anak.  
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Ada beberapa karakteristik perkembangan kognitif : 
62

 

1. Fase usia 0-3 bulan 

Saat di usia 3 bulan pertama, eksplorasi yang 

dilakukan terkait dengan pancaindra serta 

lingkungannya. Beberapa tindakan khas yang 

dilakukan Si Kecil di fase ini adalah: Mata bisa 

fokus pada benda bergerak Kemampuan 

melihatnya sejauh 30 cm, Kuping bisa 

membedakan nada dan volume suara, Lidah bisa 

mengenali berbagai rasa. 

2. Fase usia 3-6 bulan 

Pada fase ini, tahap perkembangan kognitif Si 

Kecil mulai berkembang lebih jauh lagi. 

Beberapa indikatornya: Merespons berbagai 

bunyi di sekitarnya, Mengenali wajah-wajah 

orang di sekitarnya, Bisa meniru ekspresi orang 

lain.  

3. Fase usia 6-9 bulan 

Saat ada di fase usia ini, mulai menunjukkan 

beberapa kemampuan: Memahami perbedaan 

benda mati dan benda hidup, Mulai penasaran 

dengan berbagai hal yang baginya dianggap aneh 

atau mustahil, Bisa menggenggam benda dan 

memindahkan antar tangan kana-kiri atau 

sebaliknya. Memahami permainan-permainan 

simpel 

4. Fase usia 9-12 bulan 

Saat ada di usia ini, tahapan perkembangan 

kognitif anak makin maju. Beberapa kemampuan 

yang dimiliki di usia 9-12 bulan, yaitu: 

Memahami instruksi-instruksi simpel, 

Memahami fungsi benda yang ia pakai sehari-
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hari, Banyak memberi respons suara dan gerak 

tubuh, Mampu meniru gerakan dan tindakan 

5. Fase usia 1-2 tahun 

Kemampuan kognitif anak usia 1-2 tahun makin 

berkembang maju. Sejumlah aktivitas Si Kecil 

yang menonjol di usia ini adalah: Kemampuan 

menyusun balok mainan, Memahami instruksi-

instruksi yang kompleks, Mengidentifikasi dan 

membedakan objek yang mirip 

6. Fase usia 2-3 tahun 

Pada fase ini, psikologi perkembangan kognitif Si 

Kecil makin maju. Fase ini memungkinkan anak 

untuk melakukan eksplorasi hal-hal yang rumit. 

Beberapa karakteristik yang bisa dilihat adalah: 

Meniru perilaku orang dewasa yang lebih 

kompleks. Merespons instruksi yang lebih rumit, 

Melakukan identifikasi dan kategorisasi benda-

benda 

7. Fase usia 3-4 tahun 

Perkembangan kemampuan kognitif makin jelas 

dengan perkembangan kemampuan sosialnya. 

Sejumlah ciri khas di fase ini adalah: Melakukan 

analisis berbagai fenomena di sekitarnya, Sering 

bertanya alasan atas tiap kejadian, Dapat 

melakukan identifikasi benda berdasarkan warna. 

8. Fase usia 4-5 tahun 

Kematangan kemampuan kognitif makin jelas. 

Bunda dapat merasakan mulai memahami konsep 

abstrak sehari-hari. Sebagian karakteristik 

perkembangan kognitif di usia ini adalah: 

Mampu mengidentifikasi warna-warni yang lebih 

rumit, Mengerti konsep waktu, Menggambar 

benda yang jadi bagian dari lingkungannya. 

Contoh Perkembangan Kognitif Berdasarkan 

jenisnya, perkembangan kognitif terbagi dalam 7 
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aspek, yaitu audiotory, visual, taktil, kinestetik, 

aritmatika, geometri, dan aspek sains permulaan. 

Berikut ini adalah contoh perkembangan kognitif 

anak usia dini berdasarkan 7 aspek tersebut: 

1. Aspek audiotory 

Perkembangan kemampuan terkait 

bunyi/suara, seperti kemampuan mendengar 

sekumpulan bunyi benda, kalimat, dan kata. 

