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Abstrak 

 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh masih rendahnya kemampuan kognitif 

bidang sains anak di PAUD AL-Rosyid Loang Tuna. Pengembangan kognitif 

terutama dalam bidang sains sangat jarang dilakukan oleh guru, salah satunya 

dalam hal percobaan sederhana. Berdasarkan hal tersebut permasalahan yang 

diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pengembangan kognitif 

bidang sains melalui kegiatan percobaan sederhana pada anak usia 5-6 Tahun di 

PAUD Al-Rosyid Loang Tuna Tahun Ajaran 2015/2016. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk untuk  mengetahui  pengembangan kognitif bidang sains melalui 

kegiatan percobaan sederhana pada anak usia 5-6 Tahun di PAUD Al-Rosyid 

Loang Tuna Tahun Ajaran 2015/2016. Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Adapun jumlah 

subjek dalam penelitian ini adalah 10 orang. Untuk memperoleh data dalam 

penelitian ini dengan menggunakan metode observasi dan dokumentasi. Teknik 

analisis data yang digunakan adalah teknik deskripsi kualitatif. 

Dalam penelitian ini proses pembelajaran dilakukan dalam 3 tahap tindakan 

yaitu sebelum tindakan, saat tindakan dan setelah tindakan. Hasil observasi 

kemampuan kognitif  bidang sains  anak pada pengembangan I memperoleh hasil 

dengan persentase 52,94%. Pada pengembangan II meningkat menjadi 69.74%. 

Begitupula pada pengembangan III  mengalami peningkatan menjadi 85.84%. 

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan percobaan 

sederhana yang dilakukan dengan benar dan optimal dapat mengembangan 

kemampuan kognitif bidang sains anak usia 5-6 tahun di PAUD Al-Rosyid Loang 

Tuna Tahun Ajaran 2015/2016  

 

Kata Kunci: kognitif bidang sains, percobaan sederhana  

 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Anak merupakan sosok individu sebagai makluk sosiokultural yang 

sedang mengalami proses perkembangan yang sangat fundamental bagi 

kehidupan serta oragnisasi yang merupakan satu kesatuan jasmani dan rohani 

yang utuh dengan segala struktur dan perangkat biologis dan psikologisnya 

sehingga menjadi sosok unik. Anak mengalami suatu proses perkembangan 

yang fundamental berarti dalam arti bahwa pengalaman perkembangan pada 

masa uasia dini dapat memberikan pengaruh yang kuat dan berjangka waktu 
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lama sehingga melandasi proses perkembangan anak selanjutnya. Setiap anak 

memiliki sejumlah potensi, baik potensi fisik, biologis, kognisi maupun sosial 

emosi. Anak mengalami perkembangan sangat pesat sehingga membutuhkan 

pembelajaran yang aktif dan energik (Solehuddin, 2009: 27). 

Usia prasekolah merupakan suatu fase yang sangat penting dan 

berharga, yang merupakan masa pembentukan dalam periode kehidupan 

manusia. Masa anak sering dipandang sebagai masa emas (golden age) bagi 

penyelenggaraan pendidikan. Masa anak merupakan fase yang sangat 

fundamental bagi perkembangan individu, karena fase ini terjadinya peluang 

yang sangat besar untuk pembentukan dan pengembangan pribadi seseorang. 

Jika orang dewasa mampu menyediakan suatu taman yang dirancang sesuai 

dengan potensi dan bawaan anak, maka mereka akan berkembang secara 

wajar.  

Pendidikan prasekolah secara formal diwujudkan dalam pendidikan 

Taman Kanak-Kanak (TK), yang pada hakekatnya bertujuan untuk membantu 

meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap, perilaku, pengetahuan 

(kognitif), keterampilan dan daya cipta yang diperlukan oleh anak didik 

(Solehudin dan Hatimah, 2009: 98). Pendidikan di Taman Kanak-Kanak 

dinyatakan berhasil apabila tujuan tersebut dapat dicapai. Kemampuan dasar 

yang dikembangkan di TK meliputi aspek perkembangan sains, kognitif, fisik 

motorik, dan juga seni.  

Salah satu aspek perkembangan anak didik Taman Kanak-kanak adalah 

aspek kognitif. Kognitif merupakan suatu proses dan produk pikiran untuk 

mencapai pengetahuan yang berupa aktifitas mental seperti mengingat, 

mengsimbolkan, mengkategorikan, memecahkan masalah, menciptakan dan 

berfantasi. Perkembangan kognitif sendiri adalah perkembangan kemampuan 

atau kecerdasan otak anak, kemampuan kognitif berkaitan dengan 

pengetahuan kemampuan berpikir dan kemampuan memecahkan masalah. 

