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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Deskripsi Teori 

1. Terminologi Pendekatan Saintifik 

a. Pengertian Pendekatan Saintifik 

Pengembangan kurikulum tahun 2013 terjadi perubahan 

pendekatan pembelajaran, yaitu menggunakan pendekatan saintifik. 

Penentuan pendekatan dalam K-13 ini telah dituangkan dalam 

Permendikbud nomor 81a tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum 

2013. Pendekatan adalah konsep dasar yang mewadahi, menginspirasi, 

menguatkan, dan melatari pemikiran tentang bagaimana metode 

pembelajaran diterapkan berdasarkan teori tertentu. Oleh karena itu 

banyak pandangan yang menyatakan bahwa pendekatan sama artinya 

dengan metode, padahal berbeda. Perbedaan terletak pada dalam 

pendekatan dapat dioperasionalkan sejumlah metode. Misalnya, dalam 

penerapan pendekatan saintifik dapat dioperasionalkan metode 

observasi,metode diskusi, metode ceramah, serta metode lainnya. Artinya, 

pendekatan itu lebih luas dibandingkan metode pembelajaran.1 

Pengetahuandapat ditanamkan kepada anak-anak yang diundang 

untuk bertemu dan menemukan pengetahuan mereka sendiri melalui 

pembelajaran pendekatan ilmiah. Keterampilan ditanamkan dengan 

memberi kesempatan kepada anak untuk menunjukkan apa yang mereka 

ketahui melalui keterampilan bahasa dan karya kreatif anak-anak di setiap 

                                                             
1
Musfiqon dan Nurdyansyah, Pendekatan Pembelajaran Saintifik, (Sidoajo:Niazima 

Larning Center, 2015 ), hlm. 50 
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pembelajaran.
2
Penerapan pendekatan saintifik dilakukan melalui lima 

tahapan atau kegiatan antara lain (1) mengamati adalah menyajikan objek 

atau objek nyata dari tema yang dibahas untuk diamati oleh anak dengan 

segala inderanya, (2) tanya yang menyediakan Kesempatan bagi semua 

anak untuk menanyakan hal-hal yang menarik untuk mengetahui 

keingintahuan mereka tentang suatu topik diskusi, (3) mengumpulkan 

informasi adalah melakukan percobaan sederhana untuk membuktikan 

pertanyaan yang diajukan oleh anak dan mengumpulkan informasi tentang 

topik yang dibahas pada berbagai sumber, (4) penalaran dibahas untuk 

membuat kesimpulan tentang topik yang dibahas dan menggabungkan 

pengetahuan yang telah dimiliki anak perusahaan dengan pengetahuan 

yang baru diperoleh, (5) mengkomunikasikan pengetahuan yang diperoleh 

baik melalui bahasa, cerita maupun karya.
3
 

Pembelajaran dengan pendekatan saintifik sebenarnya terjadi pada 

semua pembelajaran, terutama yang berkaitan dengan sains atau ilmu. 

Kurikulum berbasis kompetensi adalah juga menggunakan pendekatan 

saintifik. Penegasan saintifik sebagai pendekatan pembelajaran baru 

terlihat dalam kurikulum 2013. Pendekatan saintifik dalam kurikulum 

2013 pertama muncul dalam peraturan menteri pendidikan dan 

                                                             
2
Tri Utami” Penanaman Kompetensi Inti Melalui Pendekatan Saintifik di PAUD Terpadu 

An-Nuur” dalam https://jurnal.umj.ac.id/ diakses pada tanggal 05 November 2020 pukul 16.09 
3
Hidayatu dan Banar” Implementasi Pendekatan Saintifik Pada Pembelajaran Cinta 

Lingkungan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Di Kabupaten Wonosobo”  dalam 

https://www.jurnal.umj.ac.id diakses pada tanggal 05 November 2020 pukul 16.02 

https://jurnal.umj.ac.id/
https://www.jurnal.umj.ac.id/
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kebudayaan nomer 65 tahun 2013 tentang standar proses pendidikan dasar 

dan mencegah.
4
 

Pendekatan saintifik adalah salah satu pendekatan dalam 

membangun cara berpikir agar anak memiliki kemampuan menalar yang 

diperoleh melalui proses mengamati sampai pada mengkomunikasikan 

pola pikirnya. Pendekatan saintifik  meliputi  proses mengamati, menanya, 

mengumpulkan informasi, menalar dan mengkomunikasikan. Penerapan 

pendekatan saintifik yang baik akan mengembangkan kemampuan berpikir 

anak, dengan dilakukannya proses tersebut anak akan memiliki 

kemampuan berpikir saintifik. 
5
 

Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik artinya 

pembelajaran itu dilakukan secara ilmiah. Oleh karena itu, 

pendekatan saintifik (scientific) disebut juga sebagai pendekatan 

ilmiah. Proses pembelajaran dapat dipadankan dengan suatu proses 

ilmiah. Karena itu Kurikulum 2013 mengamanatkan esensi 

pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Pendekatan ilmiah diyakini 

sebagai titian emas perkembangan dan pengembangan sikap, 

keterampilan, dan pengetahuan peserta didik 

Merangsang kemampuan berpikir saintifik, maka guru perlu 

menerapkan pendekatan saintifik sebagai upaya untuk mengembangkan 

dan meneruskan perilaku positif tersebut. Anak pada dasarnya adalah 

                                                             
4
Wedra aprison dan Junaidi, “Pendekatan saintifik : melihat arah pembangunan karakter 

dan peradaban bangsa indonesia”, dalam https://www,ejournal.compada tanggal 09 Juli 2020 

pukul 19.27WIB 
5
Harris Iskandar, Pedoman Pengelolaan Pembelajaran Pendidikan Anak UsiaDini ( 

Jakarta:Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, 2015 ) hlm. 3 

https://www,ejournal.com/
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seorang peneliti, semua yang ada disekitarnya akan menarik perhatian 

anak tersebut. Anak akan memperhatikan, meneliti, mencoba dan bertanya 

, cara belajar alamiah tersebut merupakan proses pendekatan saintifik. 

Kriteria ilmiah dalam proses pembelajaran saintifik adalah
6
 : (1) 

Materi pembelajaran berbasis pada fakta atau fenomena yang dapat 

dijelaskan dengan logika atau penalaran bukan hanya sebatas kira – kira, 

khayalan, legenda, atau dongeng semata. (2) Penjelasan dari pendidik, 

respon siswa, serta interaksi edukatif pendidik dan peserta didik terhindar 

dari penalaran yang menyimpang (3) mendorong serta menginspirasi siswa 

untuk berpikir secara kritis, analitis, dan tepat dalam mengidentifikasi, 

memahami, dan memecahkan masalah. 

b. Pembelajaran dengan Pendekatan Saintifik 

Proses pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan saintifik 

dilakukan pada tahapan stepping up sebelum bermain, kegiatan bermain, 

dan tahapan mengkomunikasikan. Kepala sekolah dan guru bekerja sama 

dalam merancang perangkat pembelajaran.
7
 Kemudian membahas tema, 

subtema dan ide permainan yang mampu mengembangkan aspek-aspek 

pembangunan secara terintegrasi berdasarkan pendekatan saintifik. 

Penilaian tersebut dilakukan dengan penilaian otentik seperti observasi, 

portofolio, kinerja dan penugasan. Sebelum proses pembelajaran, guru 

diharuskan membuat RPP harian dan media pembelajaran yang akan 

                                                             
6
 Imam Ghozali” Pendekatan Scientific Learning dalam Meningkatkan Prestasi Belajar 

Siswa” dalamhttps://www.ejournal.unuja.ac.iddiakses pada tanggal 01 Agustus 2020 pukul 07.54 

WIB 
7
Yetty Rahelly” Implementasi Kurikulum 2013 PAUD di Sumatera Selatan” dalam 

http://journal.unj.ac.id/ diakses pada tanggal 05 November 2020 pukul 16.19 

https://www.ejournal.unuja.ac.id/
http://journal.unj.ac.id/
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digunakan nantinya dalam proses pembelajaran.Pembelajaran dengan 

pendekatan saintifik dalam pengembangan kreativitas anak usia dini pada 

umumnya didasarkan pada persiapan objek dan kegiatan yang akan 

dilakukan dari proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, 

menalar dan mengkomunikasikan.
8
 

Pembelajaran dengan pendekatan saintifik diterapkan di lembaga 

PAUD untuk melanjutkan perilaku belajar yang telah dimiliki anak. Hal 

ini penting untuk membantu anak mengenal dunia sekitarnya, proses 

mengumpulkan, mengolah informasi, dan mengkomunikasikan yang 

diketahuinya merupakan langkah perkembangan kritis.  Kemampuan 

berpikir ini perlu terus  sejak awal perlu dilatih dan disuburkan untuk  

membangun rasa ingin tahu (inquiry) anak.Penerapan pembelajaran 

dengan pendekatan saintifik memerlukan perencanaan yang matang. 

Perencanaan dilakukan dengan mengikuti berbagai diklat, seminar dan 

pelatihan juga membuat Prota, Prosem, RPPM dan RPPH sesuai usia 

anak.
9
 

Orang dewasa baik yang di rumah ataupun di lembaga PAUD perlu 

membiasakan cara berpikir anak dengan proses tersebut sehingga 

terbentuk kemampuan berpikir saintifik. Kemampuan berpikir saintifik 

                                                             
8
Katarina dkk” Penerapan Pendekatan Saintifik Dalam Pengembangan Kreativitas Anak 

Usia Dini Kelompok B Tk Model, Kota Malang” dalam https://conference.unikama.ac.id/ diakses 

pada tanggal 05 November 2020 pukul 16.24 

32. Desy dkk” Penerapan Pembelajaran dengan Pendekatan Saintifik di TK Negeri 

Pembina Nalumsari Jepara” dalam  https://journal.unnes.ac.id/ diakses pada tanggal 05 November 

2020 pukul 16.29 
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dapat dilakukan di rumah dengan dukungan keluarga dan di lembaga 

PAUD dengan dukungan guru. Lembaga PAUD memberikan stimulasi 

terhadap kemampuan berpikir saintifik dapat dimulai sejak anak datang, 

kegiatan awal pembelajaran, saat proses belajar melalui bermain, makan, 

main bebas, bahkan sampai pulang kembali ke rumah.  

Tahapan dari pendekatan saintifik adalah observasi, menanya, 

mencoba/mengumpulkan, asosiasi, dan mengomunikasikan. 

Pelaksanaan pendekatan ilmiah berupaya membangun suasana 

yang menyenangkan untuk menarik minat anak-anak. 

Pendekatan ilmiah mampu membangun kreativitas, imajinasi dan 

ide yang mengembangkan nilai-nilai agama dan moralitas, 

motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional dan seni berdasarkan 

pada prinsip-prinsip perkembangan anak. Pelaksanaan pendekatan ilmiah 

dalam proses pembelajaran pendidikan anak usia dini dapat mengasah 

kecerdasan spiritual dan intelektual anak-anak.
10

 

Berdasarkan pemikiran Piaget dalam Iskandaryang mengatakan 

bahwa “Anak belajar dengan cara membangun pengetahuannya sendiri 

melalui pengalaman yang diperolehnya”. Vigotsky juga berpendapat 

bahwa “Lingkungan, termasuk anak lain atau orang dewasa dan media 

sangat membantu anak dalam belajar untuk memperkaya pengalaman 

anak”. Berdasarkan pendapat para tokoh diatas, kurikulum 2013 PAUD 

mengusung cara belajar anak agar memiliki kompetensi sikap, 

                                                             
10

Erni Munastiwi” Implementasi  Pendekatan Saintifik pada Pembelajaran PAUD” dalam 

www.al-athfal.org diakses pada tanggal 10 Juli 2020 pukul 07.00 WIB 

http://www.al-athfal.org/
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pengetahuan, dan keterampilan yang merupakan proses hasil penyelidikan 

(investigasi) anak terhadap lingkungannya.
11

 

Penanaman sikap dibangun melalui  pembiasaan (habituasi) dan 

keteladanan (modeling). Pengembangan pengetahuan dan keterampilan 

dapat dilakukan melalui pendekatan saintifik (untuk penanaman sikap 

akan dipandu dengan pedoman tersendiri). Pendekatan saintifik 

mengembangkan kemampuan berpikir anak. Pendekatan saintifik 

digunakan pada saat anak terlibat dalam kegiatan main (termasuk saat 

kegiatan pembelajaran sains)maupun kegiatan lainnya misalnya main 

peran, main balok, main keaksaraan, atau melakukan kegiatan seni. 

Pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan setiap kemampuan yang hendak 

dicapai, maka diperlukan pedoman pembelajaran sesuai dengan 

karakteristik anak yang mengacu pada kurikulum 2013 PAUD yang dapat 

menjadi acuan bagi guru di lapangan. 

Pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang 

sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengonstruk konsep, 

hukum atau tahapan-tahapan mengamati ( untuk mengidentifikasi atau 

menemukan masalah), merumuskan masalah, mengajukan atau 

merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, 

menganalisis data, menarik kesimpulan dan mengomunikasikan konsep, 

hukum atau prinsip yang ditemukan.
12

 

                                                             
11

Harris Iskandar, Pedoman Pengelolaan Pembelajaran Pendidikan Anak UsiaDini ( 

Jakarta:Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, 2015 ) hlm. 3  
12

Sufairoh “ Pendekatan Saintifik dan Model Pembelajaran K-13” dalam 

https://www.academia.edu diakses pada tanggal 10 Juli 2020 pukul 07.09 WIB 

https://www.academia.edu/
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Konsep pendekatan ini lebih mengarah pada model 

pendidikan humanis, yaitu pendidikan yang memberikan ruang pada 

peserta didik untuk berkembang sesuai potensi kecerdasan yang 

dimiliki. Peserta didik menjadi pusat belajar, tidak menjadi obyek 

pembelajaran. Karakter, skill, serta kognisi peserta didik dapat 

berkembang secara lebih optimal. 

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang menekankan pada 

pendekatan saintifik, meskipun dalam pelaksanaannya masih ada guru 

belum sepenuhnya menerapkannya. Pembelajaran saintifik mampu 

merangsang kreativitas anak karena anak lebih mandiri, percaya diri, 

berani berpendapat, dan rasa ingin tahu yeng tinggi sebagai ciri kreatif.
13

 

2. Proses Pembelajaran PAUD 

Anak usia dini dapat belajar melalui apapun. Melalui pemahaman 

terhadap cara anak usia dini belajar, maka guru dapat memilih pendekatan 

yang paling sesuai dengan cara belajar anak. Untuk mendapatkan 

penjelasan mengapa perlu pendekatan saintifik, maka guru perlu 

mengenali tentang anak usia dini, cara belajar anak dan prinsip 

pembelajaran pada PAUD. 

Pendekatan saintifik mengembangkankemampuan berpikir anak. 

Pendekatan saintifikdigunakan pada saat anak terlibat dalam 
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Sri Marwiyati dan Istiningsih” Pembelajaran Saintifik pada Anak Usia Dini dalam 

Pengembangan Kreativitas di Taman Kanak-Kanak” dalam https://obsesi.or.id/ diakses pada 

tanggal 05 November 2020 pukul 16.38 
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kegiatan bermain( termasuk saat kegiatanpembelajaran sains), maupun 

kegiatan lainnya,misalnya bermain peran, bermain balok, bermain 

keaksaraan, atau melakukan kegiatan seni.
14

 

a. Cara belajar anak usia dini
15

 

 

1) Anak belajar secara bertahap 

Anak adalah pembelajar alami dan sangat senang belajar. Anak 

belajar sejak lahir. Anak senang mencari pemecahan dari masalah yang 

dihadapinya. Anak belajar dengan cara bertahap sesuai dengan tingkat 

kematangan perkembangan berpikirnya. Belajar dimulai dengan segala 

sesuatu dari hal – hal yang bersifat konkrit ke abstrak. Menggunakan 

seluruh inderanya seperti, mengamati, membau, mendengarkan bunyinya, 

merasakan, mencicipi, mendorong, menarik, bahkan menggerak – 

gerakkan dengan berbagai cara yang disukainya. 

2) Cara berpikir anak bersifat khas  

Cara berpikir anak berakar dari pengalamannya sehari – hari. 

Sumber pengalaman anak didapat dari pengalaman sensori dengan 

menggunakan seluruh inderanya. Pengalaman berbahasa saat mereka 

berkomunikasi dengan teman, orangtua, guru, atau orang lain. Pengalaman 

budaya dalam bentuk kebiasaan di rumah, nilai yang diterapkan dalam 

keluarga termasuk yang berlaku di lingkungan. Pengalaman sosial dari 

                                                             
14

Maria Fatima Merdina Angkur “Penerapan Pendekatan Saintifik Pada PAUD” dalam 

http://ojs.uho.ac.id/index.php/smartpaud/article/view/5918 diakses pada tanggal 10 Juli 2020 

pukul 07.17 WIB 
15

Harris, Pedoman..., hal.4 

http://ojs.uho.ac.id/index.php/smartpaud/article/view/5918
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teman sepermainan, perilaku orang dewasa, pengalaman yang bersumber 

dari media massa misal dari surat kabar, majalah, televisi, radio. 
16

 

3) Anak belajar dengan berbagai cara 

Anak senang mengamati dan menggunakan mainannya dengan 

berbagai cara, misalnya mobil – mobilandapat digerakkan maju mundur, 

dapat diputar rodanya, dibongkar dan sebagainya. Orang dewasa sering 

hanya menginginkan anak bermain seperti yang dipikirkan. 

4) Anak belajar saat bersosialisasi  

Anak belajar banyak melalui pengetahuan dan keterampilan 

melalui interaksi dengan lingkungannya. Kemampuan berbahasa, 

kemampuan sosial emosional dan kemampuan lainnya berkembang pesat 

bila anak diberi kesempatan bersosialisasi dengan teman, benda, alat main, 

dan orang – orang yang ada disekitarnya. 

Perkembangan kognitif anak menunjukkan perkembangan dari cara 

berpikir anak. Faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Faktor yang 

mempengaruhi perkembangan kognitif menurut Piaget adalah bahwa” 

pengalaman yang berasal dari lingkungan dan kematangan, keduanya 

mempengaruhi perkembangan anak “.
17

 

Berpikir logis pada anak adalah usaha anak menentukan bahwa 

dugaannya tersebut benar berdasarkan dari pengalamannya. Melalui 

berpikir logis anak mampu menduga apa yang dipikirkannya itu benar atau 
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Ibid., hal.5 
17

Siti Partini Suardiman, Metode Pengembangan Daya Pikir dan Daya 

Cipta,(Yogyakarta:FIP UNY, 2003), hlm. 4 
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salah. Pemecahan masalah merupakan salah satu tugas hidup yang harus 

dihadapi dalam kehidupan sehari –hari dengan rentang kesulitan mulai 

dari yang paling sederhana hingga paling kompleks. 
18

 

Indikator dari berpikir logis pada usia 4-5 tahun adalah 

mengklasifikasikan benda berdasarkan fungsi, bentuk, warna, atau ukuran. 

Mengenal gejala sebab akibat yang terkait dengan dirinya. 

Mengklasifikasikan benda ke dalam kelompok yang sama atau kelompok 

yang sejenis atau kelompok yang berpasangan dengan dua variasi. 

Mengenal pola (misal, AS-AB dan ABC-ABC) dan mengulanginya. 

Mengurutkan benda berdasarkan lima seriasi ukuran atau warna. Indikator 

berpikir simbolik anak usia 4-5 tahun membilang bvanyak benda satu 

sampai sepuluh, mengenal konsep bilangan, mengenal lambang bilangan 

dan mengenal lambang huruf. Indikator pemecahan masalah terdiri dari 

mengetahui konsep banyak sedikit, dan mengkreasikan sesuatu dengan 

idenya sendiri.
19

 

Penerapan metode ilmiah merupakan proses berpikir logis 

berdasarkan fakta dan teori. Pertanyaan muncul dari pengetahuan 

yang telah dikuasai. Karena itu kemampuan bertanya merupakan 

kemampuan dasar dalam mengembangkan berpikir ilmiah. Informasi baru 

digali untuk menjawabpertanyaan.Oleh karena itu, penguasaan teori dalam 

                                                             
18

Rina Sakbaina Lubis dan Anita Yus” Pengaruh Pendekatan Saintifik Terhadap Kognitif 

Anak Usia 4-5 Tahun di TK Dahlia Indah” dalam https://jurnal.unimed.ac.iddiakses pada tanggal 

01 Agustus 2020 pukul 09.38 WIB 
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sebagai dasar untuk menerapkan metode ilmiah. Dengan menguasi teori 

maka peserta didik dapat menyederhanakan penjelasan tentang suatu 

gejala, memprediksi, memandu perumusan kerangka pemikiran untuk 

memahami masalah. Bersamaan dengan itu, teori menyediakan konsep 

yang relevan sehingga teori menjadi dasar dan mengarahkan perumusan 

pertanyaan penelitian. 

b. Prinsip  pembelajaran PAUD
20

 

1)Belajar melalui bermain 

Anak dibawah usia 6 tahun adalah anak yang menyukai 

bermain. Pemberian rangsangan pendidikan dengan cara yang tepat 

melalui bermain dapat memberikan pelajaran yang berharga bagi anak.
21

 

Bemain merupakan kegiatan melatih otot besar dan kecil, melatih 

keterampilan berbahasa, menambah pengetahuan, melatih cara 

menghadapi masalah, melatih emosi, bersosialiasi, mengenal matematika, 

sains, dan banyak hal lainnya. 

2)Berorientasi pada perkembangan anak  

Guru harus mampu mengembangkan semua aspek 

perkembangan sesuai dengan usia anak. Perkembangan anak tergantung 

pada kematangan anak. Kematangan anak dipengaruhi oleh status gizi, 

kesehatan, pengasuhan, pendidikan, dan faktor bawaan. Perkembangan 

anak bersifat individu. Anak yang usianya sama bisa jadi 

perkembangannya berbeda. Guru perlu memberikan kegiatan dan 
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Harris,Pedoman,,,.hal.4 
21

Ibid,...  
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dukungan yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak secara 

perseorangan walaupun kegiatannya dilakukan di dalam kelompok. Untuk 

itulah pentingnya guru memahami tahapan perkembanganan anak. 
22

 

3)Berorientasi pada kebutuhan anak secara menyeluruh 

Guru harus mampu memberi rangsangan pendidikan atau 

stimulasi sesuai dengan kebutuhan anak, termasuk anak-anak yang 

mempunyai kebutuhan khusus. Untuk dapat hidup secara sehat dan cerdas 

membutuhkan kesehatan dan gizi pengasuhan, pendidikan, perlindungan. 

Penyelenggara PAUD harus bekerjasama dengan layanan kesehatan, gizi, 

kesejahteraan sosial, hukum, dan orang tua. Layanan PAUD Holistik 

Integratif menjadi keharusan termasuk untuk anak berkebutuhan khusus. 

