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ABSTRAK 

Dwi Erawati. 2013. Meningkatkan Pengetahuan Sains Anak melalui Pendekatan 
Eksplorasi Lingkungan Sekitar Di TK Pertiwi Kenjer Kelompok B Tahun Ajaran 
2012/2013. Skripsi, Jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Skripsi ini di bawah 
bimbingan Dr. Sri S. Dewanti Handayani, M.Pd dan Ali Formen, S.Pd.M.Ed 

Kata kunci : Pendekatan Eksplorasi Lingkungan Sekitar, Sains 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan anak didik 
Taman Kanak-kanak TK Pertiwi Kenjer di Kenjer Kertek Wonosobo dalam 
pengetahuan sainsnya melalui metode atau pendekatan eksplorasi lingkungan 
sekitar. 

Penelitian dilakukan dengan tindakan kelas dengan metode kuantitatif dan 
kualitatif. Subjek penelitiannya anak didik TK Pertiwi Kenjer Kelompok B yang 
terdiri dari 19 anak, di Kenjer Kertek Wonosobo. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah deskriptif persentatif dan deskriptif aktivitas anak didik. 
Validitas data menggunakan validitas isi (content validity). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Eksplorasi Lingkungan Sekitar dapat 
meningkatkan kemampuan sains anak didik terbukti dari kenyataan bahwa kondisi 
awal sebelum dilakukan tindakan, rata-rata persentasi kemampuan sains anak 
sebesar 31%. Kemudian setelah dilakukan tindakan penelitian kelas melalui 
Eksplorasi Lingkungan Sekitar rata-rata persentasi kemampuan sains anak 
meningkat menjadi 41%. Berikutnya pada siklus II rata-rata persentasi 
kemampuan sains anak meningkat sebesar 59% dan terakhir pada siklus III rata-
rata persentasi kemampuan sains anak sudah mencapai target sesuai dengan yang 
diharapkan peneliti yaitu sebesar 83%. 

Kesesuaian penggunaan metode pembelajaran akan menentukan 
tercapainya tujuan pendidikan. Semua tujuan pendidikan yang ingin dicapai 
selayaknya sudah tersusun dalam kurikulum sebagai alat yang harus dimiliki guru 
dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan cara menggunakan alat akan sangat 
bergantung pada kompetensi guru. Kemampuan guru dalam menghubungkan 
tujuan pendidikan dengan cara mencapainya tidak lepas dari tiga langkah penting. 
Tiga langkah penting ini meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. 
Penentuan metode pembelajaran terjadi pada tiga proses langkah penting tersebut. 
Penentuan metode eksplorasi lingkungan sekitar untuk meningkatkan pengetahuan 
sains adalah cara yang tepat dan terbukti berhasil dalam praktik Penelitian 
Tindakan Kelas di TK Petiwi kenjer kelompok B, Kenjer Kertek Wonosobo. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Masa kanak-kanak merupakan sebuah periode penaburan benih, 

pembuatan pondasi yang disebut juga sebagai periode pembentukan 

watak, kepribadian dan karakter agar mereka mampu berdiri tegar dalam 

meniti kehidupan.  Jika anak di didik dengan baik maka hasilnya pun anak 

akan menjadi baik. Namun sebaliknya jika mendidiknya keliru dan tidak 

bertanggung jawab, maka akan menghasilkan generasi penerus yang tidak 

baik dan tidak bisa diharapkan oleh bangsa. Oleh karena sudah menjadi 

tanggung jawab para pendidik untuk dapat mendidik, membimbing dan 

mengarahkan anak-anak kearah yang lebih baik.  

Untuk merealisasikan hal tersebut, maka mendidik anak pada usia 

dini merupakan upaya yang melahirkan generasi berkualitas tinggi. Masa 

prasekolah inilah yang berperan secara unik dalam pertumbuhan dan 

perkembangan seorang anak. Menumbuhkan rasa bersahabat dengan alam 

dan berpengalaman dengan hal yang baru, maka akan membuat anak 

mempunyai pemikiran yang luas dan mudah memecahkan masalah. 

Anak adalah ilmuwan alamiah, karena melalui panca inderanya 

anak mampu mengamati fenomena alam disekelilingnya. Untuk 

mendorong hal tersebut banyak cara yang dapat dilakukan orang dewasa 

dalam membantu anak agar dapat tumbuh menjadi ilmuwan muda yang 

kreatif dan inovatif serta mempunyai pengalaman hidup yang bermakna.
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Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang semakin canggih saat ini, maka diperlukan berbagai kegiatan yang 

dapat dilakukan untuk memahami gejala alam agar memiliki 

kebermaknaan bagi anak didik. Tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan 

sains belum sepenuhnya dapat dilakukan dan belum sepenuhnya 

memperoleh dukungan baik dari orang tua maupun pendidik.  

Perkembangan sains dan teknologi perlu diperkenalkan kepada 

anak sejak dini, diharapkan agar kelak sebagai masyarakat dan generasi 

muda mampu melaksanakan dan mengembangakan potensi diri serta 

tanggap pada masalah-masalah yang aktual dan berkaitan dengan 

lingkungan dan teknologi. Dalam UU No. 20 Th. 2003 tentang sistem 

pendidikan nasional pasal 3 dirumuskan bahwa tujuan pendidikan nasional 

berfungsi “Mengembangkan kemampuan dalam watak peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan 

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berwawasan luas, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang 

demokratis dan bertanggung jawab. Keberhasilan pendidikan nasional 

merupakan tujuan utama bangsa Indonesia, salah satu faktor penunjang 

pendidikan yaitu dengan menciptakan suasana Kegiatan Belajar Mengajar 

(KBM) yang kondusif dan menyenangkan sehingga siswa dengan mudah 

dapat menyerap materi pelajaran yang telah disampaikan.  
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Pembelajaran sains memang tidak tercantum di dalam kurikulum 

TK,tetapi hal itu bukan berarti bahwa sains tidak ada di TK. Sains di TK 

tetap ada dan terpadu dengan bidang lainnya hampir di setiap tema. 

Pengenalan sains untuk anak TK jika dilakukan dengan benar akan 

mengembangkan secara bertahap kemampuan berpikir logis yang belum di 

miliki anak. 

Permainan sains dapat memberikan pengaruh pengaruh terhadap 

perkembangan sosio-emosional, fisik, kreativitas dan perkembangan 

kognitif. Tahapan di setiap usia kronologis dan perkembangan sangat 

menentukan jenis dan tingkat kesulitan dalam permainan sains. Itu berarti 

permainan sains haruslah diberikan dari hal-hal yang sederhana menuju ke 

tingkatan yang lebih kompleks. Pada dasarnya kegiatan-kegiatan dalam 

konsep sains dapat dipelajari melalui pengalaman sehari-hari yang nyata 

dan sederhana. Suasana yang menarik dan menyenangkan akan 

memotivasi anak untuk terus menerus mancari jawaban terhadap apa yang 

ia pikirkan dan ingin ia buktikan. 

Sains merupakan kegiatan bereksperimen atau percobaan melalui 

observasi untuk mengetahui sesuatu. Eksperimen adalah pintu yang paling 

asyik untuk memasuki dunia sains. Kalau dilakukan di masa kanak-kanak, 

maka ia berpotensi besar untuk menjadi memori masa kecil yang 

menyenangkan. Saat bertambah usia dan tiba waktunya mereka 

mendalami sains dengan disiplin yang lebih “serius”, maka memori masa 

kanak-kanak itu akan bermetamorfosis menjadi sebentuk persepsi bahwa 
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sains itu menyenangkan. Tatkala sains menjadi menyenangkan, maka 

energi yang besar bersemanyam di dalam diri anak-anak. Ketakutan dan 

kecemasan bahwa sains itu menyeramkan dapat dipastikan akan terkubur 

dalam-dalam. Kalaulah itu terjadi, sungguh berbahagialah bangsa ini. 

Mimpi untuk menjejarkan diri dengan bangsa-bangsa dunia dalam hal 

sains dan teknologi bukan lagi bagai pungguk merindukan bulan. 

Di TK Pertiwi Kenjer pengetahuan sains anak mengenai 

lingkungan sekitarnya kurang berkembang. Hal ini disebabkan karena  

kurangnya pengalaman anak dalam hal pengetahuannya mengenai 

lingkungan secara nyata. Juga karena kurangnya keinginan anak untuk 

mencoba dan memecahkan masalah mengenai sains. 

Pengetahuan sains anak yang kurang memuaskan juga dikarenakan 

guru dalam kegiatan pembelajaran banyak yang dilakukan di dalam kelas. 

Selain itu juga guru dalam penyampaian materi bersifat teori atau 

cenderung ceramah dan tidak menggunakan benda kongkrit sebagai 

medianya. Hal ini membuat guru resah, apalagi hasil belajar yang kurang 

memuaskan terutama dalam pengungkapan konsep sains anak. Melihat 

kondisi yang ada maka diadakan beberapa upaya perbaikan salah satunya 

yaitu dengan eksplorasi lingkungan sekitar. Dengan mengembangkan 

pengetahuan sains melalui pendekatan eksplorasi lingkungan sekitar 

diharapkan anak dapat mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang 

mengasyikkan dan berguna bagi kehidupannya.  
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka 

dapat dirumuskan identifikasi masalah sebagai berikut : 

1. Kurangnya  pengetahuan guru dalam mengenalkan sains untuk anak, 

guru menerangkan banyak teori sedikit praktek. 

2. Guru belum menggunakan metode yang tepat dalam pemahaman 

pengenalan sains kepada anak. 

3. Masih jarangnya penerapan sains dalam kegiatan eksplorasi 

lingkungan yang ada disekitar anak. 

4. Kurangnya keinginan anak untuk mencoba dan memecahkan masalah 

mengenai sains. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah diatas 

maka dapat  dirumuskan masalah yang akan menjadi fokus penelitian pada 

penulisan skripsi ini adalah apakah guru dalam menerapkan metode 

eksplorasi lingkungan sekitar dapat meningkatkan pengetahuan sains anak 

di Taman Kanak-Kanak Pertiwi Kenjer ? 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah penelitian diatas, maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan sains anak Taman 

Kanak-Kanak Pertiwi Kenjer yang diterapkan guru melalui metode 

eksplorasi lingkungan sekitar ? 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini disusun dengan harapan dapat bermanfaat bagi guru sebagai 

peneliti, bagi peserta didik, bagi institusi/sekolah dan bagi komponen 

pendidikan. 

a. Bagi anak/peserta didik 

Manfaat penelitian tindakan kelas bagi anak didik antara lain: 

1) Meningkatkan pengetahuan sains anak didik dengan 

lingkungan sekitar dengan baik. 

2) Membantu tumbuh kembang anak dengan bermain sambil 

belajar. 

b. Bagi guru 

Manfaat penelitian tindakan kelas untuk guru antara lain : 

1) Membantu meningkatkan mutu pembelajaran. 

2) Meningkatkan kemampuan guru dalam mengembangkan 

strategi pembelajaran dalam pengetahuan sains. 

3) Meningkatkan rasa percaya diri sebagai guru yang inovatif 

sesuai dengan perkembangan. 

4) Membantu guru berkembang secara professional. 
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c. Bagi sekolah 

Manfaat penelitian tindakan kelas untuk sekolah antara lian: 

1) Membantu sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. 

2) Membantu sekolah mencapai tujuan pendidikan.  

d. Bagi komponen pendidikan 

Manfaat penelitian tindakan kelas bagi komponen pendidikan antara 

lain: 

1) Meningkatkan kualitas pendidikan. 

2) Memberi gambaran/berbagi pengalaman kepada para pendidik 

anak usia dini bila mempunyai masalah yang sama.
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

1. Hakekat Sains 

a. Pengertian Sains 

Anak sangat dekat dengan lingkungan, segala sesuatu yang 

ada di lingkungan anak bisa digunakan sebagai media 

pengetahuan dan sains. Fried dan Hademenos (2005 : 1) 

mengungkapkan bahwa Sains adalah sistem terorganisasi untuk 

mempelajari secara sistematik aspek-aspek tertentu dari alam. 

Ruang lingkup sains terbatas pada hal-hal yang dapat dipahami 

oleh indera (penglihatan, sentuhan, pendengaran, dan lain-lain). 

Secara umum, sains menekankan pendekatan objektif terhadap 

fenomena-fenomena yang dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan 

mengenai alam yang diajukan oleh para siantis cenderung untuk  

menekankan pada bagaimana berbagai hal terjadi dan bukannya 

mengapa hal-hal itu terjadi. Metode saintifik diterapkan bagi 

masalah-masalah yang dirumuskan oleh orang yang terlatih dalam 

disiplin ilmu tertentu. 

Menurut Anna Poedjiadi dan suwarma (2007 : 2.9) 

mendefinisikan sains merupakan sekelompok pengetahuan tentang 

objek atau fenomena alam yang diperoleh dari hasil pemikiran dan 

8 
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penelitian para ilmuwan yang dilakukan dengan keterampilan 

bereksperimen menggunakan metode ilmiah.  

Sedangkan menurut Sujiono dkk (2006 : 12.2) menyatakan 

bahwa hakikat pengembangan sains di Taman Kanak-kanak 

adalah kegiatan belajar yang menyenangkan dan menarik 

dilaksanakan melalui bermain melalui pengamatan, penyelidikan 

dan percobaan untuk mencari tahu atau menemukan jawaban 

tentang kenyataan yang ada di dunia sekitar. 

Kata sains berasal dari bahasa latin “scientia” yang berarti 

pengetahuan. Berdasarkan webster new collegiate dictionary 

devinisi dari sains adalah “pengetahuan yang diperoleh melalui 

pembelajaran dan pembuktian” atau “pengetahuan yang 

melingkupi suatu kebenaran umum dari hukum-hukum alam yang 

terjadi misalnya didapatkan dan dibuktikan melalui metode 

ilmiah. Sains dalam hal ini merujuk kepada sebuah sistem untuk 

mendapatkan pengetahuan yang dengan menggunakan 

pengamatan dan eksperimen untuk menggambarkan dan 

menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi di alam 

(sains4kids.wordpress.com/2009/07/19/devinisi-sains/). 

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

sains adalah suatu cara untuk mempelajari aspek-aspek tertentu 

dari alam secara terorganisir, sistematik dan melalui metode-

metode saintifik yang terbakukan, ruang lingkup sains terbatas 
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pada hal-hal yang dapat dipahami oleh indera (penglihatan, 

sentuhan, pendengaran, rabaan dan pengecapan). 

Adapun pengertian sains di Taman Kanak-kanak dalam 

penelitian ini adalah pengetahuan yang berhubungan dengan alam, 

benda atau suatu objek sederhana yang ada disekitar anak TK 

yang dilakukan menggunakan suatu penelitian melalui bermain 

yang menyenangkan dalam mengungkapkan sesuatu hal. 

b. Tujuan Sains 

Orang dewasa yang berada di sekeliling anak seperti orangtua di 

rumah atau guru di sekolah atau tempat pendidikan Taman Kanak-

kanak memainkan peran yang penting dalam membantu anak 

untuk mengembangkan rasa keingintahuannya. 

Secara khusus sains di Taman Kanak-kanak (Yuliani Nurani 

Sujiono, 2006 : 12.3-12.4) bertujuan agar anak memiliki 

kemampuan: 

a) Dari mengamati perubahan-perubahan yang terjadi 

disekitanya, seperti perubahan antara pagi, siang dan malam 

ataupun perubahan dari benda padat menjadi cair. 

b) Melakukan percobaan-percobaan sederhana, seperti biji buah 

yang ditanam akan tumbuh atau percobaan pada balon yang 

diisi gas akan terbang bila di lepaskan ke udara. 

c) Melakukan kegiatan membandingkan, memperkirakan, 

mengklasifikasikan serta mengkomunikasikan tentang sesuatu 
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sebagai hasil sebuah pengamatan yang sudah dilakukannya. 

Seperti badan sapi lebih besar dari badan kambing, tetapi 

badan sapi lebih kecil dari badan gajah. 

d) Meningkatkan kreativitas dan keinovasian, khususnya dalam 

bidang ilmu pengetahuan alam, sehingga anak akan dapat 

memecahkan masalah yang dihadapinya. Seperti anak dapat 

menjangkau buah jambu di atas pohon dengan cara 

menyambung dua batang kayu yang pendek sehingga menjadi 

lebih panjang dan dapat dipergunakan sebagai alat bantu dala 

bekerja. 

Untuk memenuhi rasa keingintahuannya melalui eksplorasi 

dibidang sains, anak mencoba memahami dunianya melalui 

pengamatan, penyelidikan dan percobaan. Tujuan secara umum 

permainan sains di Taman Kanak-kanak (Yuliani Nurani Sujiono, 

2006 : 12.3) bertujuan agar anak mampu secara aktif mencari 

informasi tentang apa yang ada di sekitarnya. 

c. Manfaat Sains 

Diharapkan berbagai jenis permanan sains tidak hanya 

dikembangkan dan di variasi oleh guru TK, tetapi juga adanya 

partisipasi aktif orangtua di rumah. Secara khusus manfaat sains 

bagi guru dan orangtua(Yuliani Nurani Sujiono,2006 : 12.4-12.5) 

antara lain adalah : 
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a) Membantu guru dan orangtua memahami manfaat dari 

kegiatan nyata dalam kehidupan sehari-hari yaitu dalam 

menjelaskan bagaimana kontribusi penjelajahan terhadap ilmu 

pengetahuan sekarang dan masa mendatang. 

b) Membuka wawasan guru dan orangtua tentang pentingnya 

peranan mereka tehadap cara belajar anak. Maksudnya, pada 

saat guru dan orangtua menunjukan ketertarikan dan 

keantusiasan terhadap apa yang sedang diamati ketika sedang 

melakukan penjelajahan bersama anak, secara tidak langsung 

guru akan memberikan pesan penting pada anak tentang 

manfaat dan kesenangan melaukan kegiatan tersebut. 

c) Menyadarkan guru dan orangtua bahwa mereka tidak perlu 

tahu semua tentang ilmu pengetahuan tersebut, tetapi yang 

lebih penting adalah peran mereka sebagai motivator dengan 

berkata “Ayo kita cari tahu bersama-sama”. 

d) Membantu guru dan orangtua mengidentifikasi bahwa anak 

mereka adalah ilmuwan alami. Keingintahuan yang besar akan 

menuntun mereka untuk terus mencari dan menemukan 

berbagai konsep pengetahuan yang terus berkembang dari 

waktu ke waktu. 

e) Membantu guru dan orangtua dalam menyususn strategi yang 

dapat merangsang kreativitas anak, misalnya dengan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan penting yang dapat 
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merangsang pemikiran anak untuk mencari berbagai 

kemungkinan jawaban atau solusi untuk dapat dijadikan 

alternatif dalam pemecahan masalah. 

Imajinasi merupakan proses menciptakan suatu objek/kejadian 

tanpa didukung oleh data yang nyata. Lewat imajinasi manusia 

bisa menciptakan suatu penemuan baru guna kepentingan masa 

depan atau hal-hal fantastik lainnya (Ayahbunda, 2002 : 56). 

Sains bermanfaat bagi anak karena dapat menciptakan suasana 

yang menyenangkan serta dapat menimbulkan imajinasi-imajinasi 

pada anak yang pada akhirnya dapat menambah pengetahuan 

anak secara alamiah. 

d. Tahapan Usia dalam Pengembangan Sains 

Beberapa anak berkembang dengan lancar, bertahap dan langkah 

demi langkah, sedangkan yang lain bergerak dengan kecepatan 

yang melonjak (Hurlock 1997 : 35). Namun dalam hal ini 

merupakan tahapan usia sebagian besar anak yang diteliti dalam 

pengembangan sains adalah sebagai berikut: 

a) Usia 4-5 tahun 

i. Mulai mengerti tentang banyak hal seperti informasi yang 

berhubungan dengan kejadian di dunia sekitarnya.  

Contoh, anak sering kali bermain pura-pura serta masih sulit 

membedakan antara fakta dan fantasi. 
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ii. Mula memahami apa yang di maksud dengan penelitian dan 

kebermaknaan dan mampu menemukan penjelajahan mereka. 

Contoh, anak lebih menyukai percobaan-percobaan dengan 

bantuan orang dewasa. 

iii.  Mulai mampu menyeleksi aktivitas yang dilakukan. Pada 

awalnya anak bereksperimen dengan bekerja di laboratorium 

baru kemudian dipraktekkan di tempat sesungguhnya. 

Contoh, menanam biji di dalam gelas plastik bekas yang sudah 

diberi kapas dan air, kemudian anak akan menanam biji 

tersebut di tanah. 

iv. Mulai mampu membuat ramalan/perkiraan terhadap berbagai 

peristiwa yang akan terjadi. 

Contoh, menebak kertas akan melayang bila dimasukan 

kedalam air. 

v. Suka memikirkan penjelasan dari apa yang mereka teliti, baik 

itu fakta ataupun imajinasi/fantasi. 

Contoh, anak berusaha menjawab mengapa batu bisa 

tenggelam di dalam air. 

vi. Menikmati percakapan dengan anak-anak lain dan mulai 

secara spontan berbagi dan mengambil keputusan.  

Contoh, anak merasa nyaman dalam 4 atau 5 kelompok 

dengan beberapa petunjuk orang dewasa. 
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vii.  Memahami percakapan dengan teman sebayanya seperti 

bermain dan melakukan percobaan, belajar kata-kata baru dan 

bermain dengan bahasa. 

Contoh, anak berkomunikasi saling tanya jawab dengan 

temannya dalam percobaan magnet di kelas. 

viii.  Mulai menggunakan gambaran untuk mewakili dan 

mengungkapkan ide-ide. 

Contoh, anak menggambarkan percobaan kayu yang melayang 

di air seperti perahu di atas air. 

ix. Senang melihat buku-buku dan pura-pura membacanya dan 

mengatakan tentang isinya berdasarkan karangannya sendiri 

dan mereka menyukai gambar-gambar yang nyata dan jelas 

gambarnya. 

Contoh, anak membaca-baca gambar buku di perpustakaan 

sekolah tk. 

b) Usia 5-6 tahun 

i. Anak mampu merencanakan penelitian yang berhubungan 

dengan pemecahan masalah. 

Contoh, ketika anak mencari jawaban bagaimana cara hewan 

berkembangbiak. 

ii. Dapat mengikuti tiga tahap tujuan dan menikmati beberapa 

penelitian langsung dari guru. 
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Contoh, ketika percobaan gelembung anak terlihat senang dan 

ingin selalu mencobanya. 

iii.  Memiliki perhatian yang intens untuk berbagai aktivitas sains, 

mereka mulai dapat menikmati kegiatan yang dilakukan dalam 

kurun waktu beberapa hari. 

Contoh,  saat anak mengamati dan mengukur panjang batang 

tumbuhan dari hari pertama, kedua, ketiga dan setelah lewat 

dari seminggu. 

iv. Bekerja sama dengan lima atau enam anak. Mampu mengikuti 

aturan-aturan yang ditetapkan dalam kelompok dan mau 

mendengar ide yang diucapkan oleh anggota kelompok 

lainnya. 

Contoh, anak bekerja sama menangkap anak ayam untuk 

diteliti bagian-bagian tubuh anak ayam dan saling bertukar 

pendapat. 

v. Tertarik pada buku-buku yang berhubungan dengan aktivitas 

dari praktek sains dengan beberapa ilustrasi-ilustrasi berupa 

gambar. 

Contoh, anak senang membaca gambar tanaman yang tumbuh 

dengan ilustrasi gambar yang menarik. 

vi. Mulai dapat memahami konsep sains yang bersifat abstrak, 

tetapi tetap dengan contoh-contoh nyata dan konkret dan 

prakter langsung. 
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Contoh, anak memahami mengapa lilin bisa mati ketika 

ditutup dengan gelas. 

vii.  Senang menggunakan gambar-gambar dan menulis berbagai 

pengalaman yang mereka dapatkan dalam praktek sains yang 

telah dilakukan. 

