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ABSTRAK  
 
Budiyanti, 2007. Pembelajaran Pengenalan Sains Sederhana pada Topik 

Gravitasi dengan Pendekatan Bemain Sambil Belajar untuk Melatih 
Kemampuan Berpikir Siswa TK Negeri Pembina Kota Semarang. Skripsi 
Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 
Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Dra. Dwi Yulianti, M.Si,                            
Pembimbing II: Drs. M. Aryono Adhi, M.Si. 

 
Kata kunci: Pembelajaran, Bermain sambil Belajar, Sains, Kemampuan berpikir, 

Siswa TK 
 

Dalam rangka menghadapi era globalisasi dan peningkatan mutu pendidikan, 
pemerintah  Indonesia menerapkan  Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dari TK 
sampai SMA. Implementasi KBK ditingkat TK/RA masih banyak kendala yang 
harus dihadapi khususnya dalam menanamkan hasil belajar pengenalan konsep-
konsep sains sederhana (IGKTI Semarang: 2004 dalam Yulianti Dwi, 2006). Oleh 
karena itu, diperlukan model pembelajaran pembelajaran sains sederhana di TK/RA 
yang menyenangkan yaitu bermain.. 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui apakah pembelajaran 
pengenalan sains sederhana pada topik gravitasi dengan pendekatan bemain sambil 
belajar dapat melatih kemampuan berpikir siswa TK Negeri Pembina kota Semarang. 

Bermain sambil belajar merupakan kegiatan bermain yang di dalamnya 
terdapat unsur belajar dan menghasilkan perubahan pengetahuan, pemahaman, 
keterampilan, nilai sikap, dan melatih kemampuan berpikirnya. Melalui bermain 
sambil belajar siswa TK dapat menemukan dan mempelajari hal-hal atau keahlian 
baru dan belajar menggunakan keahlian tersebut pada saat yang tepat, serta dapat 
memenuhi segala yang menjadi kebutuhannya. (http://www.ntt.diknas.go.id/dati1, 30 
April 2007). 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam 1 
siklus terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, analisis dan 
refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas B1 TK Negeri Pembina Kota 
Semarang. Data hasil belajar kognitif diperoleh dari lembar bermain siswa pada tiap 
pertemuan, sedangkan data hasil belajar afektif dan psikomotorik diperoleh dari hasil 
pengamatan selama proses belajar mengajar berlangsung. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa skor rata-rata hasil belajar psikomotorik 
pada pertemuan I  89,23 dan pertemuan II meningkat menjadi 92,59. Skor rata-rata 
hasil belajar afektif pada pertemuan I 94,28 dan pertemuan II 97,98. Untuk skor rata-
rata berpikir kritis pada saat pre-test diperoleh 69,70 dan pada saat post-test 88,89. 
Skor rata-rata kemampuan berpikir kreatif pada saat pre-test diperoleh 63,13 dan skor 
rata-rata post-test 71,72. Hasil belajar yang dicapai telah memenuhi indikator yang 
ditentukan. 

Berdasarkan hasil yang diperoleh, maka penerapan pembelajaran pengenalan 
sains sederhana dengan pendekatan bemain sambil belajar dapat melatih kemampuan 
berpikir siswa TK Negeri Pembina Kota Semarang. 

Disarankan kepada guru hendaknya lebih komunikatif, kreatif, dan  mampu 
mengelola kelas dengan baik. Selain itu, diharapkan alat bermain yang digunakan 
jumlahnya tidak terbatas, sehingga siswa tidak perlu bergantian dalam 
menggunakannya selama kegiatan pembelajaran berlangsung. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Sains dan matematika merupakan cabang ilmu dan pengetahuan yang sangat 

diperlukan dalam pengembangan teknologi. Sains meliputi ilmu fisika, kimia, dan 

biologi. Dalam beberapa tahun terakhir ini, hasil belajar sains menunjukkan hasil 

yang kurang memuaskan. Menurut hasil penelitian Trends in International 

Mathematics and Science Study (TIMSS), kemampuan dan daya tangkap sains anak 

Indonesia pada tahun 2004 berada pada peringkat ke-34 dari 38 negara. 

(http://www.tempointeraktif.com%20%20Prestasi%20Indonesia%20dalam%20Olim

piade%20Sains.htmtimss.org/, 29 April 2007). Sedangkan pada kompetisi 

International Junior Science Olympiad (IJSO) tahun 2006 tim Indonesia berada di 

peringkat keempat, di bawah Korea Selatan, Taiwan, dan Rusia. 

(http://www.tempointeraktif.com/hg/iptek/2006 /12/13/brk,2006121389444,id.html, 

30 Agustus 2007). Hal ini menunjukkan bahwa penyadaran sains  pada generasi 

mendatang harus terus menerus dilakukan mulai dari usia dini hingga dewasa.  

Permasalahan lain terlihat pada tingginya angka mengulang kelas dan 

tingkat droup out di SD kelas rendah. Hal ini dapat dilihat pada angka mengulang 

kelas SD/MI pada tahun 2004 sebesar 841.662 siswa dan MI sebesar 92.124 

siswa. (http://www.ntt.diknas.go.id/dati1/contain.php?Main= siarpers &id=18, 30 

Juni 2007). Dari data tersebut menunjukkan bahwa angka mengulang kelas 
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SD/MI masih cukup tinggi. Dengan melihat kenyataan di atas, maka upaya 

pengurangan angka mengulang kelas perlu mendapat perhatian serius dalam 

penyusunan program pembangunan pendidikan khususnya pendidikan Sekolah 

Dasar. Dan masalah itu juga harus segera diatasi dengan mencari akar 

permasalahan transisi pendidikan TK dan SD kelas rendah, sekaligus mencari 

alternatif pemecahannya guna peningkatan mutu pendidikan Indonesia. 

Dalam rangka menghadapi era globalisasi dan peningkatan mutu 

pendidikan, pemerintah  Indonesia menerapkan  Kurikulum Berbasis Kompetensi 

(KBK) dari TK sampai SMA. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) tahun 

2004 untuk Taman Kanak-Kanak dan Roudhotul Athfal terdapat materi 

pengenalan sains sederhana. Materi tersebut masuk dalam bidang pengembangan 

kemampuan dasar sub kemampuan kognitif. Sedangkan kompetensi dasar yang 

harus dicapai oleh siswa adalah mampu memahami konsep sederhana dan 

memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu hasil 

belajar yang harus dicapai siswa dapat memahami konsep sains sederhana. 

Pada materi sains sederhana salah satunya terdapat topik gravitasi yang 

harus diajarkan pada siswa Taman Kanak-Kanak dan Roudhotul Athfal. Gravitasi 

merupakan suatu fenomena alam yang menyebabkan  benda-benda di alam ini 

selalu jatuh menuju  ke pusat bumi. Oleh sebab itu, topik gravitasi merupakan 

ilmu pengetahuan yang mendasar dan perlu disampaikan mulai dari anak usia dini 

sebagai implementasi dari penerapan  Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) di 

tingkat TK/RA. 
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Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) di tingkat TK/RA 

masih banyak kendala yang harus dihadapi khususnya dalam menanamkan hasil 

belajar pengenalan konsep-konsep sains sederhana. Kendala tersebut diantaranya: 

80% mengalami kendala strategi pembelajaran bermain sains, 80% sistem 

penilaian, dan 78% menyusun skenario pembelajaran sains. Hal ini menunjukkan 

adanya masalah yang harus segera diselesaikan dalam pembelajaran di TK 

khususnya pengembangan kemampuan dasar kognitif dalam pengenalan konsep 

sains. (IGTKI Semarang: 2004 dalam Yulianti Dwi, 2006). Oleh karena itu, perlu 

dikembangkan model pembelajaran sains di TK dengan pendekatan bermain 

sambil belajar. 

Melalui kegiatan bermain sambil belajar, anak memiliki kesempatan untuk 

bereksplorasi, menemukan, mengekspresikan perasaan, berkreasi, dan belajar 

secara menyenangkan. Dengan bermain akan membantu anak mengenal dirinya 

sendiri, orang lain, dan lingkungan. Oleh karena itu,  pembelajaran sains 

sederhana di TK/RA perlu menerapkan model pembelajaran yang menyenangkan 

yaitu bermain. Kegiatan bermain sambil belajar ini dijadikan salah satu model 

pembelajaran yang diharapkan mampu menunjang tercapainya standar kompetensi 

dalam kurikulum 2004 Taman Kanak-Kanak dan Roudhotul Athfal. 

Taman Kanak-Kanak dan Roudhotul Athfal di Kota Semarang sebanyak 

255 TK dan RA baik negeri maupun swasta. TK Negeri  Pembina merupakan 

salah satu TK di Kota Semarang yang guru–gurunya mengalami kendala dalam 

mengembangkan kemampuan dasar kognitif untuk pengenalan konsep sains 

kepada siswanya. Oleh karena itu, penelitian ini untuk pertama kalinya dilakukan 

di TK Negeri Pembina Kota Semarang. 
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Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian tentang Pembelajaran 

Pengenalan Sains Sederhana pada Topik Gravitasi dengan Pendekatan Bemain 

Sambil Belajar untuk Melatih Kemampuan Berpikir Siswa TK Negeri Pembina 

Kota Semarang perlu dilakukan. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: 

a. Apakah pembelajaran pengenalan sains sederhana pada topik gravitasi 

dengan pendekatan bemain sambil belajar dapat melatih kemampuan 

berpikir siswa TK Negeri Pembina Kota Semarang? 

b. Bagaimana respon siswa TK Negeri Pembina Kota Semarang terhadap 

pembelajaran pengenalan sains sederhana pada topik gravitasi dengan 

pendekatan bermain sambil belajar? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui apakah pembelajaran pengenalan sains sederhana pada topik 

gravitasi dengan pendekatan bemain sambil belajar dapat melatih 

kemampuan berpikir siswa TK Negeri Pembina Kota Semarang. 

