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ABSTRAKSI 
 

UPAYA MENINGKATKAN PEMAHAMAN SAINS MELALUI PERCOBAAN 
BENDA CAIR PADA ANAK KELOMPOK A TK PERTIWI NGRUNDUL 1, 

KECAMATAN KEBONARUM, KABUPATEN KLATEN TAHUN 
PELAJARAN 2012/ 2013 

 
 

TUTIK RATNAWATI. A. 53B090186, Program Studi Pendidikan Anak Usia 
Dini,. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, 2013, 76 Halaman. 
 
 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman sains anak 
Kelompok A TK Pertiwi Ngrundul I, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten 
Tahun Pelajaran 2012/2013 melalui kegiatan percobaan benda cair. Penelitian ini 
merupakan penelitian tindakan kelas. Subjek penelitian tindakan adalah anak 
kelompok A TK Pertiwi Ngrundul 1 yang berjumlah 33 anak. Penelitian ini 
bersifat kolaboratif antara peneliti, guru kelas dan kepala sekolah. Data 
dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi 
ditempuh menggunakan lembar observasi pemahaman sains, wawancara 
dilakukan antara peneliti dengan anak, guru kelas maupun dengan kepala sekolah, 
dokumentasi diambil dalam bentuk foto kegiatan. Keabsahan data diperiksa 
dengan triangulasi. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman anak kelompok A TK 
Pertiwi Ngrundul 1, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten Tahun Pelajaran 
2012/2013 sebelum dilaksanakan tindakan perbaikan, tingkat pemahamannya baru 
3,03%. Setelah dilakukan tindakan perbaikan dengan percobaan benda cair, maka 
pada siklus I terjadi peningkatan sebesar 15,15%, siklus II meningkat menjadi 
57,58% dan siklus ke III meningkat menjadi 87,88 %. Hasil penelitian ini sudah 
memenuhi indicator pencapaian. Berdasarkan data hasil penelitian tindakan kelas 
tersebut, maka hipotesis yang menyatakan “Diduga dengan menggunakan 
kegiatan percobaan benda cair dapat meningkatkan pemahaman sains pada anak 
Kelompok A TK Pertiwi Ngrundul 1, Kecamatan Kebonarum, kabupaten Klaten 
Tahun Pelajaran 2012/2013” terbukti dan dapat diterima kebenarannya. 

 
 
Kata kunci: pemahaman sains, percobaan benda cair.   
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A. Pendahuluan 

Pengenalan dan pemahaman sains pada anak TK sejak dini telah 

diberikan sesuai dengan kurikulum yang telah dirumuskan. Guru dalam 

memberikan dan menyampaikan pembelajaran berkenaan dengan materi 

pengenalan sains telah dilakukan secara sistematis dan menarik, namun 

perhatian anak dalam mendengarkan dan mengikuti pelajaran kurang terfokus 

dan cenderung kurang memperhatikan. Penyajian materi pembelajaran telah 

dirancang dengan sebaik-baiknya dan dipersiapkan dengan matang dengan 

menggunakan alat peraga sebagai media pembelajaran, namun belum mampu 

menarik minat belajar anak. Minat dan motivasi belajar anak dalam mengikuti 

kegiatan pembelajaran belum optimal yang berakibat pada hasil pembelajaran 

anak tentang pemahaman sains rendah. Indikator rendahnya pemahaman sains 

pada anak Kelompok A TK Pertiwi Ngrundul 1, Kecamatan Kebonarum, 

Kabupaten Klaten Tahun Pelajaran 2012/2013 berdasarkan hasil pengamatan 

atau observasi yang dilakukan ternyata dari jumlah anak 33, hanya ada 1 anak 

yang mendapat nilai cukup ( 2,0 – 2,9 ), sedangkan yang 32 anak, nilainya 

kurang ( 1,0 – 1,9 ). Dengan demikian secara umum hasil belajar anak belum 

berhasil atau anak belum sepenuhnya memahami tentang sains. 

Berdasarkan pada uraian situasi pembelajaran di atas, permasalahan 

utama yang menyebabkan kurang berhasilnya anak dalam pembelajaran sains 

terutama disebabkan kekurangtepatan pemilihan metode pembelajaran dan 

pemilihan alat peraga pembelajaran. Anak usia TK berada pada fase 

perkembangan praoperasional dan konkret operasional, untuk itu kegiatan 
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pemahaman sains harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan tersebut. 