Contoh, anak menggambar anak ayam di buku gambarnya 

setelah melakukan pengamatan mengenai detail tubuh anak 

ayam. 

e. Pengaruh Sains bagi Perkembangan Anak 

Kegiatan sains dapat merangsang aspek perkembangan seperti 

sosio-emosional, fisik dan kreativitas  di mana hal ini akan ikut 

terbangun dalam setiap aktivitas sains yang dilakukan anak 

bersama dengan guru atau orangtuanya. Pengaruh sains pada 

berbagai aspek perkembangan (Yuliani Nurani Sujiono,2006 : 

12.8) adalah : 

a) Perkembangan Sosial 

Melalui sains anak mendapat kesempatan untuk saling berbagi 

atau bertukar bahan-bahan, alat-alat, ide-ide dan pengamatan-

pengamatan dengan anak-anak yang lain. Pada banyak 

aktifitas dalam penjelajahan dan penemuan sains, diperlukan 

kemampuan kerja sama dengan oranglain. Pada umumnya, 

kemampuan anak untuk bekerja sama muncul secara alamiah 

ketika mereka terlibat dalam aktifitas kelompok. 
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b) 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. Belajar 

tentang fenomena alam atau makhluk hidup terkadang dapat 

terlihat “menakutkan” tetapi sebaliknya dapat juga membantu 

anak-anak mengalahkan ketakutan mereka sendiri. Melalui 

penjelajahan sains akan muncul berbagai rasa keheranan dan 

atau menambah rasa kegembiraan anak-anak sebagai 

ungkapan sepenuhnya rasa keingintahuan mereka. 

c) Perkembangan Fisik 

Anak kecil usia antara 4-5 tahun mulai mampu menggunakan 

dan menggerakkan koordinasi motorik halusnya. Misalnya 

ketika ana bereksplorasi dengan magnet-magnet, mengisi 

wadah-wadah dengan pasir dan air atau melakukan gerakan-

gerakan lebih kompleks yang merupakan bagian dari proses 

percobaan. 

d) Perkembangan Kognitif 

Melalui aktivitas sains anak akan menggunakan kemapuan 

kognitifnya dalam memecahkan masalah, matematika dan 
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bahasa pada saat mereka sedang mengamati, memprediksi, 

meyelidiki, menguji, menyatakan jumlah dan berkomunikasi.  

e) Perkembangan Kreatifitas 

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 baru dengan bahan atau 

alat yang sederhana. 

f. Keterampilan dalam Sains 

Anak prasekolah pada dasarnya membutuhkan kesempatan untuk 

mengungkapkan cara pandangnya secara bebas, sehingga fantasi-

fantasi yang dipikirkan dapat diekspresikan secara bebas pula 

(Martini Jamaris, 2003: 54). 

Seperti para ilmuwan, anak membutuhkan keterampilan 

bagaimana caranya menggunakan kemampuan mengobservasi, 

mengklasifikasi, mengukur, memprediksi, melakukan eksperimen 

dan berkomunikasi seperti pada saat dia menjelajah (Yuliani 

Nurani Sujiono, 2006 : 12.13-12.15) 

a) Alat Eksplorasi dalam Sains 

i. Observasi 

Observasi merupakan kunci bagi semua aktivitas ilmu 

pengetahuan. Anak dapat menjadi pengamat yang baik jika 

kita mampu menolong mereka memanfaatkan 
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kemampuannya. Salah satu keunggulan dari seorang 

ilmuwan adalah selalu melihat dan mengamati. 

Pada waktu anak melakukan pengamatan/observasi, anak 

belajar menggunakan fungsi panca inderanya seoptimal 

mungkin seperti melihat, mendengar, mencium, merasa 

dan meraba (Martini Jamaris, 2003 : 44). 

ii. Klasifikasi  

Merupakan kemampuan yang sangat penting untuk 

mengerti dan memahami tentang isi dunia baik tumbuhan 

maupun teknologi. Anak belajar mengklasifkasikan 

dengan cara yang mudah, seperti saat mencari persamaan 

dan perbedaan. Dalam melakukan kegiatan 

mengklasifikasi benda, objek dan peristiwa, anak tidak 

hanya mengamati tetapi juga berpikir sehingga ia dapat 

memilih dan melatakkan benda, objek/peristiwa sesuai 

dengan klasifikasinya (Martini Jamaris, 2003 : 45). 

iii.  Mengukur 

Keterampilan mengukur dapat diperoleh anak melalui 

aktivitas saat mereka bereksplorasi. Beri kesempatan pada 

anak untuk melakukan kegiatan mengukur seperti 

mengidentifikasi mana yang lebih panjang dan lebih 

pendek dll. Biasanya semakin bertambah usia anak, maka 

akan semakin baik keterampilan mengukurnya. 



21 
 

 

 

iv. Perkiraan 

Merupakan kemampuan memprediksi suatu objek 

berdasarkan pengalaman yang pernah dialami anak. 

Dimulai dari kegiatan yang sederhana juga membuat 

dugaan-dugaan dan selanjutnya pada tingkat kemajuan 

yang lebih tinggi anak akan dapat memilah-milah objek 

yang berbeda. 

v. Eksperimen 

Eksperimen dilakukan melalui berbagai percobaan yang 

dilakukan anak secara mandiri  tanpa diperintahkan oleh 

guru. Kegiatan eksperimen dapat dilakukan dengan alat 

khusus dan tanpa alat khusus. 

vi. Komunikasi 

Merupakan kemampuan menggunakan kata-kata untuk 

menggambarkan, menerangkan atau menyimpulkan hasil 

diskusi tentang aktivitas sains yang telah mereka lakukan. 

Juga dapat dilakukan dengan cara melakukan demonstrasi 

di hadapan teman-temannya ataupun mengadakan pameran 

hasil karya anak. 

b) Mendorong Anak Melakukan Kegiatan Sains 

Fokus dan pedoman untuk mendorong anak melakukan 

kegiatan sains adalah mengikuti apa yang anak inginkan, serta 

menjaga agar tidak memberi petunjuk atau mendominasi. 



22 
 

 

 

Gunakan observasi sebagai pedoman untuk berinteraksi 

dengan anak-anak. Lihat apa yang mereka coba lakukan dan 

biarkan mereka mencari tahu sendiri sebelum memberi 

interupsi. 

 

2. Hakekat Eksplorasi Lingkungan Sekitar 

a. Pengertian Eksplorasi 

Dalam kehidupannya sehari-hari anak-anak banyak 

melakukan eksplorasi terhadap lingkungannya baik dengan benda, 

binatang, tanaman, manusia, peristiwa atau kejadian. Biarkan anak 

memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitarnya dan biarkan 

anak melakukan trial dan error, karena memang anak adalah 

seorang penjelajah yang ulung.   

Menurut Tylor (1993) (Masitoh dkk, 2007 : 7.18), kegiatan 

eksplorasi memungkinkan anak untuk mengembangkan 

penyelidikan langsung melalui langkah-langkah spontan, belajar 

membuat keputusan tentang apa yang dilakukan, bagaimana cara 

melakukannya dan kapan melakukannya.  

Dari Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia bebas 

mengartikan Eksplorasi disebut juga dengan penjelajahan atau 

pencarian, adalah tindakan mencari atau melakukan perjalanan 

dengan tujuan menemukan sesuatu 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Eksplorasi).  
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Eksplorasi adalah upaya awal membangun pengetahuan 

melalui peningkatan pemahaman atas suatu fenomena (American 

Dictionary). Strategi yang digunakan memperluas dan 

memperdalam pengetahuan dengan menerapkan strategi belajar 

aktif.  

(http://www.scribd.com/doc/38112197/Pengertian-Eksplorasi-

Elaborasi-Konfirmasi). 

Pendekatan belajar yang eksploratif tidak hanya berfokus 

pada bagaimana mentransfer ilmu pengetahuan, pemahaman, dan 

interpretasi, namun harus di imbangi dengan peningkatan mutu 

materi ajar. Informasi tidak hanya disusun oleh guru. Perlu ada 

keterlibatan siswa untuk memperluas, memperdalam, atau 

menyusun informasi atas inisiatifnya. Dalam hal ini siswa 

menyusun dan memvalidasi informasi sebagai input bagi kegiatan 

belajar (Heimo H. Adelsberger, 2000). 

Peta Konsep yang dikembangkan oleh Laurillard (2002) 

dalam tulisan Heimo menunjukan kompleksitas kegiatan 

eksplorasi dalam proses pembelajaran yang mengharuskan adanya 

proses dialog yang (1) interaktif (2) adaptif, interaktif dan 

reflektif (3) menggambarkan tingkat-tingkat penguasaan pokok 

bahasan (4) menggambarkan level kegiatan yang berkaitan 

dengan meningkatkan keterampilan menyelesaikan tugas 

sehingga memeperoleh pengalaman yang bermakna. 
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Pendekatan pembelajaran yang berkembangan saat ini 

secara empirik telah melahirkan disiplin baru pada proses belajar 

sains anak. Tidak hanya berfokus pada apa yang dapat anak 

temukan, namun sampai pada bagiamana cara mengeksplorasi 

ilmu pengetahuan. Istilah yang populer untuk menggambarkan 

kegiatan ini ialah “explorative learning”. Konsep ini 

mengingatkan kita pada pernyataan Lao Tsu, seorang filosof 

China yang menyatakan “I hear and I forget. I see and I 

remember. I do and I understand”(saya mendengar dan saya lupa, 

saya melihat dan saya ingat, saya melakukan dan saya akan 

mengerti). 

b. Pengertian Lingkungan Sekitar 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) lingkungan 

diartikan sebagai bulatan yang melengkungi (melingkari). 

Pengetian lainnya yaitu sekalian yang terlingkung di suatu daerah. 

Dalam kamus Bahasa Inggris peristilahan lingkungan ini cukup 

beragam diantaranya ada istilah circle, area, surroundings, 

sphere, domain, range, dan environment, yang artinya kurang 

lebih berkaitan dengan keadaan atau segala sesuatu yang ada di 

sekitar atau sekeliling. Dalam literatur lain disebutkan bahwa 

lingkungan itu merupakan kesatuan ruang dengan semua benda 

dan keadaan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan 

perilakunya serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan itu terdiri 
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dari unsur-unsur biotik (makhluk hidup). Abiotik (benda mati) dan 

budaya manusia (http://ilmuwanmuda.wordpress.com). 

Menurut pendekatan High scope (Masitoh, dkk, 2007 : 5.4) 

bahwa anak memiliki potensi untuk mengembangkan 

pengetahuannya melalui interaksi dengan lingkungannya. 

Lingkungan belajar harus mendukung aktivitas belajar. 

Pengertian lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di 

sekitar manusia yang memengaruhi perkembangan kehidupan 

manusia baik langsung maupun tidak langsung. Lingkungan bisa 

dibedakan menjadi lingkungan biotik dan abiotik. Jika berada di 

sekolah, lingkungan biotiknya berupa teman-teman sekolah, 

bapak ibu guru serta karyawan, dan semua orang yang ada di 

sekolah, juga berbagai jenis tumbuhan yang ada di kebun sekolah 

serta hewan-hewan yang ada di sekitarnya. Adapun lingkungan 

abiotik berupa udara, meja kursi, papan tulis, gedung sekolah, dan 

berbagai macam benda mati yang ada di sekitar. Seringkali 

lingkungan yang terdiri dari sesama manusia disebut juga sebagai 

lingkungan sosial. Lingkungan sosial inilah yang membentuk 

sistem pergaulan yang besar peranannya dalam 

membentuk kepribadian seseorang 

(http://.scribd.com/doc/36358170/PENGERTIANLINGKUNGAN). 
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c. Nilai-nilai Lingkungan sebagai Sumber Belajar 

Lingkungan yang ada disekitar anak merupakan salah satu sumber 

belajar yang dapat dioptimalkan untuk pencapaian proses dan 

hasil pendidikan yang berkualitas bagi anak usia dini. Nilai-nilai 

itu adalah sebagai berikut:  

i. Lingkungan menyediakan berbagai hal yang dapat dipelajari 

anak. 

Penggunaan lingkungan memungkinkan terjadinya proses 

belajar yang lebih bermakna (meaningfull learning) sebab 

anak dihadapkan dengan keadaan dan situasi yang sebenarnya.  

ii. Pemanfaatan lingkungan menumbuhkan aktivitas belajar anak 

(learning activities) yang lebih meningkat. 

Penggunaan cara atau metode yang bervariasi ini merupakan 

tuntutan dan kebutuhan yang harus dipenuhi dalam pendidikan 

untuk anak usia dini.  

Memanfaatkan lingkungan sekitar dengan membawa anak-anak 

untuk mengamati lingkungan akan menambah keseimbangan 

dalam kegiatan belajar. Artinya belajar tidak hanya terjadi di 

ruangan kelas namun juga di luar ruangan kelas dalam hal ini 

lingkungan sebagai sumber balajar yang sangat berpengaruh 

terhadap perkembangan fisik, keterampilan sosial, dan budaya, 

perkembangan emosional serta intelektual. 
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a) Perkembangan Fisik 

Lingkungan sangat berperan dalam merangsang pertumbuhan 

fisik anak, untuk mengembangakan otot-ototnya. Anak 

memiliki kesempatan yang alami untuk berlari-lari, melompat, 

berkejar-kejaran dengan temannya dan menggerakkan 

tubuhnya dengan cara-cara yang tidak terbatas. Kegiatan ini 

sangat alami dan sangat bermanfaat dalam mengembangkan 

aspek fisik anak. 

b) Perkembangan Aspek Keterampilan Sosial 

Lingkungan secara alami mendorong anak untuk berinteraksi 

dengan anak-anak yang lain bahkan dengan orang dewasa. 

Pada saat anak mengamati objek tertentu yang ada di 

lingkungan pasti dia ingin menceritakan hasil penemuannya 

dengan orang lain. Supaya penemuan diketahui oleh teman-

temannya anak tersebut mencoba mendekati anak yang lain 

sehingga terjadilah proses interaksi/hubungan yang harmonis. 

c) Perkembangan Aspek Emosi 

Lingkungan pada umumnya memberikan tantangan untuk 

dilalui oleh anak-anak. Pemanfaatanya akan memungkinkan 

anak untuk mengembangkan rasa percaya diri yang positif. 

Misalnya dengan memanjat pohon anak mengembangkan 

aspek keberaniannya sebagai bagian dari pengembangan aspek 

emosinya. Rasa percaya diri yang dimiliki oleh anak terhadap 
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dirinya sendiri dan orang lain dikembangkan melalui 

pengalaman hidup yang nyata. Lingkungan sendiri 

menyediakan fasilitas bagi anak untuk mendapatkan 

pengalaman hidup yang nyata. 

d) Perkembangan Intelektual 

Anak-anak belajar melalui interaksi langsung dengan benda-

benda atau ide-ide. Lingkungan menawarkan kepada guru 

kesempatan untuk menguatkan kembali konsep-konsep seperti 

warna, angka, bentuk dan ukuran. 

d. Jenis-jenis Lingkungan  

Pada dasarnya semua jenis lingkungan yang ada di sekitar anak 

dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan kegiatan pendidikan 

untuk anak usia dini sepanjang relevan dengan kompetensi dasal 

dan hasil belajar yang bisa berupa lingkungan alam atau 

lingkungan fisik, lingkungan sosial dan lingkungan budaya atau 

buatan. 

i. Lingkungan alam 

Lingkungan alam atau lingkungan fisik adalah segala sesuatu 

yang sifatnya alamiah, seperti sumber daya alam (air, hutan, 

tanah, batu-batuan), tumbuh-tumbuhan dan hewan (flora dan 

fauna), sungai, iklim, suhu dan sebagainya. J.J Rousseau 

(Widarmi D Wijana, 2008 : 2.30) selalu mengadvokasi agar 
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anak kembali ke alam dan melakukan pendekatan-pendekatan  

untuk membelajarkan anak lewat alam. 

ii.  Lingkungan sosial 

Pemanfaatan lingkungan sosial sebagai sumber belajar dalam 

kegiatan pendidikan untuk anak usia dini sebaiknya di mulai 

dari lingkungan yang terkecil atau paling dekat dengan anak. 

iii.  Lingkungan budaya 

Lingkungan budaya atau lingkungan buatan yaitu lingkungan 

yang sengaja diciptakan atau dibangun menusia untuk tujuan-

tujuan tertentu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.  

Agar penggunaan lingkungan ini efektif perlu disesuaikan dengan 

rencana kegiatan atau program yang ada. Dengan begitu, maka 

lingkungan ini dapat memperkaya dan memperjelas bahan ajar 

yang dipelajari dan bisa dijadikan sebagai laboratorium belajar 

anak. 

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan 

pengertian Eksplorasi Lingkungan Sekitar yaitu tindakan 

mencari/melakukan perjalanan awal membangun pengetahuan 

melalui peningkatan pemahaman atas suatu fenomena lingkungan 

sekitar dengan tujuan menemukan sesuatu yang bermanfaat 

dengan segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang 

mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik langsung 

maupun tidak langsung. 
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Menurut Piaget (Masitoh dkk, 2007 : 5.4) bahwa anak 

belajar lebih banyak melalui bermain dan melakukan percobaan 

dengan objek-objek nyata dan pengalaman nyata. Peran guru 

sebagai fasilitator dalam pelaksanaan pendidikan untuk anak usia 

dini harus mampu memberikan kemudahan kepada anak untuk 

mempelajari berbagai hal yang terdapat dalam lingkungannya.  

Adapun yang dimaksud Eksplorasi Lingkungan Sekitar 

dalam penelitian ini adalah cara anak menemukan suatu informasi 

mengenai suatu objek yang di telitinya menggunakan lingkungan 

yang ada di sekitar anak TK untuk membangun 

pengetahuan/pengalaman yang berguna bagi anak TK. Seperti 

yang kita ketahui bahwa anak Taman Kanak-kanak memiliki rasa 

ingin tahu dan sikap antusias yang kuat terhadap segala sesuatu 

serta memiliki sikap berpetualang serta minat yang kuat untuk 

mengobservasi lingkungan. Ia memiliki sikap petualang yang 

kuat. Pengenalan terhadap lingkungan di sekitarnya merupakan 

pengalaman yang positif untuk mengembangkan minat keilmuan 

anak usia dini. 

 

3. Hakekat Anak Usia Taman Kanak-kanak 

a. Pengertian Anak Usia Taman Kanak-kanak 

Dunia anak adalah dunia yang penuh dengan canda tawa dan 

kegembiraan, sehingga orang dewasa akan ikut terhibur dengan 
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hanya melihat tingkah polah mereka. Menurut Masitoh (2007 : 

1.7) anak usia Taman Kanak-kanak yakni yang terentang antara 

usia empat sampai dengan enam tahun. 

Ki Hajar Dewantara (1889-1959), pendiri Taman Siswa 

menyelenggarakan pendidikan taman kanak-kanak yang disebut 

“Taman Indria” Di sekolah ini anak usia 4-5/6 tahun mendapat 

tempat untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya 

dalam berbagai bentuk kegiatan belajar dalam bermain. Bentuk 

kegiatan ini diwujudkan dalam berbagai ekspresi diri secara 

kreatif. (Martini Jamaris, 2003 : 3). 

Dari pengertian yang dikemukakan di atas menjelaskan bahwa 

anak usia taman kanak-kanak ada dalam usia 4 tahun dan 5 tahun 

dengan rentang usia sampai 6 tahun. Usia ini sering disebut 

sebagai usia prasekolah. Usia prasekolah merupakan masa 

persiapan untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya yaitu 

pendidikan formal di sekolah dasar. 

b. Karakteristik Anak Usia Taman Kanak-kanak 

Anak usia ini adalah individu yang sedang mengalami proses 

pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Karena itulah 

maka dikatakan sebagai golden age (usia emas) yaitu usia yang 

sangat berharga dibanding usia-usia selanjutnya. Hibana S. 

Rahman (2002 : 25) mengidentifikasi beberapa karakteristik anak 

taman kanak-kanak yaitu sebagai berikut: 
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a) Berkaitan dengan perkembangan fisik, anak sangat aktif 

melakukan berbagai kegiatan. Hal itu bermanfaat untuk 

pengembangan otot-otot kecil maupun besar. 

b) Perkembangan bahasa juga semakin baik. Anak sudah 

mampu memahami pembicaraan oranglain dan mampu 

mengungkapkan pikirannya dalam batas-batas tertentu. 

c) Perkembangan kognitif (daya pikir) sangat pesat, ditunjukan 

dengan rasa ingin tahu anak yang luar biasa terhadap 

lingkungan sekitar. Hal itu terlihat dari seringnya anak 

menanyakan segala sesuatu yang dilihat. 

d) Bentuk permainan anak masih bersifat individu, bukan 

permainan sosial. Walaupun aktivitas bermain dilakukan 

anak secara bersama. 

c. Tugas Perkembangan Anak Taman Kanak-kanak 

Anak merupakan seorang manusia atau individu yang memiliki 

tugas perkembangan tahap masa kanak-kanak awal yang harus 

diselesaikan. Menurut Havighurst (Moeslichatoen, 1995 : 4), 

tugas perkembangan merupakan tugas-tugas secara umum yang 

harus dikuasai anak pada usia  tertentu dan dalam masyarakat 

tertentu agar dapat bahagia dan mampu menyelesaikan tugas-

tugas perkembangan selanjutnya. 
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Sedangkan menurut Carolyn Triyon dan J.W Lilienthal tugas-

tugas perkembangan masa kanak-kanak awal yang harus dijalani 

anak taman kanak-kanak adalah 

i. Berkembang menjadi pribadi yang mandiri. 

ii.  Belajar memberi, berbagi dan memperoleh kasih sayang. 

iii.  Belajar bergaul dengan anak lain. 

iv. Mengembangkan pengendalian diri. 

v. Belajar bermacam-macam peran orang dalam masyarakat. 

vi. Belajar untuk mengenal tubuh masing-masing. 

vii.  Belajar menguasai keterampilan motorik halus dan kasar. 

viii.  Belajar mengenal lingkungan fisik dan mengendalikan. 

ix. Belajar menguasai kata-kata baru untuk memahami 

anak/oranglain. 

x. Mengembangkan perasaan positif dalam berhubungan dengan 

lingkungan. 

Dalam rangka meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap, 

pengetahuan, keterampilan dan daya cipta anak didik, guru perlu 

mengetahui kemampuan-kemampuan apa yang harus dikuasai anak 

didik. Kemampuan-kemampuan yang harus dikuasai anak TK 

merupakan tugas perkembangan tahap masa kanak-kanak awal 

yang harus diselesaikan. 
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d. Tingkat Pencapaian Perkembangan  Anak Taman Kanak-kanak.  

Perkembangan anak berlangsung secara berkesinambungan yang 

berarti bahwa tingkat perkembangan yang dicapai pada suatu tahap 

diharapkan meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif 

pada tahap selanjutnya.   

Berdasarkan permendiknas no 58 tahun 2009 menerangkan bahwa 

tingkat pencapaian perkembangan menggambarkan pertumbuhan 

dan perkembangan yang diharapkan dicapai anak pada rentang usia 

tertentu.  Walaupun setiap anak adalah unik, karena perkembangan 

anak berbeda satu sama lain yang dipengaruhi oleh faktor internal 

dan eksternal, namun demikian, perkembangan anak tetap 

mengikuti pola yang umum. Agar anak mencapai tingkat 

perkembangan yang optimal dibutuhkan orang tua dan orang 

dewasa untuk memberikan rangsangan yang bersifat menyeluruh 

dan terpadu yang meliputi pendidikan, pengasuhan, kesehatan, 

gizi, dan perlindungan yang diberikan secara konsisten melalui 

pembiasaan. 

Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak Taman Kanak-kanak 

Kelompok B 

Lingkup 
Perkembangan 

Tingkat Pencapaian 
Perkembangan 

Indikator 

KOGNITIF 
A. Pengetahuan 

umum dan 
sains. 