2. Mengetahui respon siswa TK Negeri Pembina Kota Semarang terhadap 

pembelajaran pengenalan sains sederhana pada topik gravitasi dengan 

pendekatan bermain sambil belajar. 
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D. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi Guru TK/RA, memberikan kemudahan karena adanya panduan 

pembelajaran sains pada siswa serta membantu guru dalam 

mengimplementasikan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) di tingkat 

TK/RA. 

2. Bagi TK Negeri Pembina Kota Semarang, model pembelajaran ini dapat 

dikembangkan dan dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar. 

3. Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah informasi dan pengetahuan 

tersendiri. 

 

E. PENEGASAN ISTILAH 

Agar tidak terjadi penafsiran yang keliru terhadap judul skripsi: 

pembelajaran pengenalan sains sederhana pada topik gravitasi dengan pendekatan 

bemain sambil belajar untuk melatih kemampuan berpikir siswa TK Negeri 

Pembina Kota Semarang, maka perlu adanya penegasan istilah sebagai berikut: 

a. Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik 

sedemikian rupa sehingga tingkah laku peserta didik berubah ke arah yang 

lebih baik (Darsono, 2000:24). 

b. Sains adalah ilmu yang berdasarkan pada kebenaran atau kenyataan 

semata.(Kamus Besar  Bahasa Indonesia). 

c. Gravitasi adalah gaya tarik bumi atau gaya yang menyebabkan benda 

selalu jatuh ke pusat bumi. .(Kamus Besar  Ilmu Pengetahuan Alam) 
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c. Bermain adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan atau tanpa 

mempergunakan alat  yang menghasilkan pengertian atau memberikan 

informasi, memberikan kesenangan, maupun mengembangkan imajinasi 

anak (Sudono A, 2000:1). 

d. Belajar adalah aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam 

interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-

perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan nilai sikap 

(Darsono, 2000:4). 

e.  Bermain sambil belajar merupakan kegiatan bermain yang di dalamnya 

terdapat unsur belajar dan menghasilkan perubahan pengetahuan, 

pemahaman, keterampilan, nilai sikap, dan melatih kemampuan 

berpikirnya. 

f. Kemampuan berpikir adalah kemampuan untuk menghubungkan beberapa 

pengetahuan yang dimiliki dan dapat mengembangkannya. Kemampuan 

berpikir dalam penelitian ini adalah kemampuan berpikir kritis dan kreatif. 

g. Siswa TK dalam penelitian ini adalah anak yang berumur 5 tahun- 5 tahun 

6 bulan atau TK B. 

 

F. SISTEMATIKA SKRIPSI 

Sistematika skripsi terdiri dari 3 bagian yaitu: 

1. Bagian Awal 

Bagian ini terdiri dari halaman judul, pernyataan, motto, persembahan, 

abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar 

lampiran. 
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2. Bagian Isi 

Bagian isi terdiri atas 5 bab yaitu: 

a. Bab I Pendahuluan, mencakup latar belakang, permasalahan, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika 

skripsi. 

b. Bab II Landasan Teori, mencakup teori-teori mengenai Anak Taman 

Kanak-Kanak (TK) atau Anak Usia Dini, belajar dan pembelajaran, 

pendekatan pembelajaran pendidikan anak TK, peran guru dalam 

bermain, sains, kemampuan berpikir, tinjauan tentang materi gravitasi, 

dan pengenalan sains sederhana pada topik gravitasi dengan 

pendekatan bermain sambil belajar untuk melatih kemampuan berpikir. 

c. Bab III Metode penelitian, berisi hal-hal yang berkaitan dengan 

penelitian meliputi lokasi dan subyek penelitian, waktu penelitian, 

faktor yang diteliti, desain penelitian, instrumen penelitian, prosedur 

pelaksanaan, indikator keberhasilan, dan analisis data. 

d. Bab IV Hasil penelitian, berisi hasil penelitian yang meliputi hasil 

belajar psikomotorik, hasil belajar afektif, dan hasil belajar kognitif 

yang mencakup kemampuan berpkir kritis dan kreatif. Hasil penelitian 

tersebut kemudian dibahas berdasarkan teori yang ada di bab II. 

e. Bab V Penutup, mencakup kesimpulan dari hasil penelitian dan saran 

yang diambil sehubungan dengan penelitian yang telah dilakukan.  

3. Bagian Akhir 

Bagian akhir berisi Daftar Pustaka dan Lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A.  Anak Taman Kanak-Kanak (TK) atau Anak Usia Dini  

Di Indonesia anak taman kanak-kanak adalah anak usia 4-6 tahun 

merupakan bagian dari anak usia dini yang berada pada rentangan usia lahir 

sampai 6 tahun. Pada usia ini secara terminologi disebut sebagai anak usia 

prasekolah. (Kurikulum TK/RA, 2004:6). Sedangkan menurut Biechler dan 

Snowman dalam Patmonodewo, S (2000:19) anak usia dini adalah anak yang 

berusia antara 3-6 tahun. 

Pada masa usia dini perkembangan kecerdasan mengalami peningkatan 

dari 50% menjadi 80%. (Kurikulum TK/RA, 2004:6). Selain itu, berdasarkan hasil 

penelitian/kajian yang dilakukan oleh Pusat Kurikulum, Balitbang Diknas tahun 

1999 menunjukkan bahwa hampir pada seluruh aspek perkembangan anak yang 

masuk TK mempunyai kemampuan lebih tinggi daripada anak yang tidak masuk 

TK/RA. 

Anak yang masuk TK/RA akan mendapatkan kesempatan yang lebih 

dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik maupun psikologinya, sehingga 

mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal. Selain itu, anak 

akan mendapat bimbingan agar dapat diterima oleh masyarakat.(Patmonodewo S, 

2000:59). Pada masa Taman Kanak-Kanak akan terjadi pematangan fungsi-fungsi 
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fisik dan psikis yang siap merespon stimulasi yang diberikan oleh lingkungan atau 

sering disebut masa peka (Kurikulum TK/RA, 2004:6). 

Menurut Steinberg, Hughes, dan Piaget dalam Sudono,A (2000:50) anak 

Taman Kanak-Kanak memiliki ciri-ciri perkembangan fisik, emosi-sosial, dan 

kemampuan mental serta kebutuhan, diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Ciri Fisik 

Anak Taman Kanak-Kanak memiliki gerakan yang lebih tangkas 

dan umumnya sangat aktif. Mereka telah memiliki penguasaan atau 

kontrol terhadap tubuhnya dan sangat menyukai kegiatan yang 

dilakukan sendiri. 

b.  Ciri Kehidupan Emosi-Sosial 

Ciri kehidupan emosi-sosial pada anak  taman kanak-kanak 

adalah bermain dengan kelompok dua sampai lima orang teman. Anak  

pada umumnya dapat cepat menyesuaikan diri secara sosial. Teman 

yang dipilih biasanya yang sama jenis kelaminnya, tetapi kemudian 

berkembang teman yang terdiri dari jenis kelamin yang berbeda. Selain 

itu, anak akan terpacu untuk berkompetisi dengan anak lain 

c. Ciri Kemampuan Mental 

Anak Taman Kanak-Kanak senang untuk belajar, imajinasinya 

aktif dan membumbung tinggi. Mereka dapat mendengarkan cerita 

atau mendengarkan instruksi dengan baik. Dengan instruksi sedikit 

mereka sudah dapat melakukan tugasnya. 
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d. Kebutuhan 

Anak usia dini membutuhkan kesempatan untuk mengeluarkan 

pendapat dengan bebas, menemukan sendiri berbagai hal dengan 

berbagai media, dan kesempatan mengadakan pilihan serta 

pengambilan keputusan. Selain itu, mereka juga memerlukan pelatihan 

untuk meningkatkan kreativitas tanpa suatu syarat kesempurnaan. 

 

B. Belajar dan Pembelajaran 

1. Tinjauan Tentang  Belajar 

Menurut Witherington dalam Purwanto (2004:84) belajar adalah 

suatu proses perubahan pada diri seseorang.  Perubahan sebagai hasil 

proses belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti 

perubahan pengetahuan, pemahaman, kecakapan, sikap hidup, 

kepandaian, keterampilan dan aspek-aspek lainnya. Seperti yang 

dikemukakan oleh Morgan bahwa belajar pada hakekatnya adalah 

perubahan yang relatif menetap dalam tingkah laku yang terjadi 

sebagai suatu hasil dari latihan atau pengalaman.  

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa belajar 

pada dasarnya adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya 

pengalaman. Perubahan tingkah laku ini menyangkut berbagai aspek 

kepribadian, baik fisik maupun psikis. Misalnya, perubahan dalam 

pengertian, pemecahan suatu masalah, keterampilan, kecakapan, 

kebiasaan, ataupun sikap. Sedangkan yang dimaksudkan pengalaman 
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ialah interaksi antara individu dengan lingkungannya. Oleh sebab itu, 

belajar merupakan proses aktif. Hal ini sesuai dengan pendapat Winkel 

dalam (Darsono, 2001:3) menyatakan belajar adalah aktivitas mental 

atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan 

yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, 

pemahaman, keterampilan, dan nilai sikap. 