Salah satu kegiatan yang dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman 

sains pada anak dengan kegiatan percobaan sederhana benda cair. Melalui 

kegiatan percobaan anak akan memperoleh pengetahuan baru hasil 

interaksinya dengan berbagai benda yang ada di sekitarnya. 

Upaya untuk mengatasi permasalahan pokok agar pemahaman anak 

dalam kegiatan sains meningkat dapat dilakukan dengan tindakan perbaikan 

pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas dengan percobaan sederhana 

benda cair ( air ). Bermain dengan air merupakan salah satu kesenangan anak. 

Penelitian tindakan dilakukan dalam 3 siklus. Siklus I melakukan kegiatan 

percobaan dengan topik konservasi volume yang dilakukan dalam satu kali 

pertemuan. Siklus II melakukan percobaan sederhana dengan topik tenggelam 

dan terapung serta membuat benda terapung yang dilaksanakan dalam dua 

kali pertemuan. Siklus III melakukan percobaan sederhana zat cair dengan 

topik larut dan tidak larut serta mengenal sifat benda cair yang dilaksanakan 

dalam dua kali pertemuan. Melalui upaya perbaikan dengan melakukan 

percobaan sederhana yang dilakukan dalam 3 siklus ini diharapkan dapat 

meningkatkan pemahaman anak terhadap sains. Melalui kegiatan percobaan 

zat cair, anak mengalami pengalaman langsung yang memungkinkan anak 

melakukan eksplorasi terhadap benda cair yang dijadikan percobaan. 

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis berminat mengadakan 

penelitian tindakan kelas yang berkaitan usaha penulis dalam meningkatkan 

kemampuan kognitif anak melalui kegiatan percobaan benda cair dengan 



 4

judul: “Upaya Meningkatkan Pemahaman Sains Melalui Percobaan Benda 

Cair Pada anak Kelompok A TK Pertiwi Ngrundul 1, Kecamatan Kebonarum, 

Kabupaten Klaten Tahun Pelajaran 2012/2013” 

 

B. Metode Penelitian 

Setting penelitian dilakukan di TK Pertiwi Ngrundul 1, Kecamatan 

Kebonarum, Kabupaten Klaten Tahun Pelajaran 2012/2013. Penelitian 

dilakukan pada anak kelompok A yang berumur 4 – 5 tahun dengan jumlah 

33 anak yang terdiri dari anak perempuan 13 dan anak laki-laki 20 anak. 

Penelitian Tindakan Kelas dilaksanakan selama 4 bulan, yaitu tanggal 2 

Jaunari s/d 30 April 2013. Metode penelitian menggunakan pendekatan 

penelitian tindakan (action research). 

Prosedur penelitian tindakan adalah suatu siklus spiral yang terdiri 

dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan (observasi) dan refleksi. 

Rancangan prosedur penelitian tindakan kelas siklus pertama (siklus I) 

kegiatan perencanaan dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2013 dan pertemuan 

kedua tanggal 7 Maret 2013. Adapun perencanaan yang dilakukan yaitu 

merencanakan tindakan meliputi pembuatan rencana pembelajaran berupa 

Satuan Kegiatan Harian (SKH), mempersiapkan alat atau benda yang akan 

dipakai untuk percobaan konservasi volume, mempersiapkan instrument 

observasi. 

Siklus Kedua (siklus II) kegiatan perencanaan dilaksanakan pada 

tanggal 13 Maret 2013 dan pertemuan kedua tanggal 14 Maret 2013. Adapun 
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perencanaan yang dilakukan yaitu merencanakan tindakan meliputi 

pembuatan rencana pembelajaran berupa Satuan Kegiatan Harian (SKH), 

mempersiapkan alat atau benda yang akan dipakai untuk percobaan benda 

yang tenggelam dan terapung dan membuat benda yang tenggelam dapat 

terapung, mempersiapkan instrument observasi. 

