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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Perkembangan  Anak Usia Dini 

Anak mengalami suatu periode  yang dinamakan sebagai masa keemasan. 

Saat usia dini  anak akan sangat peka dan sensitif terhadap rangsangan dan 

pengaruh dari luar. Laju perkembangan dan pertumbuhan anak mempengaruhi 

masa keemasan dari masing-masing anak itu sendiri. 

Montessori dalam Hanstock mengatakan bahwa masa ini merupakan periode 

sensitif (sensitif periods), selama masa ini anak secara khusus  mudah 

menerima stimulus-stimulus dari lingkungannya.3 Selanjutnya Montessori 

menyatakan bahwa usia keemasan merupakan masa dimana anak mulai 

peka untuk menerima berbagai stimulus dan berbagai upaya pendidikan dari 

lingkungannya baik disengaja maupun tidak disengaja.4 

Pada masa inilah terjadi pematangan fingsi-fungsi fisik dan fisikis. Sehingga 

anak siap merespon dan mewujudkan semua tugas-tugas perkembangan yang 

diharapkan muncul pada perilakunya sehari-hari.  

Belajar  sebagai suatu proses  yang aktif dan harus disesuaikan  dengan 

tahap-tahap perkembangan anak. Setiap anak berkembang melalui tahap 

perkembangan yang umum tapi pada saat  sama setiap anak juga adalah makhuluk 

individu yang unik. Pembelajaran yang sesuai adalah  pembelajaran yang sesuai 

dengan minat, tingkat perkembangan kognitif serta kematangan sosial emosional. 

 

3 Yuliani NuraniSujiono dan Bambang Sujiono, Bermain Kreatif Berbasis 

Kecerdasan Jamak (Jakarta:Pt Indeks,2010),h.20. 
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1. Definisi Kognitif  

Kognitif adalah suatu proses berfikir, yaitu kemampuan anak untuk 

menghubungkan, menilai dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. 

Proses kognitif berhubungan dengan tingkat kecerdasan (intelegensi) yang 

menandai seseorang  dengan berbagai minat terutama sekali ditunjukan kepada ide-

ide belajar. Menurut Gagne dalam Jamaris kognitif adalah “ proses yang terjadi di 

dalam pusat susunan saraf  pada manusia yang sedang berpikir”.5 

Pada kamus  besar bahasa indonesia, kata kognitif diartikan sebagai proses 

pengenalan dan penafsiran lingkunagan oleh seseorang.6 Sedangkan 

menurut Fadilah kognitif  adalah tindakan megenal atau memikirkan situasi 

dimana tingkah laku itu terjadi.7 

Hal ini juga dipertegas dalam Al-Qur’an yang pertama kali diturunkan 

yaitu, QS. Al-Alaq ayat 1-5 diayat ini telah menyebutkan pentingnya proses belajar, 

yang berbunyi sebagai berikut:    

 كَ ب  رَ اوَ رَ قْ اِ  ( ٢):قَ لَ عَ  نْ مِ  انَ سَ نْ اْلِ  قَ لَ :) ا ( خَ قَ لَ ي خَ ذِ ْقَر ابِاْسِم َرب ِاَك ال  ا

ْنَساَن َما لَْم يَْعلَمْ ( ٤): مْ لَ قَ الْ بِ  مَ ل  عَ  يْ ذِ ال   (  ٣):م  رَ كْ اْلَ  ٥):َعلََم اْلِ  

 

5 Haeru Nisa,”Meningkatkan Kemampuan Membaca Pemulaan Melalui 

Permainan Kartu Kata Geometri Pada Anak Kelompok B RA Nurul Magfirah Kec. 

Baruga”(Skripsi Sarjana Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas 

Tarbiya IAIN Kendari,2017),h.23. 

6 Nasrawati,”Meningkatkan Kemampuan Mengenal Huruf Alfabet Melalui Metode 

Brmain Kartu Huruf Pada Anak Kelompok B TK Samaturu Kec. Ranomeeto”( Skripsi 

Sarjana Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Tarbiya IAIN 

Kendari,2017),h.8. 

7 Ibid,h.8. 
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Artinya : 

1. Bacalah dengan (Menyebut) nama Tuhan-mu yang menciptakan.  

2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.  

3. Bacalah, dan tuhanmulah yang maha mulia,  

4. yang mengajar manusia dengan pena.  

5. Dia  mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya”. (QS Al-Alaq: 1-

5).8 

Dan kognitif akan lebih berkembang secara optimal dalam kehidupan 

seseorang sejalan dengan tumbuh kembangnya. Dalam segala aktivitasnya, 

seseorang dapat beraktivitas dengan baik dan optimal juga. Bukan berarti semakin 

bertamabahnya usia seseorang, maka semakin menurun pula perkembangan 

kognitifnya. Semakin bertambahnya usia seseorang, maka akan berkembang pula 

kognitifnya jika terus tetap belajar, menggali potensi yang ada dalam dirinya, serta 

mencari pengetahuan-pengetahuan baru. Piaget sendiri mengemukakan bahwa 

kognisi adalah perbuatan atau lebih jelas lagi penyesuain terhadap objek-objek yang 

ada dilingkungannya. Taksonomi Bloom “membagi domain tingkat kognitif dari 

yang terendah sampai yang tertinggi yaitu, pengetahuan (knowledge), pemahaman 

(comprehension), penerapan (application), analisis (analysis), sintesis (synthesis) 

dan evaluasi (evaluation)”.9 

 

8 Al-Qur’an  

9 Abd Rachman Assegaf “Filsafat Pendidikan Islam” (Jakarta: Gafindo Persada, 

2011),h.81. 
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Pengetahuan (knowledge), diartikan sebagai daya mengingat atau menyebut 

kembali informasi sebelumnya. Tingkat  pengetahuan ini mencakup, kemampuan 

untuk mendefinisikan, memberi tanda, mendaftar, mencocokkan, menyebutkan 

nama, membaca, mencatat, mereproduksi, memilih, menyatakan dan melihat.  