2. Tinjauan Tentang Pembelajaran. 

Menurut aliran kognitif, pembelajaran adalah cara guru 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berfikir agar 

dapat mengenal dan memahami suatu hal yang sedang dipelajari 

(Darsono, 2001:24). Sedangkan menurut Sugandi (2004:9) 

Pembelajaran merupakan suatu kumpulan proses yang bersifat 

individu, yang mengubah stimulus dari lingkungan seseorang ke dalam 

sejumlah informasi, yang selanjutnya dapat menyebabkan adanya hasil 

belajar dalam bentuk jangka panjang.  

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik 

sedemikian rupa sehingga tingkah laku peserta didik berubah ke arah 

yang lebih baik dalam waktu jangka panjang. 

 

C. Pendekatan Pembelajaran Pendidikan Anak TK 

Pendekatan pembelajaran pada pendidikan anak TK/RA dilakukan dengan 

berpedoman pada suatu program kegiatan yang telah disusun sehingga seluruh 
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pembiasaan dan kemampuan dasar yang ada pada anak dapat dikembangkan 

sebaik-baiknya.  

Dalam kurikulum berbasis kompetensi TK/RA (2004:11) dijelaskan bahwa 

pendekatan pembelajaran pada pendidikan anak TK/RA hendaknya 

memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: 

1. Pembelajaran berorientasi pada prinsip-prinsip perkembangan anak. 

 Pembelajaran yang berorientasi pada prinsip-prinsip 

perkembangan anak yaitu: anak dapat belajar dengan baik apabila 

kebutuhan fisiknya terpenuhi serta merasa aman dan tentram secara 

psikologis. Selain itu, anak belajar melalui interaksi sosial dengan 

orang dewasa dan anak-anak lainnya. 

2. Berorientasi pada Kebutuhan Anak 

Kegiatan pembelajaran pada anak harus senantiasa berorientasi 

pada kebutuhan anak. Anak usia dini adalah anak yang sedang 

membutuhkan upaya-upaya pendidikan untuk mencapai optimalisasi 

semua aspek perkembangan baik perkembangn fisik maupun psikis  

(intelektual, bahasa, motorik, dan sosio emosional). Dengan demikian, 

kegiatan pembelajaran hendaknya dilakukan melalui analisis 

kebutuhan yang disesuikan dengan berbagai aspek perkembangan dan 

kemampuan masing-masing anak.  
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3. Bermain Sambil Belajar. 

a. Pengertian Bermain 

Bermain adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan atau 

tanpa mempergunakan alat  yang menghasilkan pengertian atau 

memberikan informasi, memberikan kesenangan, maupun 

mengembangkan imajinasi anak (Sudono A, 2000:1). Ada 

pendapat lain menyatakan bahwa bermain merupakan kegiatan 

yang dilakukan seseorang untuk memperoleh kesenangan, tanpa 

mempertimbangkan hasil akhir. (www.mail-arcive, 25 april 2007). 

Bermain juga dapat memberikan kesenangan dan mengembangkan 

imajinasi anak.  (http://www.ntt.diknas.go.id/dati1/contain.php?Ma 

in=siarpers&id=18, 30 Juni 2007). 

b. Ciri Kegiatan Bermain 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Smith et al,dkk 

dalam Tedjasaputra, M (2005:16) diungkapkan beberapa ciri 

kegiatan bermain, yaitu: 

1. Bermain dilakukan berdasarkan motivasi intrinsik, maksudnya 

muncul atas keinginan pribadi dan untuk kepentingan sendiri. 

2. Perasaan orang yang terlibat dari kegiatan bermain diwarnai 

oleh emosi-emosi yang positif. 

3. Fleksibilitas yang ditandai mudahnya kegiatan beralih dari satu 

aktivitas ke aktivitas lain. 
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4. Kegiatan bermain lebih menekankan pada proses yang 

berlangsung dibandingkan hasil akhir. 

5. Orang yang terlibat dari kegiatan bermain bebas memilih 

sesuatu sesuai keinginannya. 

6. Kegiatan bermain mempunyai kualitas pura-pura, artinya 

kegiatan bermain mempunyai kerangka tertentu yang 

memisahkannya dari kehidupan nyata sehari-hari. 

c. Sumber Belajar dan Alat bermain 

Menurut  Sudono, A (2000:7) sumber belajar adalah sejumlah 

benda-benda budaya, alat peraga, gambar, poster, papan permainan 

yang diletakkan dalam suatu ruangan dan ditata rapi. Fungsi 

sumber belajar untuk meningkatkan perkembangan anak melalui 

komunikasi yang berhubungan dengan sumber belajar atau hal lain. 

Selain itu, fungsi sumber belajar adalah dapat memberikan 

kesempatan kepada anak untuk mendapatkan dan memperkaya 

pengetahuan dengan menggunakan berbagai alat, buku, nara 

sumber, atau tempat. Penggunaan sumber belajar disesuaikan 

dengan tingkat kebutuhan anak 

Alat bermain adalah segala macam benda yang dapat 

merangsang aktivitas bermain, mengembangkan khayalan anak, 

dan membuat anak merasa senang. Alat bermain dapat juga  

menambah pengetahuan anak serta bersifat edukatif yaitu Alat 

bermain memiliki fungsi menghibur dan fungsi pendidikan. 
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Sedangkan fungsi alat bermain adalah untuk mengenalkan anak 

pada lingkungan dan membimbing anak menerima kekuatan serta 

kelemahan dirinya. Pembelajaran di TK dengan pendekatan 

bermain sambil belajar. (Sudono, A. 2000:8). 

d. Pembelajaran di TK Menganut Pendekatan Bermain Sambil 

Belajar  

Dunia anak-anak adalah dunia bermain. Dengan bermain 

anak-anak menggunakan otot tubuhnya, menstimulasi indra-indra 

tubuhnya, mengeksplorasi dunia sekitarnya, belajar dari 

lingkungan yang ditinggalinya, dan menemukan diri mereka 

sendiri. Dengan bermain, anak-anak menemukan dan mempelajari 

hal-hal atau keahlian baru dan belajar menggunakan keahlian 

tersebut pada saat yang tepat, serta dapat memenuhi segala yang 

menjadi kebutuhannya. Lewat bermain, fisik anak akan terlatih, 

kemampuan kognitif dan kemampuan berinteraksi dengan orang 

lain akan berkembang. (http://www.ntt.diknas.go.id/dati1, 30 April 

2007). 

Menurut Moeslichatoen (2003:32) bermain merupakan 

tuntutan dan kebutuhan psikologis dan biologis anak yang sangat 

esensial. Melalui bermain, tuntutan akan kebutuhan perkembangan 

dimensi motorik, kognitif, kreativitas, bahasa, emosi, interaksi 

sosial, nilai-nilai, dan sikap hidup dapat terpenuhi. Ketika bermain, 

anak berimajinasi, dan mengeluarkan ide-ide yang tersimpan di 
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dalam dirinya. Anak mengekspresikan pengetahuan yang dia miliki 

tentang dunia dan sekaligus bisa mendapatkan pengetahuan baru, 

dan semua dilakukan dengan cara yang menggembirakan hatinya. 

Bermain sebagai bentuk kegiatan belajar di TK adalah bermain 

yang kreatif dan menyenangkan. Selain itu, bermain dapat 

memberikan kesempatan kepada anak TK untuk  mengembangkan 

imajinasi dan melatih kreativitasnya. (http://209.85.165.104/sear 

ch?q=cache:b1Pnm11bjZUwww.republika.co.id/koran_detail, 30 

Juni 2007). 

Sudono, A (2000:1) mengatakan bahwa bermain juga dapat 

meningkatkan ketrampilan berkomunikasi dan memberikan 

kesempatan lebih banyak kepada anak-anak untuk bereksplorasi, 

sehingga pemahaman tentang konsep maupun pengertian dasar 

suatu pengetahuan dapat dipahami anak dengan lebih mudah.  

Bermain sambil belajar merupakan kegiatan bermain yang di 

dalamnya terdapat unsur belajar dan menghasilkan perubahan 

pengetahuan, pemahaman, keterampilan, nilai sikap, dan melatih 

kemampuan berpikir. 

 

D. Peran Guru dalam Bermain 

Peran guru yang perlu dilakukan dalam bermain sambil selajar atau belajar 

seraya bermain menurut  Hughes dalam Sudono, A (2000:5), yaitu: Guru berperan 

sebagai fasilitator dan ikut berpartisipasi aktif selama anak bermain. Guru 
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mendampingi anak pada saat bermain karena justru pada saat bermain itulah akan 

terlihat perkembangan dan tingkah laku anak. Setiap anak memiliki keunikan 

sendiri. Dalam bermain guru dapat melihat berbagai keunikan itu secara nyata. 

Menurut Bjorkland dalam Patmonodewo, S (2000:108), peran guru dalam 

kegiatan bermain dalam tatanan sekolah atau kelas sangat penting. Guru harus 

berperan sebagai pengamat, melakukan elaborasi, sebagai model, melakukan 

evaluasi, dan melakukan perencanaan. 

Dalam tugasnya sebagai pengamat, guru harus melakukan 

observasiterhadap interaksi antar anak maupun interaksi anak dengan benda-

benda di sekitarnya. Para guru harus mengamati lama anak melakukan suatu 

kegiatan, mengamati anak-anak yang mengalami kesulitan dalam bermain dan 

bergaul dengan temannya. 

