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 Penelitian ini difokuskan untuk meningkatkan hasil belajar anak didik di Taman 
Kanak-kanak Universal Ananda dalam pembelajaran sains di sentra bahan alam. 
Penelitian ini di lakukan dengan Tindakan Kelas dengan metode kulitatif. Subyek 
enelitian anak didik TK Universal Ananda kelompok B yang terdiri dari 30 anak, 
dilaksanakan pada semester II tahun 2011-2012 di Purin, kecamatan Patebon kabupaten 
Kendal. Di TK pembelajaran dengan kelompok besar, anak cenderung ramai, kurang 
fokus dalam menerima pembelajaran, motivasi kurang sehingga hasil belajar sains perlu 
untuk ditingkatkan. Maka peneliti melakukan perubahan dengan penerapan pendekatan 
di sentra bahan alam untuk meningkatkan hasil belajar sains pada anak yaitu melalui 2 
siklus yaitu siklus I dan siklus II, masing-masing siklus menempuh tahapan yaitu 
perencanaan, tindakan, observasi, evaluasi, refleksi. Teknik engumpulan data yang 
digunakan adalah teknik observasi berupa lembar pengamatan dan dokumentasi. 
Penelitian ini dilaksanakan secara kolaborasi dengan melibatkan guru, kepala sekolah 
dan pengelola sekolah yang bertindak sebagai pengajar, penentu kebijakan dan peneliti 
sebagai pengamat aktivitas siswa dan guru.Teknik analisis data yang digunakan 
penelitian kualitatif dan tingkat perubahan yang terjadi diukur dengan presen. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan hasil belajar anak didik 
dalam pembelajaran sains di sentra bahan alam dalam setiap siklusnya. Pada kondisi 
awal hasil belajar sains tentang mengamati, menggelompokkan, mengukur serta 
memprediksi yang mengalami ketuntasan  50% dari 30 siswa. Dalam kondisi ini maka 
kami melakukan penelitian siklus I dan dengan konsep sains yang sama, hasil belajar 
mulai terlihat peningkatan, anak mulai berani melakukan percobaan,  mulai termotivasi 
pembelajaran sains sehingga hasil belajar naik 20 % menjadi 70 %.  Pada siklus I belum 
mencapai target 90% maka dilakukan lagi siklus II. Pada siklus ini anak dibagi menjadi 
kelompok kecil sehingga anak lebih leluasa bermain, waktu bermain lebih banyak, 
motivasi guru lebih maksimal, keberanian, kemandirian anak lebih terlihat. Dengan 
konsep pembelajaran sains yang sama, hasil belajar sudah memenuhi target  90 % anak 
berani melakukan percobaan memakai alat listrik,antusias dalam kegiatan sains motivasi 
belajar sudah muncul dengan baik. Terdapat 3 siswa yang belum tuntas dalam kegiatan 
sains ini disebabkan adanya perbedaan perkembangan pada anak. 
 