Proses menalar tidak dapat berdiri sendiri.
23

 Anak perlu 

mengomunikasikan penalarannya supaya pendidik dapat mengevaluasi 

proses belajar anak. Melalui komunikasi anak dapat mengungkapkan ide 

dan hasil belajarnya. Anak juga bisa mendapatkan tanggapan dan umpan 

balik yang semakin memperkaya proses belajarnya. Komunikasi dapat 

dilakukan dalam bentuk nlisan, tulisan, maupun hasil karya. Bentuk 

komunikasi menyesuaikan dengan tahap perkembangan anak. 
24

 

Pengenalan proses saintifik untuk anak usia dini dilakukan dengan 

cara melibatkan anak langsung dalam kegiatan, yakni melakukan, 

mengalami pencarian informasi dengan bertanya, mencari tahu jawaban 
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Ibid., hal.5 
23
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hingga memahami dunia dengan gagasan – gagasan yang mengagumkan . 

pembelajaran saintifik pada anak usia dini merupakan hal yang sangat 

penting untuk banyak aspek perkembangan anak.
25

 

4)Berpusat pada Anak 

Anak diberi kesempatan untuk mencari, menemukan, 

menentukan pilihan, mengemukakan pendapat, dan aktif melakukan serta 

mengalami sendiri. Anak sebagai pusat pembelajaran, artinya kegiatan 

pembelajaran direncanakan dan dilaksanakan untuk mengembangkan 

seluruh potensi fisik dan psikis anak. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan 

dengan cara yang menyenangkan sesuai dengan cara berpikir dan 

perkembangan kognitif anak. Pembelajaran PAUD berorientasi pada anak, 

bukan pemenuhan keinginan lembaga/guru/orang tua. 

5) Pembelajaran Aktif 

Guru perlu menciptakan kegiatan kegiatan yang menarik dan 

membangkitkan rasa ingin tahu anak, memotivasi anak untuk berfikir 

kritis, dan kreatif. Pembelajar aktif berarti anak belajar, melakukan atas 

dasar idenya bukan hanya mengikuti instruksi atau arahan guru. 

Pembelajaran aktif tidak hanya aktif anggota tubuhnya, tetapi yang penting 

juga aktif proses berpikirnya.
26

 

6) Berorientasi pada Pengembangan Karakter  
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Pemberian rangsangan pendidikan dan pembelajaran diarahkan 

untuk mengembangkan nilai-nilai karakter. Pengembangan nilai nilai 

karakter dilakukan secara terpadu baik melalui pembiasaan dan 

keteladanan baik yang bersifat spontan maupun terprogram. Peran guru 

sebagai pendidik adalah merancang dan melaksanakan pembelajaran yang 

sesuai dengan kebutuhan anak. Seorang guru PAUD harus memiliki 

kompetensi salah satunya kompetensi pedagogik yaitu kemampuan guru 

dalam pengembangan pembelajaran, baik dalam merancang pelaksanaan 

pembelajaran maupun pada penyelenggaraan kegiatan pembelajaran anak 

usia dini.
27

Nilai-nilai karakter yang termuat dalam kompetensi dasar sikap 

seperti: menerima ajaran agama yang dianutnya, menghargai diri sendiri, 

orang lain dan lingkungan, memiliki perilaku hidup sehat dan lain 

sebagainya. 

7) Berorientasi pada Pengembangan Kecakapan Hidup 
28

 

Pemberian rangsangan pendidikan dan pembelajaran diarahkan 

untuk mengembangkan kecakapan hidup anak. Kecakapan hidup yang 

dimaksudadalah kemampuan untuk menolong diri sendiri, sehingga anak 

tidaktergantung secara fisik maupun pikiran kepada orang lain. 

Pengembangan kecakapan hidup dilakukan secara terpadu baik melalui 

pembiasaan,keteladanan, m aupun kegiatan terprogram. 

8) Lingkungan Kondusif   
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Lingkungan pembelajaran diciptakan sedemikian rupa agar 

menarik, menyenangkan, aman, dan nyaman bagi anak. Penataan ruang 

diatur agar anak dapat berinteraksi dengan guru, pengasuh, dan anak lain. 

Lingkungan yang kondusif mampu mendorong munculnya proses 

pemikiran ilmiah. Lingkungan yang kondusif atau yang mendukung 

mencakup suasana yang baik, waktu yang cukup, dan penataan yang tepat. 

Waktu yang cukup maksudnya waktu cukup untuk bermain, cukup untuk 

beristirahat, dan cukup untuk bersosialisasi. 

9) Berorientasi pada pembelajaran demokratis29 

Pembelajaran yang demokratis sangat diperlukan untuk 

mengembangkan rasa saling menghargai antara anak dengan guru, dan 

dengan anak lain. Pembelajaran demokratis memupuk sikap konsisten 

pada gagasan sendiri, tetapi menghargai orang lain dan mentaati aturan. 

Menghargai perbedaan dan keistimewaan anak tanpa membeda-bedakan. 

Menghargai gagasan dan hasil karya anak tanpa membandingkan dengan 

anak lainnya. Memberi kesempatan pada anak melakukan dan menolong 

dirinya sesuai dengan kemampuannya untuk mendapatkan pengalaman 

bermain yang berharga. Usia emas atau golden age adalah masa ynag 

paling penting dalam proses kecerdasan anak. Usia 0-6 tahun, anak 

diajarkan berbagai macam pendidikan dasar, mulai dari berbicara, 

bersikap, bermain hingga diajarkan untuk belajar pelajaran – pelajaran 
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ringan. Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah salah satu cara untuk 

meningkatkan kualitas anak didik sejak usia dini
30

.  

Memfasilitasi anak dengan beragam obyek baik alam maupun 

buatan yang menarik sehingga memunculkan rasa ingin tahu anak. 

Menggunakan berbagai media dan sumber belajar.Penggunaan media dan 

sumber yang ada di lingkungan ini bertujuan agar pembelajaran lebih 

kontekstual dan bermakna, lebih dekat dengan kehidupan anak. Sumber 

belajar yang dimaksud adalah orang-orang dengan profesi tertentu yang 

sesuai dengan tema, misalnya: dokter, polisi, nelayan, dan petugas 

pemadam kebakaran. Pembelajaran kontekstual menguntungkan anak. 

Penggunaan berbagai media dan sumber belajar dimaksudkan agar anak 

dapat menggali dengan bendabenda di lingkungan sekitarnya. Anak yang 

terbiasa menggunakan alam dan lingkungan sekitar untuk belajar, akan 

lebih peka kesadarannya untuk memelihara lingkungan. Piaget meyakini 

bahwa anak belajar banyak dari media dan alat yang digunakannnya saat 

bermain. Media belajar bukan hanya yang sudah jadi berasal dari pabrikan, 

tetapi juga segala bahan yang ada di sekitar anak. Media belajar yang 

dekat dengan anak seperti tumbuh – tumbuhan, hewan, media nyata yang 

dekat dengan anak sehingga memudahkan anak memahami pembelajaran 

3. Proses pendekatan saintifik dalam pembelajaran PAUD 
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Pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang 

sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruk 

kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan melalui tahapan 

mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan 

mengomunikasikan
31

. Pendekatan yang dapat digunakan dalam 

pembelajaran adalah pendekatan saintifik, pendekatan yang 

menggunakan langkah-langkan serta kaidah ilmiah dalam proses 

pembelajaran. Langkah ilmiah yang diterapkan meliputi menemukan 

masalah, merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, mengumpulkan 

data, menganalisis data, dan menarik kesimpulan. Kurikulum 2013 di 

PAUD diterapkan melalui pembelajaran tematik integratif dengan 

menggunakan pendekatan saintifik.  

Pendekatan tematik integratif memudahkan guru dalam 

mengintegrasikan konten kurikulum dalam sebuah tema. Satu tema 

dapat memuat berbagai aspek perkembangan yang hendak 

dikembangkan pada diri setiap anak yang memiliki karakteristik 

pertumbuhan dan perkembangan masing – masing.
32

Proses pendekatan 

saintifik merupakan rangkaian mencari tahu dengan cara menjelajah. 

Anak diberi media kemudian mengamatinya dan mencari tahu sendiri 

apa saja hal yang berkaitan dengan objek tersebut. Anak menjelajah 

melalui beberapa tahapan, yaitu :  
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a. Mengamati
33

 

Mengamati berarti kegiatan menggunakan semua 

indera((penglihatan, pendengaran, penciuman, praba, dan pengecap) untuk 

mengenali suatu benda yang diamatinya. Semakin banyak indera yang 

digunakan dalam proses mengamati maka semakin banyak informasi yang 

diterima dan diproses dalam otak anak. Guru berperan sebagai pengamat 

dan pendukung/fasilitator bukan sebagai instruktur.  

Kegiatan mengamati dapat dilakukan bersama-sama di dalam atau 

di luar kelas. Media untuk diamati bisa apapun. Media yang disiapkan 

sesuai dengan tema yang sedang dipilih. Proses mengamati penting untuk 

membangun pengetahuan awal anak tentang suatu benda atau kejadian. 

Guru dapat menuliskan disertai gambar sederhana tentang pengetahuan 

yang sudah disebutkan anak tadi. Proses mengamati juga untuk 

membangun minat anak mengetahui lebih banyak tentang sesuatu yang 

diamatinya. 

b. Menanya  

Menanya merupakan proses berfikir yang didorong oleh minat 

keingintahuan anak tentang suatu benda atau kejadian. Anak pada 

dasarnya suka bertanya. Anak akan terus bertanya sampai rasa 

penasarannya terjawab. Orang tua dan guru  seringkali mematahkan rasa 

keingintahuan anak dengan tidak  menganggap anak. Menanya sebagai 

proses menggali pengetahuan baru. 
34
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Anak tertarik dengan objek yang dilihat dan didengar kemudian 

anak merespon sehingga muncul kegiatan bertanya, ketika guru 

menyampaikan atau menjawab pertanyaan dari anak maka nantinya aka 

dikaitkan dengan materi yang diajarkan.
35

 

Guru dapat membantu anak untuk menyusun pertanyaan yang 

ingin mereka ketahui. Tahap menanya, guru perlu banyak bersabar. Anak 

terkadang  menyampaikan keingintahuannya tidak dalam bentuk kalimat 

tanya. Misalnya: “Aldi, Kelincinya putih semua..” Lalu bu Mega 

menyempurnakan kalimat Aldi, “Aldi mau bertanya, apakah semua kelinci 

berwarna putih?” Cara guru mengulang perkataan anak, menunjukkan 

contoh atau pemodelan cara bertanya. Pertanyaan ini mengembangkan 

kemampuan berbahasa anak. Waktu guru menuliskan semua pertanyaan 

anak, guru tidak perlu menjawabnya, tetapi ajaklah anak untuk mencari 

jawabannya ke berbagai sumber.  

c. Mengumpulkan informasi
36

 

Mengumpulkan informasi atau data merupakan proses mencari 

jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan anak pada tahap 

menanya. Mengumpulkan data dapat dilakukan berulang-ulang di pijakan 

awal sebelum bermain (pembukaan) setiap hari dengan cara yang berbeda. 

Mengumpulkan data dapat berasal dari berbagai sumber: manusia, buku, 

film, mengunjungi tempat atau internet. 
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d. Menalar (mengasosiasi)
37

  

Proses menalar untuk anak usia dini adalah menghubungkan atau 

mencocokkan pengetahuan yang sudah dimilikinya dengan pengalaman 

baru yang didapatkannya. Sebagian besar anak mengalami kesulitan untuk 

membuat hubungan satu benda dengan benda lain atau satu kejadian 

dengan kejadian lain. Guru bisa membantu membangun pemahaman anak 

dengan mengajukan pertanyaan. 

e. Mengomunikasikan  

 Mengomunikasikan adalah proses penguatan pengetahuanatau 

keterampilan baru yang didapatkan anak. Mengomunikasikan dapat 

dilakukan dengan berbagai cara, misalnya bahasa lisan, gerakan, hasil 

karya. Kalimat yang sering dilontarkan anak, misalnya:“Buguru,akutahu, 

kalau …….” Biasanya anak menyampaikannya dengan cara menunjukkan 

karyanya. “Bu guru…aku sudah membuat….” Itu kalimat yang sering 

disampaikan anak.  