Seorang peserta didik yang mempelajari materi pembelajaran tingkat kognitif ini 

dapat mengenal dan mengidentifikasi sesuatu jika materi tersebut dinyatakan 

kembali dalam bentuk semula seperti yang telah dipelajari sebelumnya. Misalkan, 

seorang peserta didik belajar tentang eksperimen dalam tingkat penegetahuan, ia 

dapat menyebutkan beberapa bahan yang dibutuhkan saat melakukan eksperimen.   

Pemahaman (comprehension), Pemahaman disini diartikan sebagai 

memahami inti materi informasi yang mencakup kemampuan mengklasifikasi, 

meyatakan, mengubah, menguraikan, mendiskusikan, memperkirakan, 

menjelaskan, memberi contoh, membuat pemahaman dari suatu kalimat, 

menyatakan kembali (dengan kata-kata sendiri), merangkum, melacak, dan 

memahami. Materi pembelajaran yang dipelajari pada tingkat pemehaman ini 

berupa kemampuan peserta didik untuk menyatakan kembali pembelajaran menurut 

kata-katanya sendiri. Misalkan, seorang peserta didik mampu menjelaskan kembali 

kegunaan alat-alat  eksperimen dengan kata-katanya sendiri. 

Penerapan (application), diartikan sebagai pemanfaatan informasi belajar 

terdahulu dalam situasi baru untuk menyelesaikan masalah dengan solusi yang 

tepat. Tingkat penerapan ini mencakup berbuat, mengatur, meniru, mengakses, 

mengumpulkan, menghitung, membangun, memberi konstribusi, mengendalaikan, 



12 
 

 

menentukan, mengembangkan, menemukan, mendirikan, mengimplementasikan, 

memasukan, menginformasikan, menginstruksikan, mengoprasikan, menyertai, 

memprediksi, menyiapkan, memelihara, menghasilkan, merancang, menyediakan, 

menghubungkan, melaporkan, menunjukkan, menyelesaikan, mengajar, 

mentransfer, menggunakan, dan memanfaatkan. Seorang peserta didik yang belajar 

pada tahap ini dapat menerapkan apa yang mereka pelajarai pada situasi baru yang 

belum pernah mereka jumpai sebelumnya. 

Analisis (analysis), adalah kemampuan untuk merinci materi kedalam 

beberapa komponen, memeriksa dan mencoba untuk mengetahui struktur 

organisasinya untuk mengembangkan kesimpulan yang berbeda dengan 

mengidentifikasi motif atau penyebabnya, membuat kesimpulan atau menemukan 

bukti-bukti yang mendukung generalisasi, merincinya, menghubungkan, membuat 

diagram, membedakan, memisahkan, mengistimewakan, mengfokuskan, 

menggambarkan, menyimpulkan, membatasi, membuat garis besar, menunjukkan, 

membuat prioritas, mengenal, memisahkan dan membaginya. Peserta didik yang 

belajar pada tahap ini dapat memisahkan elemen dari topik materi yang kompleks, 

memecahkanya pada beberapa komponen yang dapat dimanipulasi secara bebas 

dari bagian-bagian lainnya. 

Sintesis (synthesis), adalah kemampuan kreativitas untuk menciptakan 

sesuatu hal yang baru dengan pengetahuan dan keterampilan yang telah didapatkan 

sebelumnya. Peserta didik yang belajar pada tahapan ini dapat membuat analisis 
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antara kategori yang tidak serupa, dan menghimpun kembali komponennya dengan 

cara yang baru dan kreatif. 

Evaluasi (evaluation), adalah menetapkan nilai dan materi informasi 

berdasarkan opini dan nilai personal sebagai hasil dari sesuatu yang telah 

dikerjakan, dengan tujuan yang telah ditetapkan tanpa jawaban yang benar atau 

salah. 

2. Perkembangan Kognitif Anak Usia Dini 

Perkembagan kognitif anak usia dini dapat diartikan sebagai perubahan 

psikis yang berpengaruh terhadap kemampuan berfikir  anak usia dini. Dengan 

kemampuan berfikirnya anak usia dini dapat mengeksplorasi dirinya sendiri, orang 

lain, hewan dan tumbuhan serta berbagai benda yang ada disekitarnya sehingga 

mereka dapat memperoleh  beragai pengetahuan. 

Perkembangan kognitif merupakan proses dimana individu dapat 

meningkatkan kemampuan dalam menggunakan pengetahuannya. Perkembangan 

kognitif merupakan salah satu aspek yang harus dikembangkan pada anak usia dini. 