Kemampuan kognitif juga erat hubunganya siswa dapat berpikir, karena tanpa 

kemampuan kognitif mustahil siswa tersebut dapat memahami materi-materi 

kegiatan yang disajikan kepadanya, upaya pengembangan kognitif terarah, 

baik oleh orangtua maupun guru sangat penting. 

Kemampuan kognitif anak didik PAUD Al-Rosyid Loang Tuna 

khususnya dalam aspek kognitif bidang sains anak masih rendah. Berdasarkan 

pengalaman selama mengajar menunjukkan bahwa 60% anak masih belum 

berkembang. Hal ini antara lain disebabkan oleh pembelajaran yang masih 

agak monoton (satu arah), kurangnya media belajar sains, kurangnya waktu 

untuk belajar sambil bermain atau melakukan percobaan sains sederhana, dan 

minat anak masih lebih banyak pada kemampuan bernyanyi dan menggambar.  

Menurut Suyanto (2005:158), pengenalan Sains untuk siswa Taman 

Kanak-Kanak dilakukan untuk mengembangkan kemampuan sebagai berikut: 

(1) eksplorasi dan investigasi, yaitu kegiatan untuk mengamati dan 

menyelidiki objek dan fenomena alam; (2) mengembangkan percobaan 

sederhana dasar, seperti melakukan pengamatan, mengukur, 

mengkomunikasikan hasil pengamatan, dan sebagainya; (3) mengembangkan 

rasa ingin tahu, rasa senang, dan mau melakukan kegiatan inkuiri atau 
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penemuan; (4) memahami pengetahuan tentang berbagai benda, baik ciri, 

struktur, maupun fungsinya.  

Proses percobaan adalah dasar dari pengembangan sains modern. 

Proses ini mencakup berbagai tahapan dalam pengembangan sains, di 

antaranya: menemukan masalah, merumuskan masalah tersebut, membuat 

dugaan sementara, melakukan pengamatan dan membuat kesimpulan. Pada 

anak didik TK diharapkan tumbuh pada mereka kemampuan atau 

keterampilan-keterampilan tersebut sebagai bekal pengembangan diri pada 

jenjang pendidikan selanjutnya.  

Berdasarkan latar belakang di atas, akan dilakukan di lakukan 

penelitian dengan judul “Pengembangan Kognitif Bidang Sains Melalui 

Kegiatan Percobaan Sederhana pada Anak Usia 5-6 Tahun di PAUD Al-

Rosyid Loang Tuna Tahun Ajaran 2015/2016.”  

B. Rumusan Masalah dan Cara Pemecahannya 

1. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan, maka dapat  

dirumuskan permasalahan: “Bagaimanakah pengembangan kognitif bidang 

sains melalui kegiatan percobaan sederhana pada anak usia 5-6 Tahun di 

PAUD Al-Rosyid Loang Tuna Tahun Ajaran 2015/2016?” 

2. Diagnosis Masalah 

Beradsarkan latar belakang masalah maka dapat diagnosis masalah 

dalam penelitian ini yaitu: 

a. Rendahnya kemampuan kognitif bidang sains anak usia 5-6 tahun di 

PAUD Al-Rosyid Loang Tuna Tahun Ajaran 2015/2016. 

b. Kegiatan percobaan sains sederhana tidak pernah dilakukan di PAUD 

Al-Rosyid Loang Tuna 

3. Cara Pemecahan Masalah 

Dari latar belakang diketahui bahwa kognitif bidang sains anak usia 

5-6 tahun di PAUD Al-Rosyid Loang Tuna Tahun Ajaran 2015/2016 

masih rendah. Adapun cara pemecahan masalah yang akan dilakukan oleh 

peneliti adalah melalui kegiatan percobaan sains sederhana khususnya 

adalah percobaan pencampuran warna. 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pengembangan 

kognitif bidang sains melalui kegiatan percobaan sederhana pada anak usia 5-6 

Tahun di PAUD Al-Rosyid Loang Tuna Tahun Ajaran 2015/2016.  

D. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang berarti 

bagi perorangan/institusi sebagai berikut 

1. Anak didik, proses penelitian ini merupakan salah satu pengalaman belajar 

dalam rangka meningkatkan minat mereka dalam sains.  

2. Guru Taman Kanak-kanak, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

salah satu referensi atau sumber pengembangan metode pembelajaran di 

kelas. 

3. Kepala sekolah, hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu rujukan dalam 

pengambilan keputusan dalam pembelajaran.  
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4. Peneliti lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu rujukan dalam 

melaksanakan penelitian lanjutan. 