Guru harus melakukan elaborasi dengan tujuan agar mampu merangsang 

anak untuk mengembangkan daya pikirnya selama melakukan kegiatan bermain. 

Dalam hal ini, guru turut berpartisipasi aktif dalam menyediakan alat bermain 

maupun pada saat anak sedang bermain. Sebab bermain dapat membantu 

perkembangan aspek kognisi anak berupa daya nalar, kreativitas atau daya cipta, 

pengetahuan, kemampuan berbahasa, serta daya ingat. (Tedjasaputra M, 2005:16) 

Guru sebagai model akan selalu mencari kesempatan untuk menemani anak 

bermain. Guru akan berusaha menjadi model dan dapat dijadikan contoh dalam 

kegiatan bermain anak. 

Dalam kegiatan bermain guru juga berperan sebagai evaluator yang bertugas 

mengamati dan melakukan penilaian terhadap perkembangan kegiatan bermain 
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yang dilakukan anak. Dalam melakukan evaluasi kegiatan belajar melalui bermain 

harus dikaitkan dengan materi, lingkungan, dan kegiatan yang telah dirancang 

kurikulum. 

Peran guru sebagai perencana dalam kegiatan bermain adalah merencanakan 

suatu pengalaman yang baru agar anak-anak terdorong untuk mengembangkan 

minat mereka. 

 

E. Sains 

1. Pengertian Sains 

Sains merupakan cabang ilmu pengetahuan yang sangat penting 

dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini di 

karenakan sains adalah suatu produk dan proses. Sebagai produk 

adalah sebuah batang tubuh pengetahuan yang terorganisir dengan baik 

mengenai dunia fisik dan alami. Sebagai proses, sains termasuk 

menelusuri, mengamati dan melakukan percobaan. Sedangkan sains 

menurut Kamus Besar  Bahasa Indonesia adalah ilmu yang 

berdasarkan pada kebenaran atau kenyataan semata (misalnya ilmu 

fisika, kimia, dan biologi). Dikatakan pula  oleh Juwita (2000:327) 

bahwa sains merupakan suatu proses ilmiah karena mencakup 

ketrampilan mengamati, membandingkan, menjelaskan, 

memperkirakan, mengklasifikasikan, dan mengukur. 

Berdasarkan pengertian sains di atas, maka pendidikan sains 

sederhana pada anak dapat mengembangkan kesenangan bereksplorasi 
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dengan fenomena alam. Apalagi fenomena alam itu telah tersedia di 

sekeliling anak. Dengan demikian, belajar sains dapat dilakukan oleh 

setiap individu dengan cara mengamati kejadian alam dengan seksama 

(Juwita, 2000:327). 

2. Pembelajaran Sains untuk Anak TK/RA 

Dalam Kurikulum TK/RA (2004:3) dikatakan bahwa 

pembelajaran sains pada anak TK/ RA membantu dalam meningkatkan 

kemampuan untuk mencari permasalahan ilmu pengetahuan, 

mengembangkan kemampuan berbahasa yang berhubungan dengan 

sains, dan melatih kemampuan berpikir anak.   

Sains dapat melatih kemampuan berpikir anak merupakan salah 

satu tujuan perkembangan kognitif. Diharapkan anak mampu 

mengolah perolehan belajarnya, kemudian anak dapat menemukan 

bermacam-macam alternatif pemecahan masalah. Hal ini, membantu 

anak untuk mengembangkan kemampuan logika matematikanya, 

pengetahuan akan ruang dan waktu, serta mempunyai kemampuan 

untuk memilah-milah, mengelompokkan, dan mempersiapkan 

pengembangan kemampuan berpikir. Contoh materi sains yang 

dikembangkan untuk melatih kemampuan berpikir menurut 

kurikulumTK/RA tahun 2004 diantaranya: 

• Mengamati suhu, angin, warna, bentuk-bentuk, tekstur, rasa, suara, 

dan bau. 
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• Mengenal ukuran menggunakan jengkal, langkah, timbangan, dan 

sebagainya. 

• Membedakan waktu (pagi, siang, dan malam) 

• Mempertanyakan tentang benda terapung, tenggelam, dan 

mengapung. 

• Membuktikan adanya gravitasi bumi dengan menjatuhkan benda. 

• Melakukan percobaan dengan magnet dan mengamati dengan kaca 

pembesar.  

3. Tujuan Pembelajaran Sains untuk Anak TK/RA 

Sukarno, dkk (1981:26) menyebutkan tujuan pembelajaran 

sains bagi anak TK/RA yaitu: 

a. Memberikan pengetahuan kepada anak-anak tentang alam sekitar 

dan tentang sikap manusia sebagai makhluk harus bersikap 

terhadap alam. 

b. Menanamkan suatu sikap ilmiah. 

c. Memberikan ketrampilan berpikir pada anak-anak. 

d. Untuk mendidik anak-anak agar menghargai penemu-penemu 

sains, pekerja sains yang telah berjasa bagi dunia dan kemanusiaan. 

Sedangkan menurut Handayani, D.E (2005:68) tujuan 

pembelajaran sains adalah untuk memberikan pengalaman kepada 

siswa dalam merencanakan dan melakukan kerja ilmiah untuk 

membentuk sikap ilmiah.  
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F. Kemampuan Berpikir  

Nur M (2002) dalam Yulianti  Dwi (2006: 6) mengartikan berpikir adalah 

proses yang melibatkan operasi mental seperti induksi, klasifikasi, deduksi, dan 

penalaran. Sedangkan, kemampuan berpikir adalah kemampuan seseorang untuk 

menghubungkan beberapa pengetahuan yang telah dimiliki dan dapat 

mengembangkannya. Kemampuan berpikir ini menentukan tingkat kecerdasan 

seseorang dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. (Sudono, 

A. 2000:57).  

Dalam penelitian ini akan dikaji mengenai kemampuan berpikir kritis dan 

kreatif pada siswa TK. Sebab kemampuan berpikir kritis dan kreatif merupakan 

dua hal yang saling melengkapi.  Menurut Djauharah, pentingnya melatih 

kemampuan berpikir kritis dan kreatif, agar  terbina proses kreatif yang sangat 

cepat. Dengan terus berlatih menggunakan sarana pembelajaran berupa permainan 

edukatif, siswa TK terus dilatih untuk mencapai derajat otomatis dalam 

pemecahan masalah. (www.republika.co.id/koran_detail, 31 Juli 2007). Selain itu, 

siswa TK yang terbiasa berpikir kreatif akan penuh ide, memiliki visi, serta 

wawasan dalam mengembangkan pribadinya di kelak kemudian hari. 

(http://72.14.235.104/search?q=cache:YRJMzQ1ADWAJ:news.indosiar.com/new

s_read.htm%3Fid%3D21378+berpikir+kritis+kreatif+pada+anak+usia+dini&hl=i

d&ct=clnk&cd=2&gl=id, 1 September 2007) 

Dalam  Harsanto, R (2005:45) ada beberapa kemampuan yang akan diamati 

dalam melatih kemampuan berpikir kritis pada siswa, yaitu: 
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a. Memperkirakan penyebab. 

Siswa TK mampu mengklasifikasikan setiap informasi, 

sehingga siswa dapat memperkirakan penyebab terjadinya suatu hal. 

b. Kemampuan membuat keputusan. 

Kemampuan membuat keputusan yang diamati pada siswa  TK 

adalah kemampuan siswa dalam membuat membuat kriteria yang 

relevan untuk memilih berbagai alternatif kemungkinan. 

Kemampuan berpikir kritis siswa TK akan sangat membantu 

dalam mengambil keputusan secara tepat, cermat, sistimatis, benar dan 

logis, dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang (aspek) 

kelak setelah dewasa. (http://72.14.235.104/search?q=cache:it3qQ42 

nlTEJ:www.madiunkab.go.id/warta/detail.php%3Fid%3D100+berpikir

+dan+kritis+kreatif+pada+masa+anak+usia+dini&hl=id&ct=clnk&cd

=1&gl=id, 1 September 2007). 

Sedangkan menurut Reid, J.C (2006:28) kemampuan yang diamati 

untuk kemampuan berpikir kreatif adalah: 

a. Kemampuan membuat kombinasi baru (combine) 

Siswa TK mampu menggabungkan sesuatu hal dengan sesuatu 

hal yang lain, sehingga mampu terbentuk suatu hal yang baru. 

b. Kemampuan membuat alternatif (alternatif)/ Spilihan lain. 

Siswa TK memiliki kemampuan untuk menggunakan cara, 

bahan, alat dan sebagainya untuk membuat sesuatu atau siswa mampu 

menemukan cara baru. 
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G. Tinjuan Tentang Materi Gravitasi 

Gaya yang paling umum dalam pengalaman sehari-hari adalah gaya 

tarikan gravitasi bumi pada sebuah benda. Jika benda dijatuhkan pada permukaan 

bumi dan mengabaikan resistansi udara, maka satu-satunya gaya yang bekerja 

pada benda itu adalah gaya karena gravitasi (keadaan ini dinamakan jatuh bebas). 