 
 

1. Mengklasifikasi
kan benda 
berdasarkan 
fungsi. 

 
 

1. Mengelompokan benda dengan 
berbagai cara yang diketahui 
anak, misal menurut warna, 
bentuk, ukuran, jenis dll. 
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 2. Menunjuk sebanyak-banyaknya 
benda, hewan, tanaman yang 
mempunyai warna, bentuk, 
ukuran atau ciri-ciri tertentu. 

3. Membedakan bermacam-macam 
rasa, bau dan suara berdasarkan 
percobaan. 

4. Menunjuk sedikitnya 12 benda 
berikut fungsinya. 

5. Membedakan konsep kasar-
halus melalui panca indera. 

2. Menunjukkan 
aktifitas yang 
bersifat 
eksploratif dan 
menyelidik.(Ap
a yang terjadi 
bila air 
ditumpahkan). 

6. Apa yang terjadi jika balon 
ditiup lalu dilepaskan. 

7. Benda-benda dimasukkan ke 
dalam air (terapung, melayang, 
tenggelam ) benda-benda yang 
dijatuhkan (gravitasi). 

8. Percobaan dengan magnit 
mengamati dengan kaca 
pembesar. 

3. Menyusun 
perencanaan 
kegiatan yang 
akan dilakukan. 

9. Menyebutkan waktu/jam. 
10. Membedakan waktu (pagi, 

siang, malam). 
11. Menyebutkan nama-nama hari 

dalam satu minggu, satu bulan 
dan mengetahui jumlah bulan 
dalam satu tahun. 
 

12. Menceritakan letak lokasi dari 
rumah ke sekolah atau ke 
tempat-tempat yang dikenalnya. 

13. Menceritakan kegiatan sehari-
hari sesuai dengan waktunya 
misal: waktu tidur, makan, 
sekolah dll. 

4. Mengenal 
sebab akibat 
tentang 
lingkunganya. 

 

14. Menceritakan hasil percobaan 
sederhana tentang:warna 
dicampur, proses pertumbuhan 
tanaman(biji-bijian, umbi-
umbian, batang-batangan, daun 
dll). 

5. Menunjukan 
inisiatif dalam 
memilih tema. 

 
 

15. Mengenal berbagai macam 
profesi (dokter, polosi, pilot dll). 

 
 
 



36 
 

 

 

 16. Mengenal berbagai macam alat 
transportasi/angkutan sederhana 
di darat, laut dan udara (mobil, 
kapal laut, pesawat terbang dll). 

17. Memerankan berbagai macam 
profesi (sebagai dokter, polisi, 
gur dll) bermain peran. 

6. Memecahkan 
masalah 
sederhana 
dalam 
kehidupan 
sehari-hari. 

18. Mengerjakan mazze (mencari 
jejak yang sederhana)(tiga 
empat jalan)  

19. Menyusun kepingan puzzle 
menjadi bentuk utuh (7-10 
keping). 

20. Mencari lokasi tempat asal 
suara. 

21. Memasang benda sesuai dengan 
pasangannya. 

22. Menunjukkan sedikitnya 12 
benda berikut fungsinya. 

B. Konsep 
bentuk, 
ukuran, 
warna dan 
pola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Mengenal 
perbedaan 
berdasarkan 
ukuran: lebih 
dari, kurang 
dari, dan 
paling/ter. 

 

23. Menyebutkan konsep depan-
belakang-tengah-atas, atas-
bawah, kiri-kanan, luar-dalam, 
pertama-terakhir-diantara, 
keluar-masuk, naik-turun, maju-
mundur. 

24. Membedakan konsep berat-
ringan, gemuk-kurus melalui 
menimbang benda dengan 
timbangan/timbangan buatan 
dan panca indera. 

25. Membedakan konsep penuh-
kosong melalui mengisi wadah 
dengan air, pasir, biji-bijian, 
beras dll. 

2. Mengklasifikasi
kan benda 
berdasarkan 
warna, bentuk 
dan ukuran. 

 
 
 
 
 
 
 

26. Menunjuk sebanyak-
banyaknyabenda, hewan, 
tanaman yang mempunyai 
warna, bentuk, ukuran atau ciri-
ciri tertentu. 

27. Mengelompokkan bentuk-
bentuk geometri (lingkaran, segi 
tiga, segi empat dll) 

28. Membedakan benda-benda yang 
berbentuk geometri. 
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 29. Membedakan ciri-ciri bentuk 
geometri. 

30. Menyebutkan benda-benda yang 
berbentuk geometri. 

3. Mengklasifikasi
kan benda yang 
lebih banyak ke 
dalam 
kelompok yang 
sama atau 
kelompok yang 
sejenis, atau 
kelompok 
berpasangan 
yang lebih dari 
2 variasi. 

31. Membedakan konsep banyak-
sedikit, lebih-kurang, sama-tidak 
sama. 

32. Menunjukkan jumlah yang 
sama-tidak sama, lebih banyak 
dan lebih sedikit dari dua 
kumpulan benda. 

33. Menyebutkan hasil penambahan 
(menghubungkan dua kumpulan 
benda) 

4. Mengenal pola 
ABCD-ABCD. 

 

34. Menggunakan konsep waktu 
(hari ini, nanti, sekarang, besok, 
kemarin). 

35. Memperkirakan urutan 
berikutnya setelah melihat 
bentuk lebih dari 3-4 pola yang 
berurutan. 

5. Mengurutkan 
benda 
berdasarkan 
ukuran yang 
paling kecil ke 
paling besar 
atau sebaliknya. 

36. Membedakan konsep tebal-tipis, 
tinggi-rendah, besar-kecil, 
cepat-lambat dsb). 

37. Membedakan konsep panjang-
pendek, jauh-dekat, lebar/luas-
sempit melalui mengukur 
dengan acuan tak baku (langkah, 
jengkal, benang, tali, lidi dll). 

C. Konsep 
bilangan, 
lambang 
bilangan dan 
huruf. 

1. Menyebutkan 
lambang 
bilangan 1-10. 

38. Membilang/menyebut urutan 
bilangan dari 1-20. 

2. Mencocokkan 
bilangan 
dengan 
lambang 
bilangan. 

 
 
 
 
 
 
 

39. Membilang dengan menunjuk 
benda (mengenal konsep 
bilangan dengan benda-benda 
sampai 10). 

40. Menunjuk urutan benda untuk 
bilangan sampai 10. 

41. Menghubungkan/memasangkan 
lambang bilangan dengan 
benda-benda sampai 10 (anak 
tidak disuruh menulis). 
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3. Mengenal 
berbagai 
macam 
lambang huruf 
vocal dan 
konsonan. 

42. Membuat coretan/tulisan yang 
berbentuk huruf/kata 
berdasarkan gambar yang 
dibuatnya. 

 

e. Standar Kompetensi Taman Kanak-kanak Berdasarkan 

Kurikulum Taman Kanak-kanak Tahun 2004. 

Melalui pemberian rangsangan, stimulasi dan bimbingan 

diharapkan akan meningkatkan perkembangan perilaku dan sikap 

melalui pembiasaan yang baik, sehingga akan menjadi dasar 

utama dalam pembentukan pribadi anak sesuai dengan nilai-nilai 

yang ada di masyarakat. Standar kompetensi yang diharapkan dari 

pendidikan taman kanak-kanak adalah tercapainya tugas-tugas 

perkembangan secara optimal sesuai dengan standar yang telah 

dirumuskan. Aspek-aspek perkembangan yang diharapkan dicapai 

meliputi aspek moral dan nilai-nilai agama, sosial, emosional dan 

kemandirian, berbahasa, kognitif, fisik/motorik dan seni. 

Berdasarkan kurikulum taman kanak-kanak tahun 2004 dalam 

skripsi  meningkatkan pengetahuan sains terdapat dalam aspek 

perkembangan kognitif untuk kelompok B adalah sebagai berikut: 

KOMPETENSI 
DASAR 

HASIL 
BELAJAR 

INDIKATOR 

Anak mampu 
memahami 
konsep 
sederhana, 
memecahkan 
masalah 

Anak dapat 
memahami 
benda di 
sekitarnya 
menurut 
bentuk, 

1. Mengelompokkan benda 
dengan berbagai cara menurut 
ciri-ciri tertentu. 
Misal:menurut warna, bentuk, 
ukuran, jenis dll. 
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sederhana dalam 
kehidupan 
sehari-hari. 

jenis dan 
ukuran. 

2. Menunjuk dan mencari 
sebanyak-banyaknya benda, 
hewan, tanaman, yang 
mempunyai warna, bentuk, 
ukuran atau menurut ciri-ciri 
tertentu. 

3. Mengenal perbedaan kasar-
halus, berat-ringan, panjang-
pendek, jauh-dekat, banyak 
dan sedikit, sama-tidak sama, 
tebal-tipis. 

4. Membedakan macam-macam 
suara. 

5. Memasangkan benda sesuai 
dengan pasanganya, jenisnya, 
persamaannya dll. 

6. Menyebutkan dan 
menceritakan perbedaan dua 
buah benda. 

7. Menunjukan kejanggalan 
suatu gambar. 

8. Menyusun benda dari besar-
kecil atau sebaliknya. 

 Anak dapat 
memahami 
konsep-
konsep 
sains 
sederhana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Mencoba dan menceritakan 
tentang apa yang terjadi jika; 
warna dicampur, prosses 
pertumbuhan tanaman, balon 
ditiup lalu dilepaskan, benda-
benda dimasukkan kedalam 
air  (terapung, melayang, 
tenggelam), benda-benda 
dijatuhkan (gravitasi), benda-
benda didekatkan dengan 
magnet, mengamati benda 
dengan kaca pembesar, 
macam-macam rasa, mencium 
macam-macam bau, 
mendengar macam-macam 
bunyi. 

10. Mengungkapkan sebab-
akibat. Misalnya: mengapa 
kita sakit gigi? 

11. Mengungkapkan asal 
mula/terjadinya sesuatu. 
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 Anak dapat 
memahami 
bilangan. 

12. Membilang/menyebut urutan 
bilangan dari 1 sampai 20. 

13. Membilang (mengenal konsep 
bilangan dengan benda-
benda) sampai 10. 

14. Membuat urutan bilangan 1-
10 dengan benda-benda. 

15. Menghubungkan/memasangk
an lambang bilangan dengan 
benda-benda sampai 10 (anak 
tidak disuruh menulis). 

16. Membedakan dan membuat 2 
kumpulan benda yang sama 
jumlahnya, yang tidak sama, 
lebih banyak dan lebih 
sedikit. 

 Anak dapat 
memahami 
bentuk 
geometri. 

17. Membuat bentuk-bentuk 
geometri. 

18. Mengelompokan bentuk-
bentuk 3 dimensi (benda-
benda sebenarnya) yang 
berbentuk geometri 
(lingkaran, segitiga, 
segiempat). 

19. Memasangkan  bentuk 
geometri dengan benda tiga 
dimensi yang bentuknya sama 
(lingkaran-bola, segiempat-
balok). 

20. Menyusun kepingan puzzle 
menjadi bentuk utuh (lebih 
dari 8 kepingan). 

21. Mengerjakan “maze” 
(mencari jejak) yang lebih 
kompleks (3-4 jalan). 

 Anak dapat 
memahami 
ukuran. 
 
 
 
 
 
 
 
 

22. Mengukur panjang dengan 
langkah, jengkal, lidi, ranting, 
penggaaris, meteran dll. 

23. Membedakan berat benda 
dengan timbangan 9buatan 
atau sebenarnya). 

24. Mengisi dan menyebutkan isi 
wadah (1 gelas, 1 botol dll) 
dengan air, pasir, biji-bijian, 
beras dll. 
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 Anak dapat 
memahami 
konsep 
waktu. 

25. Menyatakan waktu yang 
dikaitkan dengan jam. 

26. Mengetahui jumlah hari 
dalam satu minggu, satu bulan 
dan mengetahui jumlah bulan 
dalam satu tahun. 

27. Menceritakan kegiatan sehari-
hari sesuai dengan waktunya. 
Misalnya:waktu tidur, waktu 
sekolah dll. 

28. Menggunakan konsep waktu 
(hari ini, nanti, sekarang, 
besok, kemarin dll). 

29. Anak dapat memahami 
konsep-konsep matematika 
sederhana. 

30. Menyebutkan hasil 
penambahan dan pengurangan 
dengan benda sampai 10. 

31. Memperkirakan urutan 
berikutnya setelah melihat 
bentuk lebih dari 3 pola yang 
berurutan. Misal:merah, putih, 
biru, merah, putih, biru, ..... 

32. Meniru pola dengan 
menggunakan berbagai benda. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. SETTING PENELITIAN 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian tindakan ini dilakukan di Taman Kanak-kanak Pertiwi 

Kenjer Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo. Peneliti memilih 

Taman Kanak-kanak Pertiwi Kenjer sebagai tempat penelitian karena 

tempat peneliti bertugas sebagai pendidik di Taman Kanak-kanak 

tersebut. Dan anak Taman Kanak-kanak Pertiwi Kenjer dalam 

pengetahuan sains kurang berkembang. Dengan melakukan penelitian 

perbaikan kegiatan di Taman Kanak-kanak tempat peneliti sendiri, 

tentunya akan memudahkan bagi peneliti dalam memperoleh data dan 

sekaligus hasil perbaikan akan langsung dirasakan. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober sampai Nopember 2012. 

Pada persiapan penulisan laporan perbaiakan  pembelajaran, kegiatan 

penelitian dimulai dari persiapan penyusunan rencana perbaikan 

pembelajaran/kegiatan, menyusun instrument penelitian, pengumpulan 

data, penentuanan pembahasan masalah hingga laporan hasil 

penelitian. 
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B. SUBJEK PENELITIAN 

Penelitian kegiatan ini dilakukan pada Taman Kanak-kanak Pertiwi 

Kenjer Kelompok B dengan jumlah anak 19 yang terdiri dari 11 anak 

perempuan dan 8 anak laki-laki. Anak-anak sangat menyukai semua 

kegiatan yang diberikan guru, namun ada kecenderungan mereka pada 

kegiatan pengembangan sains kurang berminat, sehingga tujuan kegiatan 

belum dapat dicapai dengan optimal sebagaimana harapan guru. 

 

C. SUMBER DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

1. Sumber Data 

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh (Arikunto, 

2002:114). Dalam penelitian tindakan kelas ini, sumber datanya terdiri 

atas: 

a. Person, yakni sumber data yang berasal dari siswa dan guru Taman 

Kanak-kanak Pertiwi Kenjer, Kecamatan Kertek, Kabupaten 

Wonosobo. 

b. Place, yakni sumber data yang menyajikan tampilan berupa 

keadaan diam dan bergerak. Sumber data yang diam seperti ruang 

kelas TK Pertiwi Kenjer, lingkungan sekitar TK Pertiwi Kenjer, 

kelengkapan alat dan sejenisnya. Sedangkan sumber data yang 

bergerak, yakni aktivitas guru dan siswa TK Pertiwi Kenjer dalam 

proses pembelajaran yang menerapkan konsep sains. 
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2. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Observasi  

Teknik ini di gunakan untuk mengamati pelaksanaan dan 

perkembangan pengetahuan sains yang dilakukan guru dan anak 

pada kegiatan eksplorasi lingkungan sekitar. 

Observasi/pengamatan merupakan cara untuk mengetahui apa saja 

yang dilakukan anak. Perilaku, sifat, keinginan, kesenangan, 

kemampuan, dan tahap perkembangan dapat diketahui  melalui 

pengamatan terhadap anak. Catatan pengamatan terhadap anak 

tersebut dapat dijadikan masukan bagi guru mengenai 

perkembangan anak (Widarni D Wijana,2008 : 6.5). Observasi 

dilakukan terhadap anak-anak, guru dan proses kegiatan belajar. 

Selain itu observasi juga dilakukan terhadap dokumen-dokumen 

yang dapat membantu pemecahan masalah. Dengan observasi 

peneliti dapat memantau proses dan dampak perbaikan yang 

direncanakan. Adapun observasi yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah observasi sistematis (pengamat menggunakan pedoman 

sebagai instrumen pengamatan). 

b. Dokumentasi  

Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data dari seluruh 

dokumentasi yang ada. Dokumentasi dalam Kamus Besar Bahasa 
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Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai sesuatu yang tertulis, 

tercetak atau terekam yang dapat dipakai sebagai bukti atau 

keterangan. Data dokumentasi pada penelitian ini adalah foto-foto 

kegiatan pembelajaran, lembar pengamatan anak, lembar observasi 

guru dan anak.  

c. Unjuk kerja anak 

Pengumpulan data dengan metode tes ini dilakukan dengan unjuk 

kerja anak. Bagaimana anak dapat menunjukan kemampuannya 

dalam mengikuti kegiatan bermain dan belajar bersama guru. 

Apakah anak mampu mencapai kemampuan indikator yang di 

harapkan dengan kisi-kisi soal yang telah ditentukan atau 

sebaliknya. 

 

D. VALIDITAS DATA 

Dalam penelitian ini menggunakan validitas isi. Validitas isi 

(content validity) adalah validitas instrumen yang memiliki kandungan isi 

butir butir soal item pertanyaan yang dibuat sesuai dengan topik penelitian 

dan bisa menggali jawaban responden sesuai dengan permasalahan yang 

sudah dirumuskan. Disini peneliti telah menentukan kisi-kisi materi yang 

akan disampaikan dalam rangka mencapai aspek indikator yang ingin 

dicapai. 
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E. ANALISIS DATA 

Analisis data adalah suatu cara menganalisis data yang diperoleh 

selama peneliti mengadakan penelitian. Penelitian ini termasuk penelitian 

kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif data yang terkumpul dianalisa 

secara diskriptif presentase. Tingkat perubahan yang terjadi diukur dengan 

persen. Jumlah anak yang mampu mencapai indikator keberhasilan dibagi 

jumlah anak seluruh yang diteliti dikalikan seratus persen, maka diketahui 

presentase dari tingkat keberhasilan tindakan. Hal tersebut dapat diketahui 

dengan rumus:   

P = 
�

�
 × 100% 

Keterangan : 

P : Presentase tingkat perubahan 

N : Nilai yang diperoleh 

A : Jumlah anak 

 

Sedangkan secara kualitatif menerangkan aktivitas anak dan guru 

yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan unjuk kerja selama 

penelitian berlangsung. 
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F. INDIKATOR KEBERHASILAN 

Indikator keberhasilan dalam penelitian ini apabila minimal 75% 

dari jumlah anak didik kriteria ketuntasan yang telah ditentukan oleh 

peneliti. Anak yang telah memperoleh angka 4 berarti telah memenuhi 

kriteria tuntas sempurna. Sedangkan anak yang mampu mencapai kriteria 

dengan nilai 3 berarti anak telah memenuhi kriteria tuntas. Kemudian bagi 

anak yang memperoleh nilai 1 dan 2 berarti anak tersebut belum mencapai 

kriteria tuntas dan aspek indikator yang diharapkan belum dapat dicapai 

oleh anak. Angka keberhasilan 75% itu didapat dari anak yang 

memperoleh nilai 4 dan 3. 

 

G. PROSEDUR TINDAKAN PENELITIAN 

Rancangan yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah Penelitian 

Tindakan Kelas. Penelitian Tindakan Kelas merupakan suatu pendekatan 

dalam memecahkan masalah pendidikan yang bertujuan untuk 

memperbaiki situasi belajar dikelasnya (Anna Poedjiaji, 2007 : 6.21). 

Desain dalam penelitian ini meliputi perencanaan (planning), tindakan 

(acting), observasi (observing) dan refleksi (reflecting) yang diikuti 

dengan perencanaan ulang yang dilaksanakan secara berkelanjutan 

berulang atau siklus. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menstimulasi 

keterampilan murid Taman Kanak-kanak Pertiwi Kenjer dalam sains 

dilakukan selama 3 siklus.   
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     Perencanaan 

        Refleksi  Siklus 1         Pelaksanaan   

     Pengamatan 

   Perencanaan 

Refleksi  Siklus  II       Pelaksanaan    

Pengamatan   

   Perencanaan 

Refleksi  Siklus III         Pelaksanaan   

   Pengamatan 

   ? 

Bagan Tahapan dalam Penelitian Tindakan Kelas     

1. Siklus 1 

a. Perencanaan 

1) Tema/subtema kegiatan : Binatang / ciri-ciri binatang 

2) Jenis kegiatan yang dihubungkan dengan tema. 

Jenis kegiatan : Meneliti Ayam 
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3) Menentukan media yang digunakan. 

Siklus 1 ini dengan media nyata binatang 

peliharaan.Yaitu ayam yang terdiri dari ayam jago dan 

ayam betina sebagai objek pengamatan anak. 

4) Aturan Kegiatan 

a) Guru menjelaskan mengenai macam-macam binatang 

peliharaan keluarga misalnya ayam. Dan 

menjelaskan macam-macam ayam yang ada di 

sekitar kita. 

b) Anak dibagi menjadi 4 kelompok. 

c) Guru membagikan lembar isian sebagai pengamatan 

anak dan menjelaskan cara pengisian lembar 

pengamatan. 

5) Tempat pelaksaan di lingkungan sekitar sekolah. 

6) Menentukan jenis evaluasi (evaluasi yang dilakukan 

dengan cara observasi). 

7) Membuat lembar pengamatan/lembar observasi. 

b. Pelaksanaan 

1) Mengajak anak duduk dalam satu kelompok besar. 

2) Mengondisikan anak untuk memperhatikan aturan 

kegiatan. 

3) Menjelaskan aturan kegiatan Eksplorasi Lingkungan 

Sekitar. 
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a) Anak dibagi menjadi 4 kelompok, setiap kelompok 

terdiri dari 5 atau 4 anak dan bertugas mengamati 

binatang ayam jantan dan betina secara bergantian. 

b) Guru menjelaskan cara pengisian lembar 

pengamatan 

4) Membebaskan anak untuk bereksplorasi dengan 

binatang ayam yang diamatinya. 

5) Setelah selesai pengamatan, anak menyerahkan lembar 

pengamatan pada guru. 

6) Guru mengevaluasi lembar pengamatan anak dan 

mengadakan tanya jawab atas apa yang menjadi 

pengamatan anak. 

7) Guru menjelaskan bagian-bagian tubuh binatang ayam 

yang telah diteliti anak sebagai penguat dan revisi bagi 

hasil pengamatan yang kurang tepat. 

8) Guru selalu memotivasi anak. 

9) Guru melakukan pujian dan penghargaan setiap siswa 

yang telah melakukan pengamatan dengan baik. 

10) Guru memberikan arahan yang memotivasi saat 

ditemukan anak yang melanggar saat kegiatan sains. 

c. Pengamatan/observasi 

Pengamatan pada siklus 1 dilakukan terhadap guru dan 

anak. Observasi terhadap guru tentang bagaimana guru 
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dalam menerapkan metode eksplorasi lingkungan sekitar. 

Observasi terhadap anak tentang keaktifan anak dalam 

mengikuti kegiatan dan perkembangan anak dalam 

kemauannya untuk mengetahui sains selama mengikuti 

kegiatan bermain dan belajar dengan eksplorasi lingkungan 

sekitar. 

d. Refleksi  

Refleksi ini dilakukan segera setelah tindakan dan 

observasi pada siklus 1 selesai dilakukan. Peneliti dan guru 

mencari kelebihan maupun kekurangan yang terjadi pada 

siklus 1 sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan siklus 

11. Peneliti menganalisis hasil observasi pada siklus 1.  

 

2. Siklus 11 

a. Perencanaan 

1) Tema/subtema kegiatan : Binatang / ciri-ciri binatang 

2) Jenis kegiatan yang dihubungkan dengan tema. 

Jenis kegiatan : Meneliti Kucing 

3) Menentukan media yang digunakan. 