Seperti mendengar nyanyian, mendengar 

bunyi alat musik, mendengarkan cerita, 

mengikuti tempo suara dengan tepuk tangan, 

menebak lagu, mengetahui asal bunyi, 

mengikuti perintah verbal. 

2. Aspek visual 

Perkembangan kemampuan terkait visual, 

seperti penglihatan, perhatian, dan 

pengamatan. Contohnya adalah menyusun 

puzzle, menyusun balok, mengenali nama 

benda, dan mengenali angka dan huruf. 

3. Aspek taktil 

Perkembangan kemampuan terkait indra 

peraba atau mengenali tekstur sehingga 

memiliki kesadaran akan tekstur benda. 

Contoh aktivitasnya seperti bisa membedakan 

tebal tipis, membedakan panas dingin, 

bermain air, bermain pasir, atau meremas 

kertas. 

4. Aspek kinestetik 

Aspek ini berhubungan dengan kemampuan 

kelancaran gerak motorik halus. Contoh 

aktivitas aspek kinestetik adalah melukis, 

menggunting, berjalan, berlari, dan melompat. 

5. Aspek aritmatika 

Perkembangan kemampuan terkait 
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kemampuan berhitung dan kemampuan dasar 

matematika bagi anak usia dini. Contoh 

aktivitasnya adalah menghitung benda, 

mengenali angka, mengumpulkan benda 

sesuai jumlah angka, atau menjalankan 

prosedur matematika dasar (tambah, kali, 

kurang, dan bagi). 

6. Aspek geometri 

Perkembangan anak usia dini yang terkait 

dengan konsep ukuran atau bentuk objek. 

Contoh aktivitasnya adalah mengukur benda 

atau memilih benda berdasar ukuran, warna, 

dan bentuk. Contoh lain adalah 

membandingkan benda berdasar bentuk dan 

ukurannya. 

7. Aspek sains permulaan 

Perkembangan kemampuan anak usia dini 

terkait  percobaan, eksplorasi, dan 

demonstrasi dengan pendekatan sains atau 

logika. Contoh aktivitasnya seperti 

menjalankan percobaan fisika sederhana, 

eksplorasi berbagai benda di lingkungan, dan 

berdiskusi tentang suatu objek atau fenomena 

tertentu. 

Cara Mengembangkan Kognitif Anak Usia Dini : 

1. Bermain 

Aktivitas bermain mampu memberikan 

rangsangan pada untuk melakukan konsolidasi 

sejumlah pengetahuan dan kemampuan 

kognitif sehingga dapat berjalan efektif. 

Selain itu, bermain merupakan wahana 

melakukan eksplorasi dan eksperimen 

berbagai jenis konsep kehidupan. 
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2. Bercerita 

Aktivitas bercerita merangsang psikologi 

perkembangan kognitif. Aktivitas ini 

memungkinkan mengenali sejumlah bentuk 

emosi dan ekspresi manusia. Daya imajinasi, 

kemampuan berbicara, dan daya kreativitas 

juga bisa dirangsang dari aktivitas bercerita. 

Hubungan batin antara Bunda dan juga makin 

erat bila Bunda konsisten memakai cara ini. 

3. Piknik 

Piknik menjadikan Si Kecil memiliki 

kesempatan untuk mengamati dunia lebih 

konkret dan mendalam. Lokasi piknik bukan 

hanya area public-space. Berkunjung ke 

rumah saudara jauh juga bisa disebut piknik. 

Manfaat piknik bagi kognitif adalah mendapat 

informasi yang lebih luas, merangsang minat, 

dan mendapatkan pengalaman baru. 