Siklus ketiga (siklus III) kegiatan perencanaan dilaksanakan pada 

tanggal 19 Maret 2013 dan pertemuan kedua tanggal 21 Maret 2013. Adapun 

perencanaan yang dilakukan yaitu merencanakan tindakan meliputi 

pembuatan rencana pembelajaran berupa Satuan Kegiatan Harian (SKH), 

mempersiapkan alat atau benda yang akan dipakai untuk percobaan larut dan 

tidak larut serta mengenal siaft benda cair, mempersiapkan instrument 

observasi. 

Data yang digunakan adalah data kualitatif yang berguna untuk 

merefleksikan hasil observasi pada setiap siklus dan lain-lain yang berkaitan 

dengan penelitian, dan data kuantitatif yaitu data yang berupa angka-angka 

yang berguna untuk menghitung hasil pemahaman anak, serta prosentase 

peningkatan pada masing-masing siklus. Teknik pengumpulan data 

menggunakan pengamatan dengan tujuan untuk mengamati perkembangan 

pemahaman anak berdasarkan tindakan yang diberikan. Studi dokumentasi 

digunakan untuk mendapatkan data perkembangan anak yang diambil dri 

catatan perkembangan anak.  

Instrumen penelitian yang digunakan berupa lembar observasi 

peningkatan pemahaman sains. Prosedur penyusunan dan pengisian lembar 
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observasi antara lain: Menentukan indikator yang akan digunakan untuk 

mengetahui peningkatan pemahaman sains; menjabarkan indikator ke dalam 

butir-butir amatan yang menunjukkan pencapaian indikator yang dapat 

dilakukan anak ketika melaksanakan kegiatan percobaan; menentukan 

deskriptor butir amatan dengan pemberian skor serta membuat lembar 

observasi yang digunakan untuk mencatat hasil pengamatan setiap melakukan 

tindakan. 

a. Indikator kinerja merupakan keberhasilan kegiatan penelitian akan 

tercermin dengan adanya peningkatan yang signifikan terhadap 

pemahaman sains pada anak. Indikator kinerja dalam penelitian ini 

dapat disampaikan sebagai berikut : pertama; Anak mampu 

menghubungkan sebab akibat, anak mampu melakukan eksplorasi 

terhadap berbagai benda yang ada di sekitarnya; kedua’ pemhaman 

tentang benda cair meningkat seperti (1) Anak lebih paham tentang 

konservasi volume, (2) Anak dapat memilah-milahkan benda-benda 

yang tenggelam dan terapung, (3) Anak dapat membuat dari benda 

yang tenggelam menjadi terapung, (4) Anak dapat membedakan antara 

larutan dan campuran, (5) Anak dapat menggunakan ukuran non 

standard dalam mengukur percikan air. 

 

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Berdasarkan data hasil pengamatan pada kondisi awal sebelum 

diberikan tindakan perbaikan diperoleh nilai terendah 1,00, nilai tertinggi 2,00, 
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nilai rata-rata kelas 1,36 dengan rentangan nilai 0,10, Anak yang memiliki 

nilai cukup 1 anak (3,03%), sedangkan yang 32 anak (96,97%) nilainya 

kurang. Pemahaman anak terhadap sains pada siklus I nilai terendah adalah 

1,25, nilai tertinggi 2,25, nilai rata-rata kelas 1,59 dengan rentangan nilai 

menjadi 0,10. Anak yang memiliki nilai cukup 5 anak (15,15%), sedangkan 

yang 28 anak (84,85%) nilainya kurang. Oleh sebab itu dapat dinyatakan 

bahwa pemahaman anak terhadap sains mengalami peningkatan dari nilai 

terendah 1,00 menjadi 1,25, nilai tertinggi 2,00 menjadi 2,25, nilai rata-rata 

kelas dari 1,36 menjadi 1,59.  

Berdasarkan data hasil pengamatan terhadap pemahaman sains pada 

anak pada siklus I diperoleh  nilai terendah adalah 1,25, nilai tertinggi 2,25, 

nilai rata-rata kelas 1,59 dengan rentangan nilai menjadi 0,10, sedangkan hasil 

pengamatan terhadap pemahaman sains pada anak pada siklus II diperoleh  

nilai terendah adalah 1,50, nilai tertinggi 2,75, nilai rata-rata kelas 2,03 dengan 

rentangan nilai menjadi 0,10. Oleh sebab itu pemahaman anak terhadap sains 

terus mengalami peningkatan pada siklus II ini dari nilai terendah 1,25 

menjadi 1,50, nilai tertingginya 2,25 menjadi 2,75, nilai rata-rata kelasnya dari 

1,59 menjadi 2,03. Anak yang memiliki nilai cukup 19 anak (57,58%), 

sedangkan yang 14 (42,42%) nilainya kurang.  