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS TINDAKAN 

A. Perkembangan Kognitif Anak Usia 5-6 Tahun 

Dalam proses pengajaran yang terjadi di dalam kelas, tujuan awal 

yang akan dituju adalah perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif ini 

pada dasarnya menyentuh bagian-bagain yang bersifat indrawi dari manusia, 

baik yang bersifat sederhana maupun yang bersifat kompleks. Untuk 

jelasnya seperti dalam pendapat-pendapat yang dikutip di bawah ini. 

Selanjutnya, Depdiknas (2007:3) mengemukakan bahwa perkem-

bangan kognitif adalah suatu proses berpikir berupa kemampuan untuk 

menghubungkan, menilai dan mempertimbangkan sesuatu. Adapun Bloom 

(dalam Kuswana, 2012:27) menyatakan bahwa definisi yang paling umum 

dari kognitif adalah setiap individu dapat menemukan informasi yang sesui 

dengan pengalaman sebelumnya, dan dapat dijadikan bahan dalam 

penyelesaian informasi pada situasi baru. 

Piaget (dalam Trianto, 2007:14) menyatakan bahwa perkembangan 

kognitif adalah suatu proses di mana anak secara aktif membangun sistem 

makna dan pemahaman realitas melalui pengalaman dan interaksi-interkasi 

mereka. Hal ini berarti bahwa pengetahuan yang diperoleh individu dari 

proses belajar akan mengalami pengendapan di dalam dirinya, dan pada saat 

yang lain akan dikeluarkan sebagai respon terhadap stimulus yang datang 

dari luar dirinya. Respon tersebut bisa berupa ucapan (lisan), sikap, maupun 

tindakan.  

Perkembangan kognitif anak usia 5-6 tahun menurut Peraturan 

Menteri Pendiidkan Nasional Nomor 137 Tahun 2013 tentang kurikulum 

2013 adalah sebagai berikut: 

a. Kognitif bidang Sains 

Indikatornya adalah: 

1) Menceritakan hasil percobaan sederhana tentang: warna dicampur, 

proses pertumbuhan tanaman (biji-bijian, umbi-umbian, batang-

batangan, daun dll.)  

2) Mengelompokkan benda dengan berbagai cara yang diketahui anak. 

Misalnya; Menurut warna, bentuk, ukuran, jenis, dll. 

3) Menunjuk sebanyak-banyaknya benda, hewan, tanaman yang 

mempunyai warna, bentuk atau ukuran atau menurut ciri-ciri tertentu 

4) Apa yang terjadi jika balon ditiup lalu dilepaskan 

5) Benda-benda dimasukkan ke dalam air (terapung, melayang, 

tenggelam, benda-benda yang dijatuhkan (gravitasi)   

6) Percobaan dengan magnit mengamati dengan kaca pembesar 

7) Membedakan bermacam-macam rasa, bau dan suara berdasarkan 

percobaan. 

8) Membedakan konsep kasar – halus melalui panca indera 

b. Kognitif bidang pengetahuan umum 

Indikatornya adalah: 

1) Mengerjakan maze (mencari jejak) yang sederhana (tiga empat jalan) 
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2) Menyusun kepingan puzzle menjadi bentuk utuh (7 – 10 keping) 

3) Mencari lokasi tempat asal suara 

4) Memasang benda sesuai dengan pasangannya 

5) Menunjukkan sedikitnya 12 benda berikut fungsinya 

6) Menceritakan tentang sesuatu yang diperoleh dari buku 

7) Menceritakan kembali sesuatu berdasarkan ingatannya 

c. Kognitif bidang matematika 

Indikatornya adalah: 

1) Membilang/menyebut urutan bilangan dari 1 sampai 20 

2) Membilang dengan menunjuk benda (mengenal konsep bilangan 

dengan benda-benda sampai 10 

3) Menunjukkan urutan benda untuk bilangan sampai 10 

4) Membedakan konsep banyak - sedikit, lebih – kurang,  sama – tidak 

sama 

5) Menghubungkan / memasangkan lambang bilangan dengan benda- 

benda sampai 10 ( anak tidak disuruh menulis) 

6) Menunjukkan jumlah yang sama - tidak sama, lebih banyak dan 

lebih sedikit dari 2 kumpulan benda 

7) Menyebutkan hasil penambahan (menggabungkan 2 kumpulan 

benda) dan pengurangan (memisahkan kumpulan benda) dengan 

benda sampai 10 

8) Menyebutkan waktu/jam 

9) Mengelompokkan bentuk-bentuk geometri (lingkaran, segitiga, 

segiempat, dll) 