Siklus II ini dengan media nyata, yaitu binatang Kucing 

sebagai objek pengamatan anak. 
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4) Aturan Kegiatan 

a) Guru menjelaskan mengenai   binatang Kucing. 

b) Anak dibagi menjadi 4 kelompok 

c) Guru membagikan lembar isian sebagai pengamatan 

anak dan menjelaskan cara pengisian lembar 

pengamatan. 

5) Tempat pelaksaan di lingkungan sekitar sekolah. 

6) Menentukan jenis evaluasi (evaluasi yang dilakukan 

dengan cara observasi). 

7) Membuat lembar pengamatan/lembar observasi. 

b. Pelaksanaan 

1) Mengajak anak duduk dalam satu kelompok besar. 

2) Mengondisikan anak untuk memerhatikan aturan 

kegiatan. 

3) Menjelaskan aturan kegiatan Eksplorasi Lingkungan 

Sekitar. 

a) Anak dibagi menjadi 4 kelompok, setiap kelompok 

terdiri dari 5 atau 4 anak dan bertugas mengamati 

kucing. 

b) Guru menjelaskan cara pengisian lembar 

pengamatan 

4) Membebaskan anak untuk bereksplorasi dengan 

binatang kucing yang diamatinya. 
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5) Setelah selesai pengamatan, anak menyerahkan lembar 

pengamatan pada guru. 

6) Guru mengevaluasi lembar pengamatan anak dan 

mengadakan tanya jawab atas apa yang menjadi 

pengamatan anak. 

7) Guru menjelaskan bagian-bagian tubuh binatang kucing 

yang telah diteliti anak sebagai penguat dan revisi bagi 

hasil pengamatan yang kurang tepat. 

8) Guru selalu memotivasi anak. 

9) Guru melakukan pujian dan penghargaan setiap siswa 

yang telah melakukan pengamatan dengan baik. 

10) Guru memberikan arahan yang memotivasi saat 

ditemukan anak yang melanggar saat kegiatan sains 

c. Pengamatan/observasi 

Pada siklus II ini peneliti mengamati bagaimana 

perkembangan yang telah terjadi setelah dilakukan 

eksplorasi lingkungan sekitar dan perkembangan anak 

dalam pengetahuannya mengenai sains. 
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d. Refleksi   

Refleksi ini dilakukan segera setelah tindakan dan 

observasi pada siklus II selesai dilakukan. Peneliti mencari 

kelebihan maupun kekurangan yang terjadi pada siklus II 

sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan siklus III. 

Peneliti menganalisis hasil observasi pada siklus II.  

 

3. Siklus III 

a. Perencanaan 

1) Tema/subtema kegiatan : Binatang / ciri-ciri binatang 

2) Jenis kegiatan yang dihubungkan dengan tema. 

Jenis kegiatan : Meneliti Ikan dan sapi. 

3) Menentukan media yang digunakan. 

Siklus III ini dengan media nyata binatang Ikan dan sapi 

sebagai objek pengamatan anak.  

4) Aturan Kegiatan 

a) Guru menjelaskan mengenai macam-macam 

binatang peliharaan misalnya ikan dan sapi.  

b) Anak dibagi menjadi 4 kelompok. 

c) Guru membagikan lembar isian sebagai pengamatan 

anak dan menjelaskan cara pengisian lembar 

pengamatan. 

5) Tempat pelaksaan di lingkungan sekitar sekolah. 
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6) Menentukan jenis evaluasi (evaluasi yang dilakukan 

dengan cara observasi). 

7) Membuat lembar pengamatan/lembar observasi. 

b. Pelaksanaan 

1) Mengajak anak duduk dalam satu kelompok besar. 

2) Mengondisikan anak untuk memerhatikan aturan 

kegiatan. 

3) Menjelaskan aturan kegiatan Eksplorasi Lingkungan 

Sekitar. 

a) Anak dibagi menjadi 4 kelompok, setiap kelompok 

terdiri dari 5 atau 4 anak dan bertugas mengamati 

semua binatang secara bergantian. 

b) Guru menjelaskan cara pengisian lembar 

pengamatan 

4) Membebaskan anak untuk bereksplorasi dengan 

binatang yang diamatinya. 

5) Setelah selesai pengamatan, anak menyerahkan lembar 

pengamatan pada guru. 

6) Guru mengevaluasi lembar pengamatan anak dan 

mengadakan tanya jawab atas apa  yang menjadi 

pengamatan anak. 
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7) Guru menjelaskan binatang yang telah diteliti anak 

sebagai penguat dan revisi bagi hasil pengamatan yang 

kurang tepat. 

8) Guru selalu memotivasi anak. 

9) Guru melakukan pujian dan penghargaan setiap siswa 

yang telah melakukan pengamatan dengan baik. 

10) Guru memberikan arahan yang memotivasi saat 

ditemukan anak yang melanggar saat kegiatan sains. 

c. Pengamatan/observasi 

Observasi/pengamatan merupakan cara untuk 

mengetahui apa saja yang dilakukan anak. Perilaku, sifat, 

keinginan, kesenangan, kemampuan, dan tahap 

perkembangan dapat diketahui melalui pengamatan 

terhadap anak. Catatan pengamatan terhadap anak tersebut 

dapat dijadikan masukan bagi guru mengenai 

perkembangan anak (Widarni D Wijana,2008 : 6.5). 

Observasi ditunjukkan terhadap tindakan, pengaruh dan 

hasil dari tujuan yang ingin dicapai. Seberapa jauh 

pengaruh akibat dari tindakan yang telah diperlakukan. 

Adakah peningkatan kemampuan sains anak didik setelah 

dilakukan tindakan dengan eksplorasi  lingkungan sekitar.  
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d. Refleksi  

Refleksi merupakan pengkajian terhadap 

keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian tujuan sementara 

dan untuk menentukan tindak lanjut dalam rangka 

mencapai tujuan akhir yang mungkin ditetapkan dalam 

rangka pencapaian berbagai tujuan sementara lainnya. 

Peneliti menganalisis dari semua hasil penelitian tindakan. 

Diharapkan dengan eksplorasi lingkungan sekitar maka 

pengetahuan sains anak Taman Kanak-kanak Pertiwi 

Kenjer meningkat.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Daerah Penelitian 

TK Pertiwi Kenjer Dusun Kenjer Kelurahan Kertek Kecamatan 

Kertek Kabupaten Wonosobo berdiri sejak 1 Oktober 1980. TK Pertiwi 

Kenjer di bawah pengelolaan Kelurahan Kertek dan selama ini ibu Endang 

Sri Handayaningsih, S.Pd.AUD sebagai kepala TK Pertiwi Kenjer. TK 

Pertiwi Kenjer terletak di Jln. Semayu Km. 1, Dusun Kenjer Kelurahan 

Kertek Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo. Adapun batas TK Pertiwi 

Kenjer adalah : 

1. Batas sebelah utara jalan desa. 

2. Batas sebelah barat rumah warga. 

3. Batas sebelah selatan rumah warga. 

4. Batas sebelah timur rumah warga 

TK Pertiwi Kenjer memiliki luas tanah 125 m2 dan luas bangunan 108 

m2. Terdiri dari satu ruang kantor berukuran 12 m2, satu ruang kelas 

berukuran 96 m2 dan halaman teras. 

Jumlah anak didik TK Pertiwi Kenjer sebanyak 40 anak. Terdiri dari 

21 anak TK kelompok A dan 19 anak TK kelompok B. Dari 40 anak didik itu 

di bawah pengajaran 3 guru. 3 guru itu terdiri dari ibu Endang Sri 

Handayaningsih, S.Pd.AUD sebagai kepala TK, ibu Muaripah, S.Pd.AUD 
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sebagai wali kelas TK kelompok A dan ibu Dwi Erawati sebagai wali kelas 

TK kelompok B. 

 

B. Hasil Pengamatan Sebelum Diberikan Tindakan 

Hasil penelitian pengetahuan anak didik diperoleh dengan prosedur 

tindakan penelitian kelas melalui penerapan metode eksplorasi lingkungan 

sekitar untuk meningkatkan pengetahuan sains anak didik TK Pertiwi Kenjer 

Kelurahan Kertek Wonosobo dapat di deskripsikan sebagai berikut : 

Observasi awal dilakukan pada saat Kegiatan Belajar Mengajar. Pada 

saat kegiatan guru akan merasa lebih tenang dan senang ketika anak-anak 

melakukan aktivitas kegiatan secara runtut dan tertib mulai dari berbaris 

harus rapi, siap berdiri dengan tegak, teratur, tertib, tidak berisik, anak-anak 

bisa duduk tenang. Sampai masuk di kelas anak langsung duduk rapi dan 

anteng mendengarkan apa yang disampaikan guru dan melaksanakan segala 

perintah guru pada saat itu. Tertib, teratur, tenang dan tidak berisik itulah 

yang diharapkan guru sehingga guru dapat dengan lancar menyampaikan 

materi pembelajaran. Jadi anak lebih banyak aktivitas mendengarkan dan 

pasif dalam kegiatan. 

Penyampaian materi yang dilakukan pendidik atau guru bersifat teori 

atau cenderung menggunakan ceramah. Guru juga dalam menerangkan tidak 

menggunakan benda kongkrit serta dilakukan di dalam kelas, anak tidak 

diajak untuk terjun ke lingkungan praktik langsung. Sehingga anak bosan, 

kurang faham dan tidak mempunyai pengalaman nyata yang menyenangkan. 
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Sebenarnya dari pengalaman yang diperoleh anak maka akan menggali 

pengetahuannya dan memunculkan ide-ide baru yang cemerlang. 

Berikut hasil pengamatan terhadap guru saat mengajar di kelas. 

 

Tabel 1 
Hasil Pengamatan Kemampuan Guru Dalam Mengajar Sebelum Dilakukan 

Tindakan Kelas 
 

No  Aspek yang diamati Kategori  
1 Membuat Rencana Kegiatan Harian sesuai kurikulum 

yang ada 
B  

2 Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan 
 

C  

3 Memperhatikan dan melaksanakan prinsip-prinsip 
pembelajaran 

C 

4 Melakukan evaluasi pembelajaran 
 

C  

 

Keterangan kategori : 

Sangat baik : 4,5 - 5 

Baik  : 3,5 - 4 

Cukup baik : 2,5 - 3 

Kurang : 1 - 2 

 

Observasi berikutnya dilakukan pada program perencanaan RKH atau 

Rencana Kegiatan Harian. Fokus observasi terhadap program perencanaan 

yang bertujuan untuk membantu perkembangan anak dalam hal pengetahuan 

sains seperti yang ada dalam Permendiknas No 58 Tahun 2009 dan 

Kurikulum Taman Kanak-Kanak Tahun 2004. 
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Tabel 2 
Fokus Observasi dalam Pengetahuan Sains Anak 

 
Permendiknas No 58 Tahun 2009 Kurikulum Taman Kanak-Kanak Tahun 2004 

Aspek : “Kognitif” 
Lingkup Perkembangan : 
“Pengetahuan umum dan sains” 
Tingkat pencapaian Perkembangan : 
“Mengklasifikasikan benda 
berdasarkan fungsi” 
Butir Indikator : 
No.1 “ Menyebutkan persamaan 

hewan” 
No.2 “ Menunjuk sebanyak-

banyaknya ciri-ciri hewan” 
No.3 “ Membedakan bermacam-

macam rasa, bau dan suara 
berdasarkan percobaan” 

No.5   “ Membedakan konsep kasar-
halus melalui panca indera” 

Kompetensi Dasar : 
“Anak mampu memahami konsep sederhana, 
memecahkan masalah sederhana dalam 
kehidupan sehari-hari” 
Hasil Belajar : 
“Anak dapat memahami benda di sekitarnya 
menurut bentuk, jenis dan ukuran” 
Butir Indikator : 
No.2 “ Menunjuk dan mencari sebanyak-

banyaknya ciri-ciri hewan” 
No.3 “ Mengenal perbedaan kasar-halus, 

berat-ringan, panjang-pendek, banyak 
dan sedikit, sama-tidak sama” 

No.5    “  Menyebutkan persamaan hewan” 
No.6 “ Menyebutkan dan menceritakan 

perbedaan dua hewan” 
 

Indikator ini ternyata kurang mendapat perhatian banyak di kelas 

kelompok B. Hasil observasi menunjukkan bahwa indikator-indikator 

tersebut di atas selama setengah semester atau 3-4 bulan, kelompok B ini 

hanya mendapat pengajaran sebanyak 3 kali. Idealnya indikator ini bisa 

diberikan satu tema minimal dua kali maka selama ini sudah harus mendapat 

6 kali.  

Hasil observasi berikutnya adalah hasil evaluasi indikator no. 2, 3, 5 

dan 6 yang telah dicapai oleh kelompok B dari 19 anak didik TK kelompok B 

yang memperoleh nilai bulat penuh sebanyak 2 anak, yang memperoleh nilai 

centang sebanyak 5 anak dan yang 12 mendapat nilai bulat kosong. Atau jika 

dalam pernyataan persen maka keberhasilan ketercapaian indikator-indikator 
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di atas maka baru 31%. Dengan tabel observasi dapat kita lihat sebagai 

berikut. 

Tabel 3 
Hasil Pengamatan Pengetahuan Sains Anak Sebelum Dilakukan Tindakan 

Di TK Pertiwi Kenjer Kertek Wonosobo 
 

Indikator Hasil Pengamatan Jumlah 
Yang 
Tuntas 

% 

1 2 3 4 

1. Menunjuk dan menyebutkan 
sebanyak-banyaknya ciri-ciri 
objek. 

7 5 5 2 7 36% 

2. Mengetahui persamaan kedua 
objek. 

8 5 4 2 6 32% 

3. Mengetahui perbedaan kedua 
objek. 

7 5 5 2 7 36% 

4. Menemukan ciri-ciri 
penemuannya sendiri 

9 6 2 2 4 21% 

5. Menceritakan pengetahuan dan 
pengalamannya 

10 5 2 2 4 21% 

 

Keterangan nilai: 

1 = tidak mampu 

2 = cukup mampu 

3 = mampu 

4 = sangat mampu 

 

Sebagaimana tercantum pada tabel 3 terlihat sangat memprihatinkan. 

Jika anak-anak dibiarkan dalam keadaan ini, maka hal ini akan sangat 

mempengaruhi perkembangan aspek lainnya untuk selanjutnya. Salah satu 

bentuk tindakan yang bisa diberikan oleh peneliti yaitu dengan menerapkan 

sebuah metode pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan anak didik 

TK Pertiwi Kenjer kelompok B dalam sains. Metode yang dimaksud adalah 
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metode Eksplorasi Lingkungan Sekitar. Pemberian tindakan dengan 

menggunakan metode Eksplorasi Lingkungan Sekitar ini diharapkan mampu 

memecahkan masalah anak TK Pertiwi Kenjer kelompok B Kertek 

Wonosobo dalam pengetahuan sains. 

 

C. Hasil Penelitian Setelah Diberikan Tindakan 

1. Deskriptif Data Pelaksanaan Tindakan Siklus 1  

a. Perencanaan  

1) Tema kegiatan Binatang 

2) Kegiatan yang dilakukan anak meneliti tentang ayam, yang terdiri 

dari ayam jantan dan ayam betina 

3) Media yang digunakan  

a) Saat guru menerangkan sebelum anak melakukan penelitian 

menggunakan media gambar ayam. 

b) Saat anak meneliti ayam menggunakan media nyata ayam 

jantan dan ayam betina 

4) Sebelum dimulai guru menjelaskan aturan pelaksanaan kegiatan. 

Aturan pelaksanaan kegiatan eksplorasi lingkungan sekitar yang 

pertama yaitu guru menjelaskan cara pengisian data yang akan di 

isi anak saat eksplorasi. Kemudian anak bereksplorasi dengan 

objek yang diamatinya yaitu ayam jantan dan ayam betina. Setelah 

anak selasai meneliti ayam, data penelitian anak di kumpulkan 

kembali kepada guru. 
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5) Tempat kegiatan di dalam dan di luar kelas yaitu di lingkungan 

perkampungan sekitar sekolah TK Pertiwi Kenjer. 

6) Peneliti atau guru mempersiapkan pertanyaan sesuai dengan tema 

dan kegiatan untuk merangsang anak dalam pengetahuannya. 

7) Peneliti/guru membuat lembar observasi. 

8) Selama kegiatan peneliti/guru selalu mengobservasi. 

b. Pelaksanaan   

1) Peneliti berkolaborasi dengan guru pendamping dalam kegiatan. 

2) Guru mengkondisikan anak dalam satu kelompok besar dan duduk 

di karpet. 

3) Guru menjelaskan aturan kegiatan eksplorasi lingkungan sekitar. 

Aturan kegiatan yang pertama yaitu sebelum anak terjun ke 

lapangan terlebih dahulu guru menjelaskan mengenai ayam di 

selingi dengan mengajak anak melakukan tepuk “Ayam” bersama 

dan kemudian anak dibagi menjadi 4 kelompok, setiap kelompok 

terdiri dari 5 atau 4 anak dan bertugas mengamati semua binatang 

secara bergantian. Guru menjelaskan cara pengisian lembar 

pengamatan. Kemudian setelah anak menyelesaikan tugasnya, data 

yang telah di isi anak di kumpulkan kembali ke guru. 

4) Guru memberikan pertanyaan sederhana sesuai kegiatan untuk 

merangsang anak dalam pengetahuannya mengenai sains dalam hal 

ini yang telah diteliti anak yaitu ayam. 
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5) Guru selalu memotivasi anak dengan tepuk, lagu mengenai tema 

atau dengan memegang kepala dan mengelusnya sambil 

mengarahkan anak yang melanggar aturan kegiatan. 

6) Guru memberikan arahan yang memotivafasi saat ditemukan  anak 

yang melanggar peraturan. 

7) Guru selalu memberikan pujian dan penghargaan setiap anak yang 

telah mampu menyebutkan ciri-ciri ayam dengan baik, Ok... itu 

pendapat yang bagus atau bahasa isyarat dengan acungan jari 

jempol, mengangguk atau ekspresi senyum. 

8) Guru menyimpan  dan menulis  dari semua kegiatan yang telah 

dilakukan anak-anak. 

c. Hasil Observasi 

Guru selalu mengamati jalannya pelaksanaan tindakan kelas 

dengan kegiatan yang menggunakan metode eksplorasi lingkungan 

sekitar dengan lembar observasi yang telah disiapkan. 

Pada saat guru menyampaikan tentang kegiatan yang akan 

dimulai, anak-anak terlihat senang dan ingin segera melihat media 

yang dibawa guru dan antusias untuk segera melakukan penelitian. 

Pada siklus 1 guru membawa media gambar ayam yang terdiri dari 

ayam jantan dan  ayam betina. Saat guru menunjukan gambar satu 

persatu anak terlihat senang dan mengikuti semua kegiatan. Demikian 

juga pada saat anak mulai keluar dari kelas dan mencari ayam untuk 

ditelitinya anak terlihat sangat antusias dan berusaha meneliti ayam 
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tersebut dengan seksama. Setelah anak kembali ke dalam kelas dan 

menyerahkan hasil penelitiannya kepada guru, guru memancing 

pengetahuan anak saat meneliti ayam tadi. Ketika salah satu anak 

menyampaikan pengetahuannya menyebutkan ciri-ciri ayam dan 

mendapat pujian dari guru maka anak yang lainnya berusaha 

menyebutkan ciri-ciri ayam yang lain, saat menyebutkan ciri-ciri 

ayam dan dia mendapatkan pujian maka dia akan berusaha 

mengungkapakan pengetahuannya yang lain lagi dan begitu 

seterusnya tanpa guru menyalahkan atau mengkritik dari 

pengetahuannya yang diperolehnya saat meneliti ayam tadi sehingga 

anak-anak bersahut-sahutan menyapaikan pengetahuannya. 

Pengetahuan yang di kemukakan anak kadang tidak pernah 

terlintas dibenak orang dewasa bahkan terdengar lucu, namun guru 

harus bisa mengendalikan suasana agar anak tidak malu setelah 

menyampaikan pengetahuannya yang sedikit aneh. Semakin aneh-

aneh maka akan merangsang anak-anak yang lain untuk mencari tahu 

hal yang baru dengan apa yang telah ditelitinya. Berikut berbagai ide 

ciri ayam yang di temukan oleh anak saat penelitian dan berdasarkan 

pengalamannya yang pernah anak peroleh. 

Tabel 4 
Ciri-ciri Ayam yang Lain yang Ditemukan Anak Berdasarkan Pengamatan dan 

Pengalaman Anak 
 

No Nama Ciri ayam yang lain yang di temukan anak 
1.  Ibra   Tidak punya gigi, kukunya panjang, jarinya 4. 
2.  Reza  Telinganya kecil, hidungnya nempel di cucuk, bisa terbang 

dikit. 
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3.  Salma  Kalau minum sambil lihat ke atas (ndengak), ayam jantan 
kalau bersuara juga lihat ke atas, lidahnya lancip. 

4.  Eva  Suara ayam jantan lebih keras dari ayam betina,kakinya 
selain untuk jalan juga untuk mencari makan. 

5.  Nova  Rumahnya dikandang, ayam jago suka berantem, lehernya 
agak panjang. 

6.  Tika  Bau tidak pernah mandi, cara panggil ayam ker ker ker. 
7.  Avin  Bulunya bisa buat kok main bulu tangkis. 
8.  Yulia  Ayam jantan bangunnya lebih pagi karena kukuruyuk 

bangunin orang-orang. 
9.  Alfiya  Ayam kalau mau bertelur berisik. 

 

d. Refleksi  

Deskripsi data hasil penerapan metode eksplorasi lingkungan 

sekitar untuk meningkatkan pengetahuan sains pada siklus 1 adalah: 

Berdasarkan pelaksanaan siklus 1, dari 19 anak ada yang sudah 

mencapai kemampuan maksimal walaupun masih beberapa anak saja. 

Persentase ketercapaian anak dalam pengetahuan sainsnya sebanyak 

41% dengan demikian telah terjadi peningkatan 10% dari yang semula 

31% pada pra siklus atau sebelum dilakukan tindakan. Walaupun 

sudah menunjukan perubahan yang meningkat namun masih 

dibutuhkan tindakan lagi pada siklus II supaya mencapai indikator 

keberhasilan. 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dan untuk dilakukan 

perbaikan dalam pelaksanaan siklus 1 yaitu penguasaan materi oleh 

guru yang sangat mempengaruhi utamanya untuk merangsang anak 

dalam pengatahuannya dan teknik penggunaan metode eksplorasi 

lingkungan sekitar untuk lebih membebaskan lagi dalam 

bereksplorasi. 
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2. Aktivitas Anak Didik dalam Pengetahuannya mengenai Sains dengan 

Eksplorasi Lingkungan Sekitar Pada Siklus 1. 

Berikut ini hasil tebel pengamatan kegiatan Eksplorasi Lingkungan 

Sekitar meneliti ayam. 

Tabel 5 
Data Hasil Pengamatan Kegiatan Eksplorasi Lingkungan Sekitar 

Meneliti Ayam 
 

Indikator  Sub Indikator  Nilai  Jumlah 
Yang 
Tuntas 

% 

1 2 3 4 

Identifikasi 
berdasarkan 
ciri-ciri objek. 

Menyebutkan 
sebanyak-
banyaknya ciri-
ciri ayam 

4 5 5 5 10 53% 

Mengklasifika 
sikan objek 
sesuai dengan 
pengamatan. 
 
 
 

Anak dapat 
menyebutkan 
persamaan antara 
ayam jantan dan 
ayam betina. 

5 6 5 3 8 42% 

Anak dapat 
menyebutkan 
perbedaan antara 
ayam jantan dan 
ayam betina. 

6 4 5 4 9 47% 

Pengetahuan 
orisinil dari 
eksplorasi 
lingkungan 
sekitar 
 

Menemukan ide 
ciri ayam 
penemuannya 
sendiri. 

10 3 2 4 6 32% 

Anak mampu 
menceritakan 
pengetahuannya 
saat mengamati 
ayam. 