4. Eksperimen  

Eksperimen dilakukan sebagai salah satu cara 

mengalami serta membuktikan sendiri apa 

yang dipelajari. Eksperimen sebaiknya 

dilakukan dengan keterlibatan Bunda atau 

orang dewasa lain. Manfaat eksperimen bisa 

sebagai sarana pengenalan terhadap suatu 

fenomena, bisa juga menjadi model 

pembelajaran pada tahap perkembangan 

kognitif peserta didik. 

5. Tanya jawab 

Tanya jawab merupakan cara lain 

mengembangkan kognitif anak usia dini. 

Dengan cara ini, anak memiliki pengalaman 

belajar. Tanya jawab dapat dilakukan secara 

dua arah.  Manfaat cara ini adalah untuk 

melakukan evaluasi, memberi stimulasi untuk 
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lebih aktif berpikir, dan memberi sesuatu 

untuk diperhatikan. 
63

 

Perkembangan merupakan suatu proses yang 

bersifat kumulatif. Artinya perkembangan akan menjadi 

dasar untuk perkembangan selanjutnya. Dengan demikian, 

apabila terjadi hambatan pada perkembangan terdahulu 

maka perkembangan selanjutnya akan mengalami 

hambatan. 

Karakteristik anak usia 5-6 tahun, 1) Sudah 

memahami 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 gerak, 6) Pada 

akhir usia 6 tahun anak sudah mulai mampu membaca, 

menulis, dan berhitung.
64

 

Menurut Montolalu dkk, bahwa kemampuan yang 

diharapkan pada anak usia 5-6 tahun dalam aspek 

perkembangan kognitif, yaitu mampu untuk berfikir logis, 

kritis dan memberi alasan, memecahkan masalah sederhana 

dan menemukan hubungan sebab akibat. Aspek 

perkembangan kognitif ini meliputi: (1) 

Mengelompokan, memasang benda yang sama dan 

sejenisnya atau sesuai pasanganya, (2) Menyebutkan 7 

bentuk seperti lingkaran, bujur sangkar, segitiga, segi 

panjang, segi enam, belah ketupaat, dan trapesium, (3) 

Membedakan beragam ukuran, (4) Menyebutkan bilangan 

1-10, (5) Mengelompokan lebih dari 5 warna dan 

membedakannya.
65
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4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkembangan 

Kognitif AUD 

Perkembangan  tidak berakhir dengan pencapaian 

maturitas fisik saja namun perubahan terjadi sepanjang 

hidup, yang mempengaruhi sikap individu, proses  kogitif,  

dan  perilaku.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut penulis 

akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi 

rendahnya mutu perkembangan kognitif anak diantaranya: 

a. Faktor internal merupakan faktor yang 

mempengaruhi perkembangan kognitif anak usia dini  yang 

berasal dari diri  anak sendiri.  Faktor internal meliputi: 

Teori  yang  mendukung  faktor  ini  adalah teori  

nativisme  yang dipelopori oleh filosof yang bernama 

Schopenhaur. Teori tersebut berpendapat bahwa 

perkembangan anak telah ditentukan oleh faktor-faktor  

yang dibawa sejak lahir, fakor-faktor itulah yang 

dinamakan dengan fakor pembawaan dan pembawaan yang 

telah terdapat pada waktu anak dilahirkan itulah yang akan 

menentukan perkembangannya kelak. 

2)   Faktor kematangan 

Tiap anak memiliki organ tersebut dapat 

dikatakan matang apabila   telah   mencapai   

kesanggupan   dalam   menjalankan funsinya 

masing-masing. Faktor kematangan ini 

berhubungan dengan usia kronologis atau usia 

kalender. 