10) Membedakan benda-benda yang berbentuk geometri 

11) Membedakan ciri-ciri bentuk geometri 

12) Menyebutkan benda-benda yang berbentuk geometri 

Sebagai acuan untuk memberikan makna terhadap apa yang telah 

dicapai setelah pelaksanaan penelitian ini, digunakan indicator-indikator 

diatas yang telah dipadukan dengan indicator perkembangan sains dalam 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 berhubungan 

dengan kegiatan sains yang terdiri dari : 

a) Mengelompokkan benda dengan berbagai cara menurut fungsinya 

b) Mencoba dan menceritakan apa yang terjadi jika  : warna dicampur 

c) Menceritakan kegiatan sesuai dengan rencana/waktu 

d) Mengungkapkan sebab akibat 

e) Mengungkapkan asal mula terjadinya sesuatu 

f) Mampu mengambil keputusan secara sederhana 

B. Kegiatan Percobaan Sains Sederhana untuk Anak Usia 5-6 Tahun  

Menurut Desi (2011:1), kegiatan sains anak adalah kegiatan sains 

yang didorongan rasa ingin tahu anak untuk menyelidiki dan mencari tahu 

tentang apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan di lingkungan sekitarnya. 

Sedangkan sains itu sendiri didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan tentang  

suatu subjek atau pokok yang berhubungan dengan kenyataan atau fakta dan 

teori-teori yang membantu menjelaskan dan menggambarkan kerja dari 

alam.  
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Yulianti (2010:18) menyatakan bahwa sains adalah produk dan 

proses. Sebagai produk, sains adalah sebatang tubuh pengetahuan yang 

terorganisir dengan baik mengenai dunia fisik alami. Sebagai proses, sains 

mencakup kegiatan menelusuri, mengamati dan melakukan percobaan. 

Menurut Seefeldt dan Wasik (2008:414), kegiatan sains pada anak usia 5-6 

tahun adalah kegiatan yang meliputi pengamatan-pengamatan, 

mengemukakan pertanyaan-pertanyaan, merencanakan penyelidikan, 

menggunakan alat-alat untuk mengumpulkan mengusulkan jawaban-

jawaban dan mengomunikasikan hasil.  

Ginsburg (dalam Seefeldt dan Wasik, 2008:414) menyatakan bahwa 

ilmu alam (sains) dan anak-anak belia memiliki keterkaitan yang erat. Anak-

anak, begitu ingin tahu dan didorong untuk mengerti dunia tempat mereka 

hidup, merasakan bahwa pengalaman-pengalaman dengan sains itu 

menyenangkan, kreatif, dan luar biasa menariknya.  

Yulianti (2010: 28) menyebutkan bahwa tujuan kegiatan sains pada 

anak usia 5-6 tahun adalah untuk mengembangkan kemampuan anak didik 

dalam: 

a) Eksplorasi dan investigasi, yaitu kegiatan untuk mengamati dan 

menyelidiki objek serta fenomena alam 

b) Mengembangkan ketrampilan proses sains dasar, seperti melakukan 

pengamatan, mengukur, mengkomunikasikan hasil pengamatan, dan 

sebagainya. 

c) Mengembangkan rasa ingin tahu, rasa senang dan mau melakukan 

kegiatan inkuiri atau penemuan. 

d) Memahami pengetahuan tentang berbagai benda baik ciri, struktur 

maupun fungsinya. 

 

III. METODE PENELITIAN 

A. Setting Penelitian 

1. Setting Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di PAUD Al-Rosyid Loang Tuna Tahun 

Pelajaran 2015/2016.  

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada semester II Tahun Pelajaran 

2015/2016 dan direncanakan akan dilaksanakan selama 2 bulan yaitu pada 

bulan Mei - Juni 2016. 

B. Subjek dan Observer Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah anak didik usia 5-6 tahun di PAUD 

Al-Rosyid Loang Tuna Tahun Pelajaran 2015/2016 yang berjumlah 10 

anak. 

2. Observer Penelitian 

Observer adalah teman sejawat yang akan membantu peneliti dalam 

melaksanakan penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi observer 
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adalah guru Kelompok B PAUD Al-Rosyid Loang Tuna Tahun Pelajaran 

2015/2016.  

C. Faktor yang diteliti 

Adapun faktor yang diteliti dalam penelitian ini adalah faktor guru dan 

faktor anak didik, antara lain sebagai berikut: 

1. Faktor guru adalah indikator pelaksanaan pembelajaran melalui kegiatan 

percobaan  sederhana dalam meningkatkan kognitif bidang sains anak. 

2. Faktor siswa adalah indikator perkembangan kognitif bidang sains anak 

didik setelah dilakukan pembelajaran melalui kegiatan percobaan sederhana 

bidang sains. 