9 4 2 4 6 32% 

 
Keterangan nilai: 
1 = tidak mampu 
2 = cukup mampu 
3 = mampu 
4 = sangat mampu 
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Tabel  6 
Pedoman Penilaian Siklus 1 

Kegiatan Eksplorasi Lingkungan Sekitar Meneliti Ayam 
 

Soal Jawaban Kriteria Penilaian 
Ciri-ciri 
ayam 

1. Kepala 
berjengger 

2. Cucuk 
3. Bulu kasar 
4. Sayap dua 
5. Berkaki dua 
6. Ayam jantan 

berjalu 
7. Berekor  

 

8. Ayam betina 
bertelur 

9. Ayam jantan 
kukuruyuk 

10. Ayam betina 
kokokpetok 

11. Makan jagung, 
dedek dll 

 

Anak 
Menyebutkan  
8-11 ciri Nilai 4 
4-7   ciri Nilai 3 
1-3   ciri Nilai 2 
0      ciri Nilai 1 
 

Persamaan 
antara ayam 
jantan dan 
ayam betina. 

1. Sama-sama berbulu kasar 
2. Sama-sama bersayap dua 
3. Sama-sama berkaki dua 
4. Sama-sama makan jagung, dedek dll 
5. Sama-sama mempunyai cucuk 
6. Sama-sama mempunyai ekor 

 

Anak 
Menyebutkan  
5-6 ciri Nilai 4 
3-4  ciri Nilai 3 
1-2  ciri Nilai 2 
0     ciri Nilai 1 

Perbedaan 
ayam jantan 
dan ayam 
betina. 

1. Ayam jantan jengger lebih 
besar/terlihat 

2. Kaki ayam jantan berjalu, ayam betina 
tidak 

3. Ayam betina bertelur, ayam jantan 
tidak 

4. Suara ayam jantan kukuruyuk, suara 
ayam betina kokokpetok 

5. Tubuh ayam betina lebih gemuk dari 
pada tubuh ayam jantan 

6. Ekor ayam jantan lebih besar dan 
panjang dari pada ayam betina 
 

Anak 
Menyebutkan  
5-6 ciri Nilai 4 
3-4  ciri Nilai 3 
1-2  ciri Nilai 2 
0     ciri Nilai 1 
 

Ide anak 
menemukan 
ciri ayam 
yang lain. 

1. Tidak punya gigi, kukunya panjang, 
jarinya 4. 

2. Telinganya kecil, hidungnya nempel di 
cucuk, bisa terbang dikit. 

3. Kalau minum sambil lihat ke atas 
(ndengak), ayam jantan kalau bersuara 
juga lihat ke atas, lidahnya lancip. 

4. Suara ayam jantan lebih keras dari 
ayam betina,kakinya selain untuk jalan 
juga untuk mencari makan. 
 

Anak 
Menyebutkan  
3  ciri Nilai 4 
2  ciri Nilai 3 
1  ciri Nilai 2 
0  ciri Nilai 1 
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5. Rumahnya dikandang, ayam jago suka 
berantem, lehernya agak panjang. 

6. Bau tidak pernah mandi, cara panggil 
ayam ker ker ker. 

7. Bulunya bisa buat kok main bulu 
tangkis. 

8. Ayam jantan bangunnya lebih pagi 
karena kukuruyuk bangunin orang-
orang. 

9. Ayam kalau mau bertelur berisik. 
 

Berdasarkan  tabel 5 di atas, ada 3 indikator yang diamati dalam 

eksplorasi lingkungan sekitar dan di bagi menjadi 5 sub indikator yang 

diamati dengan rata-rata hasil sebagai berikut : 

Pada proses pembelajaran pada siklus 1 dengan kegiatan meneliti 

ayam jantan dan ayam betina melalui penerapan metode eksplorasi 

lingkungan sekitar yang menyebutkan sebanyak-banyaknya ciri-ciri ayam 

ada 53%, anak yang menyebutkan persamaan antara ayam jantan dan 

ayam betina ada 42%, anak yang menyebutkan perbedaan antara ayam 

jantan dan ayam betina ada 47%, anak yang memiliki pengetahuan orisinil 

dengan menemukan ide ciri ayam yang ditemukan anak ada 32% dan anak 

mampu menceritakan pengetahuannya saat mengamati ayam ada 32%. 

Atau bisa dilihat dalam bentuk grafik sebagai berikut : 



 

Dari hasil ini masih perlu dilakukan tindakan pada siklus II. Hal ini 

karena keaktifan anak

rendah. 

3. Kemampuan guru dalam mengajar dengan metode eksplorasi lingkun

sekitar 

Hasil pengamatan terhadap guru dalam mengajar dengan metode 

eksplorasi lingkungan sekitar secara keseluruhan cukup baik. Guru sudah 

berusaha untuk menyampaikan materi dengan memperhatikan hakekat 

eksplorasi lingkungan sekitar. Guru selalu memberikan motiva

anak dengan tepuk atau dengan menyanyi. Guru juga telah memberikan 

penguatan yang positif kepada anak yang telah mengungkapkan 

pengetahuannya dengan cara memberi tepuk tangan, memberikan pujian 

lisan sehingga anak merasa dihargai dan berharga di 

Berikut hasil pengamatan terhadap guru dalam mengajar dengan metode 

eksplorasi lingkungan sekitar.
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Dari hasil ini masih perlu dilakukan tindakan pada siklus II. Hal ini 

karena keaktifan anak-anak dalam mengkaji pengetahuannya masih 

Kemampuan guru dalam mengajar dengan metode eksplorasi lingkun

Hasil pengamatan terhadap guru dalam mengajar dengan metode 

eksplorasi lingkungan sekitar secara keseluruhan cukup baik. Guru sudah 

berusaha untuk menyampaikan materi dengan memperhatikan hakekat 

eksplorasi lingkungan sekitar. Guru selalu memberikan motiva

anak dengan tepuk atau dengan menyanyi. Guru juga telah memberikan 

penguatan yang positif kepada anak yang telah mengungkapkan 

pengetahuannya dengan cara memberi tepuk tangan, memberikan pujian 

lisan sehingga anak merasa dihargai dan berharga di kelas itu.  

Berikut hasil pengamatan terhadap guru dalam mengajar dengan metode 

eksplorasi lingkungan sekitar. 

meneliti ayam siklus 1

ciri-ciri ayam

persamaan ayam

perbedaan ayam

ciri lain yang 

ditemukan anak

menceritakan 

pengetahuannya
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Dari hasil ini masih perlu dilakukan tindakan pada siklus II. Hal ini 

anak dalam mengkaji pengetahuannya masih 

Kemampuan guru dalam mengajar dengan metode eksplorasi lingkungan 

Hasil pengamatan terhadap guru dalam mengajar dengan metode 

eksplorasi lingkungan sekitar secara keseluruhan cukup baik. Guru sudah 

berusaha untuk menyampaikan materi dengan memperhatikan hakekat 

eksplorasi lingkungan sekitar. Guru selalu memberikan motivasi kepada 

anak dengan tepuk atau dengan menyanyi. Guru juga telah memberikan 

penguatan yang positif kepada anak yang telah mengungkapkan 

pengetahuannya dengan cara memberi tepuk tangan, memberikan pujian 

Berikut hasil pengamatan terhadap guru dalam mengajar dengan metode 

persamaan ayam
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Tabel 7 
Hasil Pengamatan Kemampuan Guru dalam Mengajar dengan 

Metode Eksplorasi Lingkungan Sekitar 
 

No  Aspek yang diamati Kategori  
1 Membuat perencanaan pembelajaran yang 

disesuaikan dengan penggunaan metode eksplorasi 
lingkungan sekitar 

B  

2 Melaksanakan kegiatan sesuai dengan langkah-
langkah yang telah ditentukan 

B  

3 Memperhatikan dan melaksanakan hakekat 
eksplorasi lingkungan sekitar dalam proses kegiatan 

C 

4 Melakukan evaluasi pembelajaran 
 

B  

 
Keterangan kategori : 

Sangat baik : 4,5 - 5 

Baik  : 3,5 - 4 

Cukup baik : 2,5 - 3 

Kurang : 1 - 2 

 

D. Hasil Penelitian Siklus II 

1. Deskriptif Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II  

a. Perencanaan  

1) Tema kegiatan Binatang 

2) Subtema : ciri-ciri binatang 

3) Pada siklus II ini kegiatan yang dilakukan anak adalah meneliti 

kucing yang terdiri dari kucing jantan dan kucing betina. 

4) Menentukan media yang digunakan 

a) Saat guru menerangkan sebelum anak melakukan penelitian 

menggunakan media gambar kucing. 
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b) Saat anak meneliti binatang menggunakan media nyata 

binatang kucing jantan dan kucing betina. 

5) Sebelum dimulai guru menjelaskan aturan pelaksanaan kegiatan. 

Aturan pelaksanaan kegiatan eksplorasi lingkungan sekitar yang 

kedua yaitu guru menjelaskan cara pengisian data yang akan di isi 

anak saat eksplorasi. Kemudian anak bebas meneliti objek yang 

diamatinya yaitu kucing jantan dan kucing betina. Setelah anak 

selasai meneliti kucing, data penelitian anak di kumpulkan kembali 

kepada guru. 

6) Tempat pelaksanaan di dalam dan di luar kelas atau di lingkungan 

sekitar sekolah TK Pertiwi Kenjer. 

7) Peneliti atau guru mempersiapkan pertanyaan sesuai dengan tema 

dan kegiatan untuk merangsang anak dalam pengetahuannya. 

8) Peneliti/guru membuat lembar observasi. 

9) Selama kegiatan peneliti/guru selalu mengobservasi. 

b. Pelaksanaan   

1) Peneliti berkolaborasi dengan guru pendamping dalam kegiatan. 

2) Guru mengajak anak untuk duduk membentuk lingkaran besar. 

Anak sangat senang dan penasaran mengenai apa yang akan 

mereka teliti yang akan di lakukan pada hari itu. 

3) Guru menjelaskan aturan kegiatan eksplorasi lingkungan sekitar. 

Guru mengajak anak untuk memperhatikan pada apa yang 

di sampaikan dengan mengajak anak untuk menyanyikan lagu 
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“Naugty pussy cat” bersama. Semua anak mudah untuk 

dikondisikan. Aturan kegiatan sebelum anak meneliti kucing 

terlebih dahulu anak dibagi menjadi 4 kelompok, setiap kelompok 

terdiri dari 5 atau 4 anak dan bertugas mengamati semua binatang 

secara bergantian. Kemudian guru menjelaskan cara pengisian data 

yang akan di isi oleh anak saat eksplorasi, setelah kertas dibagikan 

anak bebas meneliti dengan kucing yang anak temukan di sekitar 

lingkungan sekolah. Kemudian setelah anak menyelesaikan 

tugasnya, data yang telah di isi anak di kumpulkan kembali ke 

guru. 

4) Guru menyampaikan pertanyaan sesuai kegiatan untuk merangsang 

anak dalam pengetahuannya mengenai sains dalam hal ini yang 

telah diteliti anak yaitu kucing. 

5) Guru harus menciptakan suasana yang bebas tetapi teratur, 

menyenangkan, tidak mengkritik pengetahuan anak dan tidak 

merespon yang yang memojokkan anak. 

6) Guru memberikan arahan yang memotivafasi saat ditemukan  anak 

yang melanggar peraturan. 

7) Guru selalu memberikan pujian dan penghargaan setiap anak yang 

telah mampu menyebutkan ciri-ciri kucing dengan baik, dengan 

memberi tepuk tangan atau dengan pujian perkataan. 

8) Guru menyimpan  dan menulis  dari semua kegiatan yang telah 

dilakukan anak-anak. 
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c. Observasi/pengamatan. 

Pada siklus II ini guru mengamati jalannya proses 

pembelajaran menggunakan lembar observasi yang telah disiapkan. 

Pada saat anak bertemu dengan kucing anak terlihat sangat antusias 

untuk menelitinya. Rasa senangnya anak terhadap binatang kucing 

terlihat dengan ekspresi bahagia anak dan memegangi kucing dengan 

cara mengelus-elusnya. Dari binatang kucing ini timbul pertayaan dari 

ibra “bu ... ini kucing yang jantan mana dan kucing betina yang mana 

bu?”. Guru pun menjawab “yang membedakan adalah alat 

kelaminnya, tetapi bisa dilihat dari postur tubuhnya yaitu kucing 

jantan badannya lebih besar di bandingkan dengan kucing betina”. 

Anak-anak yang lain pun memahaminya dan melanjutkan untuk 

meneliti kucing dan bermain-main dengan kucing. 

Pada siklus II ini guru mengamati bagaimana perkembangan anak 

dalam pengetahuannya mengenai sains. Berikutnya pada saat kegiatan 

meneliti kucing anak-anak lebih antusias karena binatang ini terlihat 

lucu dan menggemaskan. Berdasarkan pengamatan pada siklus II ini 

perkembangan anak didik TK Pertiwi Kenjer  kelompok B sudah mulai 

tampak meningkat. Pengetahuannya mengenai sains sudah mulai 

terangsang lebih aktif dari pada sebelumnya. 
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Tabel 8 
Ciri-ciri Kucing yang Lain yang Ditemukan Anak Berdasarkan  

Pengamatan dan Pengatahuannya. 
 

No Nama Ciri kucing yang lain yang di temukan anak 
1.  Ibra   Kumisnya kanan kiri, ada giginya, bisa manjat. 
2.  Reza  Anaknya banyak, jarinya 5, suka menjilati bulunya. 
3.  Salma  Suka berantem, matanya menyala saat terkena lampu, 

kucing yang warnanya hitam menakutkan. 
4.  Eva  Gendong anaknya dengan mengigit leher atas (tengkuk), 

kucing ada yang warnanya belang-belang. 
5.  Nova  Kadang-kadang suaranya seperti suara bayi menangis. 
6.  Tika  Mengubur kotorannya, suka dibelai-belai, kalau minum 

lidahnya keluar. 
7.  Avin  Suka bermanja-manja (ngusel-ngusel),  menggaruk-

garukan kukunya ke pohon, cara memanggil pus pus. 
8.  Yulia  Suka naik ke atas rumah, kalau jalan ekornya goyang-

goyang. 
9.  Faza  Kalau lari cepet,  matanya bunder banget. 
10.  Fitri   Kucing suka jalan-jalan malam hari, kukunya panjang. 
11.  Aby   Kumisnya warnanya putih, hidungnya pesek. 
12.  Alan  Kucing ada yang warna putih, coklat, dan hitam. 
13.  Widi   Bulunya bisa menjadi penyakit. 
14.  Meriska  Kucing binatang lucu. 

 

d. Refleksi  

Hasil pelaksanaan tindakan pada siklus II sudah lebih baik dari 

siklus 1. Persentase ketercapaian anak dalam pengetahuan sains 

sebanyak 59%, artinya ada peningkatan pengetahuan sains anak didik 

sebesar 18% dari yang semula 41% pada siklus I. Namun hasil dari 

siklus II ini masih harus di tindak lanjuti dengan pemberian tindakan. 

Jadi masih dibutuhkan tindakan yang ketiga atau siklus III, karena 

belum mencapai indikator keberhasilan batas minimal atau diharapkan 

lebih dari 75% anak-anak TK Kelompok B ini mempunyai pengetahuan 
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sains yang baik. Keaktifan anak pada siklus II masih perlu ditingkatkan 

pada siklus III dan guru harus lebih aktif untuk memotivasi anak.   

2. Aktivitas Anak Didik dalam Kegiatan Belajar Mengajar Siklus II 

Hasil pengamatan terhadap aktivitas anak didik dalam pengetahuan sains 

dengan metode eksplorasi lingkungan sekitar dinyatakan dengan 

presentase. Perhatikan tabel berikut ini : 

Tabel 9 
Data Hasil Pengamatan Kegiatan Eksplorasi Lingkungan Sekitar Meneliti 

Kucing pada Siklus II 
 

Indikator  Sub Indikator  Nilai  Jumlah 
Yang 
Tuntas 

% 

1 2 3 4 

Identifikasi 
berdasarkan 
ciri-ciri objek. 

Menyebutkan 
sebanyak-
banyaknya ciri-
ciri kucing. 

4 2 5 8 13 68% 

Mengklasifika 
sikan objek 
sesuai dengan 
pengamatan. 
 
 
 

Anak dapat 
menyebutkan 
persamaan kucing 
jantan dan betina. 

3 6 2 8 10 53% 

Anak dapat 
menyebutkan 
perbedaan kucing 
jantan dan betina. 

2 5 5 7 12 63% 

Pengetahuan 
orisinil dari 
eksplorasi 
lingkungan 
sekitar 

Menemukan ide 
ciri kucing 
penemuannya 
sendiri. 

5 3 6 5 11 58% 

Anak mampu 
menceritakan 
pengetahuannya 
saat mengamati 
kucing. 

7 2 2 8 10 53% 

 

Keterangan nilai: 
1 = tidak mampu 
2 = cukup mampu 
3 = mampu 
4 = sangat mampu  
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Tabel  10 
Pedoman Penilaian Siklus II 

Kegiatan Eksplorasi Lingkungan Sekitar Meneliti Kucing 
 

Soal Jawaban Kriteria 
Penilaian 

Ciri-ciri 
kucing 

1. Telinga dua 
2. Punya kumis 
3. Bulu halus 
4. Kaki empat 
5. Beranak  

6. Suara meong 
meong 

7. Makan ikan asin 
8. Berekor  

Anak 
Menyebutkan  
6-8   ciri Nilai 4 
4-5   ciri Nilai 3 
1-3   ciri Nilai 2 
0      ciri Nilai 1 

Persamaan 
antara kucing 
jantan dan 
kucing 
betina. 

1. Sama-sama berbulu halus 
2. Sama-sama bertelinga dua 
3. Sama-sama berkaki empat 
4. Sama-sama makan ikan asin 
5. Sama-sama berbunyi meong 
6. Sama-sama mempunyai ekor 
7. Sama-sama punya kumis 

Anak 
Menyebutkan  
5-7   ciri Nilai 4 
3-4   ciri Nilai 3 
1-2   ciri Nilai 2 
0      ciri Nilai 1 
 

Perbedaan 
kucing jantan 
dan kucing 
betina. 

1. Kucing jantan tubuhnya lebih besar 
dari kucing betina 

2. Kucing betina bisa beranak, kucing 
jantan tidak 

3. Wajah kucing jantan lebih lebar dan 
wajah kucing betina lebih lancip 

Anak 
Menyebutkan  
3  ciri Nilai 4 
2  ciri Nilai 3 
1  ciri Nilai 2 
0  ciri Nilai 1 

Ide anak 
menemukan 
ciri ayam 
yang lain. 

1. Kumisnya kanan kiri, ada giginya, bisa 
manjat. 

2. Anaknya banyak, jarinya 5, suka 
menjilati bulunya. 

3. Suka berantem, matanya menyala saat 
terkena lampu, kucing yang warnanya 
hitam menakutkan. 

4. Mengubur kotorannya, suka dibelai-
belai, kalau minum lidahnya keluar. 

5. Suka bermanja-manja (ngusel-ngusel),  
menggaruk-garukan kukunya ke 
pohon, cara memanggil pus pus. 

6. Gendong anaknya dengan mengigit 
leher atas (tengkuk), kucing ada yang 
warnanya belang-belang. 

7. Suka naik ke atas rumah, kalau jalan 
ekornya goyang-goyang. 

8. Kalau lari cepet,  matanya bunder 
banget. 

9. Kucing suka jalan-jalan malam hari, 
kukunya panjang. 

Anak 
Menyebutkan  
3  ciri Nilai 4 
2  ciri Nilai 3 
1  ciri Nilai 2 
0  ciri Nilai 1 
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10. Kumisnya warnanya putih, hidungnya 
pesek. 

11. Kucing ada yang warna putih, coklat, 
dan hitam. 

12. Kadang-kadang suaranya seperti suara 
bayi menangis. 

13. Bulunya bisa menjadi penyakit. 
14. Kucing binatang lucu. 

 

Berdasarkan tabel 9 di atas, ada 3 indikator yang diamati dalam 

eksplorasi lingkungan sekitar dan di bagi menjadi 5 sub indikator yang 

diamati dengan rata-rata hasil sebagai berikut : 

Pada proses pembelajaran pada siklus II dengan kegiatan meneliti 

kucing jantan melalui penerapan metode eksplorasi lingkungan sekitar 

yang menyebutkan sebanyak-banyaknya ciri-ciri kucing ada 68%, anak 

yang menyebutkan persamaan antara kucing jantan dan kucing betina ada 

53%, anak yang menyebutkan perbedaan antara kucing jantan dan kucing 

betina ada 63%, anak yang memiliki pengetahuan orisinil dengan 

menemukan ide ciri kucing yang ditemukan anak ada 58% dan yang 

menceritakan pengetahuannya ada 53%. Dapat di lihat melalui grafik 

sebagai berikut : 



 

Terdapat peningkatan disemua bagian sub 

diamati dari siklus sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa keaktifan 

anak didik dalam mengikuti pembelajaran di suklus II khususnya dalam 

pengetahuan sains sudah lebih baik.

Anak-anak sangat antusias untuk melakukan kegiatan meneliti 

binatang. Mereka juga terlatih untuk menjadi seorang peneliti, yang 

menggali pengetahuan, menambah pengetahuan dan mendapatkan 

pengetahuan yang baru untuk pengalamannya. Dari sini juga anak akan 

terbiasa memecahkan masalah dengan tidak tergesa

meneliti terlebih dahulu masalah itu dan memecahkannya berdasarkan 

fakta yang ada. 

Keaktifan anak dalam mengikuti KBM pada siklus II memang 

sudah baik, namun masih dijumpai 8 anak yang masih pasif. Hal ini berarti 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

 

Terdapat peningkatan disemua bagian sub indikator yang telah 

diamati dari siklus sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa keaktifan 

anak didik dalam mengikuti pembelajaran di suklus II khususnya dalam 

pengetahuan sains sudah lebih baik. 

anak sangat antusias untuk melakukan kegiatan meneliti 

natang. Mereka juga terlatih untuk menjadi seorang peneliti, yang 

menggali pengetahuan, menambah pengetahuan dan mendapatkan 

pengetahuan yang baru untuk pengalamannya. Dari sini juga anak akan 

terbiasa memecahkan masalah dengan tidak tergesa-gesa, tetapi d

meneliti terlebih dahulu masalah itu dan memecahkannya berdasarkan 

Keaktifan anak dalam mengikuti KBM pada siklus II memang 

sudah baik, namun masih dijumpai 8 anak yang masih pasif. Hal ini berarti 

meneliti kucing siklus II

ciri-ciri kucing

persamaan kucing

perbedaan kucing

ciri baru yang 

ditemukan anak

menceritakan 

pengetahuannya
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indikator yang telah 

diamati dari siklus sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa keaktifan 

anak didik dalam mengikuti pembelajaran di suklus II khususnya dalam 

anak sangat antusias untuk melakukan kegiatan meneliti 

natang. Mereka juga terlatih untuk menjadi seorang peneliti, yang 

menggali pengetahuan, menambah pengetahuan dan mendapatkan 

pengetahuan yang baru untuk pengalamannya. Dari sini juga anak akan 

gesa, tetapi dengan 

meneliti terlebih dahulu masalah itu dan memecahkannya berdasarkan 

Keaktifan anak dalam mengikuti KBM pada siklus II memang 

sudah baik, namun masih dijumpai 8 anak yang masih pasif. Hal ini berarti 

ciri kucing

persamaan kucing

perbedaan kucing

ciri baru yang 

ditemukan anak

menceritakan 

pengetahuannya
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guru lebih berusaha keras untuk meningkatkan lagi dalam merangsang 

anak tersebut supaya aktif dalam KBM. 