Menurut Vygosky kognitif  “anak-anak tumbuh tidak hanya melalui tindakan 

terhadap objek, melainkan dengan interaksi dengan orang dewasa dan teman-teman 

sebaya”.10 

Perkembangan kognitif mempunyai peran penting bagi keberhasilan anak 

dalam belajar karena sebagian aktivitas dalam belajar  selalu berhubungan dengan 

masalah berpikir. Perkembangan berpikir adalah perkembangan aktivitas otak.  

 

10 Masnipal, Siap Menjadi Guru Dan Pengelolah PAUD Profesional,(Jakarta:PT 

Elex Media Komputino,2013),h.61. 
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Ilmuan neuroscience berpendapat bahwa “neuron (sel otak) manusia pada 

masa usia dini mengalamai perkembangan lebih cepat dari pada usia 

sesudahnya”.11Hal ini berarti kebutuhan anak pada perkembangan otaknya  pada 

masa ini jauh lebih besara dari pada usia berikutnya. Paling tidak  ada dua hal yang 

menentukan kapasitas otak anak dapat berkembang atau kurang berkembang pada 

masa emas ini, pertama pemanfaatan secara efekif masa dan waktu berkembang 

yang terbatas dan kedua, peran dan perhatian lingkungan. Kesempatan otak anak 

berkembang dibatasi waktu hanya sekitar sampai umur 6 atau 7 tahun, sesudah itu 

akan melambat dan akhirnya  stagnasi sekitar usia 18 tahun. 

Anak 0-6 tahun tidak bisa menciptakan sendiri lingkungan yang mampu 

mengembangkan otaknya. Otak seorang anak jika tidak mendapatkan lingkungan 

yang merangsang perkembangan otaknya, maka perkembangan otak anak tidak 

akan tubuh dan berkembang dengan baik. 

Piaget beranggapan bahwa “setiap organisme hidup  dan dilahirkan dengan 

dua kecenderungan funda mental, yaitu kecenderungan untuk adaptasi dan 

kecenderungan  untuk organisasi”.12 Kecenderungan adaptasi dapat digambarkan 

sebagai kecenderungan bawaan setiap organisme untuk menyesuaikan diri dengan 

 

 

 

12F.J.Monks,A.M.P.Konoers, Onrwikkelings Psychologie.Trj. Siti Rahayu 

Haditono:Pimbangan Dalam Berbaigai Bagiannya(Yogyakarta: Gadja Mada University 

Prees,2006),h.209. 
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lingkungan. Kecenderungan adaptasi ini mempunyai dua komponen yaitu,asimilasi 

dan akomodasi.13 

a. Asimilasi berarti memasukkan atau menerima  

Dalam ilmu pengetahuan, manusia selalu mengasimilasi objek 

atauinformasi kedalam struktur kognitifnya. Contohnya orang dewasa 

mengasimilasi pengetahuan dengan cara menbaca buku, orang tua mengasimilasi 

pengetahuannya dengan merenungkan pengalaman hidup, anak-anak mengasimilasi  

pengetahuannya melalui bermain. Seorang bayi akan mencoba berasimilasi dengan 

cara menyentuh, meremas bahkan merobek-robek benda yang dijangkaunya. 

Selanjutnya anak akan mengasimilasi objek tersebut dengan cara memasukkan 

kedalam mulut sebagai ekspresi rasa ingin tahu.  

b. Akomodasi adalah mengubah struktur diri 

Dalam beberapa objek, belum tentu anak mempunyai struktur  penglihatan 

(diri) yang memadai,sehingga anak tersebut harus melakukan akomodasi. Misalnya, 

seorang anak dapat memindahkan mainan balok terbesarnya hanya dengan 

menggeser rintangan yang didepannya. Kemapuan untuk menggeser memindahkan 

balok itulah yang disebut akomodasi. 

Kencenderungan organisasi, merupakan pengabungan ide-ide tentang 

sesuatu kedalam sistem berpikir yang koheran (masuk akal). Contohnya, anak-anak 

pada usia 5-6 tahun telah terampil mengendarai sepeda roda tiga. Dalam 

 

13 Alia B Purwakania Hasan “Psikologi Perkembangan Islam” (Jakarta: Raja 

Grafondo Persada, 2006), h.137. 
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kemampuan itu anak telah mampu merangkai beberapa ide, seperti kaki mendayung 

pedal, tangan memegang setir, mata menatap kedepan dan kepala anak tersebut 

menoleh kanan dan kiri untuk menjaga keselamatan.  

Piaget mengemukakan pula bahwa  setiap organisme yang mau mengadakan 

penyesuaian (adabtasi) dengan lingkungannya, harus mencari 

keseimbangan (ekuilibrium) yaitu anatara aktivitas organisme terhadap 

lingkungan dan antara lingkungan terhadap organisme. Agar terjadi 

ekuilibrasi antara dirinya dengan lingkungan, maka peristiwa-peristiwa 

asimilasi dan akomodasi harus terjadi secara terpadu, bersama-sama dan 

komplementer.14 

Ekuilibrasi terjadi dalam perkembangan dan mempunyai dasar biologis 

untuk menyesuaikan diri, serta menjadi dasar bagi perkembangan kognitif. 

Perkembangan merupakan suatu proses yang bersifat kumulatif. Artinya, 

perkembangan terdahulu akan menjadi dasar bagi perkembangan selanjutnya. 