3)  Faktor minat dan bakat 

 a.  Minat mengarahkan pada dorongan untuk 

berbuat lebih giat dan lebih baik lagi. Sedangkan 

bakat pada dasarnya merupakan kemampuan bawaan 

sebagai poensi yang masih perlu dikembangkan agar 

dapat terwujud. 

b. Faktor   eksternal   merupakan   faktor   

yang   mempengaruhi  perkembangan kognitif anak 

usia dini yang berasal dari luar. Faktor  eksternal ini 
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meliputi 

1)    Faktor lingkungan 

Teori yang mendukung faktor ini 

adalah teori empirisme yang dikembangkan   

oleh   John   Locke   dengan   teorinya    

yangdinamakan dengan tabula rasa. Menurut 

John Locke, anak dilahirkan seperti kertas 

putih yang bersih tanpa noda (belum ada 

tulisan sedikitpun), namun dalam 

perkembangannya kertas tersebut menjadi 

penuh dengan tulisan, dan bagaimana tulisan 

tersebut  akan  ditentukan oleh fakor 

lingkungan.  Menurutnya, perkembangan 

kognitif anak akan sangat ditentukan oleh 

berbagai pengalaan dan pengetahuan yang 

diperolehny lingkungan disekitarnya. 

2)   Faktor pembentukan 

Pembentukan merupakan segala 

keadaan diluar diri anak yang mempengaruhi 

perkembangan kognitifnya. Pembentukan 

dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 

pembentukan sengaja (pendidikan di sekolah) 

dan pembentuan tidak sengaja (pengaruh 

alam sekitar). 

3)   Faktor kebebasan 

Kebebasan merupakan keleluasaan 

manusia untuk berfikit divergen (menyebar) 

yang bearti bahwa anak dapat memilih 

metode-metode tertenu dalam menyelesaikan 

tugasnya ataupun memecahkan  masalah-

masalahnya, dan termasuk  dalam memilih 

maslah sesuai dengan kebutuhannya. Faktor 

kebebasan ini sangat terkait dengan poa asuh 

pendidikan PAUD ataupun orang tua kepada 

anaknya. Kebebasan ini akan muncul  jika 
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pendidik  PAUD atau orang tua menerapan  

pola asuh demokratis pada anak. Sebaliknya, 

jika pendidik PAUD atau orang tua 

menerapan pola asuh yang otoriter aka tidak 

kan muncul kebebasan, alhasil perkembangan 

kognitif anak pun menjadi terhambat.
66

 

Berdasarkan  uraian  tersebut  dapat  diambil  

kesimpulan  bahwa faktor yang mempengaruhi 

perkembangan anak adalah faktor pembawaan anak 

sejak lahir, faktor orang tua atau keluarga terutama 

sifat dan keadaan mereka yang sifatnya menentuan 

arah perkembangan masa depan anak, lingkungan 

tempat tinggaldan pengalaman pendidikan. 

 

C. Permainan Sains Sederhana AUD 

1. Pengertian Permainan Sains Sederhana AUD 

Menurut Yuliani Nuraini Permaianan sains atau ilmu 

pengetahuan adalah suatu objek bahasan yang 

berhubungan dengan bidang studi tentang kenyataan atau 

fakta dan teori-teori yang mampu menjelaskan tentang 

fenomena alam.
67

 

Pernyataan ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh 

Suyanto, bahwa permainan sains pada anak merupakan 

kegiatan yang memungkinkan anak untuk melakukan 

eksplorasi terhadap berbagai benda disekitarnya. 

Dari pernyataan-pernyataan diatas, dapat disimpulkan 

bahwa permainan sains pada anak adalah proes atau cara 

untuk memahami dan mencari tahu serta menemukan 

jawaban tentang kenyataan yang ada disekitar melalui 

pengamatan, penyelidikan, dan percobaan yang dilakukan 

dengan menyenangkan dan menarik melalui kegiatan 
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bermain. Sehingga lebih lanjut dapat dikatakan bahwa 

permainan sains pada anak pada hakikatnya adalah 

mengembangkan kemampuan dalam melakuan serangkaian 

proses sains, yaitu kemampuan dalam mengamati, 

mengklasifikasi, memprediksi, bereksperimen dan 

mengkomunikasikan hasil penemuan untuk memenuhi rasa 

keingintahuannya. 