Berdasarkan data hasil pengamatan terhadap pemahaman sains pada 

anak pada siklus II diperoleh  nilai terendah adalah 1,50, nilai tertinggi 2,75, 

nilai rata-rata kelas 2,03 dengan rentangan nilai menjadi 0,10, sedangkan 

hasil pengamatan terhadap pemahaman sains pada anak pada siklus III 
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diperoleh  nilai terendah adalah 2,50, nilai tertinggi 4,00, nilai rata-rata kelas 

3,32 dengan rentangan nilai menjadi 0,10. Oleh sebab itu pemahaman anak 

terhadap sains terus mengalami peningkatan pada siklus III ini dari nilai 

terendah 1,50 menjadi 2,50, nilai tertingginya 2,75 menjadi 4,00, nilai rata-

rata kelasnya dari 2,03 menjadi 3,32. Anak yang memiliki nilai cukup, baik 

dan baik sekali ada 29 anak (87,88%), sedangkan yang 4 anak (12,12%) 

nilainya kurang. 

 

D. Penutup 

Kesimpulan hasil penelitian ini secara singkat dapat dinyatakan 

bahwa terdapat peningkatan pamahaman sains pada anak baik proses maupun 

hasil percobaan yang dilakukan pada anak kelompok A TK Pertiwi Ngrundul 

1, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten Tahun Pelajaran 2012/2013. 

Peningkatan kualitas proses pembelajaran tersebut antara lain dengan 

meningkatnya (1) jumlah anak yang aktif dalam kegiatan apersepsi maupun 

dalam kegiatan pembelajaran; (2) jumlah siswa yang tertarik dan termotivasi 

dalam kegiatan pemeblajaran melalui kegiatan percobaan sederhana; (3) 

jumlah siswa yang mampu bekerja sama dalam anggota kelompok. Adapun 

peningkatan kualitas hasil pembelajaran ditandai dengan meningkatnya 

jumlah siswa yang memperoleh nilai di atas cukup, yakni pada siklus I 5 anak 

(15,15%). Pada siklus II menjadi 19 anak (57,58%) dan pada siklus III yang 

nilainya kurang 4 anak (12,12%) yang nilainya cukup 3 anak (9,09%), nilai 

baik ada 19 anak (57,58%) dan nilai baik sekali ada 7 anak (21,21%). 
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Penelitian ini membuktikan bahwa dengan menerapkan kegiatan 

percobaan sederhana dengan benda cair dapat meningkatkan pemahaman anak 

terhadap sains baik secara proses maupun hasilnya. Oleh karena itu, penelitian 

ini dapat digunakan sebagai suatu pertimbangan bagi guru yang ingin 

menerapkan kegiatan percobaan sederhana dalam pembelajaran yang lain, 

misalnya bahasa,  seni, maupun pengetahuan social. Bagi guru PAUD atau 

TK, hasil penelitian ini sapat digunakan sebagai teknik atau metode alternative 

dalam melaksanakan pembelajaran agar lebih efektif dan menarik minat 

belajar anak untuk melakukan kegiatan atau praktek secara langsung. Dengan 

ini, rasa takut, malu, dan grogi yang ada pada diri anak yang sebelumnya 

terjadi dapat teratasi dengan kegiatan percobaan sederhana tersebut. 

Berkaitan dengan kesimpulan dan implikasi tersebut, maka dapat 

diajukan saran kepada guru PAUD atau TK hendaknya memonitor, 

membimbing dan memotivasi anak yang mengalami rendah dalam pergaulan 

dan kurang semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran serta 

mengarahkan mereka agar dapat bekerjasama dengan sesama teman dalam 

kegiatan kelompok. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa anak 

yang aktif dan mampu bekerjasama dengan baik sesama teman lebih cepat 

dalam memahami pelajaran. Oleh karena itu, kepada para anak didik 

disarankan untuk lebih aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dan 

dapat bekerja sama dengan baik baik secara perorangan maupun dengan 

kelompok. 
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