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MOTTO 

Man Jadda Wa Jadda. Untuk mendapatkan sesuatu kita harus berusaha. Sebab 

tidak ada keinginan yang serta merta bisa langsung terwujud tanpa usaha apapun. 

Laa yukallifullaa nafsan illaa wus’ahaa: Tak ada satu manusiapun yang hidup 

tanpa beban, hidup tanpa masalah. Tidak. Jika ada, maka sebenarnya dirinya 

adalah masalah itu sendiri.   

(Q.S. Al-Baqarah:1:286) 
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ABSTRAK 

 

 Nisaul Jannah.  Peningkatan Kecerdasan Logis Matematis dan Sains Anak 

melalui Metode Pembelajaran Eksperimen pada era Pandemi Covid-19: Studi Kasus 

di Raudhatul Athfal Persiapan Negeri Al-Hidayah Ujungbatu. Tesis. Yogyakarta: 

Program Magister, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Tarbiyah 

dan Keguruan, Universits Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2021. 

 Pembelajaran yang efektif memerlukan perencanaan yang baik. Metode 

pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran juga memerlukan 

perencanaan yang baik pula. Kecerdasan logis matematis dan sains anak dapat di 

stimulasi yang baik dengan menggunakan metode pembelajaran eksperimen. 

Metodenya dapat menarik minat dan perhatian anak, menuntutnya dalam penyajian 

lebih jelas dan mempermudah anak terhadap apa yang disampaikan pendidik. 

Sehingga kecerdasan logis matematis dan sains anak yang kurang, dapat di atasi 

dengan metode pembelajaran eksperimen walaupun proses belajar mengajar 

dilaksanakan secara daring akibat wabah covid-19 melalui aplikasi whatsapp. Dengan 

demikian ada tiga fokus utama dalam penelitian ini: (1) metode pembelajaran 

eksperimen pada era pandemic covid-19, (2) pengaruh metode pembelajaran 

eksperimen terhadap kecerdasan logis matematis dan sains anak, dan (3) implikasi 

kecerdasan logis matematis dan  sains anak terhadap perkembangan anak usia dini.  

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, subjek dalam penelitian ini 

adalah kepala sekolah, guru, orang tua dan anak. Metode pengumpulan data 

menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah redukasi data, penyajian data, penyimpulan dan uji keabsahan data. 

Hasil penelitian ini adalah: (1) metode pembelajaran eksperimen dilaksanakan 

secara daring era pandemic covid-19, karena metode in lebihi efektif, efisien, tepat 

sasaran, dan konkrit dalam membuktikan hasilnya:   (2) Pelaksanaan metode 

pembelajaran eksperimen untuk meningkatkan kecerdasan logis matematis dan sains 

anak  tetap dilaksanakan secara daring melalui aplikasi whatsapp berupa videocall, 

pesan suara, foto, rekaman video dan simulasi selama pandemic covid-19 di RAPN 

Al-Hidayah Ujungbatu; (3) kecerdasan logis matematis dan sains berimplikasi pada 

perkembangan kognitif, bahasa, sosial emosional, fisik motorik serta moral dan 

agama anak usia dini. 

 

Kata Kunci : Kecerdasan Logis Matematis dan Sains Anak, Metode 

Pembelajaran Eksperimen pada Era Pandemi Covid-19 
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ABSTRACT 

 

Nisaul Jannah. Increase in Mathematical Logical Intelligence and Children's 

Science in Experimental Learning Methods in the Covid-19 Pandemic Era: A Case 

Study in Raudhatul Athfal Preparation for the State of Al-Hidayah Ujungbatu. Thesis. 

Yogyakarta: Masters Program, Early Childhood Islamic Education Study Program, 

Faculty of Tarbiyah and Teacher Training, State Islamic University Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. 2021.    

Effective learning requires good planning. The learning method used in the 

learning process also requires good planning. Children's logical mathematical and 

scientific intelligence can be stimulated well by using experimental learning methods. 