Bermain merupakan suatu kegiatan yang dilakukan 

dengan atau tanpa menggunakan alat yang dapat memberi 

kesenangan maupun pengembangan imajinasi pada anak. 

Setiap bentuk kegiatan bermain pada anak pra sekolah 

mempunyai nilai positif terhadap pertumbuhan dan 

perkembangannya.
68

 

Sains merupakan ilmu yang mempelajari tentang 

alam, yang berkaitan dengan lingkungan dan diri sendiri.
69

 

Menurut Sujiono “sains dapat diartikan sebagai ilmu 

pengetahuan adalah suatu objek bahasan yang 

berhubungan dengan bidang studi tentang kenyataan atau 

fakta dan teori-teori yang mampu menjelaskan tentang 

fenomena alam”.
70

  

Permainan Sains Sederhana bagi anak usia dini 

merupakan kegiatan pembelajaran yang diawali dengan 

mencari tahu tentang alam semesta secara sistematis dan 

bukan hanya kumpulan fakta-fakta, konsep-konsep, 

prinsip-prinsip, namun juga proses penemuan yang 

menekankan pada pengalaman langsung. Pada hakikatnya 

sains merupakan sikap, proses dan produk. Sains sebagai 

sikap merupakan tingkah manusia seperti rasa ingin tahu, 

mendorong untuk melakukan penyelidikan. Sedangkan 
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kegiatan manusia dalam melakukan penyelidikan dengan 

cara mengamati dan mencoba merupakan suatu proses 

untuk medapatkan pengetahuan, hasil yang didapatkan 

melalui serangkaian percobaan berupa produk.
71

 

Dari pernyataan-pernyataan diatas, dapat disimpulkan 

bahwa permainan sains pada anak adalah proes atau cara 

untuk memahami dan mencari tahu serta menemukan 

jawaban tentang kenyataan yang ada disekitar melalui 

pengamatan, penyelidikan, dan percobaan yang dilakukan 

dengan menyenangkan dan menarik melalui kegiatan 

bermain. Sehingga lebih lanjut dapat dikatakan bahwa 

permainan sains pada anak pada hakikatnya adalah 

mengembangkan kemampuan dalam melakuan serangkaian 

proses sains, yaitu kemampuan dalam mengamati, 

mengklasifikasi, memprediksi, bereksperimen dan 

mengkomunikasikan hasil penemuan untuk memenuhi rasa 

keingintahuannya. 

Sujiono mengemukakan bahwa sains bagi anak usia 

dini akan membantu anak dalam mengembangkan 

beberapa apek berikut:  

1. Sosial perkembangan kemampuan social ditandai 

dengan kemampuan untuk bekerjasama. Pada 

pembelajaran sains anak akan diberikan kesempatan 

untuk bekerjasama, misalnya bekerjasama dalam 

mengolah dan menggunakan alat dan bahan yang akan 

diperlakukan untuk melakukan penyelidikan tentang 

suatu fakta atau melalukan kegiatan eksperimen.  

2. Emosional, pembelajaran sains secara berkelompok 

selain dapat mengembangakna kemampuan social 

anak, juga melatih anak untuk saling menghargai, 

mengungkapkan perasaan secara verbal maupun 

nonverbal misalnya saat anak berhasil melakukan 
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suatu kegiatan. Anak akan merasa senang,bangga dan 

gembira terhadap pencapaiannya  

3. Fisik, percobaan dan permainan sains akan 

memberikan kesempatan pada anak untuk 

mengembangkan kemampuan motoriknya. Misalnya 

kemampuan motoric halus anak akan berkembang saat 

anak melakukan percobaan-percobaan, melemparkan 

benda untuk mengetahui gaya gravitasi, meniup balon, 

menuangkan air kedalam wadah, meletakkan benda 

benda kedalam wadah yang berisikan air untuk 

mengetahui posisi benda dalam air, mengaduk zat 

yang laru dan tidak larut dalam air dll.  