Dengan demikian, apabila terjadi hambatan pada perkembangan terdahulu maka 

perkembangan selanjutnya akan memperoleh hambatan pula. Menurut Piaget 

terdapat empat tahapan perkembangan kognitif yaitu “periode sensorik motorik, 

periode praoprasional, periode kogkret oprasional, dan periode formal 

oprasional”.15 

Perkembangan kognitif pada anak-anak terjadi melalui urutan yang berbeda, 

tahap pertama, disebut periode sensorik motorik (0-2 tahun). Pada tahap ini, bayi 

menggunakan alat indra dan kemampuan motorik untuk memahami dunia 

 

14 Singgih D. Gunarsa,Dasar Dan Teori Perkembangan Anak, (Jakarta: Libri 

P/BPK Gunung Mulia,1982),h.145. 

15 Martini Jamaris, Perkembangan Dan Pengembangan Anak Usia Taman Kanak-

kanak, (Jakarta:PT Grasindo,2006),h.19. 
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sekitarnya, terutama melalui aktivitas sensorik (melihat, meraba, mencium dan 

mendengar). Bayi mengalami perkembangan dari gerak refleks sederhana menuju 

beberapa langkah skematik yang lebih terorganisasi. Pada akhir usia dua tahun, 

anak sudah menguasai pola-pola sensormotor yang bersifat kompleks, seperti 

bagaimana cara mendapatkan benda yang diinginkannya (menarik, menggenggam 

atau meminta).  

Al-Qur’an juga banyak menggambarkan tentang pengindraan bahwa ketika 

manusia lahir dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa, namun Allah memberikan 

alat-alat sensorik untuk mendapatkan pengetahuan.  

وَن َشْيئًا َوَجعََل لَك م  الس ْمَع  َهاتِك ْم َل تَْعلَم  َوَّللا   أَْخَرَجك ْم ِمْن ب ط وِن أ م 

ون َواْْلَْبَصاَر  َواْْلَْفئِدَةَ ۙ لَعَل ك ْم تَْشك ر   

Artinya : “ Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak 

mengetahui, sesuatu pun dan dia memberimu pendengaran, penglihatan dan hati 

nurani, agar kamu bersyukur”. (QS.An-Nahl: 78) 

 

وِحِه ۖ َوَجعََل لَك م  الس ْمَع َواْْلَْبَصاَر َواْْلَْفئِدَةَ ۚ قَِليًًل   اه  َونَفََخ فِيِه ِمْن ر  ث م  َسو 

ون    َما تَْشك ر 
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Artinya :“Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan roh (ciptaan)-Nya 

kedalam tubuhnya dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati bagimu, 

(tetapi) sedikit sekali kamu bersyukur”. (QS. As-Sajdah: 9) 

ونَ   ق ْل ه َو ال ِذي أَْنَشأَك ْم َوَجعََل لَك م  الس ْمَع َواْْلَْبَصاَر َواْْلَْفئِدَةَ ۖ قَِليًًل َما تَْشك ر 

Artinya:“Katakanlah, dilah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, 

penglihatan dan hati nurani bagi kamu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur”. 

(QS.Al-Mulk: 23)16 

 Tahap kedua yang disebut periode praoprasional (2-7 tahun). Pada tahap ini, 

anak mulai menyadari bahwa pemahamanya tentang benda-benda disekitarnya 

tidak hanya dapat dilakukan melalui kegitan sensormotor tetapi juga dapat 

dilakukan melalui kegiatan yang bersifat simbolis. Kegiatan simbolis ini dapat 

berbentuk melakukan percakapan melalui telpon mainan atau pura-pura menjadi 

bapak atau ibu, dan kegiatan simbolis lainnya. Tahap ini memberikan pengaruh 

yang besar bagi perkembangan kognitif anak. 

Tahap  ini merupakan masa permulaan bagi anak untuk membangun 

kemampuannya dalam menyusun pemikirannya. Tahap  praoprasional dapat dibagi 

ke dalam tiga tahapan  yaitu, tahap simbolis,tahap berfikir secara egosentris dan 

tahapberfikir secara intuitif. 

 

 

 

 

16 Al-Qur’an 



19 
 

 

1) tahap fungsi simbolis terjadi pada usia 2-4 tahun. 

Pada masa ini, anak telah memiliki kemampuan untuk menggambarkan 

suatu objek yang secara fisik tidak hadir. Kemampuan ini membuat anak dapat 

menggunakan balok-balok kecil untuk membagun rumah-rumahan, menyusun 

puzzel dengan kegitan lainnya. Pada masa ini anak sudah dapat menggambar 

manusia secara sederhana. 

2) Tahap berpikir secara egosentris terjadi pada usia 2-4 tahun 

Berpikir secara egosentris ditandai dengan ketidak mampuan untuk 

memahami persepktif atau cara berfikir oprang lain. Benar atau tidak benar bagi 

anak.  Pada tahap ini ditentukan oleh cara pandangannya sendiri yang disebut 

dengan istilah egosentris. 

3) Tahap berpikir secara intuitif terjadi pada usia 4-7 tahun 

Masa ini disebut tahap berpikir secara intuitif karena pada masa ini anak 

kelihatannya mengerti dan mengetahui sesuatu, seperti menyusun balok menjadi 

rumah-rumahan. Akan tetapi pada hakikatnya ia tidak mengetahui alasan-alasan 

yang menyebabkan balok-balok itu  dapat disusun menjadi rumah. Dengan kata lain 

anak belum memiliki kemampuan untuk berpikir secara krites tentang apa yang ada 

dibalik kejadian. 