3.  Kemampuan Guru dalam Mengelola Pembelajaran Siklus II 

Hasil pengamatan terhadap kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran 

tema binatang dengan kegiatan meneliti kucing menggunakan metode 

eksplorasi lingkungan sekitar secara keseluruhan baik. Mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi telah dilakukan dengan baik. Berikut 

ini hasil dari pengamatan melalui tabel berikut : 

Tabel 11 
Hasil Pengamatan Kemampuan Guru dalam Mengajar dengan 

Metode Eksplorasi Lingkungan Sekitar pada Siklus II 
 

No  Aspek yang diamati Kategori  
1 Membuat perencanaan pembelajaran yang 

disesuaikan dengan penggunaan metode eksplorasi 
lingkungan sekitar 

B  

2 Melaksanakan kegiatan sesuai dengan langkah-
langkah yang telah ditentukan 

B  

3 Memperhatikan dan melaksanakan hakekat 
eksplorasi lingkungan sekitar dalam proses kegiatan 

B 

4 Melakukan evaluasi pembelajaran 
 

B  

 

Keterangan kategori : 

Sangat baik : 4,5 - 5 

Baik  : 3,5 - 4 

Cukup baik : 2,5 - 3 

Kurang : 1 - 2 
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E. Hasil Penelitian Siklus III 

1. Deskriptif Data Pelaksanaan Siklus III 

Siklus ketiga dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 17 Nopember 2012 di 

dalam dan di luar kelas TK Pertiwi Kenjer Kertek Wonosobo dengan tema 

binatang. Langkah-langkah kegiatan belajar mengajar dengan metode 

eksplorasi lingkungan sekitar pada siklus III adalah sebagai berikut : 

a. Perencanaan  

1) Tema kegiatan : Binatang 

2) Sub tema : ciri-ciri binatang 

3) Guru menentukan kegiatan eksplorasi lingkungan sekitar yang 

dihubungkan dengan tema. Jenis kegiatan pada siklus III ini adalah 

eksplorasi lingkungan sekitar meneliti binatang yang berbeda yaitu 

ikan dan sapi. 

4) Media yang digunakan: sebelum kegiatan eksplorasi menggunakan 

media gambar ikan dan sapi, saat kegiatan eksplorasi 

menggunakan media nyata binatang ikan dan sapi. 

5) Sebelum dimulai guru menjelaskan aturan pelaksanaan kegiatan. 

Aturan pelaksanaan kegiatan eksplorasi lingkungan sekitar yang 

ketiga yaitu guru menjelaskan cara pengisian data yang akan di isi 

anak saat eksplorasi. Kemudian anak bebas bereksplorasi dengan 

objek yang diamatinya yaitu ikan dan sapi. Setelah anak selasai 

meneliti ikan dan sapi, data penelitian anak di kumpulkan kembali 

kepada guru. 
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6) Tempat pelaksanaan di dalam dan di luar kelas atau di lingkungan 

sekitar sekolah TK Pertiwi Kenjer. 

7) Peneliti atau guru mempersiapkan pertanyaan sesuai dengan tema 

dan kegiatan untuk merangsang anak dalam pengetahuannya. 

8) Peneliti/guru membuat lembar observasi. 

9) Selama kegiatan peneliti/guru selalu mengobservasi. 

b. Pelaksanaan   

1) Peneliti berkolaborasi dengan guru pendamping dalam kegiatan. 

2) Guru mengajak anak untuk duduk membentuk lingkaran besar. 

Anak sangat senang dan penasaran mengenai apa yang akan 

mereka teliti yang akan di lakukan pada hari itu. 

3) Guru menjelaskan aturan kegiatan eksplorasi lingkungan sekitar. 

Aturan kegiatan sebelum anak meneliti ikan dan sapi 

terlebih dahulu anak dibagi menjadi 4 kelompok, setiap kelompok 

terdiri dari 5 atau 4 anak dan bertugas mengamati semua binatang 

secara bergantian, kemudian guru menjelaskan cara pengisian data 

yang akan di isi oleh anak saat eksplorasi, setelah kertas dibagikan 

anak bebas meneliti ikan dan sapi yang anak temukan di sekitar 

lingkungan sekolah. Kemudian setelah anak menyelesaikan 

tugasnya, data yang telah di isi anak di kumpulkan kembali ke 

guru. 
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4) Guru menyampaikan pertanyaan sesuai kegiatan untuk merangsang 

anak dalam pengetahuannya mengenai sains dalam hal ini yang 

telah diteliti anak yaitu ikan dan sapi. 

5) Guru harus menciptakan suasana yang bebas tetapi teratur, 

menyenangkan, tidak mengkritik pengetahuan anak dan tidak 

merespon yang yang memojokkan anak. 

6) Guru memberikan arahan yang memotivafasi saat ditemukan anak 

yang melanggar peraturan. 

7) Guru selalu memberikan pujian dan penghargaan setiap anak yang 

telah mampu menyampaikan pengetahuannya mengenai ikan dan 

sapi dengan baik, dengan memberi tepuk tangan atau dengan 

pujian perkataan. 

8) Guru menyimpan dan menulis dari semua kegiatan yang telah 

dilakukan anak-anak. 

c. Observasi/pengamatan 

          Hasil observasi pada siklus III dengan pembelajaran bertema 

binatang dengan metode eksplorasi lingkungan sekitar anak didik 

mudah sekali dirangsang untuk menumbuhkan pengetahuannya. 

Kegiatan meneliti binatang ini membuat anak antusias untuk mengikuti 

kegiatan. Anak terlihat senang dan bebas berekspresi bereksplorasi 

dengan binatang ikan dan sapi. Mereka dengan seksama berusaha 

menggali pengetahuannya meneliti kedua binatang tersebut dengan 

menatap berulang kali dan memegangnya sambil bermain. Dengan 
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penelitian anak yang berlangsung menyenangkan timbul ide-ide baru 

yang diungkapkan anak, seperti yang terlihat dalam tabel  berikut: 

Tabel 12 
Ide Ciri-ciri Ikan dan sapi yang Lain yang Ditemukan Anak Berdasarkan  

Pengamatan dan Pengatahuannya. 
 

No Nama Ciri ikan dan sapi yang lain yang di temukan anak 
1.  Ibra   Sama-sama bisa dijual, sapi menghasilkan susu kalau ikan 

tidak, gigi sapi besar-besar. 
2.  Reza  Kaki sapi tidak ada jarinya, ikan tidak bisa kunyah-

kunyah, matanya besar mata sapi. 
3.  Salma  Sama-sama kalau dimasak enak, sama-sama badannya ada 

yang belang-belang, ikan ada durinya kalau sapi tidak. 
4.  Eva  Banyak anaknya ikan dari pada sapi, sapi ada telinganya 

kalau ikan tidak, ikan kalau didarat bisa mati. 
5.  Nova   Ikan biasanya dipancing, ekor sapi ada rambutnya, sapi 

bisa jadi binatang korban. 
6.  Tika  Dagingnya banyak sapi daripada ikan, ikan baunya amis, 

ikan tidak bisa kunyah-kunyah. 
7.  Fika   Ikan tidak bisa merem, ikan suka lari berenang di kolam, 

sapi kalau ntidak dikandang menakutkan. 
8.  Yulia  Sapi pipis dan bab sambil berdiri, mulut ikan buka tutup, 

tubuh ikan licin. 
9.  Riska  Dagingnya bisa dibuat bakso, sapi lebih berat dari pada 

ikan, rumah sapi kandang. 
10.  Faza  Rumah ikan kolam, ikan dilihat indah. 
11.  Fitri   Telur ikan dimasak enak, ikan telurnya banyak. 
12.  Aby   Ikan tidak ada suaranya, kalau di obok-obok airnya ikan 

bisa mati. 
13.  Alan  Sapi ada lidahnya kalau ikan tidak, sapi ada lehernya kalau 

ikan tidak.  
14.  Widi   Sapi bisa nyrudug, sapi ada hidungnya kalau ikan tidak. 
15.  Meriska  Matanya ada dua semua, kalau makan sama-sama pakai 

mulut. 
16.  Avin  Sapi bisa duduk. 
17.  Alfiya  Ikan dan sapi tidak suka suka berantem. 
18.  Ossal  Sapi lebih suka diem. 
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d. Refleksi  

Deskripsi data hasil implementasi tentang pengetahuan sains anak pada 

tema binatang melalui metode eksplorasi lingkungan sekitar adalah 

sebagai berikut : 

Dari 19 anak didik yang telah mengikuti kegiatan eksplorasi 

lingkungan sekitar pada siklus III ini dapat mengikuti dengan baik. 

Pada kegiatan meneliti ikan dan sapi pada siklus III sebanyak 89% 

atau 17 anak sudah dapat menunjuk dan menyebutkan sebanyak-

banyaknya ciri-ciri. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan metode 

eksplorasi lingkungan sekitar dalam kegiatan belajar mengajar telah 

dapat meningkatkan kemampuan anak didik TK Pertiwi Kenjer dalam 

pengetahuan sains. Keberhasilan memecahkan masalah  yang terjadi 

pada kelompok B TK Pertiwi Kenjer ini tidak lepas dari kemampuan 

guru dalam menggunakan metode eksplorasi lingkungan sekitar. Pada 

siklus ini guru sudah baik dalam menyusun, perencanaan, 

melaksanakan dan mengevaluasi dengan baik pada kegiatan bermain 

dan belajar dengan metode eksplorasi lingkungan sekitar. 

 

2. Aktivitas anak didik dalam pengetahuan sains dalam KBM 

Hasil pengamatan terhadap aktivitas anak didik dalam pengetahuan sains 

pada proses pembelajaran siklus III adalah sebagai berikut : 
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Tabel 13 
Data Hasil Pengamatan Kegiatan Eksplorasi Lingkungan Sekitar Meneliti 

Ikan dan sapi pada Siklus III 
 

Indikator  Sub Indikator  Nilai  Jumlah 
Yang 
Tuntas 

% 

1 2 3 4 

Identifikasi 
berdasarkan 
ciri-ciri objek. 

Menyebutkan 
sebanyak-
banyaknya ciri-
ciri ikan dan sapi. 

1 1 8 9 17 89% 

Mengklasifika 
sikan objek 
sesuai dengan 
pengamatan. 
 
 
 

Anak dapat 
menyebutkan 
persamaan antara 
ikan dan sapi. 

1 2 7 9 16 84% 

Anak dapat 
menyebutkan 
perbedaan antara 
ikan dan sapi. 

1 2 6 10 16 84% 

Pengetahuan 
orisinil dari 
eksplorasi 
lingkungan 
sekitar 

Menemukan ide 
ciri ikan dan sapi 
penemuannya 
sendiri. 

1 3 6 9 15 79% 

Anak mampu 
menceritakan 
pengetahuannya 
saat mengamati 
ikan dan sapi. 

1 3 7 8 15 79% 

Keterangan nilai: 

1 = tidak mampu 

2 = cukup mampu 

3 = mampu 

4 = sangat mampu 
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Tabel  14 
Pedoman Penilaian Siklus III 

Kegiatan Eksplorasi Lingkungan Sekitar Meneliti Ikan dan sapi 
 

Soal Jawaban Kriteria 
Penilaian 

Ciri-ciri ikan 
dan sapi 

1. Bertanduk 
2. Berkaki 4 
3. Badan besar 
4. Suara mo 
5. Makan rumput 
6. Badannya halus 
7. Beranak  

8. Hidup di air 
9. Punya sirip 
10. Punya ekor 
11. Bertelur 
12. Badannya 

halus 
13. Berenang. 

Anak 
Menyebutkan  
9-13ciri Nilai 4 
5-8  ciri Nilai 3 
1-4  ciri Nilai 2 
0      ciri Nilai 1 
 

Persamaan 
antara ikan dan 
sapi. 

1. Sama-sama mempunyai ekor 
2. Sama-sama binatang peliharaan 
3. Sama-sama badannya halus 
 

Anak 
Menyebutkan  
3  ciri Nilai 4 
2  ciri Nilai 3 
1  ciri Nilai 2 
0  ciri Nilai 1 

Perbedaan ikan 
dan sapi. 

1. Sapi bertanduk, ikan tidak 
2. Sapi beranak, ikan bertelur 
3. Sapi berkaki 4, ikan tidak punya kaki 
4. Sapi tidak mempunyai sirip, ikan 

punya sirip 
5. Sapi suara mo, ikan tidak ada suaranya 
6. Sapi badannya lebih besar dari pada 

ikan 

Anak 
Menyebutkan  
5-6  ciri Nilai 4 
3-4  ciri Nilai 3 
1-2  ciri Nilai 2 
0     ciri Nilai 1 
 

Ide anak 
menemukan 
ciri ayam yang 
lain. 

1. Sama-sama bisa dijual, sapi 
menghasilkan susu kalau ikan tidak, 
gigi sapi besar-besar. 

2. Kaki sapi tidak ada jarinya, ikan tidak 
bisa kunyah-kunyah, matanya besar 
mata sapi. 

3. Sama-sama kalau dimasak enak, sama-
sama badannya ada yang belang-
belang, ikan ada durinya kalau sapi 
tidak. 

4. Banyak anaknya ikan dari pada sapi, 
sapi ada telinganya kalau ikan tidak, 
ikan kalau didarat bisa mati. 

5. Ikan biasanya dipancing, ekor sapi ada 
rambutnya, sapi bisa jadi binatang 
korban. 

6. Dagingnya banyak sapi daripada ikan, 
ikan baunya amis, ikan tidak bisa 
kunyah-kunyah. 

Anak 
Menyebutkan  
3  ciri Nilai 4 
2  ciri Nilai 3 
1  ciri Nilai 2 
0  ciri Nilai 1 
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7. Ikan tidak bisa merem, ikan suka lari 
berenang di kolam, sapi kalau ntidak 
dikandang menakutkan. 

8. Sapi pipis dan bab sambil berdiri, 
mulut ikan buka tutup, tubuh ikan licin. 

9. Dagingnya bisa dibuat bakso, sapi 
lebih berat dari pada ikan, rumah sapi 
kandang. 

10. Rumah ikan kolam, ikan dilihat indah. 
11. Telur ikan dimasak enak, ikan telurnya 

banyak. 
12. Ikan tidak ada suaranya, kalau di obok-

obok airnya ikan bisa mati. 
13. Sapi ada lidahnya kalau ikan tidak, sapi 

ada lehernya kalau ikan tidak.  
14. Sapi bisa nyrudug, sapi ada hidungnya 

kalau ikan tidak. 
15. Matanya ada dua semua, kalau makan 

sama-sama pakai mulut. 
16. Sapi bisa duduk. 
17. Ikan dan sapi tidak suka suka 

berantem. 
18. Sapi lebih suka diem. 

 

Anak-anak didik terangsang untuk menggali pengetahuannya 

selama kegiatan belajar mengajar. Hampir semua anak meningkat 

pengetahuannya mengenai sains dengan metode eksplorasi lingkungan 

sekitar. Dapat dilihat dalam grafik berikut: 



 

Pada kegiatan siklus III ini anak semangat dan tertarik untuk 

meneliti ikan dan sapi karena anak ingin segera mengetahui dengan 

meneliti binatang tersebut men

sapi. Mereka dapat dengan mudah menemukan perbedaan ciri

dan sapi dengan melihat langsung binatang yang diamati. Tidak hanya 

mudah menemukan perbedaan ciri

sangat  senang bisa bermain

perasaan yang senang dengan suasana yang bebas bereksplorasi, maka 

anak menjadi terasah kemampuannya untuk menambah pengetahuan sains 

mereka.  

3.  Kemampuan Guru dalam Mengelola KBM

Hasil pengamatan 

binatang melalui metode eksplorasi lingkungan sekitar dapat dilihat pada 

tabel berikut ini :
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Pada kegiatan siklus III ini anak semangat dan tertarik untuk 

meneliti ikan dan sapi karena anak ingin segera mengetahui dengan 

meneliti binatang tersebut mengenai perbedaan ciri-ciri antara ikan dan 

sapi. Mereka dapat dengan mudah menemukan perbedaan ciri

dan sapi dengan melihat langsung binatang yang diamati. Tidak hanya 

mudah menemukan perbedaan ciri-ciri ikan dan sapi tetapi  mereka juga 

enang bisa bermain-main dengan binatang tersebut. Dengan 

perasaan yang senang dengan suasana yang bebas bereksplorasi, maka 

anak menjadi terasah kemampuannya untuk menambah pengetahuan sains 

3.  Kemampuan Guru dalam Mengelola KBM 

Hasil pengamatan terhadap guru pada siklus III dengan tema pembelajaran 

binatang melalui metode eksplorasi lingkungan sekitar dapat dilihat pada 

tabel berikut ini : 

Meneliti Ikan dan Sapi Siklus III

ciri-ciri Ikan dan Sapi

persamaan Ikan dan Sapi

perbedaaan Ikan dan Sapi

ciri lain yang ditemukan 

anak

menceritakan 

pengetahuannya

90 

 

Pada kegiatan siklus III ini anak semangat dan tertarik untuk 

meneliti ikan dan sapi karena anak ingin segera mengetahui dengan 

ciri antara ikan dan 

sapi. Mereka dapat dengan mudah menemukan perbedaan ciri-ciri ikan 

dan sapi dengan melihat langsung binatang yang diamati. Tidak hanya 

ciri ikan dan sapi tetapi  mereka juga 

main dengan binatang tersebut. Dengan 

perasaan yang senang dengan suasana yang bebas bereksplorasi, maka 

anak menjadi terasah kemampuannya untuk menambah pengetahuan sains 

terhadap guru pada siklus III dengan tema pembelajaran 

binatang melalui metode eksplorasi lingkungan sekitar dapat dilihat pada 

ciri Ikan dan Sapi

persamaan Ikan dan Sapi

perbedaaan Ikan dan Sapi

ciri lain yang ditemukan 

pengetahuannya
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Tabel 15 
Hasil Pengamatan Kemampuan Guru dalam Mengajar dengan 

Metode Eksplorasi Lingkungan Sekitar pada Siklus III 
 

No  Aspek yang diamati Kategori  
1 Membuat perencanaan pembelajaran yang 

disesuaikan dengan penggunaan metode eksplorasi 
lingkungan sekitar 

B  

2 Melaksanakan kegiatan sesuai dengan langkah-
langkah yang telah ditentukan 

B 

3 Memperhatikan dan melaksanakan hakekat 
eksplorasi lingkungan sekitar dalam proses kegiatan 

B 

4 Melakukan evaluasi pembelajaran 
 

B 

 

Keterangan kategori : 

Sangat baik : 4,5 - 5 

Baik  : 3,5 - 4 

Cukup baik : 2,5 - 3 

Kurang : 1 - 2 

 

Pada siklus III guru sudah baik dalam menyusun program 

perencanaan pembelajaran dengan metode eksplorasi lingkungan sekitar. 

Guru juga sudah lebih terampil dalam menyampaikan materi kegiatan 

dengan metode eksplorasi lingkungan sekitar. Kegiatan yang dilaksanakan 

berdasarkan langkah-langkah yang telah ditentukan. Setelah kegiatan guru 

mengevaluasi dan menyusun catatan perkembangan yang telah dicapai 

anak didik. 
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F. Pembahasan  

Dalam proses pembelajaran sangat dibutuhkan suatu metode. Banyak 

macam dalam pembelajaran, namun dalam penggunaannya harus tepat dan 

sesuai. Maksud dari tepat dan sesuai disini adalah tepat dalam memilih 

metode dan disesuaikan dengan tujuan dari pembelajaran. Seperti dalam 

penelitian pembelajaran ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sains 

dalam pengetahuannya mengenai ciri-ciri binatang seperti yang tercantum 

dalam kurikulum TK 2009 pada butir indikator no. 2 yang berbunyi 

“menunjuk sebanyak-banyaknya benda, hewan, tanaman yang mempunyai 

warna, bentuk, ukuran atau ciri-ciri tertentu”, maka metode yang tepat untuk 

tujuan ini adalah melalui pembelajaran dengan metode eksplorasi lingkungan 

sekitar. Eksplorasi Lingkungan Sekitar dalam penelitian ini adalah cara anak 

menemukan suatu informasi mengenai suatu objek yang di telitinya 

menggunakan lingkungan yang ada di sekitar anak TK untuk membangun 

pengetahuan/pengalaman yang berguna bagi anak. Dengan pembelajaran 

menggunakan metode eksplorasi lingkungan sekitar telah memberikan 

kesempatan anak untuk mengasah pengetahuannya mengenai sains. 

Eksplorasi lingkungan sekitar sebagai metode untuk  mengumpulkan 

sebanyak-banyakunya ciri-ciri objek yang diamati atau diteliti anak. Hakekat 

eksplorasi menurut Menurut Tylor (1993) (Masitoh dkk, 2007 : 7.18), 

kegiatan eksplorasi memungkinkan anak untuk mengembangkan 

penyelidikan langsung melalui langkah-langkah spontan, belajar membuat 

keputusan tentang apa yang dilakukan, bagaimana cara melakukannya dan 
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kapan melakukannya.  Tanpa paksaan dari pihak manapun saat mengamati 

objek dan anak melakukannya dengan perasaan yang senang, maka akan 

timbul dengan sendirinya rasa keingintahuannya yang sangat besar dengan 

diberikan terlebih dahulu pengarahan-pengarahan yang sesuai dengan apa 

yang akan diamatinya, sehingga anak-anak TK Pertiwi Kenjer kelompok B 

bebas dan leluasa mengembangkan pengetahuannya mengenai sains. Seperti 

para ilmuwan, anak membutuhkan keterampilan bagaimana caranya 

menggunakan kemampuan mengobservasi, mengklasifikasi, mengukur, 

memprediksi, melakukan eksperimen dan berkomunikasi seperti pada saat dia 

menjelajah (Yuliani Nurani Sujiono, 2006 : 12.13-12.15). 

Dengan pasti mereka merasa aman, bebas bereksplorasi dan 

menemukan banyak pengetahuan yang mereka belum ketahui sebelumnya. 

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. Belajar tentang 

fenomena alam atau makhluk hidup terkadang dapat terlihat “menakutkan” 

tetapi sebaliknya dapat juga membantu anak-anak mengalahkan ketakutan 

mereka sendiri. Melalui penjelajahan sains akan muncul berbagai rasa 

keheranan dan atau menambah rasa kegembiraan anak-anak sebagai 

ungkapan sepenuhnya rasa keingintahuan mereka. Dalam meneliti objek anak 

menggunakan fungsi panca inderanya sebagaimana menurut Martini Jamaris 

(2003:44) yaitu pada waktu anak melakukan pengamatan atau observasi, anak 
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belajar menggunakan fungsi panca inderanya seoptimal mungkin seperti 

melihat, mendengar, mencium, merasa dan meraba. Anak dapat menjadi 

pengamat yang baik jika kita mampu menolong mereka memanfaatkan 

kemampuannya. 

Kemasan kegiatan melalui bermain juga dapat mendukung metode 

eksplorasi lingkungan sekitar dalam pengembangan sains anak. Seperti yang 

disampaikan oleh Sujiono dkk (2006 : 12.2) bahwa hakikat pengembangan 

sains di Taman Kanak-kanak adalah kegiatan belajar yang menyenangkan dan 

menarik dilaksanakan melalui bermain melalui pengamatan, penyelidikan dan 

percobaan untuk mencari tahu atau menemukan jawaban tentang kenyataan 

yang ada di dunia sekitar. 

Penggunaan metode eksplorasi lingkungan sekitar dalam pembelajaran 

di Taman Kanak-kanak Pertiwi Kenjer di lakukan selama tiga siklus. 

Perkembangan anak-anak didik dalam pengetahuannya mengenai sains dapat 

dilihat pada tabel hasil penelitian siklus I, II dan III berikut ini : 

 

 

 

 

 

 



 

Data Hasil Pengamatan Kegiatan Belajar Mengajar dengan 
Metode Eksplorasi Lingkungan Sekitar pada 

Indikator  

Identifikasi 
berdasarkan 
ciri-ciri objek.

Mengklasifika
sikan objek 
sesuai dengan 
pengamatan. 
 