  Pendekatan saintifik merupakan pendekatan yang menekankan 

anak untuk mengalami langsung proses pembelajaran, sehingga proses 

pembelajaran terasa bermakna. Pendekatan saintifik dimaksudkan untuk 

memberikan pemahaman terhadap anak dalam mengenal, memahami 

berbagai tema menggunakan pendekatan ilmiah.
38

 Informasi bisa berasal 

darimana saja, kapan saja, dan dimana saja tidak bergantung pada informasi 
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searah dari pendidik.
39

 Kondisi pembelajaran yang diharapkan tercipta 

diarahkan untuk mendorong anak dalam mencari tahu dari berbagai sumber 

melalui observasi dan bukan hanya diberi tahu. 

 Dukungan guru yang tepat akan menguatkan pemahaman anak terhadap 

konsep atau pengetahuannya, proses berpikir kritis dan kreatifnya terus 

tumbuh. Sebaliknya bila guru mengabaikan pendapat anak atau 

menyalahkannya maka keinginan untuk mencari tahu dan mencoba hal baru 

menjadi hilang. Dukungan guru saat anak mengomunikasikan karyanya 

adalah perhatian yang tulus. 

4. Perkembangan Kognitif Anak usia Dini 

a. Pengertian Kognitif Anak Usia Dini 

Perkembangan kognitif merupakan kemampuan individu 

untuk berpikir lebih kompleks yang meliputi perkembangan 

kemampuan berpikir (thinking), memecahkan masalah (problem 

solving), mengambil keputusan (decision making), kecerdasan 

(intellegence), bakat (aptittude). Semakin berkembangnya 

kemampuan kognitif akan memudahkan anak menguasai 

pengetahuan yang lebih luas, sehingga anak mampu menyelesaikan 

tugas perkembangannya dengan baik, serta mampu berinteraksi 

dengan masyarakat dan lingkunganya dengan semestinya. 

Optimalisasi perkembangan kognitif sangat dipengaruhi oleh 

kematangan fisiologis sehingga perkembangan kognitif 
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dapatberjalan dengan baik dan koordinatif. Perkembangan kognitif 

sendiri mengacu pada kemampuan yang dimiliki seorang anak 

untuk memahami sesuatu.
40

 

Kemampuan kognitif ialah kemampuan anak untuk 

berfikir lebih kompleks serta melakukan penalaran dan pemecahan 

masalah, berkembangnya kemampuan kognitif ini akan 

mempermudah anak menguasai pengetahuan umum yang lebih 

luas, sehingga ia dapat berfungsi secara wajar dalam kehidupan 

masyarakat sehari-hari. Namun dalam perkembangannya  tidak 

semua anak dapat berkembang sesuai tahapannya.
41

 

Program pengembangan kognitif berarti ada guru yang 

mengerti konsep pengetahuan mendasar yang dapat dipelajari anak, 

memahami cara anak belajar, mendukung anak untuk mencari tahu, 

dan melakukan/mencoba untuk mencari jawaban dari 

keingintahuannya. Mengoptimalkan setiap ruang, alat, bahan dan 

kejadian yang ada di lingkungan untuk mendorong kematangan 

proses berpikir anak. Dilaksanakan dalam proses belajar saintifik 

yang mendorong anak menjadi kritis, analitis, evaluasi dalam setiap 

tindakan untuk menghasilkan cara mengatasi permasalahannya atau 

berkreasi. 

                                                             
40

Khadijah,Pengembangan Kognitif Anak Usia Dini,( Medan:Perdana Publishing, 2016) 

hal. 31 
41

Yesi Novitasari”Analisis Permasalahan Kognitif Anak Usia Dini” dalam 

http://journal.unilak.ac.id/ diakses pada tanggal 07 November 2020 pukul 21.21 

http://journal.unilak.ac.id/


42 

 

 

 

Istilah cognitive berasal dari kata cognition yang 

persamaannya knowing, yang berarti mengetahui. Dalam arti yang 

luas, cognition ialah perolehan, penataan. Selanjutnya kognitif juga 

dapat diartikan dengan kemampuan belajar atau berfikir atau 

kecerdasan yaitu kemampuan untuk mempelajari keterampilan dan 

konsep baru, keterampilan untuk memahami apa yang terjadi di 

lingkungannya, serta keterampilan menggunakan daya ingat dan 

menyelesaikan soal-soal sederhana. Sejalan dengan yang 

dikemukakan bahwa kognitif sendiri dapat diartikan sebagai 

kemampuan untuk mengerti sesuatu. Artinya mengerti 

menunjukkan kemampuan untuk menangkap sifat, arti, atau 

keterangan mengenai sesuatu serta mempunyai gambaran yang 

jelas terhadap hal tersebut. 
42

 

Perkembangan kognitif merupakan salah satu aspek 

perkembangan yang sangat penting untuk dikembangkan dalam 

pendidikan anak usia dini. Perkembangan kognitif juga 

menggambarkan bagaimana cara berkembang dan berfungsi, 

sebagai proses berpikir pada anak usia dini, proses berpikir 

berhubungan dengan tingkat kecerdasan yang menandai seseorang 

dengan berbagai minat terutama sekali ditunjukkan pada ide- ide 

dan kreatifitas pembelajaran.
43
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Perkembangan kognitif sendiri mengacu kepada 

kemampuan yang dimiliki seorang anak untuk memahami sesuatu. 

Sementara itu di dalam kamus besar bahasa Indonesia, kognitif 

diartikan sebagai sesuatu hal yang berhubungan dengan atau 

melibatkan kognisi berdasarkan kepada pengetahuan faktual yang 

empiris. Lebih lanjut proses kognisi adalah sebuah proses mental 

yang mengacu kepada proses mengetahui (knowing) sesuatu.  

Yusuf mengemukakan bahwa kemampuan kognitif ialah 

kemampuan anak untuk berfikir lebih kompleks serta melakukan 

penalaran dan pemecahan masalah, berkembangnya kemampuan 

kognitif ini akan mempermudah anak menguasai pengetahuan 

umum yang lebih luas, sehingga ia dapat berfungsi secara wajar 

dalam kehidupan masyarakat sebagai salah satu domain atau 

wilayah/ranah psikologis manusia yang meliputi setiap perilaku 

mental yang berhubungan dengan pemahaman, pertimbangan, 

pengolahan informasi, pemecahan masalah, kesengajaan, dan 

keyakinan.  

b. Perkembangan Kognitif Anak Usia Dini 

Perkembangan kognitif menggambarkan bagaimana pikiran anak 

berkembang dan berfungsi sehingga dapat berpikir. Pikiran anak 

berkembvang secara berangsur – angsur pada periode ini. Daya berpikir 

anak masih bersifat imajinatif dan egosentris pada masa sebelumnya, maka 

pada masa periode ini daya pikir anak sudah mulai berkembang ke arah 
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yang lebih konkrit, rasional dan objektif. Daya ingat anak menjadi sangat 

kuat, sehingga anak benar – benar berada pada stadium belajar.
44

 

Kemampuan kognitif diperlukan oleh anak dalam rangka 

mengembangkan pengetahuannya tentang apa yang mereka lihat, 

dengar,rasa, raba ataupun cium melalui pancaindra yang dimilikinya. 

LembagaPendidikan Anak Usia Dini seperti di Taman Kanak-kanak, 

KelompokBermain, Pos PAUD dan lembaga pendidikan sejenis lainnya, 

pengembangankognitif dikenal juga dengan istilah pengembangan daya 

pikir ataupengembangan intelektual.
45

 

Masa emas (golden age) perkembangan anak terjadi pada usia 

prasekolah dimana 80% perkembangan kognitif telah dicapai pada masa 

ini.Perkembangan kognitif anak harus mendapat stimulasi agar dapat 

berkembang optimal. PAUD yang efektif sangat bermanfaat untuk 

membangun struktur perkembangan kognitif anak.
46

 Kognitif sering kali 

diartikan sebagai kecerdasan, daya nalar atau berpikir. Kognitif adalah 

pengertian yang luas mengenai berpikir dan mengamati sehingga muncul 

tingkah laku yang mengakibatkan orang memperoleh pengetahuan atau 

yang dibutuhkan untuk menggunakan pengetahuan.  

Kognitif atau intelektual adalah suatu proses berfikir berupa 

kemampuan atau daya untuk menghubungkan suatu peristiwa dengan 
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peristiwa lainnya serta kemampuan menilaidan mempertimbangkan segala 

sesuatu yang diamati dari dunia sekitar. Kognitif dapat diartikan sebagai 

pengetahuan yang luas daya nalar, kreatifitas atau daya cipta, kemampuan 

berbahasa serta daya ingat. Gabungan antara kematangan anak dengan 

pengaruh lingkungan disebut kognisi. Dalam kognisi anak dapat 

menyelesaikan masalah lingkungan sendiri. Anak memahami lingkungan 

dengan menggunakan penginderaan (sensori) dan berbagai macam gerakan 

(motorik).  

Karena keterbatasan dirinya dalam menjelajah, interaksi dengan 

lingkungan juga terbatas pada respon sensori motorik, serta terikat pada 

ruang dan waktu. Intelegensi anak pada saat ini masih bersifat primitif. 

Anak memenuhi rasa ingin tahunya dengan mempelajari lingkungan 

secara praktis, sebagai contoh : anak mengenal benda dengan cara melihat, 

meraba, menyentuh, mengenggam, memegang, memasukkan ke mulut, 

menjilat, menggigit, membuang atau melemparkannya. Perkembangan 

kognitif atau tingkah laku intelektual tampak dalam bentuk 

aktivitas motorik anak sebagai reaksi stimulasi sensoriknya.
47

 

5. Karakteristik perkembangan kognitif anak usia dini 

Sebagian besar psikologi terutama kognitivis (ahli psikologi 

kognitif) berkeyakinan bahwa proses perkembangan kognitif manusia 

mulai berlangsung sejak ia baru lahir. Bekal dan modal dasar 

perkembangan manusia, yakini kapasitas motor dan sensory ternyata 
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pada batas tertentu juga dipengaruhi oleh aktifitas ranah kognitif. 

Hubungan sel-sel otak terhadap perkembangan bayi baru dimulai 

setelah ia berusia lima bulansaat kemampuan sensorinya (seperti 

melihat dan mendengar) benar benar mulai tampak. Menurut para ahli 

psikologi kognitif, pendayagunaan kapasitas kognitif sudah mulai 

berjalan sejak manusia mulai mendayagunakan kapasitas motor dan 

daya sensorinya. Tetapi hanya cara dan intensitas daya penggunaan 

kapasitas ranah kognitif tersebut masih belum jelas benar. Adapun 

karakteristik setiap tahapan perkembangankognitif anak usia dini 

tersebut secara rinci yaitu sebagai berikut:
48

 

a. Karakteristik tahap sensori motor 

Tahap sensori motoris ditandai dengan karakteristik menonjol 

seperti segala tindakannya masih bersifat naluriah. Aktifitas 

pengalaman didasarkan terutama pada pengalaman indera. Anak 

baru mampu melihat dan meresap pengalaman, tetapi belum untuk 

mengkategorikan pengalaman itu. Anak mulai belajar menangani 

obyek-obyek konkrit melalui skema-skema sensori-motorisnya. 

Sebagai upaya lebih memperjelas karakteristik tahap sensoris 

motoris ini, maka Piaget  merinci lagi tahap sensori motoris ke 

dalam enam fase dan setiap fase memiliki karakteristik tersendiri 

sebagai berikut; 

1) Fase pertama (0-1 bulan) anak mampu bereaksi secara refleks. 