Tahap Oprasional Kogkrit (usia  7-11 tahun). Pada tahap ini, kemapuan 

anak untuk berpikir secara logis sudah berkembang dengan syarat objek yang 

menjadi sumber berpikir logis tersebut hadir secara kogkrit. Satu operasi kogkrit 
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yang penting adalah mengklasifikasikan atau membagi hal-hal ke dalam kumpulan 

yang berbeda dan mempertimbangkan hasilnya. 

Tahap Oprasional Formal (usia 11 tahun keatas). Pada tahapini, ditandai 

oleh perpindahan dari cara berpikir kogkrit kecara berpikir abstrak. Kemampuan 

berpikir abstrak dapat dilihat dari kemampuan mengemukakan ide-ide, 

memprediksi kejadian yang akan terjadi dan melakukan proses bepikir ilmiah, yaitu 

mengemukakan hipotesis dan menentukan cara untuk membuktikan kebenaran 

hipotesis tersebut. 

Pada penelitian ini, peneliti fokus pada tahap perkembangan praoprasional 

dimana pada usia ini termaksud dalam usia pra sekolah. Proses belajar harus 

disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif yang dilalui anak. Proses belajar 

dialami seoarang anak pada tahap sensormotor tentu lain dengan yang dialami 

dengan anak yang sudah mencapai tahap oprasional kogkrit dan oprasional formal. 

Secara umum semakin tinggi tingkat kognitif seseorang semakin teratur cara 

berfikirnya. Dalam kaitan ini seorang guru seyogianya memahami tahap-tahap 

perkembangan anak serta memberikan pengetahuan dalam jumlah dan jenis yang 

sesuai dengan tahap tersebut. 

3. Tingkat Pencapaian Kognitif Anak Usia Dini. 

Perkembangan anak adalah  perubahan perilaku yang berkesinambungan 

dan terintegrasi  dari faktor genetik dan lingkungan serta menigkat secara 

individual baik kuantitatif maupun kualitatif. Tingkat pencapaian perkembangan 
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anak merupakan pertumbuhan dan perkembangan anak yang dapat dicapai pada 

rentang usia tertentu.  

Tabel 1. tingkat penncapaian perkembangan kognitif anak usia dini 

Usia  4-5tahun17 

Lingkup Perkembangan 

 
Tingkat Pencapaian Perkembangan 

Anak 

 
Usia 4 - 5 tahun 

 
 

a. Belajar dan Pemecahan 

Masalah  

 

1. Mengenal benda berdasarkan fungsi 

(pisau untuk memotong, pensil 

untuk menulis)  

2. Menggunakan benda-benda sebagai 

permainan simbolik (kursi sebagai 

mobil)  

3. Mengenal konsep sederhana dalam 

kehidupan sehari-hari (gerimis, 

hujan, gelap, terang, temaram, dsb)  

4. Mengetahui konsep banyak dan 

sedikit  

5.Mengkreasikan sesuatu sesuai dengan 

idenya sendiri yang terkait dengan 

berbagai pemecahan masalah  

6. Mengamati benda dan gejala dengan 

rasa ingin tahu  

7. Mengenal pola kegiatan dan 

menyadari pentingnya waktu  

8. Memahami posisi/kedudukan dalam 

keluarga, ruang, lingkungan sosial 

(misal: sebagai peserta 

didik/anak/teman)  

 
 

b. Berfikir Logis  

 

 

1.Mengklasifikasikan benda 

berdasarkan fungsi, bentuk atau 

warna atau ukuran  

2. Mengenal gejala sebab-akibat yang 

terkait dengan dirinya  

3. Mengklasifikasikan benda ke dalam 

kelompok yang sama atau 

 

17 Pimpinan Pusat Ikatan Guru Raudhatul Athfal Republik Indonesia, Petunjuk 
Tekhnis Perkembangan Kurikulum Raudhatul Athfal, (Jakarta:2012),h.72. 
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kelompok yang sejenis atau 

kelompok yang berpasangan 

dengan 2 variasi  

4. Mengenal pola (misal, AB-AB dan 

ABC-ABC) dan mengulanginya  

5. Mengurutkan benda berdasarkan 5 

seriasi ukuran atau warna  

 
 

c. Berfikir Simbolik  

 

 

1.Membilang banyak benda satu sampai 

sepuluh  

2. Mengenal konsep bilangan  

3. Mengenal lambang bilangan  

4. Mengenal lambang huruf  

 

 

B. Definisi Bermain 

Bermain adalah aktivitas yang sangat menyenangkan dengan ditandai gelak 

tawa oleh anak yang melakukannya. Bermain merupakan satu fenomena perilaku 

yang alami bagi manusia, terlepas dari unsur usia, jenis kelamin, dan ras orang pada 

umumnya senang dan suka bermain.  

Dalam bermain anak menggunakan objek berupa sejumlah alat permainan 

penuh arti yaitu untuk meningkatkan daya fantasi, imajinasi dan kreativitas anak 

dimainkan secara aktif dalam suasanan menyenangkan dengan menggunakan aturan 

yang pada awal permainannya dibimbing oleh guru dan dilakukan beberapa fase.   

Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Piaget dalam Kamtini yang 

mengemukakan bahwa bermain sebagai media yang mampu meningkatkan 

perkembangan kognitif anak.18 

 

18 Kamtini Husni Wardi Tanjung, Bermain Melalui Gerak dan Lagu Di Taman 

Kanak-kanak (Jakarta:DIRJEN DIKTI, 2005) h. 54 
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Bermain menjadi bagian penting dalam pendidikan anak usia dini (PAUD). 

Bermain merupakan sarana belajar bagi anak usia dini. Melalui bermain anak-anak 

dapat mengenal dan berinteraksi dengan lingkungannya dalam rangka memenuhi 

kebutuhan perkembangan dan pertumbuhan. Oleh karena pentingnya bermain 

dalam Pendidikan Anak Usia Dini, Departemen Pendidikan Nasional 

menjadikannya sebagai prinsip belajar, yaitu “bermain sambil belajar”. Tokoh 

kontruktivitas, Piaget juga menekankan bermain sebagai alat utama bagi anak untuk 

belajar.19 

Untuk mencegah kebosanan pada anak salah satu yang bisa dilakukan 

adalah bermain dengan benda. Yang dikutip dari Mansur dalam bukunya 

Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam mengatakan bahwa “bermain dengan 

benda ada tiga macam yaitu, bermain simbolis, bermain praktis dan bermain 

dengan peraturan”.20 

1. Strategi Penerapan Bermain Dalam Pembelajaran Di Taman Kanak-

Kanak (TK) 

Secara garis besar, ada tiga cara yang dapat ditempuh guru dalam 

mengimplementasikan bermain untuk kepentingan pembelajran di TK.  

a. Bermain diterapkan melalui cara melengkapi perlengkapan kelas dengan 

bahan peralatan bermain. 

 

19 M. Solehuddin, Pembaharuan Pendidikan Tk, (Jakarta: Universitas Terbuka, 

2007), h.59 

20Mansur,Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam, (Yogyakarta: pustaka belajar) 

hlm 156 
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b. Bermain diimplementasikan dengan cara menggunakan permainan-

permainan sebagai tekhnik pembelajaran. 

c. Bermain diimplementasikan dengan cara menciptakan suasana 

lingkungan kelas yang memungkinkan anak untuk melakukan aktivitas 

belajar dalam suasana bermain. 

Media dan perlengakapan bermain yang tersedia di kelas akan mengarahkan 

anak untuk melakukan jenis keggiatan bermain tertentu. Jika kita menyediakan 

mainan berupa boneka, peralatan dapur, meja, kursi dan pakaian maka anak 

cenderung bermain rumah-rumahan dan lain sebagainya. Dalam kaitannya dengan 

aktivitas bermain dalam konteks pendidikan atau pembelajaran di TK, pada 

dasarnya guru perlu berperan sebagai fasilitator. Menurut Ford, tugas utama 

fasilitator adalah membuat suatu proses atau situasi menjadi lebih mudah dan lebih 

efektif.21 

C. Hakikat Metode Pembelajaran Eksperimen 

1. Definisi Metode 

Istilah metode dari bahasa yunani yaitu methodos yang berasal dari kata 

“meta”dan “hodos” kata meta berarti melalui sedangkan hodos berarti jalan. Jadi 

metode adalah jalan yang harus dilalui,cara melakukan sesuatu atau prosedur. 

2. Pengertian Pembelajaran Eksperimen 

Metode eksperimen merupakan cara memberikan pengalaman kepada anak 

dalam proses pembelajaran dengan melakukan berbagai percobaan terhadap sesuatu 

 

21 M. Solehuddin, Pembaharuan Pendidikan Tk, (Jakarta: Universitas Terbuka, 

2007), h. 5.18 
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media yang digunakan dengan cara melihat dan mengamati akibatnya. Misalnya, 

bila balon ditiup, bila warna dicampur, bila air dipanaskan atau didinginkan, tanah 

liat yang dibentuk, ampas kelapa yang diberi warna berbagai media lain yang 

digunakan untuk pembelajaran air yang dituang dalam wadah untuk mengetahui 

apa yang terjadi ketika ada benda yang dimasukka ke dalam wadah tersebut. 

Tahapan pembelajaran eksperimen untuk meningkatkan kemapuan kognitif 

yaitu sebagai berikut: mengamatiyaitu anak melibatkan kombinasai dari beberapa 

atau seluruh indra. Didalamnya terdapat kegiatan melihat, mendengar, merabah, 

mencicipi, mencium, merasakan. Mengklasifikasi atau mengelompokkan 

merupakan suatu sistematika untuk mengataur objek-objek kedalam deretan 

tertentu. Anak dapat mencari persamaan dan perbedaan objek-objek. Menafsirkan 

yaitu suatu keterampilan membuat perkiraan tentang sesuatu yang belum 

terjadi.Mengkomunikasikan yaitu kemampuan anak untuk melaporkan hasil 

kegiatan eksperimen,tulisan gambar, lisan dan sebagainya serta penggunaan alat 

dan pengukuran yaitu melatih anak untuk menggunakan alat ukur dengan telitih dan 

cermat. 