Gaya gravitasi tidak bergantung pada massa benda. (Tipler, 1998:94) 

Materi sains pada topik gravitasi untuk TK/RA mencakup mengenai  gaya 

tarik bumi yang selalu menyebabkan benda-benda selalu jatuh ke pusat bumi atau 

ke bawah. (Kurikulum TK/RA tahun 2004:12). Gaya gravitasi bumi juga memberi 

berat badan pada manusia. Gaya gravitasi membuat manusia tetap berada di muka 

bumi dengan kemampuan berjalan dan berlari dengan mudah tanpa melayang ke 

angkasa. (Graham, 2004:10) 

 

 

H. Pengenalan Sains Sederhana pada Topik Gravitasi dengan 

Pendekatan Bermain Sambil Belajar untuk Melatih 

Kemampuan Berpikir  

Dalam kurikulum TK/RA tahun 2004 dijelaskan bahwa pendekatan 

pembelajaran di TK/RA salah satunya dapat dilakukan dengan bermain sambil 

belajar. Pendekatan pembelajaran dengan bermain sambil belajar dapat 

mengembangkan aspek fisik, motorik, sosial, emosi, serta kognisi seorang anak. 

Disamping itu, dapat membantu membina hubungan antara guru dengan siswa 
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yang sulit menyesuaikan diri. Serta merupakan salah satu cara 

mengkomunikasikan diri seorang anak ke dunia luar.  

Adanya materi sains dalam kurikulum TK/RA tahun 2004 hendaknya 

mampu memberikan perhatian terhadap perkembangan intelektualitas anak. 

Dikembangkannya pembelajaran sains dengan pendekatan bermain sambil belajar 

dapat meningkatkan kemampuan kognitif dan melatih kemampuan berpikir anak. 

Hal ini didasarkan pada tahap perkembangan anak TK yang masih berada dalam 

dunia bermain. Selain itu, didasarkan juga pada perkembangan kognitif anak yang 

berada pada tahap operasional konkret. Anak akan kesulitan sekali untuk 

mempelajari konsep-konsep yang abstrak. Oleh karena itu, pembelajaran 

dilakukan dengan bantuan benda-benda yang konkret dan melalui kegiatan yang 

menyenangkan yaitu bermain sambil belajar. 

Dalam pelaksanaan pembelajaran yang menerapkan metode bermain 

sambil belajar dipersiapkan Satuan Kegiatan Harian (SKH), alat penilaian yang 

terdiri dari alat penilaian kognitif yang berupa lembar bermain siswa, alat 

penilaian afektif, dan alat penilaian psikomotorik, serta lembar observasi berupa 

angket untuk mengetahui respon siswa 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian dan Subjek Penelitian 

Lokasi Penelitian dilaksanakan di TK Negeri Pembina kota Semarang 

yang berlokasi di Jl. Kelud Raya No.07 Kecamatan Gajah Mungkur Kota 

Semarang.  Sebagai Subjek penelitian adalah siswa kelas B1 dengan jumlah 33 

siswa. 

 

B. Waktu Penelitian 

Waktu pelaksanaan penelitian pada bulan Juli sampai dengan Agustus 

2007. 

 

C. Faktor yang Diteliti 

1. Faktor Siswa 

Faktor siswa yang diteliti adalah hasil belajar siswa dengan 

adanya perlakuan pembelajaran sains untuk melatih kemampuan 

berpikir pada anak TK, yaitu kemampuan berpikir kritis dan kreatif. 

Hasil belajar siswa mencakup ranah belajar kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. Hasil belajar ranah kognitif diperoleh berdasarkan 

hasil pre-test dan post-test yang diadakan tiap siklus. Sedangkan 
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ranah belajar afektif dan psikomotorik diteliti berdasarkan isian 

lembar pengamatan selama proses pembelajaran berlangsung.  

2. Respon Siswa 

Respon siswa yang diteliti adalah mengenai tanggapannya 

terhadap model pembelajaran sains sederhana pada topik gravitasi 

dengan pendekatan bermain sambil belajar. 

 

D. Desain Penelitian 

Desain penelitian menggunakan penelitian tindakan kelas yang 

secara garis besar terdiri dari perencanaan tindakan, pelaksanaan 

tindakan, obsevasi, dan refleksi. Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan 

dengan alur seperti gambar berikut ini : 
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Penelitian tindakan kelas dalam penelitian ini dilaksanakan dalam 1 

siklus dengan 2 pertemuan. Berikut ini penjabaran pelaksanaan kegiatan yang 

dilaksanakan:  

1. Perencanaan Tindakan 

Perencanaan tindakan meliputi: 

a. Mempersiapkan topik pembelajaran untuk materi sains sesuai 

dengan Kurikulum 2004 untuk TK dan RA. 

b. Membuat kisi-kisi pembelajaran sains topik gravitasi. 

c. Membuat Satuan Kegiatan Harian (SKH) sesuai dengan silabus 

TK. 

d. Merancang dan menyiapkan alat untuk model pembelajaran 

sains topik gravitasi pada anak TK dengan pendekatan bermain 

sambil belajar. 

e. Menyusun lembar penilaian untuk evaluasi (Lembar Bermain 

Siswa) pada materi sains topik gravitasi. 

f. Menyusun lembar pengamatan afektif dan psikomotorik yang 

akan digunakan dalam memantau proses pembelajaran.   

2. Pelaksanan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan dalam penelitian dilakukan sebagai 

berikut: 

a. Tindakan dilaksanakan selama 2 pertemuan. 

b. Pelaksanaan tindakan pada pertemuan I dilakukan 

pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang telah ada pada 
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panduan pengajaran atau Satuan Kegiatan Harian I. Tujuan 

pembelajaran pada pertemuan I untuk melatih kemampuan 

berpikir kreatif anak. Pelaksanaan tindakan pada pertemuan II 

dilakukan pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang telah 

ada pada panduan pengajaran atau Satuan Kegiatan Harian II. 

Tujuan pembelajaran pada pertemuan II untuk melatih 

kemampuan berpikir kritis anak. 

c. Evaluasi akhir mengenai pembelajaran sains topik gravitasi 

pada siswa dilaksanakan pada pada tiap pertemuan . 

3. Observasi 

Kegiatan observasi dalam penelitian ini meliputi: 

a. Perekaman data mengenai hasil belajar kognitif melalui 

Lembar Bermain Siswa (LBS) pada tiap pertemuan.  

b. Pelaksanaan pemantauan pembelajaran menggunakan 

panduan berupa lembar pengamatan dengan memperhatikan 

reaksi atau tindakan siswa dengan mengenali kesulitan-

kesulitan siswa dalam memahami sains sederhana pada topik 

gravitasi. Pemantauan dilakukan oleh guru dan peneliti 

terhadap siswa TK. 

c. Pemantauan pelaksanaan evaluasi akhir dengan 

memperhatikan reaksi atau tindakan siswa selama 

pelaksanaan evaluasi akhir. 
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4. Refleksi 

Hasil yang diperoleh selama pemantauan pembelajaran 

dikumpulkan, dianalisis, dievaluasi, dan direfleksikan dengan 

permasalahan oleh peneliti. Tujuannya agar dapat diketahui 

keberhasilan kinerja dalam penelitian tindakan, bila sudah 

memenuhi indikator yang diharapkan atau belum. Jika sudah 

memenuhi indikator, maka permasalahan dikatakan telah 

teselesaikan. 

 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah perangkat 

pembelajaran sains pada materi gravitasi di TK yang berupa Satuan Kegiatan 

Harian (SKH), alat penilaian yang terdiri dari alat penilaian kognitif yang berupa 

lembar bermain siswa, alat penilaian afektif, dan alat penilaian psikomotorik, serta 

lembar observasi berupa angket. 

 

F. Prosedur Pelaksanaan 

1. Pengambilan data 

a.  Sumber data penelitian ini adalah siswa dan guru TK Negeri 

Pembina kota Semarang. 

b. Jenis data 

Jenis data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data 

kuantitatif dan data kualitatif  yang terdiri dari: 
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•  Hasil belajar berupa skor nilai siswa TK Negeri Pembina. 

• Panduan pengajaran. 

• Data hasil observasi. 

2. Teknik Pengambilan Data 

Teknik pengambilan data yang digunakan adalah : 

1. Observasi 

Sebelum pelaksanaan penelitian dilakukan observasi 

terlebih dahulu. Observasi tersebut digunakan untuk mengetahui 

tentang lokasi penelitian TK Negeri Pembina, kondisi sekolah, 

kondisi siswa, dan kondisi guru. Pada saat penelitian, observasi 

digunakan untuk memperoleh data hasil belajar ranah afektif dan 

psikomotorik untuk melatih kemampuan berpikir siswa. 

2. Evaluasi melalui Lembar Bermain Siswa 

Evaluasi melalui lembar bermain siswa digunakan untuk 

memperoleh  hasil belajar ranah kognitif. Pengambilan data 

dilakukan melalui pre-test dan post-test mengenai materi sains 

pada topik gravitasi.  

3. Lembar Tanggapan Siswa/Respon Siswa 

Lembar tanggapan siswa digunakan untuk memperoleh data 

mengenai tanggapan siswa terhadap pembelajaran sains topik 

gravitasi diperoleh melalui metode angket. 
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G. IndikatorKeberhasilan 

Penelitian ini dianggap berhasil apabila indikator dalam panduan 

pembelajaran sains TK telah tercapai. Menurut Mulyasa (2003:101) ada beberapa 

indikator keberhasilan dalam suatu pembelajaran, yaitu: 

a. Siswa mencapai tuntas belajar afektif apabila siswa tersebut 

mendapat nilai minimal 60% atau mendapat nilai ≥ 60%. Penelitian 

ini dianggap berhasil apabila 85% dari seluruh siswa mendapat nilai  

≥ 60%. 

b. Siswa mencapai tuntas belajar psikomotorik apabila siswa tersebut 

mendapat nilai minimal 75% atau telah mendapat nilai ≥ 75%. 