Anak mampu menggerak-gerakkan anggota badan meskipun belum 
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terkoordinir. Anak mampu mengasimilasi dan mengakomodasikan 

berbagai pesan yang diterima dari lingkungannya. Pengalaman 

diperoleh melalui fisik (gerakan anggota tubuh) dan sensori ( 

koordinasi alat indera).
49

 

2) Fase kedua (1-4 bulan) memilki karakteristik bahwa anak 

mampu memperluas skema yang dimilikinya berdasarkan heriditas. 

3) Fase ketiga (4 - 8 bulan) memiliki karakteristik bahwa anak  

mulai dapat memahami hubungan antara perlakuannya terhadap 

benda dengan akibat yang terjadi pada benda itu. 

4) Fase keempat (8-12 bulan) anak mampu memahami bahwa 

benda tetap ada meskipun untuk sementara waktu hilang dan akan 

muncul lagi di waktu lain. Anak mulai mampu mencoba – coba 

sesuatu. Anak mampu menentukan jumlah kegiatan tanpa 

tergantung kepada orangtua. 

 5)Fase kelima ( 12-18 bulan ) anak mulai mampu untuk meniru 

dan melakukan percobaan terhadap lingkungannya secara lebih 

lancar. 

6) Fase keenam ( 18-24 bulan ) anak mulai mampu untuk 

mengingat dan berpikir. Anak mampu untuk berpikir menggunakan  

simbol – simbol bahasa sederhana. Anak mampu berpikir untuk 

memecahkan masalah sederhana sesuai dengan tingkat 
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perkembangannya. Anak mampu memahami diri sendiri sebagai  

individu yang sedang berkembang. 

b. Karakteristik Tahap praoperasional
50

 

 

  Tahap praoperasional ditandai dengan karakteristik menonjol 

seperti anak telah mengkombinasikan dan mentransformasikan 

berbagai informasi. Anak telah mampu mengemukakan alasan – 

alasan dalam menyatakan ide – ide. Anak telah mngerti adanya 

hubungan sebab akibat dalam suatu p eristiwa, meskipun logika 

sebab akibat belum tepat dan  cara  berpikir anak bersifat egosentris.  

c. Karakteristik Tahap Operasional Konkrit  

  

 Tahap operasional konkrit ini ditandai dengan karakteristik 

menonjolbahwa segala sesuatu dipahami sebagaimana yang tampak 

saja atausebagaimana kenyataan yang mereka alami. Cara berfikir 

anak belum menangkap yang abstrak meskipun cara berfikirnya 

sudah nampaksistematis dan logis. Dalam memahami konsep, anak 

sangat terikat kepada proses mengalami sendiri. Artinya mudah 

memahami konsep kalau pengertian konsep itu dapat diamati atau 

melakukan sesuatu yang berkaitan dengan konsep tersebut. Menurut 

Piaget setidaknya ada empat kemampuan dasar yang perlu 

dirangsang pada anak prasekolah seperti
51

 : 
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1) Kemampuan transformasi yaitu perubahan bentuk dapat 

dikenalkan pada anak prasekolah lewat eksperimen 

sederhana, misalnya meniupkan balon, menuangkan air 

kedalam gelas yang berbeda, merubah benda lunak menjadi 

berbagai bentuk, dan lain-lain. Kemampuan pengembangan 

kognitif bertujuan mengembangkan kemampuan berpikir 

anak, agar dapat mengolah perolehan belajarnya, dapat 

menemukan bermacam – macam alternatif pemecahan 

masalah.
52

 

2) Kemampuan (reversibility) yaitu cara berfikir alternatif atau 

bolak balik, misalnyadengan sebuah gambar anak diajak 

untuk mencari jalan keluar darisebuah jalan yang banyak 

liku-likunya, atau anak diminta mengurutkanangka dari 

kecil ke yang lebih besar dan kemudian kembali dari 

angkayang besar ke yang lebih kecil. Kemampuan kognitif 

anak adalah suatu keahlian yang dimiliki oleh anak, hal ini 

berkaitan erat dengan daya pikir, berpikir kreatif dan 

memecahkan masalah sederhana. Kemampuan kognitif 

anak perlu distimulasi sejak dini. Pencapaian kognitif anak  
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dapat membantu anak untuk berpikir kritis dan 

memecahkan masalah.
53

 

3) Kemampuan klasifikasi yaitu anak diajak untuk melakukan 

klasifikasi berdasarkan jenis, bentuk, warna, ukuran dan 

lain-lain, kemampuan klasifikasi ini ada tiga ialah 

klasifikasi tunggal, ganda dan jamak. Tunggal misalnya 

hanya berdasarkan satu aspek misalnya warna saja. Ganda 

sudah  dua aspek, misalnya warna dan bentuk, sedangkan 

jamak sudah dengan banyak aspek, misalnya warna, bentuk 

dan bahan dasarnya. Hal penting dari latihan ini adalahpada 

kemampuan berfikir logis.
54

 

4) Kemampuan hubungan asimetris yaitu tidak semua 

klasifikasi didasarkan atas kesamaan, tetapi juga bisa atas 

dasar perbedaan. Misalnya besar, kecil, panjang, pendek, 

tinggi dan rendah, anak dapat dilatih menyususn balok 

secara urut dari yang besar sampai yang kecil atau dari 

yang panjang sampai kepada yang pendek. 

6. Teori Pengembangan Kognitif Anak Usia Dini 

a. Teori Vygotsky 

 Teori Vygotsky difokuskan pada bagaimana perkembangan kognitif 

anak dapat dibantu melalui interaksi sosial. Menurut Vygotsky, 

kognitif anak-anak tumbuh tidak hanya melalui tindakan terhadap 
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objek, melainkan juga oleh interaksi dengan orang dewasa dan teman 

sebayanya. Bantuan dan petunjuk dari guru dapat membantu anak 

meningkatkan keterampilan dan memperoleh pengetahuan. 
55

 

 Teman sebaya yang menguasai suatu keahlian dapat dipelajari anak-

anak lain melalui model atau bimbingan secara lisan. Artinya, anak-

anak dapat membangun pengetahuannya dari belajar melalui orang 

dewasa (guru) dan tidak semata-mata dari benda atau objek. Belajar 

dan bekerja dengan orang lain dapat memberikan kesempatan kepada 

anak untuk merespons orang lain melalui saran, komentar, pertanyaan, 

atau tindakan. Perkembangan kognitif terjadi pada saat individu 

berhadapan dengan pengalaman baru dan menantang serta ketika 

mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang dimunculkan.
56

 

 Guru harus menjadi seorang ahli pengamat bagi anak, memahami 

tingkat belajar mereka, dan mempertimbangkan apa langkah berikut 

untuk memenuhi kebutuhan anak secara individual. Posisi Guru sangat 

kuat dalam proses ini,baik untuk menjawab pertanyaan maupun lawan 

bicara bagi anak. Menurut Vygotsky, interaksi sosial inilah kunci dari 

belajar. Upaya dalam mendapatkan pemahaman, anak berusaha 

mengaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan awal yang telah 

dimilikinya, kemudian membangun pengetahuan baru.
57
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  Pengetahuan dan perkembangan kognitif individu berasal dari 

sumber – sumber sosial diluar dirinya, hal ini tidak berarti bahwa 

individu bersikap pasif dalam perkembangan kognitifnya, tetapi 

vygotsky juga menekankan pentingnya peran aktif seseorang dalam 

mengonstruksi pengetahuannya. Perkembangan kognitif seseorang 

disamping ditentukan oleh individu sendiri, juga oleh lingkungan yang 

aktif pula.
58

 

1) Konsep Zona Perkembangan Proksimal ( ZPD )59 

 Zona perkembangan proksimal (ZPD) adalah istilah Vygotsky 

untuk serangkaian tugas yang terlalu sulit dikuasai anak secara 

sendirian tetapi dapat dipelajari dengan bantuan dari orang dewasa 

atau anak yang lebih mampu, jadi batas bawah dari ZPD adalah 

tingkat problem yang dapat dipecahkan oleh anak seorang diri.  

 Tingkat perkembangan aktual tampak dari kemampuan anak 

untuk menyelesaikan tugas atau memecahkan berbagai masalah 

secara mandiri. Sedangkan tingkat perkembangan potensial tampak 

dari kemampuan seseorang untuk untuk menyelesaikan tugas dan 

memecahkan masalah ketika di bawah  bimbingan dan pengawasan 

ketika berkolaborasi dengan teman sebayanya yang lebih 

kompeten. Jarak antara keduanya, yaitu tingkat perkembangan 

actual dan tingkat perkembangan potensial ini disebut zona 
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perkembangan proksimal atau yang dikenal dengan Zone of 

Proximal Development (ZPD).
60

 

 Misalkan berdasarkan tes kecerdasan, usia mental dari dua orang 

anak adalah 8 tahun, menurut Vygotsky  tidak bisa berhenti sampai 

disini saja. Harus menentukan bagaimana masing-masing anak 

akan berusaha menyelesaikan problem yang dimaksud untuk anak 

yang lebih tua.Teori belajar Vygotsky merupakan salah satu teori 

belajar sosial sehingga sangat sesuai dengan model pembelajaran 

kooperatif, karena dalam model pembelajaran kooperatif terjadi 

interaksi sosial yaitu interaksi antara siswa dengan siswa, dan 

antara siswa dengan guru, dalam usaha menemukan konsep – 

konsep dan pemecahan masalah. Interaksi ini mempengaruhi 

pemagangan kognitif, yaitu proses dimana seseorang yang sedang 

belajar tahap demi tahap memperoleh keahlian melalui 

interaksinya dengan ahli.
61

 

  Peserta didik belajar memahamai dengan mengatakan apa 

yang dipikirkan dan dicobanya untuk menyampaikna pada orang 

lain. Memahami jawaban peserta didik yang lain membantu 

peserta didik meraih tingkat pemikiran yang lebih tinggi. Peserta 

didik diharapkan menjawab pertanyaan dan mempertahankan 

jawabannnya sehingga diperoleh jawaban yang valid. Ketika 
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pendidik membantu peserta didik untuk “ Learn to do with the 

teacher what they could not do without the teacher” maka peserta 

didik berada pada ZPD.
62

 

  Teory Vygotsy beranggapan bahwa pembelajaran terjadi 

apabila anak – anak bekerja atau belajar menangani tugas – 

tugas yang belum dipelajari namun tugas – tugas itu masih 

berada dalam jangkauan kemampuannya, atau tugas – tugas itu 

berada dalam zone of proximal development. Zone of proximal 

development adalah perkembangan kemampuan peserta didik 

sedikit diatas kemampuan yang telah dimiliki.
63

 

2) Konsep Scaffolding 64 

 Scaffolding erat kaitannya dengan gagasan zone of proximal 

development (ZPD) adalah scaffolding, sebuah teknik untuk 

mengubah level dukungan. Materi  pengajaran orang yang lebih 

ahli (guru, atau murid yang lebih mampu) menyesuaikan jumlah 

bimbingan dengan level kinerja murid yang telah dicapai. Tugas 

yang akan dipelajari si murid adalah tugas yang baru, maka orang 

yang lebih ahli dapat menggunakan teknik instruksi langsung, saat 

kemampuan murid meningkat maka semakin sedikit bimbingan 

yang diberikan.  