D. Variabel Penelitian 

Peneliti perlu memberikan batasan terkait definisi operasional dari tiap 

variabel yang digunakan.. 

1. Kemampuan kognitif bidang sains adalah kemampuan anak didik dalam 

menyelesaikan permasalah yang berkaitan dengan bidang sains yang 

meliputi kemampuan memahami benda di sekitarnya menurut jenis, 

bentuk dan ukurannya, memahami konsep-konsep sains sederhana; 

memecahkan masalah sederhana,  dan memahami ukuran.  

2. Percobaan sains sederhana adalah: kegiatan sains melalui pemanfaatan 

lingkungan dan benda-benda sederhana yang ada disekitar yang 

dimanfaatkan sebagai media percobaan.  Percobaan sains dalam penelitian 

ini adalah mengenai membedakan warna meliputi: 1) mengelompokkan 

benda menurut warna, 2) membedakan konsep dasar warna melalui panca 

indera penglihatan, 3) menunjuk sebanyak-banyaknya warna pada benda 

yang ada disekitar, 4) melakukan percobaan sederhana dalam 

mencampurkan warna, 5) dapat membedakan warna dasar (primer) seperti 

merah, kuning dan biru dan perubahannya setelah dicampur sperti: merah 

+ kuning =  oranye, merah + biru =  ungu, kuning + biru =   hijau dan 6) 

menceritakan hasil percobaan sederhana tentang kegiatan mencampur 

warna. 

E. Rancangan dan Langkah-Langkah Penelitian 

1. Rancangan Penelitian   

Penelitian ini dirancang untuk dilaksanakan melalui tiga tahap 

pengembangan. Adapun gambar dari rancangan penelitian ini sebagai berikut: 
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                                               Tahap Pengembangan I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Tahap Pengembangan II 

              

            

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Tahap Pengembangan III 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

Bagan 3.1. Tahap Pengembangan 

Adopsi dari langkah-langkah PTK (Arikunto, 2010: 137) 

 

1. Langkah-Langkah Pengembangan  

Adapun tahap pengembanagn yang ingin dilakukan dalam kegiatan 

bermain peran untuk meningkatkan kemampuan sosial anak didik adalah 

sebagai berikut. 

Tahap I 

1) Perencanaan Pengembangan 

a) Menyusun Rencana Kegiatan Harian (RKH) 

Pelaksanaan  

Pengembangan I 

Perencanaan 

pengembangan I 

Observasi pelakasanaan 

pengembangan I 

Refleksi pengembangan I  

Perencanaan 

pengembangan II 

Pelaksanaan   

pengembangan II 

Observasi pelakasanaan 

pengembangan II 

Refleksi  pengembangan III  

 

Pelaksanaan   

pengembangan III 

Observasi pelakasanaan 

pengembangan III 

Perencanaan 

pengembangan III 

Refleksi pengembangan II  
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b) Mementukan sub tema kegiatan sains yang akan mainkan 

c) Menyiapakan lembar observasi  

d) Menentukan subjek penelitian  

e) Menyiapkan kamera atau alat yang akan digunakan untuk 

dokumentasi kegiatan pembelajaran. 

2) Pelaksanaan Pengembangan 

Rencana pembelajaran yang dirancang pada tahap perencanaan 

dilaksanakan sepenuhnya pada tahap ini. Dalam hal ini guru 

melaksanakan kegiatan percobaan sains sederhana sesuai dengan 

perencanan yang telah dibuat. 

3) Observasi Pengembangan 

Observasi terhadap pembelajaran yang sedang berlangsung 

untuk mengetahui aktivitas belajar anak didik serta untuk mengetahui 

kendala-kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan 

pembelajaran yang dilaksanakan melalui kegiatan percobaan sederhana, 

dalam hal ini peneliti sebagai pengajar dibantu oleh guru lain sebagi 

observer (teman sejawat) 

4) Evaluasi dan refleksi hasil pengembangan 

Kegiatan menganalisis data mengenai proses, masalah, dan 

hambatan yang dijumpai selama pelaksanaan pembelajaran, sehingga 

kegiatan bisa dilanjutkan pada tahap II. 

Tahap II dan III 

Pada tahap II dan III dapat dilaksanakan sesuai dengan tahap I, akan 

tetapi kegiatannya disajikan lebih menarik sehingga anak lebih antusias 

dalam proses pembelajaran sehingga mampu mengembangkan kecerdasan 

sosialnya dengan lebih baik lagi. 