 
 

Pengetahuan 
orisinil dari 
eksplorasi 
lingkungan 
sekitar 

 

Atau dalam bentuk grafik dapat dilihat sebagai berikut :
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Tabel 16 
Data Hasil Pengamatan Kegiatan Belajar Mengajar dengan 

Metode Eksplorasi Lingkungan Sekitar pada  
Siklus I, Siklus II dan Siklus III 

 
 Sub Indikator Siklus 

I  
Siklus 

II 

ciri objek. 

Menyebutkan 
sebanyak-
banyaknya ciri-ciri 
objek. 

53% 68% 

engklasifika 

sesuai dengan 
 

Anak dapat 
menyebutkan 
persamaan antar 
objek. 

42% 53% 

Anak dapat 
menyebutkan 
perbedaan antar 
objek. 

47% 63% 

Menemukan ide 
ciri objek 
penemuannya 
sendiri. 

32% 58% 

Anak mampu 
menceritakan 
pengetahuannya 
saat mengamati 
objek. 

32% 53% 

Atau dalam bentuk grafik dapat dilihat sebagai berikut : 

Siklus I Siklus II Siklus III

ciri-ciri binatang

persamaan antara dua 

binatang

perbedaan antara dua 

binatang

ide baru ciri binatang

menceritakan tentang 

binatang

95 

Data Hasil Pengamatan Kegiatan Belajar Mengajar dengan  

Siklus 
III 

89% 

84% 

84% 

79% 

79% 

 

 

persamaan antara dua 

perbedaan antara dua 

ide baru ciri binatang

menceritakan tentang 
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Berdasarkan tabel 16 di atas maka dapat diketahui bahwa : 

1. Anak yang dapat menunjuk dan menyebutkan sebanyak-banyaknya ciri-

ciri binatang. 

Dalam pembelajaran menggunakan metode eksplorasi lingkungan 

sekitar pada siklus I ada 53% atau 10 anak. Anak-anak dirangsang oleh 

guru untuk menyampaikan pengetahuan sainsnya khususnya mencari 

sebanyak-banyaknya ciri-ciri binatang. Untuk menunjuk dan menyebutkan 

sebanyak-banyaknya ciri-ciri binatang ayam masih sulit dilakukan oleh 

sebagian besar anak-anak didik TK Pertiwi Kenjer. Pada siklus II anak 

yang dapat menunjuk dan menyebutkan sebanyak-banyaknya ciri-ciri 

binatang kucing meningkat menjadi 68% atau 13 anak. Pada siklus II ini 

anak-anak sudah mengenal tentang cara pembelajaran dengan metode 

eksplorasi lingkungan sekitar karena sudah lebih dari setengah jumlah 

anak-anak TK Kelompok B sudah dapat menunjuk dan menyebutkan 

sebanyak-banyaknya ciri-ciri kucing.  

Berikutnya pada siklus III anak lebih antusias dengan kegiatan 

eksplorasi lingkungan sekitar, mereka terangsang untuk meneliti lebih jeli 

binatang ikan dan sapi karena mereka berusaha menemukan perbedaan 

dari kedua jenis binatang tersebut. Ada sebanyak 89% atau 17 anak sudah 

dapat menunjuk dan menyebutkan sebanyak-banyaknya ciri-ciri binatang. 

Dengan meneliti ikan dan sapi secara nyata dengan mengobservasi, 

memegang dan meraba maka akan mudah terekam di benak anak dan akan 

selalu terigat atas pengelamannya. Seperti pernyataan Lao Tsu, seorang 
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filosof China yang menyatakan “I hear and I forget. I see and I remember. 

I do and I understand”(saya mendengar dan saya lupa, saya melihat dan 

saya ingat, saya melakukan dan saya akan mengerti). 

2. Menyebutkan persamaan antara dua binatang 

Pada siklus I anak yang menyebutkan persamaan antara ayam 

jantan dan ayam betina ada 42% atau 8 anak. Anak-anak banyak yang 

belum mengetahui. Ada yang karena pada saat kegiatan anak tersebut 

hanya mainan saja, ada yang karena takut dekat-dekat dengan ayam, ada 

yang memang anaknya biasa pasif atau tidak aktif berkomunikasi atau 

anak yang pendiam. Walaupun guru telah memotifasi namun pada siklus I 

ini sedikit memberi perubahan meningkat dari sebelum dilakukan 

tindakan. 

Pada siklus II anak yang menyebutkan persamaan antara kucing 

jantan dan kucing betina meningkat menjadi 53% atau 10 anak. Anak-anak 

mulai aktif menyebutkan persamaan antara kucing jantan dan kucing 

betina melalui kegiatan eksplorasi lingkungan sekitar. Pada siklus III anak 

yang menyebutkan persamaan antara ikan dan sapi tambah meningkat lagi 

menjadi 84% atau 16 anak. Hampir semua anak-anak Kelompok B TK 

Pertiwi Kenjer ini dapat menyebutkan persamaan binatang ikan dan sapi. 

Anak belajar mengklasifkasikan dengan cara yang mudah, seperti saat 

mencari persamaan dan perbedaan. Dalam melakukan kegiatan 

mengklasifikasi benda, objek dan peristiwa, anak tidak hanya mengamati 
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tetapi juga berpikir sehingga ia dapat memilih dan melatakkan benda, 

objek/peristiwa sesuai dengan klasifikasinya (Martini Jamaris, 2003 : 45). 

3. Anak menyebutkan perbedaan antara dua binatang. 

Pada siklus I anak yang menyebutkan perbedaan antara ayam 

jantan dan ayam betina ada 47% atau 9 anak. Jadi sebagian anak masih 

terlihat pasif untuk menyebutkan perbedaan antara ayam jantan dan ayam 

betina. Tampaknya mereka belum serius dalam mengamati ayam. 

Pada siklus II anak yang menyebutkan perbedaan antara kucing 

jantan dan kucing betina ada 63% atau 12 anak. Mereka mulai lebih serius 

karena pengetahuannya yang disampaikan ternyata diterima dan di hargai 

tanpa dikritik atau dicemooh atau bahkan ditolak dan lebih berani dengan 

binatang yang diamatinya karena ternyata menyenangkan bermain dengan 

kucing. Dengan rasa aman yang timbul dari diri anak maka akan 

memunculkan imajinasi anak yang berkembang, seperti manfaat sains 

yang dapat menciptakan suasana yang menyenangkan serta dapat 

menimbulkan imajinasi-imajinasi pada anak yang pada akhirnya dapat 

menambah pengetahuan anak secara alamiah. 

Selanjutnya pada siklus III anak yang menyebutkan perbedaan 

antara ikan dan sapi ada 84%. Pada siklus III ini berarti sudah ada 16 anak 

yang mampu menyebutkan perbedaan antara ikan dan sapi. Anak-anak 

semakin merasa bebas untuk mengungkapkan pengetahuannya tanpa rasa 

takut. Jadi dengan metode eksplorasi lingkungan sekitar anak mampu 

mengungkapkan pengetahuannya tanpa takut salah. 
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4. Anak yang memiliki pengetahuan orisinil dengan menemukan ide baru 

atau ciri-ciri yang lain mengenai objek. 

Pada siklus I anak yang memiliki pengetahuan yang orisinil dengan 

menyebutkan ciri ayam yang ditemukan anak sebanyak 32% atau 6 anak. 

Sebagaian besar anak dalam mengamati ayam belum teliti dan mendetail 

sehingga anak tidak menemukan ciri-ciri yang lain selain ciri-ciri yang 

umum. 

Pada siklus II anak yang memiliki pengetahuan yang orisinil 

dengan menyebutkan ciri-ciri kucing yang lain yang ditemukan anak 

meningkat menjadi 58% atau 11 anak. Anak-anak terlihat lebih teliti dan 

detail untuk meneliti kucing. Anak yang tadinya biasa saja, saat bertemu 

dengan kucing maka anak tersebut mulai serius untuk menelitinya. 

Selanjutnya pada siklus III anak yang memiliki pengetahuan orisinil 

dengan menemukan ide ciri-ciri lain mengenai binatang ikan dan sapi 

meningkat menjadi 79% atau 15 anak. Semakin lama anak semakin seru 

mencari ciri-ciri ikan dan sapi dan menambah antusias anak untuk mencari 

lebih detail lagi ciri-ciri ikan dan sapi yang sampai tidak pernah terfikirkan 

sebelumnya oleh orang dewasa.  

5. Anak yang memiliki pengetahuan orisinil dengan menceritakan 

pengetahuannya mengenai objek. 

Pada siklus I anak yang memiliki pengetahuan orisinil dengan 

menceritakan pengetahuannya mengenai ayam dalam kegiatan belajar 

mengajar melalui metode eksplorasi lingkungan sekitar adalah 32% atau 6 
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anak. Pada siklus pertama banyak anak yang kadang kurang yakin dengan 

pengetahuannya yang dia punya. Kekurangyakinan itu akhirnya membuat 

anak tersebut tidak berani menceritakannya. Atau anak tersebut memang 

belum pernah mempunyai pengalaman dengan ayam sebelumnya. 

Pada siklus II anak yang memiliki pengetahuan orisinil dengan 

menceritakan pengetahuannya mengenai kucing meningkat menjadi 53% 

atau 10 anak. Anak mulai terasah kemampuannya dalam pengetahuan 

sainsnya dengan menceritakan pengalamannya dengan kucing. Dengan 

eksplorasi lingkungan sekitar anak terangsang aktif untuk menggali 

pengetahuannya dan akhirnya pengetahuannya akan meningkat. 

Pada siklus III anak yang memiliki pengetahuan orisinil dengan 

menceritakan pengetahuannya mengenai ikan dan sapi meningkat menjadi 

79% atau 15 anak. Pada siklus III ini anak sudah terbiasa dengan suasana 

pengetahuan melalui penelitian yang mengasyikkan. Semua anak merasa 

senang dengan kegiatannya meneliti binatang dan merasa semua 

pengetahuan sains yang diungkapkannya diterima bahkan pengetahuan 

yang baru akan menunjukkan jalan kepada teman-teman lainnya untuk 

menemukan ciri-ciri yang lebih detail lagi.  

 

Metode Eksplorasi Lingkungan Sekitar merupakan metode yang baru yang di 

terapkan di TK Pertiwi Kenjer, sehingga membutuhkan penyesuaian antara 

metode yang diterapkan dengan anak dan guru. Metode Eksplorasi 

Lingkungan Sekitar dilakukan melalui 3 siklus dikarenakan anak masih butuh 
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pengkondisian terhadap metode tersebut dan guru yang membutuhkan 

pemantapan dalam menerapkan. Oleh karena itu mengapa pada penelitian 

tindakan kelas disini tidak bisa dilakukan hanya dengan 1 atau 2 siklus saja. 

Pendidik adalah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan 

pendidikan. Pada pendidikan Taman Kanak-Kanak guru TK 

bertanggungjawab  membimbing belajar anak sesuai dengan karakteristik 

kebutuhan dan perkembangan anak, serta menciptakan kegiatan belajar yang 

menyenangkan. 

Komunikasi timbal balik antara peserta didik dengan guru yang 

terarah sangat pentingpada pencapaian tujuan pendidikan. Misalnya, pada 

pendidikan TK interaksi terjadi ketika guru membimbing anak bermain dan 

belajar dalam situasi yang menyenangkan atau dalam lingkungan belajar yang 

telah ditata sedemikian rupa sehingga memungkinkan anak dapat belajar 

sambil bermain dan bermain seraya belajar. 

Penggunaan metode eksplorasi lingkungan sekitar dalam pembelajaran 

di Taman Kanak-kanak Pertiwi Kenjer yang di lakukan selama tiga siklus 

menghasilkan perkembangan guru dalam mengajar mengenai sains dapat 

dilihat pada tabel hasil penelitian siklus I, II dan III berikut ini : 
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Tabel 17 
Hasil Pengamatan Kemampuan Guru dalam Mengajar dengan 
Metode Eksplorasi Lingkungan Sekitar pada Siklus I,II dan III 

 
No  Aspek yang diamati Siklus 

I 
Siklus 

II  
Siklus 

III 
1 Membuat perencanaan pembelajaran yang 

disesuaikan dengan penggunaan metode 
eksplorasi lingkungan sekitar 

B B  B  

2 Melaksanakan kegiatan sesuai dengan 
langkah-langkah yang telah ditentukan 

B B  B  

3 Memperhatikan dan melaksanakan hakekat 
eksplorasi lingkungan sekitar dalam proses 
kegiatan 

C B B 

4 Melakukan evaluasi pembelajaran 
 

B B  B  

 

Dari tabel 17 di atas maka dapat diketahui bahwa : 

1. Membuat perencanaan pembelajaran yang disesuaikan dengan penggunaan 

metode eksplorasi lingkungan sekitar. 

Pada siklus I kemampuan guru dalam membuat perencanaan pembelajaran 

yang disesuaikan dengan penggunaan metode Eksplorasi Lingkungan 

Sekitar mendapat kategori baik. Karena seorang guru TK harus memahami 

bagaimana membuat perencanaan pembelajaran atau Rancangan Kegiatan 

Harian (RKH) yang akan di ajarkan ke anak didik. Siklus II dalam 

membuat perencaan mendapat kategori baik, begiatu juga dengan siklus III 

guru mendapat kategori baik dengan bobot nilai yang tinggi. 

2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan langkah-langkah yang telah 

ditentukan. 

Dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan langkah-langkah yang telah 

ditentukan dalam siklus I guru mendapatkan kategori baik.apa yang telah 
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direncanakan tentu akan dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah 

direncanakan agar pembelajaran berlangsung sesuai dengan harapan. Pada 

siklus II guru mendapatkan kategori baik. Begitu juga dengan siklus II 

guru mendapat kategori baik karena sesuai dengan apa yang direncanakan. 

3. Memperhatikan dan melaksanakan hakekat eksplorasi lingkungan sekitar 

dalam proses kegiatan 

Siklus I guru dalam memperhatikan dan melaksanakan hakekat eksplorasi 

lingkungan sekitar dalam kegiatan mendapat kategori cukup. Hal ini 

dikarenakan guru masih dalam posisis penyesuaian dengan metode yang 

digunakan, kegiatan masih terpancang pada kegiatan sebelumnya. Pada 

siklus II guru mendapat kategori baik, disini guru sudah mulai memahami 

bahwa eksplorasi lingkungan sekitar membebaskan anak untuk 

bereksplorasi. Begitu juga dengan siklus III guru mendapat kategori baik 

karena sudah faham terhadap pembelajaran yang dilakukan.  

4. Melakukan evaluasi pembelajaran 

Siklus I guru dalam melakukan evaluasi pembelajaran mendapat kategori 

baik karena setia hari guru mengobservasi anak. Pada siklus II guru 

melakukan evaluasi pembelajaran juga mendapat kategori baik, begitu 

juga dengan siklus III karena guru telah menguasai kegiatan mengevaluasi 

anak didik. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Penelitian tindakan kelas tentang meningkatkan pengetahuan sains 

melalui metode eksplorasi lingkungan sekitar pada anak didik TK Pertiwi 

Kenjer Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo dilaksanakan selama tiga 

siklus telah menghasilkan kesimpulan sebagai berikut : 

1. Peningkatan pengetahuan sains anak didik TK Pertiwi Kenjer melalui 

pembelajaran dengan metode eksplorasi lingkungan sekitar telah 

dibuktikan dengan hasil pengamatan pada keaktifan anak didik dalam 

mengemukakan pengetahuan sainsnya pada siklus I, siklus II dan 

siklus III. Pada siklus I anak yang menyebutkan sebanyak-banyaknya 

ciri-ciri ayam ada 53%, anak yang menyebutkan persamaan antara 

ayam jantan dan ayam betina ada 42%, anak yang menyebutkan 

perbedaan antara ayam jantan dan ayam betina ada 47%, anak yang 

memiliki pengetahuan orisinil dengan menemukan ide ciri ayam yang 

ditemukan anak  ada 32% dan anak yang mampu menceritakan 

pengetahuannya mengenai ayam ada 32%. Pada siklus II anak yang 

menyebutkan sebanyak-banyaknya ciri-ciri kucing ada 68%, anak yang 

menyebutkan persamaan antara kucing jantan dan kucing betina ada 

53%, anak yang menyebutkan perbedaan antara kucing jantan dan 

kucing betina ada 63%, anak yang memiliki pengetahuan orisinil 
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dengan menemukan ide ciri kucing yang ditemukan anak  ada 58% dan 

anak yang mampu menceritakan pengetahuannya mengenai kucing ada 

53%. Pada siklus III anak yang menyebutkan sebanyak-banyaknya 

ciri-ciri ikan dan sapi ada 89%, anak yang menyebutkan persamaan 

antara ikan dan sapi ada 84%, anak yang menyebutkan perbedaan 

antara ikan dan sapi ada 84%, anak yang memiliki pengetahuan orisinil 

dengan menemukan ide ciri ikan dan sapi yang ditemukan anak  ada 

79% dan anak yang mampu menceritakan pengetahuannya mengenai 

ikan dan sapi ada 79%. 

2. Kemampuan guru dalam mengajar dengan metode eksplorasi 

lingkungan sekitar pada siklus I, siklus II dan siklus III mendapatkan 

kategori baik penerapan pada anak didik, sehingga pada penelitian ini 

guru berhasil menerapkan metode ini. 

3. Anak-anak TK Pertiwi Kenjer terlihat mudah menyebutkan 

pengetahuan sainsnya dengan pembelajaran melalui metode eksplorasi 

lingkungan sekitar. 

4. Berdasarkan pengamatan dari siklus I, siklus II dan siklus III dapat 

disimpulkan bahwa metode eksplorasi lingkungan sekitar dapat 

meningkatkan pengetahuan sains anak didik TK Pertiwi Kenjer 

Kecamatan Kertek Wonosobo. 

B. Saran 

1. Sebagai pendidik harus mampu dalam merencanakan, melaksanakan 

dan mengevaluasi program pembelajaran. Ketiga kegiatan itu sama 
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sangat pentingnya dan saling erat hubungannya. Perencanaan 

pembelajaran didasarkan pada pelaksanaan dan evaluasi sebelumnya. 

Pelaksanaan program didasarkan pada perencanaaan dan evaluasi 

dilakukan berdasarkan pada perencanaaan dan pelaksanaan program. 

Evaluasi akan berguna untuk menentukan langkah/perencanaan 

pembelajaran berikutnya. Utamanya jika ditemukan masalah maka 

akan segera bisa dilakukan untuk menentukan tindakan. 

2. Dalam menyampaikan pembelajaran harus tepat dan sesuai dalam 

memilih metode. Ketepatan dan kesesuaian metode dengan tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai. 

3. Penggunaan metode eksplorasi lingkungan sekitar dengan mengajak 

anak terjun langsung mengamati objek merupakan salah satu cara yang 

tepat dalam menggali pengetahuan anak dalam sains. 

4. Metode eksplorasi lingkungan sekitar telah terbukti mencapai tujuan 

pendidikan dalam kurikulum TK “menunjuk sebanyak-banyaknya 

benda, hewan, tanaman yang mempunyai warna, bentuk, ukuran atau 

ciri-ciri tertentu” yang sebelumnya di TK Pertiwi Kenjer Kelompok B 

belum dapat mencapainya dan kini dapat mencapai keberhasilan pada 

indikator tersebut. Disarankan bagi pendidik utamanya untuk mencari 

dan menemukan metode-metode baru yang disesuaikan dengan tujuan 

pendidikan. 
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Lampiran 1.a 

LEMBAR OBSERVASI SEBELUM PENELITIAN 

 

PEDOMAN OBSERVASI 

Observasi Kepada Anak 

1. Pengetahuan sains anak secara umum 

2. Keaktifan anak dalam berkomunikasi saat belajar 

3. Faktor-faktor yang menyebabkan anak kurang memahami pengetahuan sains 

Observasi Guru 

1. Metode guru dalam mengajar untuk pengembangan pengetahuan sains anak 

2. Tanggapan guru atau respon guru terhadap anak dalam pengetahuan sains 

3. Perhatian guru terhadap anak yang sulit memahami mengenai pengetahuan 

sains 

Observasi Dokumentasi 

1. Hasil evaluasi perkembangan kognitif anak secara umum 

2. Hasil evaluasi perkembangan pengetahuan sains anak 

3. Program perencanaan untuk aspek perkembangan pengetahuan sains anak 
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RENCANA KEGIATAN HARIAN 

KELOMPOK : B 

SEMESTER/MINGGU  : 1/12 

HARI/TANGGAL : RABU/31 OKTOBER 2012 

TEMA/SUB TEMA : BINATANG/CIRI-CIRI BINATANG 

 

 

INDIKATOR 

 

 

KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 

ALAT/SUMBER 

BELAJAR 

PENILAIAN 

PERKEMBANGAN ANAK 

PENDIDIKAN 

NASIONALISME 

KARAKTER BANGSA DAN 

KEWIRAUSAHAAN 

ALAT HASIL 

 

 

 

• Mau 
mengemukakan 
pendapat secara 
sederhana (SOSEM 
26) 

 

• Mengekspresikan 
diri dalam gerak 
bervariasi (FMK 17) 

 

 

 

 

• Menceritakan 
pengalaman/kejadi
an secara sedehana 
dengan runtut 
(MENG.B 23) 

 

• Melaksanakan 
tugas yang 
diberikan guru 
(SOSEM 11) 

 

 

• Menunjuk 
banyaknya hewan 
yang mempunyai 
bentuk,ukuran/ciri(
KBWUP 26) 

 

 

• Bertepuk tangan 
dengan 3 pola 
(FMK. 27) 

 

 

 

 

• Tidak mengganggu 
teman (NAM 25) 

1. KEGIATAN AWAL (±30 MNT) 

• Berbaris, berdoa, salam 
• Berbagi pengalaman dengan bercerita 
• BCC. Mengenai macam-macam ayam 

sebagai binatang peliharaan. 
 
 
 

• Dm&PT. Berekspresi menirukan 
gerakan ayam yang sedang berkokok. 

 
 

11. KEGIATAN INTI (±60 MNT) 

AREA BAHASA 

• BCC. Pengalamannya mengenai seluk 
beluk ayam. 

 

 

 

AREA SAINS 

• PT. Mengamati ayam yang ada di 
sekitar lingkungan sekolah 
 

 

AREA BACA TULIS 

• PT. Menyebutkan se banyak-
banyaknya ciri-ciri ayam 

 

 

 

 

AREA SENI 

• PT. Melakukan tepuk “Ayam” 
 
 

111. ISTIRAHAT (±30 MNT) 

• Bermain, cuci tangan, makan 
 

1V. KEGIATAN AKHIR (± 30MNT) 

• BCCdan PT. Tidak mengganggu teman 
saat kegiatan 

 

• Mengulas kegiatan sehari 
 

• Berdoa, salam, pulang 

 

 

Guru  dan anak 

Guru dan anak 

 

 

 

 

Guru dan anak 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar ayam 

 

 

 

 

 

Ayam hidup 

 

 

 

 

 

 

Lembar 

pengamatan, 

pensil 

 

 

 

 

 

Anak  

 

 

 

Mainan, air, 

serbet, bekal 

 

 

Anak  

 

Observasi  

Unjuk kerja 

Percakapan  

 

 

 

 

Unjuk kerja 

 

 

 

 

 

 

 

Percakapan  

 

 

 

 

 

Hasil karya  

 

 

 

 

Unjuk kerja 

 

 

 

 

 

 

Unjuk kerja 

 

 

 

Observasi  

 

 

 

Unjuk kerja 

 

 

Percakapan  

 

Observasi  

  

Disiplin, Religius 

Komunikatif 

Komunikatif 

 

 

 

 

Kreatif 

 

 

 

 

 

 

 

Rasa ingin tahu 

 

 

 

 

 

Rasa ingin tahu 

 

 

 

 

Tanggung jawab 

 

 

 

 

 

 

Kreatif 

 

 

 

Disiplin, bersahabat, 

religius, mandiri 

 

 

Toleransi  

 

 

Komunikatif 

 

Komunikatif  

 



 

Mengetahui 

Kepala TK Pertiwi Kenjer 

 

 

 

Endang Sri Handayaningsih, S.Pd.AUD

NIP. 19630715 200701 2 005 

Lampiran 2.b. Media  Pada Siklus I

 

� Gambar Ayam Jantan dan Ayam Betina
 

 

� Ayam Jantan Hidup 
 

   

 

Endang Sri Handayaningsih, S.Pd.AUD 

 

 Kertek, 30 Oktober 

Peneliti

 

 

 

Dwi Erawati

Lampiran 2.b. Media  Pada Siklus I 

Gambar Ayam Jantan dan Ayam Betina 

 

 dan Ayam Betina Hidup  
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Kertek, 30 Oktober 2012 

Peneliti 

Dwi Erawati 

 



 

Lampiran 2.c. 