Penelitian ini dianggap berhasil apabila 85% dari seluruh siswa 

mendapat nilai  ≥75%. 

c. Siswa mencapai tuntas belajar kognitif apabila siswa tersebut 

mendapat nilai minimal 65% atau telah mendapat nilai ≥ 65%. 

Penelitian ini dianggap berhasil apabila 85% dari seluruh siswa 

mendapat nilai  ≥ 65%. 

 

H. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini meliputi: 

a. Penentuan nilai rata-rata hasil tes 

Nilai rata-rata hasil tes dihitung dengan rumus berikut ini: 

X =
∑
∑

fi
fixi

                                                              (Sudjana, 2002:67)            
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Keterangan: 

X : nilai rata-rata 

fi : frekuensi 

xi : nilai data 

b.  Hasil Belajar Siswa 

1. Hasil Belajar Kognitif 

Adapun persentase penentuan hasil belajar kognitif siswa 

dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

P =
N
n  x 100%                                                        (Ali, 1993:186) 

Keterangan: 

P : presentase indikator kemampuan berpikir siswa 

n : jumlah jawaban benar 

N : jumlah skor total. 

2. Hasil Belajar Psikomotorik 

Ada tiga aspek yang dinilai dalam ranah psikomotorik, 

yaitu (1) melakukan eksperimen (2) merapikan alat/ bahan 

permainan, (3) menghargai alat bermain. 

P =
N
n  x 100%                                                        (Ali, 1993:186) 

Keterangan: 

P : presentase hasil belajar psikomotoriksiswa 

n : jumlah skor yang diperoleh 

N : Jumlah skor maksimal 
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3. Hasil Belajar Afektif 

Ada tiga aspek yang dinilai dalam ranah afektif, yaitu: (1) 

kepatuhan terhadap guru, (2) partisipasi dalam kegiatan belajar 

sambil bermain, (3) kerjasama dengan teman. 

Adapun persentase penentuan hasil belajar afektif siswa 

dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

P =
N
n  x 100%                                                        (Ali, 1993:186) 

Keterangan: 

P : presentase hasil belajar afektif siswa 

n : jumlah skor yang diperoleh. 

N : Jumlah skor maksimal 

c.  Respon Siswa 

Adapun persentase respon siswa dihitung dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

P =
N
n  x 100%                                                        (Ali, 1993:186) 

Keterangan: 

P : presentase respon siswa 

n : jumlah nilai tiap sub variabel/indikator 

N : jumlah total komponen indikator. 

d.  Uji-t 

Untuk mengetahui taraf signifikansi peningkatan hasil belajar 

kognitif, afektif, psikomotorik, kemampuan  berpikir kritis dan 
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kemampuan berpikir kreatif siswa dari pertemuan I ke pertemuan II  

digunakan uji-t dengan persamaan sebagai berikut: 

)1(

2

−

=
∑

NN
dx

Mdt                                        (Arikunto. S, 2002:276) 

Dengan: 

M d      :mean dari perbedaan siklus I dan siklus II 

Xd        : deviasi masing-masing subjek (d-Md) 

dx∑ 2 : jumlah kuadrat deviasi. 

N         : subjek pada sampel. 

d.b.     : Ditentukan dengan N-1 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

A. Hasil Penelitian  

1. Hasil Belajar Siswa 

a. Hasil Belajar Psikomotorik 

Penilaian hasil belajar psikomotorik meliputi penilaian 

terhadap kemampuan siswa mengkomunikasikan hasil eksperimen, 

antusias siswa dalam melakukan kegiatan bermain sambil belajar, 

dan keaktifan siswa dalam membereskan alat-alat bermain. Dari 

hasil observasi dan analisis hasil belajar psikomotorik pada 

pertemuan I dan pertemuan II dapat disajikan pada tabel 4.1: 

Tabel 4.1 Ringkasan Hasil Belajar Psikomotorik Siswa 

No Keterangan pertemuan I pertemuan II 
1 Skor tertinggi 100 100 
2 Skor terendah 55,56 66,67 
3 Skor rata-rata 89,23 92,59 
4 Ketuntasan Klasikal (%) 90,91 96,97 
5 Peningkatan Signifikan 

 
Grafik hasil belajar psikomotorik siswa pada pertemuan I dan 

pertemuan II dapat dilihat pada gambar 4.1. 
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                 Gambar 4.1 Grafik Hasil Belajar Psikomotorik Siswa 

 

Berdasarkan gambar 4.1 diperoleh informasi bahwa skor 

rata-rata siswa pada pertemuan I adalah 89,23 dan ketuntasan 

klasikal 90,91% dan pada pertemuan II skor rata-rata siswa 

meningkat menjadi 92,59% dengan ketuntasan klasikal 96,97%. 

Berdasarkan hasil uji-t terlihat bahwa thitung diperoleh nilai 3,43 dan 

ttabel 1,998. Dengan demikian ada peningkatan yang signifikan hasil 

belajar psikomotorik dari pertemuan I dan pertemuan II sebab nilai 

thitung > ttabel. Secara lengkap uji-t ini dapat disajikan pada lampiran 

14. 

b. Hasil Pembelajaran Afektif 

Penilaian hasil belajar afektif meliputi penilaian terhadap 

keaktifan siswa dalam berinteraksi dengan guru, sikap siswa dalam 

menghargai alat permainan, dan aktivitas siswa dalam belajar 

kelompok. Hasil observasi dan analisis hasil belajar afektif pada 

pertemuan I dan pertemuan II dapat disajikan pada  tabel 4.2: 
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Tabel 4.2 Ringkasan Hasil Belajar afektif Siswa 

No Keterangan pertemuan I pertemuan II 
1 Skor tertinggi 100 100 
2 Skor terendah 66,67 66,67 
3 Skor rata-rata 94,28 97,98 
4 Ketuntasan Klasikal (%) 100 100 
5 Peningkatan Signifikan 

 

Grafik hasil belajar afektif siswa pada pertemuan I dan 

pertemuan II dapat dilihat pada gambar 4.2.  

 

Gambar 4.2 Grafik Hasil Belajar Afektif  Siswa 

Ketuntasan hasil belajar afektif secara klasikal pada 

pertemuan I adalah 100% dengan skor rata-rata siswa 94,28. Pada 

pertemuan II skor rata-rata siswa mengalami peningkatan sebesar 

97,98 dengan ketuntasan klasikal 100%. Hal ini telah memenuhi 

indikator yang ditetapkan. Berdasarkan hasil uji-t terlihat bahwa 

thitung diperoleh nilai 2,15 dan ttabel 1,998. Dengan demikian ada 

peningkatan yang signifikan pada hasil belajar afektif dari 

pertemuan I dan pertemuan II sebab thitung > ttabel. Secara lengkap 

uji-t ini dapat disajikan pada lampiran 18. 
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c. Hasil Belajar Kognitif 

Hasil belajar kognitif siswa pada pertemuan I untuk 

melatih kemampuan berpikir kreatif dan pertemuan II untuk 

melatih kemampuan berpikir kritis.. 

1. Kemampuan Berpikir Kreatif ( Pertemuan I ) 

Kemampuan berpikir kreatif yang diteliti dalam 

penelitian ini meliputi membuat kombinasi baru dan 

memanfaatkan alternatif lain. Penilaiannya diambil dari hasil 

penilaian ranah kognitif. Berikut ini hasil evaluasi kemampuan 

berpikir kreatif disajikan tabel 4.3: 

Tabel 4.3 Ringkasan Hasil Analisis Tiap Aspek dari Kemampuan Berpikir    

Kreatif 

No Kemampuan 
berpikir kreatif 

Pre-test Post-test 
Rata-
rata 

Ketuntasan 
klasikal 

Rata-
rata 

Ketuntasan 
klasikal 

1 
Siswa dapat 
membuat 
kombinasi baru 62,63 

 
78,79% 76,77 

 
 

100% 

2 
Siswa dapat 
membuat altenatif 
lain 63,64 

 
87,88% 66,67 

 
 

96,97% 
3 Rata-rata 63,13 83,33% 71,72 98,49%
4 Peningkatan Signifikan 

 

Pada saat pre-tes skor rata-rata siswa 63,13 dengan 

ketuntasan hasil kemampuan berpikir kreatif secara adalah 83,33 %. 

Hal ini belum memenuhi indikator yang ditentukan karena skor rata-

rata siswa kurang dari 65 dan ketuntasan klasikalnya kurang dari 

85%. Pada post-test skor rata-rata siswa mengalami peningkatan 

menjadi 71,72 dengan ketuntasan klasikal 98,49%. Berdasarkan hasil 
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uji-t terlihat bahwa thitung diperoleh nilai 5,63 dan ttabel 1,998. Dengan 

demikian ada peningkatan yang signifikan pada kemampuan berpikir 

kreatif dari pertemuan I dan pertemuan II sebab nilai thitung > 

ttabel.Secara lengkap uji-t ini dapat disajikan pada lampiran 24. 

2. Kemampuan Berpikir Kritis ( Pertemuan II ) 

Kemampuan berpikir kritis yang diteliti dalam penelitian 

ini meliputi kemampuan memperkirakan penyebab dan membuat 

keputusan. Penilaiannya diambil dari hasil penilaian ranah kognitif. 