F. Metode Pengumpulan Data  
Adapun metode yang digunakan dalam penelitian adalah:  

Metode  Observasi 

Metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan 

melakukan pengamatan dan pencatatan langsung terhadap subjek penelitian 

(Arikunto, 2010: 272). Dalam metode ini, tahap yang terpenting yang harus 

dilalui adalah pengamatan dan pencatatan. Metode observasi yang 

digunakan dalam kaitannya dengan penelitian ini adalah observasi 

sistematik. Artinya peneliti mempersiapkan terlebih dahulu secara teliti dan 

sistematis segala objek yang masuk ke dalam kategori yang hendak 

diobservasi.  

Teknik pengamatan atau observasi yang digunakan adalah untuk 

mengetahui penerapan kegiatan percobaan sederhana dalam 

meningkatkan kemampuan kognitif bidang sains anak, secara langsung 

dengan merujuk pada pedoman observasi yang telah dibuat untuk tiap-

tiap anak yang berisi indikator tentang kemampuan kognitif bidang sains 

usia 5 – 6 tahun di PAUD AL-ROSYID Loang Tuna Tahun Ajaran 

2015/2016. 
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G. Instrumen penelitian 

Instrumen dalam penelitian ini adalah alat ukur. Secara fungsional 

kegunaan instrument penelitian adalah untuk memperoleh data yang diperlukan 

ketika peneliti sudah menginjak pada perolehan informasi dilapangan. Adapun 

instrumen yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian pengembangan ini 

adalah sebagai berikut: 

Pedoman observasi 

Observasi dilakukan dengan cara melakukan pengamatan terhadap objek 

penelitian. Observasi kemampuan sosial dilakukan saat proses kegiatan 

percobaan sederhana. Lembar observasi dibuat untuk mendapatkan data 

mengenai kemampuan kognitif bidang sains anak pada saat kegiatan percobaan 

sederhana. Data hasil observasi terhadap kegiatan anak dalam proses yang 

pembelajaran akan diperoleh dengan mengisi lembar observasi yang telah 

disusun dalam bentuk cheklist. Menurut Arikunto (2006 : 158) cheklist 

merupakan daftar variabel yang akan dikumpulkan datanya,peneliti akan 

memberikan tanda pada setiap pemunculan gejala yang dimaksud. Dalam hal 

ini lembar observasi yang disusun diberisikan indikator perkembangan sosial 

anak yang kemudian dideskripsikan menjadi beberapa deskriptor dan 

disesuaikan dengan standar tingkat capaian perkembangan sosial, sehingga 

dengan lembar observasi tersebut dapat digunakan pada saat mengamati anak 

disekolah. Berdasarkan uraian di atas pedoman observasi terdiri dari : 

a. Pedoman observasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran  

Pedoman ini berisi tentang indikator tentang tahapan-tahapan pembelajaran 

yang dilaksanakan oleh guru dalam kegiatan bermain pern untuk 

meningkatkan kemampuan sosial anak. Adapun cara mengumpulkan data 

dengan menggunakan chek list 

b. Pedoman observasi Capaian Perkembangan anak 

Pedoman observasi ini dipergunakan untuk mengamati tentang capaian 

perkembangan kemampuan sosial yang terdiri dari item yang disusun dalam 

bentuk rating schale.dengan memberikan skor sebagai berikut. Adapun  

ketentuan memberikan skor adalah: 

1) Skor 1  apabila tidak muncul indikator yang diharapkan 

2) Skor 2 apabila muncul/belum maksimal indikator yang diharapkan 

3) Skor  3 apabila sudah muncul sesuai dengan yang diharapkan 

Adapun kisi-kisi instrumen perkembangan kognitif bidang sains 

anak kelompok B PAUD Al-Rosyid Loang Tuna adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.1. 

Kisi-Kisi Instrumen Perkembangan Kognitif Bidang Sains 

 

No Indikator Deskriptor 

A Merencanakan 

penelitian yang 

berhubungan dengan 

pemecahan masalah 

1. Anak dapat menyebutkan alat yang 

digunakan dalam percobaan pencampuran 

warna 

Contohnya: gelas, sendok, pewarna 

2. Anak dapat menyebutkan bahan yang 

digunakan dalam percobaan pencampuran 

warna 

Contoh: pewarna, air, kertas, crayon (alat 

tulis) 

B Mengikuti tiga langkah 

penelitian 

3. Anak dapat memperkirakan hasil 

pencampuran warna 

4. Anak dapat menyiapkan alat dan bahan 

pencampuran warna. 

Anak dapat melakukan percobaan 

pencampuran warna meliputi: 

5. Anak dapat menghitung jumlah air yang 

digunakan untuk mencampur warna. 

6. Anak dapat menghitung jumlah sendok. 

7. Anak dapat menghitung jumlah gelas yang 

digunakan. 