Lembar Pengamatan Anak Pada Siklus I

Nama : 

Berilah tanda centang (√) pada pernyataan yang benar dan tanda silang (×) pada 

pernyataan yang salah dan lengkapilah. Selamat mengerjakan …

 

Ayam jantan
 

 

 Ada jengger

 

     Ada cucuk 

 

  Bulunya  Kasar         Halus

 

 

 Kaki dua 

 

  Bertelur 

 

 Kakinya berjalu

 

  Punya sayap 

 

Lembar Pengamatan Anak Pada Siklus I 

MENELITI AYAM 

√) pada pernyataan yang benar dan tanda silang (×) pada 

pernyataan yang salah dan lengkapilah. Selamat mengerjakan … 

Ayam jantan 

Ada jengger 

Bulunya  Kasar         Halus 

Kakinya berjalu 

 

Ayam betina
 

 

 Ada jengger 

 

 Ada cucuk 

 

 Bulunya  Kasar           Halus

 

 

 Kaki dua 

 

  Bertelur 

 

 Kakinya berjalu 

 

  Punya sayap 

112 

√) pada pernyataan yang benar dan tanda silang (×) pada 

Ayam betina 

Bulunya  Kasar           Halus 
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Lampiran 2.d. 

 

Lembar Observasi Kegiatan Eksplorasi Lingkungan Sekitar Pada Siklus I 

 

Indikator  Sub Indikator  Nama/Nilai  Jumlah 
Yang 

Tuntas 

% 

A
hm

a
d

 

R
ez

a
  

A
lfi

ya
  

T
ik

a
 

E
va

  

A
vi

n 
 

F
a

za
  

F
itr

i 

Ib
ra

 

A
bi

 

V
ik

a
 

M
e

ris
ka

  

A
la

n 
 

O
ss

a
l 

W
id

i 

N
ov

a
 

R
is

ka
  

S
a

lm
a

  

Y
ul

ia
 

Identifikasi 

berdasarkan 

ciri-ciri 

objek. 

Menyebutkan 
sebanyak-banyaknya 
ciri-ciri ayam 

                     

Mengklasifik

asikan objek 

sesuai 

dengan 

pengamatan

. 

 

 

 

Anak dapat 
menyebutkan 
persamaan antara 
ayam jantan dan 
ayam betina. 

                     

Anak dapat 
menyebutkan 
perbedaan antara 
ayam jantan dan 
ayam betina. 

                     

Pengetahuan 
orisinil dari 
eksplorasi 
lingkungan 
sekitar 
 

Menemukan ide cirri 
ayam penemuannya 
sendiri. 

                     

Anak mampu 
menceritakan 
pengetahuannya saat 
mengamati ayam. 

                     

 

Keterangan nilai: 

1 = tidak mampu 

2 = cukup mampu 

3 = mampu 

4 = sangat mampu 
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RENCANA KEGIATAN HARIAN 

KELOMPOK : B 

SEMESTER/MINGGU  : 1/13 

HARI/TANGGAL : JUM’AT/9 NOPEMBER 2012 

TEMA/SUB TEMA : BINATANG/CIRI-CIRI BINATANG 

 

 

INDIKATOR 

 

 

KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 

ALAT/SUMBER 

BELAJAR 

PENILAIAN 

PERKEMBANGAN ANAK 

PENDIDIKAN 

NASIONALISME 

KARAKTER BANGSA DAN 

KEWIRAUSAHAAN 

ALAT HASIL 

 

 

 

• Mau 
mengemukakan 
pendapat secara 
sederhana (SOSEM 
26) 

• Mengekspresikan 
diri dalam gerak 
bervariasi (FMK 17) 

 

 

 

 

 

• Menceritakan 
pengalaman/kejadi
an secara sedehana 
dengan runtut 
(MENG.B 23) 
 

• Melaksanakan 
tugas yang 
diberikan guru 
(SOSEM 11) 

 

• Mengelompokan 
benda dengan 
berbagai cara yang 
diketahui 
anak,misal: 
menurut warna, 
bentuk,ukuran,jenis 
dll (PUS 1) 

 

• Menyanyi lebih 
dari 20 lagu anak 
(MENG B 18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Tidak mengganggu 
teman (NAM 25) 

1. KEGIATAN AWAL (±30 MNT) 

• Berbaris, berdoa, salam 
• Berbagi pengalaman dengan bercerita 
• BCC. Mengenai binatang yang berbulu 

 
 
 
 

• Dm&PT. Berekspresi menirukan 
gerakan kucing 

 
 

11. KEGIATAN INTI (±60 MNT) 

AREA BAHASA 

• BCC. Saat merawat binatang kucing 
kesayangan 

 

 

 

AREA SAINS 

• PT. Mengamati binatang kucing yang 
ada di sekitar lingkungan sekolah 
 

 

AREA BACA TULIS 

• PT. Menyebutkan persamaan antara 
kucing jantan dan kucing betina 

 

 

 

 

 

 

AREA SENI 

• PT. Menyanyi lagu “naugty pussy cat” 
 
 
 

111. ISTIRAHAT (±30 MNT) 

• Bermain, cuci tangan, makan 
 

 

1V. KEGIATAN AKHIR (± 30MNT) 

• BCCdan PT. Tidak mengganggu teman 
saat kegiatan 

• Mengulas kegiatan sehari 
• Berdoa, salam, pulang 

 

 

Guru  dan anak 

Guru dan anak 

 

 

 

 

Guru dan anak 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar kucing 

 

 

 

 

 

Kucing hidup, 

lembar 

pengamatan 

 

 

 

Anak  

 

 

 

 

 

 

 

 

Anak  

 

 

 

 

 

 

Mainan, air, 

serbet, bekal 

 

 

Anak  

 

Observasi  

Unjuk kerja 

Percakapan  

 

 

 

 

Unjuk kerja 

 

 

 

 

 

 

 

Percakapan  

 

 

 

 

 

Hasil karya  

 

 

 

 

 

Unjuk kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unjuk kerja 

 

 

 

 

 

 

Observasi  

 

 

 

Unjuk kerja 

 

Percakapan  

Observasi  

  

Disiplin, Religius 

Komunikatif 

Komunikatif 

 

 

 

 

Kreatif 

 

 

 

 

 

 

 

Rasa ingin tahu 

 

 

 

 

 

Rasa ingin tahu 

 

 

 

 

 

Tanggung jawab 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreatif 

 

 

 

 

 

 

Disiplin, bersahabat, 

religius, mandiri 

 

 

Toleransi  

 

Komunikatif 

Komunikatif  
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Mengetahui 

Kepala TK Pertiwi Kenjer 

 

 

Endang Sri Handayaningsih, S.Pd.AUD 

NIP. 19630715 200701 2 005 

 Kertek, 8 Nopember 2012 

Peneliti 

 

 

Dwi Erawati 

 

Lampiran 3.b. Media Pada Siklus II 

� Gambar kucing Jantan dan kucing Betina 

            

 

� kucing Jantan Hidup dan kucing Betina Hidup   
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Lampiran 3.c. 

Lembar Pengamatan Anak Pada Siklus II 

Nama : 

MENELITI KUCING 

Berilah tanda centang (√) pada pernyataan yang benar dan tanda silang (×) pada 

pernyataan yang salah dan lengkapilah. Selamat mengerjakan … 

 

Kucing jantan 
 

 

 

  Kaki kucing 

 

 

  Ada kumis 

 

 

 Bulunya kasar          halus 

 

 

  Beranak 

 

 

 Ada telinga 

Kucing betina 
 

 

 

  Kaki kucing 

 

 

  Ada kumis 

 

 

 Bulunya kasar          halus 

 

 

  Beranak 

 

 

 Ada telinga 
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Lampiran 3.d. 

Lembar Observasi Kegiatan Eksplorasi Lingkungan Sekitar Pada Siklus II  

Indikator  Sub Indikator  Nama/Nilai  Jumlah 
Yang 

Tuntas 

% 

A
hm

a
d

 

R
ez

a
  

A
lfi

ya
  

T
ik

a
 

E
va

  

A
vi

n 
 

F
a

za
  

F
itr

i 

Ib
ra

 

A
bi

 

V
ik

a
 

M
er

is
ka

  

A
la

n 
 

O
ss

a
l 

W
id

i 

N
ov

a
 

R
is

ka
  

S
a

lm
a

  

Y
ul

ia
 

Identifikasi 

berdasarkan 

ciri-ciri 

objek. 

Menyebutkan 
sebanyak-banyaknya 
ciri-ciri kucing 

                     

Mengklasifik

asikan objek 

sesuai 

dengan 

pengamatan

. 

 

 

 

Anak dapat 
menyebutkan 
persamaan antara 
kucing jantan dan 
kucing betina. 

                     

Anak dapat 
menyebutkan 
perbedaan antara 
kucing jantan dan 
kucing betina. 

                     

Pengetahuan 
orisinil dari 
eksplorasi 
lingkungan 
sekitar 
 

Menemukan ide ciri 
kucing penemuannya 
sendiri. 

                     

Anak mampu 
menceritakan 
pengetahuannya saat 
mengamati kucing. 

                     

 

Keterangan nilai: 

1 = tidak mampu 

2 = cukup mampu 

3 = mampu 

4 = sangat mampu 

 

 

 



118 
 

 

 

RENCANA KEGIATAN HARIAN 

KELOMPOK : B 

SEMESTER/MINGGU  : 1/14 

HARI/TANGGAL : SABTU/17 NOPEMBER 2012 

TEMA/SUB TEMA : BINATANG/CIRI-CIRI BINATANG 

 

 

INDIKATOR 

 

 

KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 

ALAT/SUMBER 

BELAJAR 

PENILAIAN 

PERKEMBANGAN ANAK 

PENDIDIKAN 

NASIONALISME 

KARAKTER BANGSA DAN 

KEWIRAUSAHAAN 

ALAT HASIL 

 

 

 

• Berani bertanya 
dan menjawab 
(SOSEM 25) 

• Senam fantasi 
bentuk meniru 
misal: menirukan 
gerakan 
hewan,tanaman 
dengan lincah 
(FMK 11) 

 

 

• Membedakan 
perbuatan yang 
benar dan salah 
(NAM 28) 
 

• Bekerja secara 
mandiri (SOSEM 
16) 

 

• Mengelompokan 
benda dengan 
berbagai cara 
yang diketahui 
anak,misal: 
menurut warna, 
bentuk,ukuran,je
nis dll (PUS 1) 
 

• Menirukan 
kembali bunyi 
atau suara 
tertentu (MEN.B 
6) 

 

 

 

 

 

• Tidak 
mengganggu 
teman (NAM 25) 

1. KEGIATAN AWAL (±30 MNT) 

• Berbaris, berdoa, salam 
• Berbagi pengalaman dengan bercerita 
• BCC. Mengenai ikan dan sapi 
 

 

• Dm&PT. Senam fantasi menirukan 
gerakan ikan dan sapi dengan lincah 

 
 

 

 

11. KEGIATAN INTI (±60 MNT) 

AREA BAHASA 

• BCC. Menyayangi ikan dan sapi 
dengan tidak memburu-buru atau 
menyakitinya. 

 

AREA SAINS 

• PT. Mengamati ikan dan sapi yang ada 
di sekitar lingkungan sekolah 

 

AREA BACA TULIS 

• PT. Menyebutkan sebanyak-banyaknya 
perbedaan ikan dan sapi 

 

 

 

 

 

 

AREA IPA 

• PT. Menirukan suara ikan dan sapi  
 

 

 
111. ISTIRAHAT (±30 MNT) 

• Bermain, cuci tangan, makan 
 

 

1V. KEGIATAN AKHIR (± 30MNT) 

• BCCdan PT. Tidak mengganggu teman 
saat kegiatan 

 

• Mengulas kegiatan sehari 
• Berdoa, salam, pulang 

 

 

Guru  dan anak 

Guru dan anak 

 

 

Guru dan anak 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar ikan dan 

sapi 

 

 

 

Ikan dan sapi hidup,  

lembar pengamatan 

 

 

Anak  

 

 

 

 

 

 

 

 

Anak  

 

 

 

 

 

Mainan, air, serbet, 

bekal 

 

 

Anak  

 

Observasi  

Unjuk kerja 

Percakapan  

 

 

Unjuk kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percakapan  

 

 

 

 

Hasil karya  

 

 

 

Unjuk kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unjuk kerja 

 

 

 

 

 

Observasi  

 

 

 

Unjuk kerja 

 

 

 

Percakapan  

Observasi  

  

Disiplin, Religius 

Komunikatif 

Komunikatif 

 

 

Kreatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasa ingin tahu 

 

 

 

 

Rasa ingin tahu 

 

 

 

Tanggung jawab 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreatif 

 

 

 

 

 

Disiplin, bersahabat, 

religius, mandiri 

 

 

Toleransi  

 

 

 

Komunikatif 

Komunikatif  
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Mengetahui 

Kepala TK Pertiwi Kenjer 

 

 

 

Endang Sri Handayaningsih, S.Pd.AUD 

NIP. 19630715 200701 2 005 

 Kertek, 16 Nopember 2012 

Peneliti 

 

 

 

Dwi Erawati 

 

 

 

Lampiran 4.b. Media Pada Siklus III 

� Gambar ikan  

 

� Gambar sapi   
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� Ikan Hidup  
 

 

               

� Sapi Hidup    
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Lampiran 4.c. 

Lembar Pengamatan Anak Pada Siklus III 

Nama : 

MENELITI SAPI DAN IKAN 

Berilah tanda centang (√) pada pernyataan yang benar dan tanda silang (x) pada 

pernyataan yang salah dan lengkapilah. Selamat mengerjakan ....... 

Sapi 

 

 Ada tanduk 

 

Punya ekor 

 

Ada kaki 

 

 Punya sirip 

 

Badan Kasar         Halus 

 

 Bertelur  

 

 Beranak  

Ikan 

 

 Ada tanduk 

 

 Punya ekor 

 

Ada kaki 

 

 Punya sirip 

 

  Badan Kasar         Halus 

 

 Bertelur  

 

 Beranak 
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Lampiran 4.d. 

Lembar Observasi Kegiatan Eksplorasi Lingkungan Sekitar Pada Siklus III 

Indikator  Sub Indikator  Nama/Nilai  Jumlah 
Yang 

Tuntas 

% 

A
hm

a
d

 

R
ez

a
  

A
lfi

ya
  

T
ik

a
 

E
va

  

A
vi

n 
 

F
a

za
  

F
itr

i 

Ib
ra

 

A
bi

 

V
ik

a
 

M
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is
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A
la

n 
 

O
ss

a
l 

W
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i 

N
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a
 

R
is

ka
  

S
a

lm
a

  

Y
ul

ia
 

Identifikasi 

berdasarkan 

ciri-ciri 

objek. 

Menyebutkan 
sebanyak-banyaknya 
ciri-ciri ikan dan sapi 

                     

Mengklasifik

a sikan objek 

sesuai 

dengan 

pengamatan

. 

 

 

 

Anak dapat 
menyebutkan 
persamaan antara 
ikan dan sapi. 

                     

Anak dapat 
menyebutkan 
perbedaan antara ikan 
dan sapi. 

                     

Pengetahuan 
orisinil dari 
eksplorasi 
lingkungan 
sekitar 
 

Menemukan ide ciri 
ikan dan sapi 
penemuannya sendiri. 

                     

Anak mampu 
menceritakan 
pengetahuannya saat 
mengamati ikan dan 
sapi 

                     

 

Keterangan nilai: 

1 = tidak mampu 

2 = cukup mampu 

3 = mampu 

4 = sangat mampu 

 

 



 

Lampiran 5.a. Kegiatan Siklus 1

 

Kegiatan awal sebelum 

Anak menirukan gerakan ayam petok

 

Siklus 1 

Kegiatan awal sebelum eksplorasi meneliti ayam 

 

Anak menirukan gerakan ayam petok-petok 
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Membagikan lembar kegiatan kepada anak 

 

 

 

Anak bereksplorasi dengan ayam di lingkungan sekitar sekolah 
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Lampiran 5.b. 

 

Hasil Kegiatan Eksplorasi Lingkungan Sekitar 

 Pada Anak Kelompok B TK Pertiwi Kenjer  

Siklus 1 Meneliti Ayam 

Indikator  Sub Indikator  Nama/Nilai  Jum
lah 
Yg 
Tun
tas 

% 

A
hm

a
d 

R
e

za
  

A
lfi

ya
  

T
ik

a
 

E
va

  

A
vi

n 
 

F
a

za
  

F
itr

i 

Ib
ra

 

A
bi

 

V
ik

a
 

M
e

ri
sk

a
  

A
la

n 
 

O
ss

al
 

W
id

i 

N
o

va
 

R
is

ka
  

S
a

lm
a

  

Y
ul

ia
 

Identifikasi 

berdasarkan 

ciri-ciri 

objek. 

Menyebutkan 
sebanyak-banyaknya 
ciri-ciri ayam 

1 4 2 4 4 2 1 3 4 1 4 3 2 3 1 3 2 3 2 10 53

% 

Mengklasifik

asikan objek 

sesuai 

dengan 

pengamatan

. 

 

 

 

Anak dapat 
menyebutkan 
persamaan antara 
ayam jantan dan 
ayam betina. 

1 4 1 3 3 2 1 2 4 3 1 4 1 2 2 3 2 3 2 8 42

% 

Anak dapat 
menyebutkan 
perbedaan antara 
ayam jantan dan 
ayam betina. 

1 4 1 3 3 1 1 3 4 2 2 4 1 3 1 3 2 4 2 9 47

% 

Pengetahuan 
orisinil dari 
eksplorasi 
lingkungan 
sekitar 
 

Menemukan ide cirri 
ayam penemuannya 
sendiri. 

1 4 2 3 3 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 4 1 4 2 6 32

% 

Anak mampu 
menceritakan 
pengetahuannya saat 
mengamati ayam. 

1 4 1 3 4 1 2 1 4 1 3 2 1 1 1 2 2 4 1 6 32

% 

 

Keterangan nilai: 

1 = tidak mampu 

2 = cukup mampu 

3 = mampu 

4 = sangat mampu 



 

Lampiran 6.a. Kegiatan Siklus 

Kegiatan awal sebelum kegiatan 

 

Siklus II    

 

 

Kegiatan awal sebelum kegiatan ke luar kelas 

 

 

Gerakan menirukan jalannya kucing   
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Eksplorasi lingkungan sekitar meneliti kucing

Anak meneliti kucing dengan mengamati dan meraba

 

 

Eksplorasi lingkungan sekitar meneliti kucing 

 

 

 

Anak meneliti kucing dengan mengamati dan meraba-raba kucing
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raba kucing  
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Lampiran 6.b. 

 

Hasil Kegiatan Eksplorasi Lingkungan Sekitar 

 Pada Anak Kelompok B TK Pertiwi Kenjer  

Siklus II Meneliti Kucing 

Indikator  Sub Indikator  Nama/Nilai  Jum
lah 
Yg 
Tun
tas 

% 

A
hm

a
d 

R
e

za
  

A
lfi

ya
  

T
ik

a
 

E
va

  

A
vi

n 
 

F
a

za
  

F
itr

i 

Ib
ra

 

A
bi

 

V
ik

a
 

M
e

ri
sk

a
  

A
la

n 
 

O
ss

al
 

W
id

i 

N
o

va
 

R
is

ka
  

S
a

lm
a

  

Y
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ia
 

Identifikasi 

berdasarkan 

ciri-ciri 

objek. 

Menyebutkan 
sebanyak-banyaknya 
ciri-ciri ayam 

1 4 1 4 4 3 2 3 4 4 3 4 1 1 2 3 3 4 4 13 68

% 

Mengklasifik

asikan objek 

sesuai 

dengan 

pengamatan

. 

 

 

 

Anak dapat 
menyebutkan 
persamaan antara 
ayam jantan dan 
ayam betina. 

1 4 2 4 4 4 2 4 4 3 2 4 2 1 2 2 1 4 3 10 53

% 

Anak dapat 
menyebutkan 
perbedaan antara 
ayam jantan dan 
ayam betina. 

1 4 1 4 3 3 2 4 4 3 2 4 2 2 3 4 2 4 3 12 63

% 

Pengetahuan 
orisinil dari 
eksplorasi 
lingkungan 
sekitar 
 

Menemukan ide cirri 
ayam penemuannya 
sendiri. 

1 4 1 4 3 4 3 3 4 3 1 2 3 1 2 2 1 4 3 11 58

% 

Anak mampu 
menceritakan 
pengetahuannya saat 
mengamati ayam. 

1 4 1 4 4 1 1 4 4 2 2 4 3 1 1 3 1 4 4 10 53

% 

 

Keterangan nilai: 

1 = tidak mampu 

2 = cukup mampu 

3 = mampu 

4 = sangat mampu 



 

Lampiran 7.a. Kegiatan Siklus III

 

           Kegiatan awal sebelum kegiatan eksplorasi meneliti ikan dan sapi

 

           Pengarahan sebelum melakukan eksplorasi meneliti ikan dan sapi

 

Lampiran 7.a. Kegiatan Siklus III 

 

Kegiatan awal sebelum kegiatan eksplorasi meneliti ikan dan sapi 

 

Pengarahan sebelum melakukan eksplorasi meneliti ikan dan sapi 
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Anak manaliti ikan di kolam 

 

                   

Anak meneliti sapi di kandang 
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Lampiran  7.b. 

 

Hasil Kegiatan Eksplorasi Lingkungan Sekitar 

 Pada Anak Kelompok B TK Pertiwi Kenjer  

Siklus III Meneliti Ikan dan Sapi 

Indikator  Sub Indikator  Nama/Nilai  Jum
lah 
Yg 
Tun
tas 

% 

A
hm

a
d 

R
e
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A
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T
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a
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Identifikasi 

berdasarkan 

ciri-ciri 

objek. 

Menyebutkan 
sebanyak-banyaknya 
ciri-ciri ayam 

1 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 2 3 3 4 3 4 3 17 89

% 

Mengklasifik

asikan objek 

sesuai 

dengan 

pengamatan

. 

 

 

 

Anak dapat 
menyebutkan 
persamaan antara 
ayam jantan dan 
ayam betina. 

1 4 3 4 4 3 2 3 4 4 4 4 2 3 3 4 3 4 3 16 84

% 

Anak dapat 
menyebutkan 
perbedaan antara 
ayam jantan dan 
ayam betina. 

1 4 3 3 4 2 3 4 4 4 4 4 2 3 3 4 3 4 4 16 84

% 

Pengetahuan 
orisinil dari 
eksplorasi 
lingkungan 
sekitar 
 

Menemukan ide cirri 
ayam penemuannya 
sendiri. 

1 4 2 4 4 2 3 3 4 3 4 3 3 2 3 4 4 4 4 15 79

% 

Anak mampu 
menceritakan 
pengetahuannya saat 
mengamati ayam. 

1 4 2 4 4 2 3 3 4 4 4 4 2 3 3 3 3 4 3 15 79

% 

 

Keterangan nilai: 

1 = tidak mampu 

2 = cukup mampu 

3 = mampu 

4 = sangat mampu 