3. Tujuan Pembelajaran Eksperimen 

Tujuan pembelajaran eksperimen bagi anak usia dini adalah sebagai berikut: 

a. Agar anak memiliki kemampuan menyelesaikan masalah yang 

dihadapinya. 

b. Agar anak memiliki sikap ilmiah. Hal-hal yang mendasar misalanya 

tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, dapat melihat sesuatu 
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dari berbagai sudut pandang, berhati-hati dalam informasi yang 

diterimahnya serta bersifat terbuka. 

c. Agar anak mendapatkan pengetahuan dan informasi ilmiah yang lebih 

baik dan dapat di percaya.  

d. Agar anak lebih berminat dan tertarik untuk menghayati proses 

pembelajaran dengan mengamati lingkungan sekitarnya. 

4. Langkah – Langkah Metode Pembelajaran  Eksperimen 

Secara umum terdapat beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan guru, 

ketika menerapkan metode pembelajaran  eksperimen yaitu sebagai berikut: 

a. Guru menyiapkan media yang akan digunakan pada saat eksperimen  

b. Guru menjelaskan apa yang akan dilakukan dan apa yang akan diteliti 

c. Anak melakukan eksperimen dibawah pengawasan guru 

d. Dan anak menyampaikan apa yang mereka dapatkan setelah melakukan 

eksperimen. 

Adapun langkah-langkah eksperimen yang akan dilakukan peneliti yaitu: 

a. Guru menyiapkan media yang akan digunakan pada saat eksperimen  

yaitu, toples bening/kaca  yang berisi air, tutup botol, gabus, batu 

berwarna dan dua kotak yang terbuat dari gardus. 

b. Guru menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan: 

1) Guru  menyuruh anak untuk mengamati alat-alat yang digunakan  
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2) Guru  meyuruh anak-anak maju satu persatu untuk memasukakan, 

tutup botol, gabus dan batu kedalam toples yang berisi air yang telah 

disediakan. 

3) Dan anak-anak disuruh mengamati benda apa saja yang tenggelam 

dan terapung  

4) Guru menyuruh anak untuk memasukkan benda terapung kedalam 

kotak nomor 1 dan benda tenggelam ke kotak nomor 2 

5) Guru menyuruh anak untuk menghitung benda yang terapung dan 

tenggelam.  

6) Guru menyebutkan angka dan menyuruh anak untuk mengambil tutup 

botol angka yang sesuai dengan angka yang disebutkan. 

7) Guru mengarahkan anak untuk mengambil tutup botol angka lalu 

berdiri secara berurutan.  

5. Kelebihan dan Kelemahan Metode Eksperimen 

Kelebihan dari penggunaan metode eksperimen, yaitu: 

a. Siwa dapat secara langsung, mengalami sendiri suatu kejadian maupun 

proses. 

b. Memperkaya pengalaman siswa berkaitan dengan hal – hal yang bersifat 

objektif dan realistis. 

c. Siswa dapat terhindar dari sifat verbalisme. 

d. Mampu mengembangkan kemampuan siswa dalam berpikir secara ilmiah. 

e. Pembelajaran lebih asik dan menyenangkan. 
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Kekurangan dari penggunaan metode eksperimen, yaitu: 

a. Ketelitian, keuletan, dan ketabahan sangat dibutuhkan oleh guru dan siswa, 

ketika menerapkan metode pembelajaran dengan teknik eksperimen. 

b. Metode eksperimen membutuhkan waktu lama  

D. Kajian Relevan 

Tabel 2. Kajian Relevan 

 

No  Judul Penelitian Pengarang Metode Keterangan  

1. Penerapan Metode 

Esperimen untuk 

Meningkatkan 

Pemahaman 

Konsep  Sains  

pada  Anak  

Kelompok B TK 

Dharma Wanita 

Krendowahono 

Gondangreji  

Keranganyar 

Tahun Ajaran  

2013/2014 

 

 

Dian 

Samodra 

 

 

Pembelajaran 

eksperimen 

Subyek penelitian anak TK 

Dharma Wanita Krendowahono, 

dengan banyak anak didik 20 

orang. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa metode 

eksperimen dapat meningkatkan 

pemahaman konsep sains. 

Pencapaian prosentase pada 

prasiklus adalah 40,62%, siklus I 

adalah 82,58%, dan siklus 

II90,82%. Dengan eksperimen 

Meronceh manik-manik 

menggunakan benang yang 

sudah disediakan, mewarnai 

gambar dan menempelkan 

dibuku menempel, dan mengajak 

anak melakukan percobaan 

warna, warna skunder ( merah, 

kuning, dan biru) yang 

dicampur. Misalkan warna 

kuning dicampur sedikit warna 

biru hasilnya hijau dan warna 

kuning dicampur sedikit warna 

merah akan menjadi warna 

orange, dan lain-lain22 

2. Penerapan Metode  Anik  Hasil penelitian 

 

22 Samodra, Penerapan Metode Esperimen untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep  Sains  

pada  Anak  Kelompok B TK Dharma Wanita Krendowahono Gondangreji  Keranganyar Tahun 

Ajaran  2013/2014,(Skripsi Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Muhammadiyah 

Surakarta 2015), diunduh 23 februari 2018 
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Eksperimen untuk  

Meningkatkan 

Konsep Dasar 

Sains pada Anak  

Didik  Kelompok 

A TK PKK 

Suruhwadang 

Kecamatan 

Kadamangan 

Kabupaten Blitar 

Lestarining

rum dan  

Nuryanti 

 

 

Pembelajaran 

eksperimen 

menunjukanbahwa kemampuan 

kognitif anak kelompok A pada 

konsep dasar sains pada pra 

penelitianmenunjukkan 

prosentase 56.25%. Setelah 

pelaksanaan siklus I tentang 

bidang kemampuankognitif pada 

konsep dasar sains menunjukkan 

59% mengalami 

peningkatan.Setelahpelaksanaan 

siklus ke II naik menjadi 83%. 