8. Anak dapat menyebutkan hasil 

pencampuran warna seperti: 

Merah dicampur dengan kuning akan 

menghasilkan warna oranye 

Merah dicampur biru akan menghasilkan 

warna ungu 

Kuning dicampur biru akan menghasilkan 

warna hijau 

C Memiliki perhatian 

yang lama untuk 

berbagai aktivitas sains 

9. Anak dapat melakukan pencampuran warna 

minimal 5 menit 

10. Anak mengamati alat dan bahan yang 

digunakan  

  11. dalam proses pencampuran warna 

12. Anak dapat melakukan setiap langkah 

pencampuran warna dengan urut 

D Senang menggunakan 

gambar-gambar dan 

menulis berbagai 

pengalaman yang 

mereka dapatkan dalam 

praktek sains 

13. Anak dapat menggambarkan hasil 

percobaan dengan menggunakan krayon 

14. Anak dapat menulis hasil percobaan.  
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Kriteria penilaian: 

Skor 1 diberikan jika indikator yang diamati belum berkembang  

Skor 2 diberikan jika indikator yang diamati sedang berkembang 

Skor 3 diberikan indikator yang diamati sudah berkembang optimal 

H. Teknik Analisis Data  
Analisis data dalam penelitian kualitatif ini merupakan kegiatan 

dimana penelitian memaparkan keadaan objek yang diteliti berdasarkan data-

data aktual atau sesuai kenyataan yang diperoleh. Analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah analisis non statistik, karena data yang digunakan 

dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian 

deskriptif merupakan penelitian yang tidak mengguanakan angka, dalam 

pengumpulan datanya memberikan penafsiran terhadap hasilnya.peneliti 

menghitung berapa tingkat kemampuan anak yang muncul dan dideskripsikan. 

Dalam penelitian ini  data yang telah dikumpulkan berupa data tentang 

perkembangan kognitif bidang sains anak dalam kegiatan percobaan sederhana 

kemudian diolah secara manual.adapun data analisisnya dengan perhitungan 

sebagai berikut: 

 




f

f
P x100%    (Sutrisno Hadi, 2006) 

            

 

 Keterangan penilaian: 

P  = Persentase 

f   = Jumlah Skor Tertentu yang diperoleh Anak 

 f   = Jumlah skor maksimal  

Kriteria penilaian 

Nilai        Kriteria 

20  –  40   =       K (kurang ) 

41 –  60    =       C ( cukup ) 

61 –  80    =       B ( baik ) 

81 – 100    =     SB ( sangat baik) 
 

I. Indikator Kinerja  

Indikator kinerja penelitian ini adalah pencapaia kemampuan sosial 

anak melalui kegiatan bermain peran dengan ketentuan sebagai berikut. 

1. Indikator kinerja dalam penelitian ini dikatakan berhasil apabila 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran melalui percobaan sederhana untuk 

mengembangkan kognitif bidang sains anak usia 5-6 tahun dapat mencapai 

target pelaksanaan sebesar 80%, artinya guru telah melaksanakan minimal 

80% dari indikator kegiatan pembelajaran. 

3. Peningkatan kognitif bidang sains anak usia 5-6 tahun PAUD AL-Rosyid 

Loang Tuna melalui kegiatan percobaan sederhana yang tampak pada anak 

minimal mencapai 80%. 
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IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini dilaksanakan di PAUD Al-Rosyid Loang Tuna 

Kecamatan Labuhan Haji. Penelitian ini dilaksanakan  mulai dari tanggal 2 – 

25 Mei 2016. Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  

pengembangan kognitif bidang sains melalui kegiatan percobaan sederhana 

pada anak usia 5-6 Tahun di PAUD Al-Rosyid Loang Tuna Tahun Ajaran 

2015/2016. Percobaan sains yang dilakukan meliputi pencampuran warna dan 

membedakan warna dengan benda yang ada disekitar lingkungan sekolah dan 

kegiatan mengambar dan mewarnai menggunakan krayon dan cat cair. 

Berdasarkan hasil penelitian pada pengembangan I, II dan III dapat 

dilihat keberhasilan bahwa kegiatan percobaan sederhana bisa meningkatkan 

kemampuan kognitif bidang sains pada anak. Ditinjau dari aspek kemampuan 

kognitif bidang sains anak  pada pengembangan I mencapai 52.94%, 

pengembangan II meningkat  15.48% sehingga persentase kemampuan anak 

mencapai 68,71%, dan pada pengembangan III menjadi 84,85%.  

Perkembangan kognitif bidang sains anak berhubungan dengan berbagai 

percobaan atau demonstrasi sebagai suatu pendekatan secara saintifik atau 

logis, tetapi tetap dengan mempertimbangkan tahapan berpikir anak. Adapun 

kemampuan yang akan dikembangkan, yaitu: (a) mengeksplorasi berbagai 

benda yang ada di sekitarnya, (b) mengadakann berbagai percobaan sederhana, 

(c) mengomunikasikan apa yang telah diaamti dan diteliti. 