3) Bahasa dan Pemikiran 
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 Vygotsky menyatakan bahwa anak-anak menggunakan bahasa 

bukan hanya untuk komunikasi sosial, tetapi juga untuk 

merencanakan, memonitor perilaku mereka dengan caranya 

sendiri. Penggunaan bahasa untuk mengatur diri sendiri ini 

dinamakan“pembicaraan batin”(inner speech) atau‟pembicaraan 

privat” (private speech). Vygotsky percaya bahwa bahasa adalah 

alat yang paling penting. Vygotsky berpendapat bahwa pada masa 

kanak – kanak awal (early chilhood) bahasa mulai diginakan 

sebagai alat yang membantu anak untuk merancang aktivitas dan 

memecahkan masalah.
65

 

  Anak-anak harus menggunakan bahasa untuk 

berkomunikasi dengan orang lain sebelum mereka bisa fokus ke 

dalam pemikirannya sendiri. Bahasa merupakan salah satu bentuk 

komunikasi, baik lisan, tulisan, maupun isyarat yang didasarkan 

pada sistem simbol. Secara biologis, anak – anak dipersipakan 

untuk mempelajari suatu bahasa ketika berinteraksi dengan 

lingkungannya.
66

Terjadi kepada anak telah menginternalisasikan 

pembicaraan egosentris mereka dalam bentuk inner speech, dan 

pembicaraan batin ini lalu menjadi pemikiran mereka. Vygotsky 

percaya bahwa anak yang banyak menggunakan private speech 

akan lebih kompeten secara sosial ketimbang mereka yang tidak. 
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Beliau berpendapat bahwa private speech merepresentasikan 

transisi awal untuk menjadi lebih komunikatif secara sosial. 

Kemampuan kognitif dimediasi dengan kata, bahasa dan diskusi 

yang berfungsi sebagai alat psikologis untuk membantu dan 

mentransformasi aktivitas mental.
67

 

 Pandangan Vygotsky menentang gagasan Piaget tentang bahasa 

dan pemikiran, Vygotsky mengatakan bahwa bahasa bahkan dalam 

bentuk yangpaling awal sekalipun, berbasis sosial, sedangkan 

Piaget lebih menganggap pembicaraan anak sebagai non sosial dan 

egosentris. Menurut Vygotsky ketika anak kecil berbicara kepada 

dirinya sendiri, mereka menggunakan bahasa untuk mengatur 

perilaku mereka sendiri. Sedangkan Piaget percaya bahwa kegiatan 

bicara dengan diri sendiri itu mencerminkan ketidak dewasaan 

(immaturity).
68

 

b. Teori Jean Piaget 

 

 Perkembangan kognitif sebagian besar ditentukan oleh manipulasi 

dan interaksi aktif anak dengan lingkungan. Pengetahuan datang dari 

tindakan. Piaget yakin bahwa pengalaman – pengalaman fisik dan 

manipulasi lingkungan penting bagi terjadinya perubahan 

pengembangan. Interaksi sosial dengan teman sebaya, khususnya 
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berargumentasi dan berdiskusi membantu memperjelas pemikiran yang 

pada akhirnya  membuat pemikiran itu menjadi lebih logis. 
69

 

 Teori perkembangan Piaget mewakili konstruktivisme, yang 

memandang perkembangan kognitif sebagai suatu proses dimana anak 

secara aktif membangun sistem makna dan pemahaman realitas 

melalui pengalaman – pengalaman dan interaksi – interaksi mereka. 

Berdasarkan teori Piaget, setiap individu pada saat tumbuh mulai dari 

bayi yang baru di lahirkan sampai menginjak usia dewasa mengalami 

empat tingkat perkembangan kognitif. Empat tingkat perkembangan 

kognitif itu adalah 
70

: 

1) Sensori motor ( usia 0-2 tahun ) 

 Tahap ini, bayi menyusun pemahaman dunia dengan 

mengoordinasikan pengalaman indera (sensory) mereka (seperti 

melihat dan mendengar) dengan gerakan motor (otot) mereka 

(menggapai, menyentuh) dan karenanya diistilahkan sebagai 

sensorimotor. Awal tahap ini, bayi memperlihatkan tak lebih dari 

pola reflektif untuk beradaptasi dengan dunia, menjelang akhir 

tahap ini,bayi menujukkan pola sensori motor yang lebih 

kompleks. Tahap ini intelegensi anak lebih didasarkan pada 

tindakan inderawi anak terhadap lingkunganya, seperti melihat, 

meraba, menjamah, mendengar, membau, dll. 
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  Menjelang priode sensorimotor, anak bisa membedakan 

antara dirinya dan dunia di sekitarnya dan menyadari bahwa objek 

tetap ada dari waktu ke waktu. Piaget berpendapat bahwa tahapan 

ini menandai perkembangan kemampuan dan pemahaman spasial 

penting.
71

 

2) Pra operasional ( usia 2-7 tahun ) 

 Tahap pemikiran yang lebih simbolis daripada  tahap 

sensorimotor tetapi tidak melibatkan pemikiran operasional, namun 

tahap ini lebih bersifat egosentris dan intuitif daripada logis. Anak 

kecil secara mental mulai bisa merepresentasikan objek yang tak 

hadir. Memperluas dunia mental anak hingga mencakup dimensi 

dimensi baru. Penggunaan bahasa yang mulai berkembang dan 

kemunculan sikap bermain adalah contoh lain dari peningkatan 

pemikiran simbolis.
72

 

 Anak kecil mulai mencoret-coret gambar orang, rumah, mobil, 

awan dan banyak benda lain dari dunia ini. Mungkin karena anak 

kecil tidak begitu peduli pada realitas, gambar mereka tampak aneh 

dan tampak khayal. Mereka berimajinasi, matahari warnanya biru, 

langit berwarna hijau dan mobil melayang di awan. Simbolisme ini 

sederhana tetapi kuat, tidak berbeda dengan lukisan abstrak.
73
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 Usia sekolah dasar, lukisan anak menjadi semakin realistis, rapi 

dan persis. Matahari berwarna kuning, langit berwarna biru dan 

mobil berada di jalanan. Meskipun anak kecil membuat kemajuan, 

pemikiran pra operasional masih mengandung dua keterbatasan 

yaitu egosentrisme dan animisme. 
74

 

 Tahap ini, anak telah menunjukkan aktivitas kognitif dalam 

menghadapi berbagai hal diluar dirinya. Aktivitas berpikirnya 

belum mempunyai sistem yang terorganisasi. Anak sudah dapat 

memahami realitas di lingkungan dengan menggunakan tanda – 

tanda dan simbol. Cara berpikir anak pada tahap ini bersifat tidak 

sistematis, tidak konsisten, dan tidak logis.
75

Egosentrisme adalah 

ketidakmampuan untuk membedakan antara perspektif milik 

sendiri dengan perspektif orang lain.  

 Piaget dan Barbel Inhelder mempelajari egosentrisme anak 

dengan tiga tugas gunung. Anak berjalan di seputar model tiruan 

gunung dan menjadi akrab dengan pemandangan gunung dari 

perspektif yang berbeda beda. Animisme juga merupakan ciri dari 

pemikiran pra operasional. Animisme adalah kepercayaan bahwa 

objek tak bernyawa punya kualitas “kehidupan” dan bisa bergerak. 

Anak kecil mungkin menunjukkan animisme ini dengan 
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mengatakan,”pohon itu mendorong daun dan membuatnya gugur 

atau trotoar itu membuatku gila, trotoar itu membuatku terjatuh.
76

 

3) Tahap Operasional Konkrit (  usia 7-11 tahun )
77

 

Mempunyai ciri  berupa penggunaan logika yang memadai, proses-

proses penting selama tahapan ini antaralain, yakni: 

a)Pengurutan yaitu kemampuan untuk mengurutkan objek 

menurut ukuran, bentuk atau ciri lainnya. Mampu 

mengelompokkan objek atau situasi tertentu dengan mengurutkan 

sesuatu.
78

 

b) Decentering yaitu anak mulai mempertimbangkan beberapa 

aspek dari suatu permasalahan untuk bisa memecahkannya. 

Sebagai contoh, anak tidak akan lagi menganggap cangkir lebar 

tetapi pendek lebih sedikit isinya dibanding cangkir kecil yang 

tinggi. Pemikiran seorang anak juga telah mengarah pada 

penerimaan gagasan. Pandangan – pandangan yang bersifat 

egosentris sudah mulai berkurang. Anak sudah mulai mapan 

pemikirannya akan konsep ruang, waktu, dan bilangan.
79

 

c) Reversibility yaitu anak mulai memahami bahwa jumlah atau 

benda benda dapat diubah, kemudian kembali ke keadaan awal. 

                                                             
76

Khadijah, Pengembangan Kognitif.........,hlm. 70 
77

Mashudi, Pembelajaran, .......,hlm. 27 
78

Tumbuh Kembang, “Pantau Perkembangan Kognitif Balita secara Rutin” dalam 

https://www.ibudanbalita.com diakses pada tanggal 21 Juni 2021 pukul 13.56  
79

Cecep Jaenudin,”Pengajaran Bahasa Arab di Taman Kanak – Kanak (Tinjauan Teori 

Perkembangan Kognitif Jean Piaget) dalamhttps://jurnal.ar-rainy.ac.iddiakses pada tanggal 14 

Oktober 2020 pukul 17.10 

https://www.ibudanbalita.com/
https://jurnal.ar-rainy.ac.id/


61 

 

 

 

Untuk itu, anak dapat dengan cepat menentukan bahwa 4 + 4 

sama dengan 8, 8-4 sama dengan 4, jumlah sebelumnya.
80

 

d)Konservasi yaitu memahami bahwa kuantitas, panjang atau 

jumlah benda-benda ialah tidak berhubungan dengan pengaturan 

atau tampilan dari objek atau benda-benda ini. Anak cukup 

dewasa untuk menggunakan pemikiran logis, tetapi hanya bisa 

menerapkan logika pada benda fisik. Anak mulai menunjukkan 

kemampuan jumlah, luas, volume dan orientasi. Meskipun anak 

bisa memecahkan masalah dengan cara logis, mereka belum bisa 

berpikir secara abstrak atau hipotesis.
81

 

4) Operasional Formal ( usia 11 tahun hingga dewasa ) 

 Karakteristik tahap ini ialah diperolehnya kemampuan untuk berfikir 

secara abstrak, menalar secara logis, dan menarik kesimpulan dari 

informasi yang tersedia. Tahap ini, seseorang dapat memahami seperti 

hal-hal tentang cinta, bukti logis dan nilai. Ia tidak melihat segala 

sesuatu hanya dalam bentuk hitam dan putih, namun ada “gradasi abu-

abu” diantaranya. 
82

 

 Operasional formal merupakan merupakan tahap terakhir dalam 

perkembangan kognitif menurut Piaget. Tahap ini, seorang remaja 

sudah dapat berpikir logis, berpikir dengan pemikiran teoritis formal 

berdasarkan proposisi – proposisi dan hipotesis, dapat mengambil 
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kesimpulan lepas dari apa yang dapat diamati saat itu, dan cara 

berpikir yang abstrak mulai dimengerti.
83

 

 Tahap ini perkembangan kognitif pada remaja, dan dewasa, ditandai 

dengan kemampuan anak untuk memformulasikan hipotesis dan 

menguyjinya terhadap realitas. Kemajuan utama pada anak selama 

tahap ini ialah anak tidak perlu berpikir dengan pertolongan benda 

atau peristiwa konkret karena anak telah memiliki kemampuan untuk 

berpikir abstrak.
84

 

c. Teori Jerome Bruner 

 

 Bruner seperti yang dikutip dalam bukunya Toward Theory of 

Instruction mengungkapkan bahwa anak-anak belajar dari konkret ke 

abstrak melalui tiga tahap yaitu: enactive, iconic dan symbolic. Tahap 

enactive anak berinteraksi dengan objek berupa benda-benda, orang 

dan kejadian. Melalui interaksi tersebut anak belajar nama dan 

merekam ciri benda dan kejadian. Itulah sebabnya anak usia 2-3 tahun 

akan banyak bertanya “Apa itu?”. Ketika mengajak anak bepergian, 

sepanjang jalan mungkinia akan benyak bertanya “Apa itu”. 