4. Kreativitas, kegiatan penyelidikan dan percobaan 

sains akan melatih daya imajinasi anak. Anak akan 

berfikir dan terus mencoba untuk mengetahui reaksi 

yang akan ditimbulkan dari berbagai benda. Misalnya 

mencoba bahan-bahan yang larut dalam air dan cara 

untuk melarutkan benda (mengaduk dan mengocok)  

5. Kognitif, kemampuan kognitif meliputi kemampuan 

mengingat dan memahami. Untuk mengelompokkan 

benda berdasarkan fungsi dan kegunaannya maka 

langkah awal yang dilakukan anak adalah mendata 

nama-nama benda serta memahami kegunaannya.
72

 

Nugraha,  pengenalan konsep sains melalui permainan 

merupakan suatu cara yang sangat tepat dalam 

penyampaian materi sains kepada anak, karena 

pembelajaran sains akan terlihat menyenangkan, anak tidak 

mudah bosan, perimanan sains juga mempunyai 

kekurangan bahwa perimanan sains juga mempunyai 

kekurangan bahwa perimanan sains hanya dapat dilakukan 

anak dengan adanya pendapingan.
73
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Samatowa, permainan sains permainan didalamnya 

mengembangjan keterampilan anak dalam berpikir dan 

mengajak anak untuk menganl konsep-konsep sains secara 

eksploratif yang dapat diterapkan dalam kehidupannya 

sehingga akan memunculkan suatu rasa ingin tahu yang 

tinggi serta mewujudkan sebuah pertanyaan yang tak 

terduga yang diucapkan anak-anak. 
74

 

2. Manfaat Permainan Sains Sederhana AUD 

Adapun manfaat khusus dari permainan sains untuk anak 

adalah:  

a. Anak mampu merencanakan penelitian yang 

berhubungan dengan pemecahan masalah 

b. Dapat mengikuti tiga tahap tujuan dan menikmati 

beberapa penelitian langsung dari guru 

c. Memiliki perhatian yang lama untuk berbagai aktivitas 

sains. Anak mulai dapat menikmati kegiatan yang 

dilakukan dalam kurun waktu beberapa hari 

d. Bekerjasama dengan lima atau enam anak tertarik 

dengan buku-buku yang berhubungan dengan aktivitas 

dari praktik sains dengan beberapa ilustrasi-ilustrasi 

berupa gambar. 

e. Mulai dapat memahami beberapa konsep sains yang 

bersifat abstrak, tetapu dengan contoh-contoh yang 

konkret dan praktik langsung. 

f. Senang menggunakan gambar-gambar dan menulis 

berbagai pengalaman yang didapatkan dalam praktik 

sains yang telah dilakukan.
75

 

3. Tujuan Permainan Sains Sederhana AUD 

Tujuan pembelajaran sains bagi anak adalah 

mengembangkan aspek perkembangan dan potensi yang 

dimiliki anak. Leeper, secara umum menyampaikan bahwa 
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pengembangan pembelajaran 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.
76

 

4. Pengaruh Permainan Sains Bagi Perkembangan Anak  

Pada saat pertumbuhan dan perkembangan anak 

memiliki karakteritik yang berbeda dalam melakukan 

kegiatan sains. Namun, yang penting diketahui adalah 

bahwa semua kegiatan sains hendaknya dapat 

menstimulasi kegiatan belajar kognitif anak. Selain itu, 

kegiatan sains juga harus dapat merangsang aspek 

perkembanagan lainnya seperti sosial, emoional, fisik dan 

kreatifitas dimana hal ini akan ikut terbangun dalam setiap 

aktivitas sains yang dilakukan anak bersama dengan guru 
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dan orang tua.
77

 Pengaruh perminan sains pada berbagai 

aspek perkembangan.  

a. Perkembangan kognitif Melalui aktifitas sains anak 

akan menggunakan kemampuan kognitifnya dalam 

memecahkan masalah, matematika dan bahasa pada 

saat mereka sedang mengamati, memprediksi, 

menyelidiki, menguji, meyatakan jumlah dan 

berkomunikai.  

b. Perkembangan fisik Anak kecil yang berusia antara 4-

5 tahun mulai mampu menggunakan dan 

menggerakkan koordinasi motorik halus mereka. 