Secara ringkas peningkatan kemampuan kognitif bidang sains anak 

mellaui percobaan pemcampuran warna dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.4 

Tabel Perbandingan Perkembangan Kemampuan Kognitif bidang sains  

Anak usia 5-6 Tahun di PAUD Al-Rosyid Loang Tuna  

 

No Nama Anak 

Perbandingan Persentase (%) 

Pengembangan I Pengembangan 

II 

Pengembangan III 

1 FT 55.56 76.92 92.3 

2 DN 50.00 76.92 82.05 

3 HD 47.22 61.54 86.61 

4 RH 47,22 66.67 76.92 

5 MZ 48.61 71.79 87.17 

6 AF 47.22 58.97 74.35 

7 AD 58.33 71.78 92.3 

8 WR 48.61 64.10 89.74 

9 IF 58.33 74.34 92.3 

10 RS 59.72 74.34 84.61 

Jumlah  52.94% 68.71% 85.84 

Peningkatan   15.48% 16.1% 
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Grafik 4.4 

Perkembangan Kemampuan Kognitif Bidang Sains Anak usia 5-6 Tahun  

di PAUD Al-Rosyid Loang Tuna 
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Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikatakan bahwa 

kemampuan kognitif bidang sains anak dapat berkembang melalui percobaan 

sains sederhana yang dilakukan dengan penelitian pengembangan pada anak 

usia 5-6 Tahun di PAUD Al-Rosyid Loang Tuna Tahun Pelajaran 2015/2016 

V. PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan rumusan masalah yaitu: Bagaimanakah pengembangan 

kognitif bidang sains melalui kegiatan percobaan sederhana pada anak usia 5-6 

Tahun di PAUD Al-Rosyid Loang Tuna Tahun Ajaran 2015/2016. Dapat 

disimpulkan beberapa hal yaitu:  

1. Langkah-langkah pembelajaran dalam kegiatan percobaan sederhana 

dilakukan oleh guru untuk mengembangkan kognitif bidang sains anak 

yaitu: a) guru menyiapkan alat dan bahan untuk melakukan kegiatan 

percobaan sederhana, b) menjelaskan langkah-langkah dalam melakukan 

percobaan sederhana, c) meminta anak untuk melakukan percobaan 

sederhana seperti, pencampuran warna, mewarnai dengan cat air/krayon, 

menulis hasil pencampuran warna dan menceritakan hasilnya melakukan 

kegiatan percobaan sederhana, d) membimbing anak dalam melakukan 

kegiatan percobaan sederhana dan mencatat perkembangan kognitif bidang 

sains anak. 

2. pada pengembangan I diperoleh hasil kemampuan kognitif bidang sains 

anak dengan kriteria cukup dengan persentase 52,94%. Sedangkan pada 

pengembangan II mengalami peningkatan yaitu 15.48% dari pengembangan 

I sehingga persentase meningkat menjadi 68.71%, dan pada pengembangan 

III  mengalami peningkatan 16.1% dari pengembangan II di lakukan 
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sehingga persentase kemampuan kognitif bidang sains anak meningkat 

menjadi 85.84%. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kegiatan 

percobaan sederhana yang dilakukan dengan benar dan optimal dapat 

mengembangan kemampuan kognitif bidang sains anak usia 5-6 tahun di 

PAUD Al-Rosyid Loang Tuna Tahun Ajaran 2015/2016  

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tentang mengembangkan kemampuan 

kognitif bidang sains  melalui percobaan sains sederhana pada anak usia 5-6 

tahun di PAUD Al-Rosyid Loang Tuna Tahun Ajaran 2015/2016, maka saran 

yang diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Guru dapat menggunakan percobaan sains sederhana dalam melakukan 

pembelajaran sains, agar anak lebih mudah mengenal dan membedakan 

macam-macam warna  dan anak bisa bermain sambil belajar melalui 

kegiatan percobaan, terutama pada indikator pencampuran warna primer 

yang satu dengan yang  lain dengan takaran yang sama menjadi warna 

sekunder dan mengelompokkan serta membedakan warna primer dan 

skunder, karena pada indikator tersebut capaian anak hanya berkategori 

cukup. 

2.  Peneliti selanjutnya  bisa melengkapi dan menyempurnakan hasil penelitian 

ini dengan meneliti lebih lanjut tentang peningkatan kemampuan kognitif 

bidang sains  pada anak dengan menggunakan media yang berbeda.  
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