Ekseperimen yang dilakukan 

yaitu Membuat pantai dengan 

eksperimen meniup balon 

dengan media cuka dan soda 

kue.23 

3. Pengaruh Metode 

Pembelajaran 

Eksperimen 

Terhadap 

Keterampilan 

Proses Sains pada 

Kelompok B 

Semester II TK 

Kartika VII-3” 

Ketut Setia 

Adi 

Agustini, 

ketut 

Gading dan 

Luh Ayu 

Tirtayani 

 

Pembelajaran 

eksperimen 

Hasil pembahasan penelitian dan 

ujian hipotesis yang dimaksud 

yaitu terkait dengan kelompok 

eksperimen dan kelompok 

kontrol. Kelompok eksperimen 

merupakan kelompok yang 

diberikan treatmen metode 

pembelajaran eksperimen. 

Sedangkan kelompok kontrol 

merupakan kelompok yang tidak 

mendapatka treatmen metode 

pembelajaran eksperimen. Hal 

ini menyebabkan kelompok 

kontrol belajar seperti mana 

mestinya tanpa mengalami 

perubahan metode pembelajaran 

sedikitpun.24 

4. Upaya 

Meningkatakan 

Kemampuan 

 

 

Mirna  

 

Pembelajaran 

eksperimen 

Kegiatan yang dilakukan yaitu 

eksperimen yang menggunakan 

konsep terapung, tenggelam. 

 

23 Lestarinigrum dan Nurhayati, Penerapan Metode  Eksperimen untuk  Meningkatkan 

Konsep Dasar Sains pada Anak  Didik  Kelompok A TK PKK Suruhwadang Kecamatan 

Kadamangan Kabupaten Blitar,Tahun 2016, diunduh 23 februari 2018 

24 Agustin, Gading dan Tirtayani, Pengaruh Metode Pembelajaran Eksperimen Terhadap 

Keterampilan Proses Sains pada Kelompok B Semester II TK Kartika VII-3, e-Journal Pendidikan 

Anak Usia Dini Universitas Pendidikan Ganesha, Jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia 

Dini, Volume 4. No. 2 - Tahun 2016, diunduh 23 februari 2018 
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Kognitif Melalui 

Pembelajaran 

Eksperimen di TK 

Sanggula Pertiwi 

Desa Sambahule 

Kec. Baito Kab. 

Konawe Selatan. 

Guna untuk mengembangkan 

kemampuan kognitif diberbagai 

lingkup perkembangan yaitu 

mengenalkan konsep, 

mengklasifikasi dan 

mengenalkan simbol. Bahan 

bahan yang digunakan yaitu 

toples kaca yang berisi air, batu 

berwarna, gabus, tutup botol dan 

kotak. 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perbedaan dapat dilihat di judul, 

pengarang, bahan dan eksperimen yang dilakukan. Sedangkan persamaannya yaitu 

sama-sama menggunakan metode eksperimen. Sehingga dapat kita pahami bahwa 

pembelajaran eksperimen juga dapat kita lakukan di TK dengan syarat 

menggunakan media yang aman bagi anak. 
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E. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemampuan mengenal konsep, mengklasifikasi, dan mengenal simbol, 

sangat rendah. Guru memberikan pembelajaran menoton hanya didalam kelas  dan 

kegiatan pembelajarannya dengan model klasikal  dengan menulis dibuku tulis dan 

bercerita dan anak menjadi penonton dan pendengar yang baik, sehingga hal ini 

Pembelajaran yang menoton hanya berada didalam kelas 

saja membuat anak tidak semangat belajar dan membuat 

Kemampuan kognitif dalam hal ini mengenal konsep, 

mengklasifikasi, dan mengenal simbol masih rendah. 

Guru memberikan kegiatan pembelajaran menggunakan 

setting klasikal anak fokus pada buku tulis dan penjelasan 

guru sulit dipahami oleh anak sehingga megakibatkan 

kemampuan anak  dalam bidang kognitif masih belum 

berkembang. 

Kondisi Awal 

Tindakan 

Kondisi Akhir 

Menerapkan metode pembelajaran 

eksperimen. 

Kemampuan kognitif pada anak dalam hal ini 

mengenal  konsep, mengklasifikasikan, dan 

mengenal simbol melalui metode pembelajaran 

eksperimen terapung dan tenggelam dapat 

meningkat. 
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membuat anak tidak semangat belajar dan berakibat banyak anak yang tidak dapat 

mengenal konsep, mengklasifikasi, dan mengenal simbol, terutama dalam 

pembelajaran mengenal konsep bilangan, konsep dan mengenal gejala sebab akibat. 

Untuk menangani masalah tersebut perlu namanya tindakan dengan menerapkan 

metode pembelajaran eksperimen  tengelam dan terapung yang diharapkan dapat 

membuat anak menjadi semangat dalam belajar sehingga dapat memacu 

peningkatan pemahaman konsep, mengklasifikasi, dan mengenal simbol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