Pertanyaan “Apa itu?” sangat penting untuk mengenal nama benda- 
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benda sehingga anak mulai menghubungkan antara benda dan simbol 

yaitu nama bendanya. 
85

 

 Tahap iconic yaitu suatu tahap pembelajaran suatu pengetahuan 

dimana pengetahuan itu dipresentasikan (diwujudkan) dalam bentuk 

bayangan visual, gambar dan diagram yang menggambarkan kegiatan 

konkrit atau situasi konkrit. Tahap simbolik adalah tahap pembelajaran 

dimana pengetahuan itu dipresentasikan dalam bentuk simbol –simbol 

abstrak (simbol – simbol yang dipakai berdasarkan kesepakatan orang 

– orang dalam bidang bersangkutan) baik simbol – simbol verbal 

(huruf, kata, dan kalimat) lambang – lambang matematika, maupun 

lambang – lambang abstrak yang lain.
86

 

 Menurut Bruner anak belajar dengan melihat sejumlah contoh 

atau kasus konkrit dahulu dan kemudian menemukan sendiri 

pemahaman yang umum atau menyeluruh. Anak harus berperan 

secara aktif dalam belajar di kelas supaya terwujud pemahaman 

yang menyeluruh.
87

Untuk itu Bruner memakai cara dengan apa 

yang disebut discovery learning yaitu anak memahami konsep, arti, 

dan hubungan melalui proses intuitif untukakhirnyasampai kepada 

suatu kesimpulan. Discovery terjadi bila anak terlibat terutama dalam 
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penggunaan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan 

prinsip.
88

 

  Kelak, semakin dewasa ia akan mampu menghubungkan konsep 

tersebut menjadi lebih kompleks, seperti “Minum air dengan gelas”. 

Pada tahap symbolic anak mulai belajar berfikir abstrak. Ketika anak 

berusaha 4-5 tahun pertanyaan “Apa itu?” akan berubah menjadi 

“Kenapa?” atau “Mengapa?”. Tahap ini anak mulai mampu 

menguhubungkan keterkaitan antara berbagai benda, orang atau objek 

dalam suatu urutan kejadian. Anak mulai mengembangkan arti atau 

makna dari suatu kejadian. Ketika kita menonton televisi dengan anak 

seusia itu, mungkin banyak waktu kita yang tersita untuk menjawab 

pertanyaan anak “Kenapa” dan “Mengapa?”. Oleh karena itu, alangkah 

baiknya jika sedang menonton televisi anak usia tersebut didampingi 

oleh orangtuanya atau orang yang mampu menjelaskan arti dari suatu 

urutan kejadian agar anak mampu memahami artinya. 
89

 

 Bruner mengatakan bahwa belajar terjadi lebih ditentukan oleh cara 

seseorang mengatur pesan atau informasi dan bukan ditentukan oleh 

umur. Asumsi teori ini adalah bahwa setiap orang telah memiliki 

pengetahuan dan pengalaman yang telah tertata dalam bentuk struktur 

kognitif yang telah dimilikinya. Proses belajar akan berjalan dengan 

baik jika materi pelajaran atau inform,asi baru beradaptasi dengan 

struktur kognitif yang telah dimiliki dan telah terbentuk dalam pikiran 
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seseorang berdasarkan pemahaman dan pengalaman – pengalaman 

sebelumnya.
90

 

  Perkembangan kognitif seseorang sangat ditentukan oleh proses 

yang dijalaninya melalui peristiwa, lingkungan dan symbol – symbol. 

Berusaha sendiri untuk mencari pemecahan masalah, menghasilkan 

pengetahuan yang benar – benar bermakna sebagai pembelajaran 

khususnya  bagi peserta didik.
91

 

d. Teori David Ausubel 

 Teori belajar David Ausubel dikenal dengan teori belajar bermakna 

(meaningfull learning). Inti dari belajar bermakna ialah bahwa apa 

yang dipelajari anak memiliki fungsi bagi kehidupannya. Menurut 

Ausubel seseorang belajar dengan mensosiasikan fenomena baru 

dalam skema yang telah dimiliki. Dalam proses itu seseorang dapat 

mengembangkan skema yang ada atau mengubahnya. Saat proses 

belajar siswa menysusun sendiri apa yang ia pelajari. 
92

 

 Teori belajar bermakna Ausubel ini sangat dekat dengan inti pokok 

konstruktivisme. Selain itu, keduanya menekankan pentingnya belajar 

mengasosiasikan pengalaman, fenomena, dan fakta fakta baru ke 

dalam sistem pengertian yang telah dimiliki. Selain itu keduanya 

menekankan pentingnya similasi pengalaman baru ke dalam struktur 
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pengetahuan atau pengertian yang sudah dimiliki siswa. Keduanya 

menyatakan bahwa dalam proses belajar siswa itu aktif.
93

 

David Ausubel menekankan pada pembelajaran bermakna. Dimensi 

pertama berhubungan dengan cara informasi atau materi pembelajaran 

yang disajikan pada peserta didik melalui penerimaan dan penemuan. 

Dimensi kedua menyangkut bagaimana peserta didik dapat mengaitkan 

informasi itu pada struktur kognitif yang telah ada, meliputi fakta, 

konsep, dan generalisasi yang telah dipelajari dan diingat peserta 

didik.
94

 

B. Penelitian Terdahulu 

Penulis berusaha menemukan beberapa penelitian terdahulu 

yang relevan dengan judul skripsi penulis diantaranya : 

1. Penelitian Jumrotul Akromah dengan judul Implementasi Pendekatan 

Saintifik dalam Mengembangkan Kognitif Anak pada Kelompok A di 

TK Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta.
95

 

  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil implementasi 

pendekatan saintifik dalam mengembangkan kognitif anak pada 

kelompok A TK Nurul Umah sudah berjalan dngan baik, ditunjukkan 

dengan proses pembelajaran yang sesuai dengan perencanaan 

pembelajaran, peserta didik yang aktif bertanya, pengadaan media 
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yang kreatif, dan hasil karya yang terselesaikan dengan baik oleh 

peserta didik. 

2. Penelitian Desyka Fu‟atul Elysa dengan judul Penerapan Kegiatan 

Bermain Balok Angka dalam Mengembangkan Kemampuan Berhitung 

pada Anak Kelompok A di TK Rofi‟ul A‟la Jiwut Nglegok Blitar.
96

 

  Hasil penelitian penerapan kegiatan bermain balok dapat 

meredam kebosanan anak dalam proses pembelajaran yang ketat 

utamanya menghitung dan menulis. Bermain balok angka juga melatih 

ketangkasan dan kecerdasan serta jiwa sosial anak. 

3. Penelitian Yoke April Arfianti dengan judul Upaya Meningkatkan 

Kemampuan Kognitif Anak Melalui Kegiatan Bermain Puzzle di TK 

Dharma Wanita Ringinpitu Tulungagung Kelompok A. 
97

 

  Hasil penelitian penerapan permainan puzzle dalam 

meningkatkan kemampuan kognitif di TK Dharma Wanita Ringinpitu 

Tulungagung Kelompok A, pelaksanaan penelitian berlangsung selama 

3 siklus yaitu, siklus I, dan siklus II dan siklus III. Setiap siklus 

membahas tentang bagaimana meningkatkan kemampuan kognitif 

melalui permainan puzzle. Peningkatan kemampuan kognitif anak 

dibuktikan dari hasil rata – rata observasi kegiatan guru sebesar 70% 

mengalami peningkatan pada siklus II sebesar 73,33% dan siklus III 
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sebesar 96,66%. Jadi, penerapan pembelajaran dengan menggunakan 

permainan puzzle dapat meningkatkan kemampuan kognitif anak. 

4. Penelitian Aprilia Nurwidayanti dengan judul Peningkatan 

Perkembangan Kognitif Anak Usia Dini Melalui Permainan Flash 

Card di Pos PAUD Catteya 60 Kabupaten Jember.
98

 

  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan jognitif 

anak meningkat dengan dengan permainan Flash Card yaitu anak 

mampu mengutarakan pendapat atau persepsinya, penalarannya 

berkembang, pengembangan pemikiran, pemecahan masalah, 

pemahaman symbol, berkonsentrasi dalam pembelajaran dan 

pengembangan daya ingat. 

5. Penelitian Indah Khoirunisa dengan judul Pengembangan Kemampuan 

Kognitif Melalui Permainan Dakon Geometri pada Anak Kelompok A 

di TK Rofiul Alaa Jiwut Nglegok Blitar. 
99

 

  Hasil penelitian penerapan permainan dakon geometri yang 

dilaksanakan pada penelitian ini hasilnya efektif, pengenalan bentuk 

geometri pada anak berdampak pada kemampuan anak memecahkan 

masalah dan mengembangkan kemampuan kognitif yaitu mengenal 

bentuk – bentuk geometri. 
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6. Penelitian Vera Heryantidengan judul Meningkatkan Perkembangan 

Kognitif Anak MelaluI Permainan Tradisional (Congklak) di PAUD 

Budi Mulya Kota Manna Bengkulu.
100

 

  Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran yang 

menggunakan bermain congklak dapat meningkatkan kemampuan 

kognitif anak sesuai dengan aspek kognitifnya yaitu mengamati, 

menghitung, membagi, menganalisis serta menyimpulkan. 

7. Penelitian Desyka Fu‟atul Elysa dengan judul Penerapan Kegiatan 

Bermain Balok Angka dalam Mengembangkan Kemampuan Berhitung 

pada Anak Kelompok A di TK Rofi‟ul A‟la Jiwut Nglegok Blitar.
101

 

  Hasil penelitian menunjukkan penerapan kegiatan balaok angka 

mampu mengembangkan kemampuan berhitung anak seperti 

merangsang pemikiran dan meningkatkan penalaran. 

8. Penelitian Sri Wulandaridengan judul Implementasi Pembelajaran 

Aspek Kognitif Mengenal Lambang Bilangan pada Sentra Persiapan 

Anak Usia 4-5 tahun di Play Group Islam Terpadu Al Firdaus 

Nogosari Tahun Ajaran 2020/2021.
102
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  Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran dilakukan 

dengan baik dan sesuai dengan perkembangan anak dan telah mampu 

mencapai indicator yang ditentukan. 

9. Penelitian Liza Rozalina dengan judulPengembangan Aspek Kognitif 

Anak Usia Dini dengan Menggunakan Permainan Outdoor di PAUD 

Harapan Ananda Kota Bengkulu
103

 

  Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek kognitif anak melalui 

permainan outdoor meningkat sesuai aspek perkembangannya. 

Penelitian terdahulu tersebut dapat dibandingkan dengan penelitian 

yang akan dilakukan oleh peneliti dengan judul Penerapan Pendekatan 

Saintifik dalam Mengembangkan Kognitif Anak Usia Dini Kelompok B TK 

Dharma Wanita Persatuan Pulotondo Tulungagung melalui sebuah tabel, 

yaitu: 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

No Judul 

Penelitian 

dan Identitas 

Peneliti 

 

Hasil Penelitian 

 

Persamaan 

 

Perbedaan 

1 Implementasi 

pendekatan 

saintifik dalam 

mengembangk

an kognitif 

anak pada 

kelompok A di 

TK Nurul 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

hasil implementasi 

pendekatan saintifik 

dalam mengembangkan 

kognitif anak pada 

kelompok A TK Nurul 

Umah sudah berjalan 

Meneliti 

pendekatan 

saintifik dalam 

mengembangkan 

kognitif anak 

Rumusan masalah  

Apakah faktor 

pendukung dan 

penghambat 

implementasi 

pendekatan saintifik 

dalam mengembangkan 

kognitif anak pada 

                                                             
103

Liza Rozalina,” Pengembangan Aspek Kognitif Anak Usia Dini dengan Menggunakan 

Permainan Outdoor di PAUD Harapan Ananda Kota Bengkulu” dalam 

http://repository.iainbengkulu.ac.id diakses pada tanggal 08 Juni 2021 pukul 20.16 

http://repository.iainbengkulu.ac.id/
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Ummah  

Kotagede 

Yogyakarta 

2018 oleh 

Jumrotul 

Akromah  

 

dngan baik, ditunjukkan 

dengan proses 

pembelajaran yang 

sesuai dengan 

perencanaan 

pembelajaran, peserta 

didik yang aktif 

bertanya, pengadaan 

media yang kreatif, dan 

hasil karya yang 

terselesaikan dengan 

baik oleh peserta didik. 

kelompok A di TK 

NurulUmmah Kotagede 

Yogyakarta ? 