Berikut ini hasil evaluasi Kemampuan berpikir kritis disajikan pada 

tabel 4.4: 

Tabel 4.4 Ringkasan Hasil Analisis Tiap Aspek dari Kemampuan  Berpikir    

Kritis 

No  
Kemampuan 
berpikir kritis 

Pre-test Post-test 
Rata-
rata 

Ketuntasan 
klasikal 

Rata-
rata 

Ketuntasan 
klasikal 

1 
Siswa dapat 
memperkirakan 
penyebab 77,78 

 
87,88% 87,88 

 
 

96,97% 
2 Siswa dapat 

membuat keputusan 61,62 66,67% 89,90 
 

96,97% 
3 Rata-rata 69,70 77,275% 88,89 96,97%
4 Peningkatan signifikan 

 
 Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah 

dilakukan, skor rata-rata siswa untuk kemampuan berpikir kritis 

sebelum dilaksanakan pembelajaran dengan pendekatan bermain 

sambil belajar adalah 69,70 dengan ketuntasan klasikal 71,275%. 

Hal ini belum memenuhi indikator yang ditentukan karena 

ketuntasan klasikal kurang dari 85%. Setelah dilaksanakan 

pembelajaran dengan pendekatan bermain sambil belajar skor rata-
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rata siswa meningkat menjadi 88,89 dengan ketuntasan klasikal 

96,97%. Berdasarkan hasil uji-t terlihat bahwa thitung diperoleh nilai 

3,08 dan ttabel 1,998. Dengan demikian ada peningkatan yang 

signifikan pada kemampuan berpikir kritis dari pertemuan I dan 

pertemuan II sebab nilai t hitung > t tabel. Secara lengkap uji-t ini 

dapat disajikan pada lampiran 21. 

2. Data Respon Siswa Terhadap Pembelajaran 

Hasil analisis respon siswa terhadap pembelajaran sains pada 

pertemuan I dan pertemuan II ditunjukkan pada tabel 4.5: 

Tabel 4.5 Ringkasan Hasil Analisis Tiap Aspek dari Respon Siswa 

No. Daftar Pertanyaan Pertemuan 
I 

Pertemuan 
II 

1. Apakah anak-anak senang belajar seperti ini 
(bermain sambil belajar) 

90,91% 96,97% 

2. Apakah anak-anak menyukai suasana kelas 
seperti ini (santai dan menyenangkan)  

90,91% 96,97% 

3. Apakah anak-anak senang mendengarkan 
penjelasan guru mengenai gravitasi.. 

84,85% 87,88% 

4. Mendengarkan petunjuk guru apakah 
membuat anak-anak ingin segera melakukan 
percobaan. 

81,82% 90,91% 

5. Apakah anak-anak senang belajar bersama 
teman dan guru dengan suasana belajar 
seperti ini. 

90,91% 96,97% 

6. Apakah pembelajaran seperti ini (bermain 
sambil belajar) dapat mengenalkan tentang 
gravitasi. 

81,82% 81,82% 

7. Apakah anak-anak menjadi lebih semangat, 
ketika belajar dengan menggunakan 
peralatan-peralatan seperti ini. 

78,79% 84,85% 

8 Setelah belajar gravitasi di sekolah apakah 
anak-anak ingin mencoba lagi di rumah. 

93,94% 93,94% 

 Rata-rata 86,74% 91,29% 

Peningkatan  Signifikan 
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Pada pertemuan I rata-rata respon siswa yang senang terhadap 

pembelajaran sains dengan pendekatan bemain sambil belajar mencapai 

86,74% dan pada pertemuan II rata-rata respon siswa meningkat menjadi 

91,29%. Berdasarkan hasil uji-t terlihat bahwa thitung diperoleh nilai 3,08 

dan ttabel 1,998. Dengan demikian ada peningkatan yang signifikan hasil 

respon siswa pertemuan I dan pertemuan II sebab nilai thitung > ttabel. 

Secara lengkap uji-t ini dapat disajikan pada lampiran 28. 

 

B. Pembahasan 

Keberhasilan untuk aspek psikomotorik dikarenakan siswa cenderung 

lebih aktif ketika pembelajaran berlangsung. Siswa sangat antusias dan aktif 

mengkomunikasikan hasil eksperimennya, meskipun ada juga sebagian kecil 

siswa yang kurang serius, tetapi tidak mempengaruhi keaktifan siswa lain dalam 

mengikuti pembelajaran. Jadi dengan pendekatan bermain sambil belajar, suasana 

kelas menjadi menyenangkan dan lebih komunikatif. Hal ini sesuai pendapat 

Moeslichatoen (2003:32) bahwa ketika bermain anak dapat mengekspresikan 

pengetahuan yang dimilikinya sekaligus bisa mendapat pengetahuan baru, dan 

melakukannya dengan cara yang menggembirakan hatinya. Dengan begitu 

bermain sebagai bentuk kegiatan belajar yang kreatif dan menyenangkan untuk 

siswa TK. 

Kegiatan belajar yang kreatif dan menyenangkan untuk siswa TK perlu 

dilakukan dalam rangka mengembangkan seluruh potensi siswa. Sebab pada masa 

usia dini perkembangan kecerdasan anak mengalami peningkatan dari 50% 
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menjadi 80%. (Kurikulum TK/RA, 2004: 6). Salah satu kegiatan belajar yang 

menyenangkan bagi anak TK adalah bermain. Pada masa kanak-kanak tahap 

bermain menjadi bagian penting dalam kehidupan anak. Oleh karena itu, 

pembelajaran dan pelatihan kebiasaan anak TK dikemas dalam kegiatan bermain 

sambil belajar. Bermain dapat memberikan kesenangan dan mengembangkan 

imajinasi anak. (http://www.ntt.diknas.go.id/dati1 /contain.  

php?Main=siarpers&id=18, 30 Juni 2007). Selain itu menurut pendapat Sudono A 

(2000:1) bahwa bermain juga dapat meningkatkan ketrampilan berkomunikasi dan 

memberikan kesempatan lebih banyak kepada anak-anak untuk bereksplorasi, 

sehingga pemahaman tentang konsep maupun pengertian dasar suatu pengetahuan 

dapat dipahami anak dengan lebih mudah. Dalam pembelajaran ini siswa 

diberikan kesempatan bermain tembakan air lebih banyak di aula sekolah. 

Tujuannya agar pemahaman mengenai konsep gravitasi  lebih menyenangkan dan 

menarik.  

Keberhasilan hasil belajar afektif dapat dilihat dari analisis data. Penerapan 

pembelajaran dengan pendekatan bermain sambil belajar mampu meningkatkan 

hasil belajar afektif siswa yang cukup signifikan. Peningkatan hasil belajar afektif 

yang signifikan tersebut dikarenakan siswa turut aktif berinteraksi dengan guru, 

sikap siswa yang mau menghargai alat bermain dengan tidak menggunakan alat 

untuk bermain sendiri, tetapi benar-benar memanfaatkan alat bermain untuk 

kegiatan pembelajaran. Selain itu juga keaktifan siswa dalam berinteraksi dengan 

teman-temannya. Hal ini sesuai pendapat Sugandi, A (2004:25) bahwa tujuan 

pembelajaran ranah afektif berorientasi pada nilai dan sikap yang menggambarkan 
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proses seseorang dalam mengenali dan mengadopsi suatu nilai dan sikap tertentu 

menjadi pedoman bertingkah laku. Selain itu, pembelajaran ranah afektif juga  

menekankan pada pembentukan karakter anak TK. 

(http://72.14.235.104/search?q=cache:NhDejUDnzf4J:blog.per 

simpangan.com/blog/2007/08/06/banyaminsbloom/+ranah+kognitif&hl=id&ct=cl

nk&cd=4&gl=id, 1 september 2007). Pembentukan nilai, sikap, dan karakter anak 

tersebut tidak lepas dari orang tua dan guru. Guru berperan sebagai fasilitator dan 

turut serta berpartisipasi aktif  saat anak melakukan kegiatan bermain. (Sudono A, 

2000:5). Guru juga harus mampu dalam mengembangkan keaktifan anak, 

sehingga anak dapat mengkomunikasikan hasil kegiatan bermainnya. Dalam 

penelitian ini, guru kelas  sangat komunikatif dalam membimbing anak didiknya.  

Peningkatan hasil belajar kognitif siswa terjadi setelah dilakukan 

pembelajaran dengan pendekatan bermain sambil belajar. Melalui bermain anak 

akan dapat memuaskan tuntutan dan kebutuhan perkembangan dimensi motorik, 

kognitif, dan kreativitasnya. (Moeslichatoen, 2004:32). Hal ini sesuai pula dengan 

pendapat Tedjasaputra M, (2005:16) yang menyatakan bahwa dengan bermain 

dapat membantu perkembangan aspek kognisi anak berupa daya nalar, kreativitas 

(daya cipta), pengetahuan, kemampuan berbahasa, serta daya ingat. Banyak 

konsep dasar yang dipelajari anak TK melalui bermain, salah satunya konsep 

mengenai gravitasi bumi. Gravitasi bumi merupakan suatu fenomena alam yang 

dekat dengan kehidupan sehari-hari dan perlu dipahami anak sejak usia dini. 

Namun penyampainnya kepada siswa selama ini masih sangat abstrak, tentu saja 

hal ini akan menyulitkan siswa dalam memahaminya. Oleh karena itu, melalui 
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pendekatan bermain sambil belajar siswa diajak untuk memahami  konsep 

gravitasi bumi dengan lebih mudah. 