Misalnya ketika anak bereksplorasi dengan magnet-

magnet, mengisi wadah-wadah dengan air dan pasir, 

dan atau melakukan gerakan-gerakan lebih kompleks 

yang merupakan peoses dari percobaan. 

c. Perkembangan kreativitas Aktivitas dalam penemuan 

sains pada dasarnya dapat melatih dan mendorong 

daya imajinasi anak. Melalui proses pencarian dan 

penemuan, anak akan mencoba-coba atau meneliti 

dengan menggunakan ide-ide atau cara-cara dengan 

bahan dan alat yang sederhana.  

d. Perkembangan sosial Melalui berbagai permainan 

sains anak mendapat kesempatan umtuk saling 

berbagi atau bertukar bahan-bahan, alatalat, ide-ide 

dan pengamatan-pengamatan dengan anak-anak yang 

lain. Pada banyak aktifitas dalam penjelajahan dan 

penemuan sains, diperlukan kemampuan kerjasama 

dengan orang lain. 

e. Perkembangan emosional Aktivitas dalam 

penjelajahan dan penemuan ilmu pengetahuan sangat 

berpotensi mengembangkan rasa bangga dan saling 

menghargai, misalnya pada saat anak-anak mampu 

menemukan jawaban ataupun berhasil dalam kegiatan 

penjelajahan ilmu pengetahuan yang dilakukannya.  
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5. Keterampilan dan Alat Eksplorasi dalam Permainan 

Sains  

Anak yang ingin belajar mendapatan pengalaman ilmu 

pengetahuan, sebenarnya tidak membutuhkan belajar 

tentang fata, mereka hanya ingin mencari tahu dan 

memanfaatkan informasi yang diperoleh secara kreatif dan 

produktif. Seperti para ilmuan, anak membutuhkan 

ketrampilan bagai mana caranya menggunakan 

kemampuan mengobervasi, mengklasifikasi, mengukur, 

memprediksi, melakukan eksperimen dan berkomunikasi 

seperti pada saat dia menjelajah.  

Menolong anak untuk mengembangkan kemampuan-

kemampuan tersebut dapat membuat merea senang dan 

menyukai ilmu pengetahuan. Ada beberapa alat eksplorasi 

dalam permainan sains yaitu:  

1) Observasi 

Observasi merupakan kunci bagi semua 

aktivitas ilmu pengetahuan. Anak dapat menjadi 

pengamat yang baik jika kita mampu menolong 

mereka memanfaatkan kemampuannya. Coba 

tanyakan apa yang mereka lihat, dengar, coba dan 

rasakan. 

2) Klasifikasi 

Klasifikasi merupakan kemampuan yang sangat 

penting untuk mengerti dan memahami tentang isi 

dunia baik tumbuhan maupun teknologi. Anak dapat 

belajar mengklasifikasi dengan cara yang mudah 

seperti saat mencari persamaan dan perbedaan. 

3) Mengukur Keterampilan 

Mengukur dapat diperoleh anak melalui aktifitas 

saat mereka berksplorasi. Beri kesempatan pada anak 

untuk melakukan kegiatan seperti mengidentifikasi 

mana yang lebih besar dan lebih kecil, mana yang 

lebih panjang dan mana yang lebih pendek. 
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4) Perkiraan  

Perkiraan merupakan kemampuan memprediksi 

suatu objek berdasarkan pengalaman yang pernah 

dialami anak. Dimulai dari kegiatan-kegiatan 

sederhana seperti “ apa yang dapat terjadi jika saya 

menyentuh gelembung? 