2 Penerapan 

Kegiatan 

Bermain 

Balok Angka 

dalam 

Mengembangk

an 

Kemampuan 

Berhitung 

pada Anak 

Kelompok A 

di TK Rofi‟ul 

A‟la Jiwut 

Nglegok 

Blitar. 2019 

oleh Desyka 

Fu‟atul Elysa 

 

Penerapan kegiatan 

bermain balok angka 

dapat meredam 

kebosanan anak dalam 

proses pembelajaran 

yang ketat utamanya 

menghitung dan menulis. 

bermain balok angka 

juga melatih kecerdasan 

dan ketangkasan serta 

jiwa sosial anak  

Meneliti kognitif 

anak  

Rumusan masalah 

Bagaimana langkah – 

langkah penerapan 

kegiatan bermain balok 

angka dalam 

mengembangkan 

kemampuan berhitung 

pada anak di TK Rofi‟ul 

A‟la Jiwut Nglegok 

Blitar? 

3 Upaya 

meningkatkan 

kemampuan 

kognitif anak 

melalui 

kegiatan 

bermain 

puzzle di TK 

Dharma 

Wanita 

Ringinpitu 

Tulungagung 

kelompok A 

2018 oleh 

Yoke April 

Arfianti 

Penerapan pembelajaran 

dengan menggunakan 

permainan puzzle dapat 

meningkatkan 

kemampuan kognitif 

anak 

Meneliti kognitif 

anak 

Rumusan masalah 

Bagaimana pelaksanaan 

perkembangan anak 

melalui kegiatan 

bermain puzzle di TK 

Dharma Wanita 

Ringinpitu Tulungagung 

Kelompok A tahun 

pelajaran 2017/2018? 

4 Peningkatan 

Perkembangan 

Kognitif Anak 

Usia Dini 

Melalui 

Permainan 

Flash Card di 

Pos PAUD 

Catteya 60 

Aspek kognitif anak 

yang berkembang 

memlui permainan Flash 

Card yaitu daya ingat 

berkonsentrasi dalam 

pembelajaran,pemahama

n symbol, pemecahan 

masalah, pengembangna 

pemikiran, penalaran dan 

Meneliti kognitif 

anak  

Teknik pengumpulan 

data  

a. Dokumentasi 

b. Catatan 

lapangan 

c. portofolio 
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Kabupaten 

Jember oleh 

Aprilia 

Nurwidayanti  

daya persepsi.. 

5 Pengembanga

n kemampuan 

kognitif 

melalui 

permainan 

dakon 

geometri pada 

anak 

kelompok A di 

TK Rofiul 

Alaa Jiwut 

Nglegok Blitar 

2020 oleh 

Indah 

Khoirunisa 

Penerapan permainan 

dakon gometri yang 

dilaksanakan pada 

penelitian ini hasilnya 

efektif, pengenalan 

bentuk geometri pada 

anak berdampak pada 

kemampuan anak saat 

memecahkan masalah 

dan mengembangkan 

kemampuan kognitif 

anak dalam mengenal 

bentuk – bentuk geometri 

Meneliti 

pendekatan 

saintifik 

Rumusan masalah 

Bagaimana langkah – 

langkah penerapan 

permainan dakon 

geometri dalam 

mengembangkan 

kemampuan kognitif 

anak kelompok A di TK 

Rofiul Alaa Jiwut 

Nglegok Blitar? 

6 Meningkatkan 

Perkembangan 

Kognitif Anak 

MelaluI 

Permainan 

Tradisional 

(Congklak) di 

PAUD Budi 

Mulya Kota 

Manna 

Bengkulu oleh 

Vera  Heryanti 

Pembelajaran yang 

menggunakan bermain 

congklak dapat 

meningkatkan 

kemampuan kognitif 

anak sesuai dengan aspek 

kognitifnya yaitu 

kemampuan anak dalam 

mengamati, menghitung 

buah congklak, membagi 

buah congklak, 

menganalisis dan 

menyimpulkan 

permainan. 

Teknik 

pengumpulan data 

menggunakan 

observasi, 

wawancara dan 

dokuumentasi 

 

Penelitian tindakan 

kelas 

7 Penerapan 

Kegiatan 

Bermain 

Balok Angka 

dalam 

Mengembangk

an 

Kemampuan 

Berhitung 

pada Anak 

Kelompok A 

di TK Rofi‟ul 

A‟la Jiwut 

Nglegok Blitar 

oleh Desyka 

Fu‟atul Elysa 

Meningkatkan 

kemampuan anak dalam 

mnyebutkan angka, 

melatih kekuatan daya 

hitung anak penerapan 

permainan balok angka 

juga dapat menjadi 

stimulasi bagi anak yang 

kurang paham terhadap 

symbol – symbol angka 

Teknik 

pengumpulan data 

menggunakan 

observasi, 

wawancara, dan 

dokumentasi 

Menerapkan kegiatan 

bermain balok angla 

8 Implementasi 

Pembelajaran 

Aspek 

Kognitif 

Mengenal 

Lambang 

Menunjukkan bahwa 

sebagian besar guru telah 

memahami konsep 

pendekatan saintifik, 

pemahaman guru  

tentang prosedur 

Teknik 

pengumpulan data 

menggunakan 

observasi, 

wawancara dan 

dokumentasi 

Penelitian tindakan 

kelas 
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Bilangan pada 

Sentra 

Persiapan 

Anak Usia 4-5 

tahun di Play 

Group Islam 

Terpadu Al 

Firdaus 

Nogosari 

Tahun Ajaran 

2020/2021 

oleh Sri 

Wulandari 

pelaksanaan 

pembelajaran saintifik 

sudah baik 

9 Pengembanga

n Aspek 

Kognitif Anak 

Usia Dini 

dengan 

Menggunakan 

Permainan 

Outdoor di 

PAUD 

Harapan 

Ananda Kota 

Bengkulu oleh 

Liza Rozalina 

Melalui permainan 

outdoor aspek kognitif 

anak mengalami 

peningkatan, anak 

mampu mengenal dan 

menghitung angka 1-10, 

mampu mengurutkan 

bilangan, mampu 

mengerjakan dan 

menyelesaikan operasi 

penjumlahan dan 

pengurangan. 

Teknik 

pengumpulan data 

menggunakan 

observasi, 

wawanvara dan 

dokumentasi 

Menggunakan metode 

penelitian kuantitatif. 

 

Penelitian yang dilakukan ini berbeda dengan penelitian – penelitian 

sebelumnya. Mayoritas terdapat persamaan pada teknik pengumpulan data. 

Penelitian ini sengaja saya targetkan pada TK yang sudah menerapkan 

pendekatan saintifik dan sering menjadi tempat penelitian, sehingga saya 

berharap bisa memperbarui penelitian – penelitian sebelumnya. Penelitian 

ini terfokus pada penerapan pendekatan saintifik dalam mengembangkan 

kognitif anak yang terlihat dengan anak – anak yang sangat aktif dan 

mampu berpikir kritis. Adanya ide baru dari peneliti, maka peneliti akan 

melakukan penelitian mengenai “Penerapan Pendekatan Saintifik Dalam 

Mengembangkan Kognitif Anak Kelompok B di TK Dharma Wanita 

Persatuan Pulotondo”.  
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C. Paradigma Penelitian 

 

Menurut pendapat Lexy J. Moleong, paradigma merupakan pola atau 

stuktur (bagian dan hubungannya) atau bagaimana bagian-bagian berfungsi 

(perilaku yang di dalamnya ada konteks khusus atau dimensi waktu). Menurut 

Harmon, paradigma adalah cara mendasar untuk mempersepsi, berfikir, 

menilai dan melakukan yang berkaitan dengan sesuatu secara khusus dengan 

visi realitas.
104

 

Paradigma yang digambarkan penulis adalah pola hubungan antara 

satu pola fikir dengan pola lainya, yakni mengenai Penerapan Pendekatan 

Saintifik dalam Mengembangkan Kognitif Anak tentang bagaimana 

pendekatan saintifiik mampu meningkatkan kognitif anak. Paradigma 

merupakan metode agar peneliti bisa melihat keadaan sosial dengan cara 

berpikir induktif.
105

Paradigma penelitian adalah kesadaran yang akan 

membawa peneliti pada metodologi penelitian. Dimana didalamnya 

mencakup metode, model, aplikasi, konsep dan teori.Secara singkat 

pengertian paradigma penelitian adalah bentuk berpikir yang menguraikan 

cara peneliti dalam memandang informasi dan data (fakta) yang ada di 

lapangan, serta reaksi/tindakan peneliti pada sebuah konsep, teori, model, 

                                                             
104

Lexy J. Moleong, Metodologi Peneltian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2005), hlm. 49  
105

Harisah Anis”Paradigma Penelitian” dalam https://www.tripven.com/ diakses pada 

tanggal 08 November 2020 pukul 13.12 

https://www.tripven.com/
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aplikasi dan ilmu. 
106

Paradigma umumnya merujuk pada cara atau pola 

berpikir atau juga cara penyelesaian masalah yang dilakukan manusia. 

Paradigma penelitian dalam skripsi ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
106

Harys”Paradigma Penelitian” dalam https://www.jopglass.com/ diakses pada tanggal 08 

November 2020 pukul 13.25 

https://www.jopglass.com/
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Bagan 2.1 Paradigma penelitian 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Penerapan 

Pendekata

n Saintifik 

Dalam 

Mengemb

angkan 

Kognitif 

Anak 

Kelompok 

B di TK 

Dharma 

Wanita 

Persatuan 

Pulotondo 

Tulungagu

ng 

 

 

 

 

Fokus Penelitian 

1 Bagaimana 

penerapan 

pendekatan saintifik 

mengamati  di TK 

Dharma Wanita 

Persatuan 

Pulotondo 

Tulungagung? 

2 Bagaimana 

penerapan 

pendekatan saintifik  

menanya di TK 

Dharma Wanita 

Persatuan 

Pulotondo 

Tulungagung? 

3 Bagaimana 

penerapan 

pendekatan 

saintifik 

mengumpulkan 

informasi di TK 

Dharma Wanita 

Persatuan 

Pulotondo    

Tulungagung 

 

Teori Penelitian 
1. John Dewey 

Mengamati 
adalah 

kegiatan 

menggunakan 
semua panca 

indera ( 

penglihatan, 

pendengaran, 
penciuman, 

peraba dan 

pengecap). 

2. Kemendikbud 
Menanya 

adalah proses 

berpikir yang 

didorong oleh 
minat 

keingintahuan 

anak tentang 

suatu benda 
atau kejadian. 

3. Kemendikbud 

Mengumpulka

n informasi 
adalah proses 

mencari 

jawaban dari 

pertanyaan – 
pertanyaan 

yang 

disampaikan 

anak pada 
tahap 

menanya. 

. 
 

Temuan 

penelitian 

Pengemba

ngan 

Kognitif 