Hasil belajar kognitif dapat diketahui dari hasil pengamatan kemampuan 

berpikir kreatif dan kemampuan berpikir kritis siswa. Pada pertemuan I dilakukan 

pengamatan kemampuan berpikir kreatif siswa.  Hasil kemampuan berpikir kreatif 

mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini dikarenakan siswa mempunyai 

potensi untuk berpikir kreatif melalui pembelajaran dengan pendekatan bermain 

sambil belajar. Pada dasarnya melalui kegiatan bermain anak TK diberi 

kesempatan untuk mengembangkan imajinasi dan melatih kreativitasnya. 

(http://209.85.165. 

104/search?q=cache:b1Pnm11bjZUJ:www.republika.co.id/koran_detail.asp%3Fid

%3D55923%26kat_id%3D151%26kat_id1%3D%26kat_id2%3D+berpikir+kritis

+dan+kreatif+untuk+anak+TK&hl=id&ct=clnk&cd=4&gl=id, 31 Juli 2007). Anak 

TK dikatakan mempunyai imajinasi yang cukup kaya dan imajinasi ini sering 

dikatakan sebagai awal munculnya bibit kreatifitas pada anak. Untuk itu, anak 

sejak dini harus dilatih untuk berpikir kreatif. Sebab anak yang terbiasa berpikir 

kreatif akan penuh ide, memiliki visi, serta wawasan dalam mengembangkan 

pribadinya di kelak kemudian hari. 

(http://72.14.235.104/search?q=cache:YRJMzQ1ADWAJ: 

news.indosiar.com/news_read.htm%3Fid%3D21378+berpikir+kritis+kreatif+pada

+anak+usia+dini&hl=id&ct=clnk&cd=2&gl=id, 1 September 2007) 

Menurut Djauharah (http://209.85.165.104/search?q=cache : b1 

Pnm11bjZUJ:www.republika.co.id/koran_detail.asp%3Fid%3D55923%26kat_id
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%3D151%26kat_id1%3D%26kat_id2%3D+berpikir+kritis+dan+kreatif+untuk+a

nak+TK&hl=id&ct=clnk&cd=4&gl=id, 31 Juli 2007) bahwa anak yang memiliki 

kemampuan berpikir kreatif akan terbiasa berpikir lancar, suka mengajukan 

pertanyaan, jawaban, dan gagasan. Dalam penelitian ini anak TK begitu aktif 

dalam menjawab setiap pertanyaan dari guru. Meskipun terkadang jawaban 

mereka kurang tepat, tetapi guru mampu membimbing anak-anak untuk 

menemukan jawaban yang dimaksud. Begitu juga ketika anak menemukan hal-hal 

yang tidak dimengerti, mereka akan mengajukan pertanyaan kepada guru. Sikap 

tersebut mampu melatih anak untuk berpikir kreatif. 

Pada pertemuan II dilakukan pengamatan kemampuan berpikir kritis 

siswa. Hasil kemampuan berpikir kritis siswa mengalami peningkatan setelah 

dilakukan pembelajaran dengan pendekatan bermain sambil belajar. Hal ini dapat 

diketahui dari pengamatan selama proses pembelajaran dan dari hasil evaluasi 

ranah kognitif siswa. Dari hasil evaluasi ranah kognitif sebagian besar siswa 

memperoleh skor di atas indikator yang telah ditentukan. Kemampuan berpikir 

kritis yang diteliti dalam penelitian ini adalah kemampuan mengambil keputusan 

dan memperkirakan penyebab. Sebab kedua kemampuan tersebut sesuai dengan 

tahap perkembangan kognitif siswa TK sebagai subjek yang diteliti. Menurut 

Harsanto, R (2005:44) bahwa orang yang berpikir kritis mampu memberikan 

alasan atas keputusan yang diambilnya dan mampu menggunakan kriteria yang 

relevan untuk memilih berbagai alternatif yang relevan. Oleh karena itu, guru 

memiliki peranan yang sangat penting dalam melatih anak berpikir kritis. 
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Melatih anak berpikir kritis sejak dini sangat menguntungkan sesuai tahap 

perkembangan anak. Hal ini akan mendorong anak dalam mengembangkan 

kemampuan inisiatif dan berpikirnya. Dan kelak setelah dewasa kemampuan 

berpikir kritis anak akan sangat membantunya dalam mengambil keputusan secara 

tepat, cermat, sistimatis, benar dan logis, dengan mempertimbangkan berbagai 

sudut pandang (aspek). (http: 

//72.14.235.104/search?q=cache:it3qQ42nlTEJ:www.madiunkab.go.id/warta/detai

l.php%3Fid%3D100+berpikir+dan+kritis+kreatif+pada+masa+anak+usia+dini&h

l=id&ct=clnk&cd=1&gl=id, 1 September 2007) 

Respon siswa dalam penelitian ini menyangkut tanggapan siswa terhadap 

proses pembelajaran yang dilaksanakan. Respon siswa tersebut diambil melalui 

angket yang harus diisi oleh siswa agar hasil yang diperoleh subjektif. Pada 

pengamatan yang dilakukan selama proses pembelajaran sebagian besar siswa 

sangat antusias dan bersemangat, tetapi ada beberapa siswa yang kurang begitu 

aktif mengikuti kegiatan selama pembelajaran berlangsung. Hal ini, dikarenakan 

proses pembelajaran dengan menggunakan tembakan air lebih menyenangkan, 

sehingga siswa lebih santai dan aktif untuk mengungkapkan pendapatnya.  

Respon siswa yang baik terhadap pembelajaran sains melalui pendekatan 

bermain sambil belajar mampu menumbuhkan minat sains. Minat sains yang 

tumbuh pada masa golden age akan membawa dampak positif pada anak serta 

mampu mendorong anak untuk lebih berperan aktif ketika belajar dijenjang 

pendidikan selanjutnya. Selain itu, minat menjadi faktor yang besar pada 

pembentukan perilaku dan sikap seseorang. 
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(http://72.14.235.104/search?q=cache:0pJDM8Czv3IJ:bimbinganmath.blogspot.c

om/+arti+minat+belajar+siswa&hl=id&ct=clnk&cd=97&gl=id, 30 Juni 2007). 

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Yulianti Dwi (2006:52) bahwa 

menumbuhkan minat sains pada anak TK dapat dilakukan dengan cara bermain.  

 

C. Kelemahan Dalam Penelitian 

Kelemahan yang dihadapi selama penelitian adalah: 

a. Adanya beberapa anak yang hiperaktif, kurang serius, dan suka 

berbicara sendiri ketika guru menerangkan. 

b. Alat bermain yang digunakan jumlahnya terbatas, sehingga siswa 

harus bergantian dalam menggunakannya selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

pengenalan sains sederhana pada topik gravitasi dengan pendekatan bemain 

sambil belajar dapat melatih kemampuan berpikir siswa TK Negeri Pembina kota 

Semarang. Hal ini ditunjukkan dari hasil penelitian bahwa skor rata-rata hasil 

belajar psikomotorik pada pertemuan I adalah 89,23 dengan ketuntasan klasikal 

90,91% dan pertemuan II skor rata-ratanya 92,59 dengan ketuntasan klasikal 

96,97%. Skor rata-rata hasil belajar afektif pada pertemuan I adalah 94,28 dan 

pertemuan II meningkat menjadi 97,98 dengan ketuntasan klasikal pertemuan I 

dan II yaitu 100%. Untuk hasil belajar kognitif di dalamnya mencakup 

kemampuan berpikir kritis dan berpikir kreatif. Untuk skor rata-rata berpikir kritis 

pada saat pre-test diperoleh 69,70 dengan ketuntasan klasikal 77,275% dan skor 

rata-rata post-test 88,89 dengan ketuntasan klasikal 96,97%. Skor rata-rata 

kemampuan berpikir kreatif pada saat pre-test diperoleh 63,13 dengan ketuntasan 

klasikal 83,33% dan skor rata-rata post-test 71,72 dengan ketuntasan klasikal 

98,47%. Sedangkan berdasarkan hasil uji-t untuk hasil belajar psikomotorik, 

afektif, dan kognitif mengalami peningkatan yang signifikan dari pertemuan I ke 

pertemuan II. 
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Penerapan pembelajaran dengan pendekatan bemain sambil belajar pada 

pengenalan sains sederhana topik gravitasi mendapat respon yang sangat positif 

dari siswa. Hal ini diketahui dari pengamatan selama proses bermain dan dari 

hasil analisis angket yang telah diisi siswa. Respon siswa yang senang terhadap 

pembelajaran sains dengan pendekatan bemain sambil belajar diperoleh hasil pada 

pertemuan I adalah 86,87% dan pertemuan II meningkat menjadi 91,29%. 

Berdasarkan uji-t mengalami peningkatan yang signifikan dari dari pertemuan I ke 

pertemuan II. Hal ini menunjukkan bahwa anak merasa senang dan bersemangat 

ketika pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan bemain 

sambil belajar. 

 

B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disampaikan saran sebagai 

berikut: 

1. Pembelajaran dengan pendekatan bemain sambil belajar diharapkan dapat 

diterapkan oleh guru sebagai variasi untuk meningkatkan hasil belajar dan 

melatih kemampuan berpikir siswa. Selain itu, guru hendaknya lebih 

komunikatif, kreatif, mampu mengelola kelas denagn baik, dan dapat 

menciptakan suasana pembelajaran sains yang menyenangkan. 

2. Dalam proses pembelajaran dengan pendekatan bermain sambil belajar 

diharapkan jumlah alat bermain yang digunakan sesuai dengan jumlah 

siswa, sehingga siswa tidak perlu bergantian dalam menggunakannya 

selama kegiatan pembelajaran berlangsung. 
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