5) Ekperimen  

Eksperimen merupakan ketrampilan yang 

banyak dihubungkan dengan sains (ilmu 

pengetahuan). Ekperimen dilakukan melalui 

percobaan yang dilakukan anak bersama guru dan 

pada akhirnya anak dapat melakukannya secara 

mandiri tanpa diperintahkan oleh guru.  

6) Komunikasi  

Komunikasi merupakan kemampuan 

menggunakan katakata untuk menggambarkan, 

menerangkan atau menyimpulkan hasil diskusi 

tentang aktifitas sains yang telah mereka lakukan. 

Perkenalkan berbagai kosa kata sains yang sesuai 

untuk mengungkapkan penglaman mereka. 

Anak usia dini merupakan masa 

perkembangan  manusia  yang  fundamental atau 

dikenal dengan periode. karena  pada  masa   ini  

perkembangan fisik intclektual, motorik, emosional, 

dan bahkan anak sedang berlangsun dikenalkan 

dengan cepat dengan bermain sains sebagai bekal 

pengetahuan untuk anak usia dini yang tumbuh dan 

berkembang. Pengenalan sains pada anak usia dini 

merupakan upaya menumbuhkan sifat kritik, rasa 

ingin tahu, eksplorasi untuk mencari jawaban dan 

berfikir. Melalui kegiatan mengembangkan sains 

dikenalkan sejak usia dini dan sebagai media 

pmbelajaran di jenjang yang lebih tinggi. Ini 

merupakan sebuah kesepakatan yang bertujuan untuk 

kegiatan bermain sains, metode ini sangat efektif 
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dalam pembelajaran untuk anak usia dini, jenis 

kegaitannya yaitu seperti bermain sains sederhana. 

Dengan hal ini anak bisa meningkatkan keterampilan 

sains dasar serta meningkatkan konsep sains anak. 
78

 

Tidak ada hal yang lebih menarik dari pada 

pendidikan. Dengan pendidikan manusia dapar 

menyesuaikan diri dengan lingkungan dimna budaya 

dan mencapai hal yang di inginkan walaupun dengan 

berbagai cara yang dilakukan pendidkan adalah 

proses. Hal ini sejalan dengan dewey menyatakan 

pendidikan adalah pro pembentukan kecakapan-

kecakapan fundamental secara intelektual dan 

emosinoal ke arah aalam dan alam manusia. 

Pendidikan pada hakikatnya merupak belajar yang 

berlangsung sepanjang hayat (long life learning). 

Dengan demikian pendidikan  Hendaknya diberikan 

dari yakni pada usia dini pendidkan bagi anak usia 

dini secara khusus diebrikan melalui program 

pendidikan anak usia dini. 

keberadaan paud mendjadi tren dan semakin 

menunjukan eksistensinya saat masyarakat telah 

menyadari pentingnya anak usia dini pada masa awal 

kehidupan manusia banyaknya hasil peelitian 

neurosains dan psikologi terkini ang membuktikan 

bahwa ppoensi keberadaan dan dasar perilaku 

seseorang terbentuk di usia dini memberikan andil 

terhadap meningkatnya eksistensi PAUD tersebt hasul 

ini yang dapat dipercaya menyatakan bahwa otak 

individu pada anak usia dini berkembang sangat pesat 

hinga llebih dari 50% . hal tersebut menyebabkan 
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anak usia dini yaitu pada renatang usia 0-6 tahun. 
79

  

Hasbi dan wulandari menyatakan sains pada 

anak usia dini bukan berarti belajar melaikan 

menumbuhkan sifat keingintahuaan tereksplorasi 

untuk mencari jawaban dan berpikir teratur, melalui 

kegiatan kegiatan eksperimen yang menyenangkan 

terdapat pembelajaran PAUD yang dapat melatih 

anak. Perlunya pemahaman lebih dalam terkait 

bermain, bermain sebagai bentuk metode 

pembelajaran pada jenjang PAUD serta mengetahui 

efeketif metode bermain dalam pemeblajaran anak 

usia dini.  
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