The method can attract the interest and attention of children, demand it in a clearer 

presentation and make it easier for children to what is conveyed by educators. So that 

children's lack of mathematical logical intelligence and scientific intelligence can be 

overcome with experimental learning methods even though the teaching and learning 

process is carried out online due to the COVID-19 outbreak through the WhatsApp 

application. Thus there are three main focuses in this research: (1) experimental 

learning methods in the era of the covid-19 pandemic, (2) the effect of experimental 

learning methods on children's mathematical and scientific logical intelligence, and 

(3) implications of children's mathematical and scientific logical intelligence on early 

childhood development. 

This research is a qualitative research, the subjects in this study are the 

principal, teachers, parents and children. Methods of data collection using 

observation, interviews, and documentation. The data analysis technique used is data 

reduction, data presentation, conclusion and test the validity of the data. 

The results of this study are: (1) the experimental learning method iscarried 

out online in the era of the covid-19 pandemic, because this method is more effective, 

efficient, targeted, and concrete in proving the result; (2) the implementation of 

experimental learning to improve children‘s logical mathematical and scientific 

intelligence continuous to be carried out online trhough the whatsApp application in 

the from of video calls, voice massages, photos, video recordings and simulation 

during the covid-19 pandemic at RAPN Al-Hidayah Ujungbatu; (3) logical 

mathematical and scientific intelligence have implications for the development of 

cognitive, language, social emotional, physical motoric as well as moral and religious 

early chilhood. 

 

Keywords: Mathematical Logical Intelligence and Children's Science, 

Experimental Learning Methods in the Era of the Covid-19 Pandemic 
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mengerjakan tesis ini yang membahas tentang kecerdasan logis matematis dan sains 
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yang diberkan oleh Zat Yang Maha Pencipta, doa dan ikhtiar sehingga penulis dapat 

menyelesaikan tesis ini dan penulis dapat mengembil manfaatnya.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Anak usia dini merupakan sosok individu yang sedang menjalani proses 

perkembangan dengan pesat untuk kehidupan selanjutnya. Anak usia dini disebut 

golden age karena fisik dan  motorik anak tumbuh dan berkembang dengan 

cepat, begitu juga perkembangan emosional, intelektual maupun moral (budi 

pekerti). Untuk mengoptimalkan  seluruh aspek perkembangan anak, maka perlu 

adanya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dengan pemberian upaya 

untuk menstimulasi, membimbing, mengasuh, dan pemberian kegiatan 

pembelajaran serta diharapkan mampu menghasilkan keterampilan anak. 

Pendidikan pada anak usia dini meliputi upaya serta tindakan yang 

dilakukan para pendidik dan orang tua pada proses pengasuhan, perawatan, dan 

pendidikan anak yang menciptakan lingkungan yang memberi kesempatan anak 

mengeksplorasi pengalaman serta mengetahui dan memahami pengalaman 

belajar yang anak peroleh dari lingkungan, melalui proses pengamatan, meniru, 

dan bereksperimen
1
. 

                                                           
1
 Ni Nyoman Lemes Suciasih, Luh Putu Putrini Mahadewi, and Putu Aditya Antara, 

―PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN DLPS TERHADAP KEMAMPUAN SAINS 

PERMULAAN KELOMPOK A DI GUGUS VIII KECAMATAN BULELENG,‖ Jurnal 

Pendidikan Anak Usia Dini Undiksha 7, no. 3 (July 26, 2019): 7, 

https://doi.org/10.23887/paud.v7i2.19000. 
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Menurut Piaget dalam  pembelajaran anak usia dini, khusunya sains dan 

matematika dalam berpikir logis-matematisnya, harus bersifat konkret (nyata) 

dan aktif melalui panca inderanya. Kecerdasan logis-matematis adalah cerdas 

dalam mengolah angka dan berpikir logika. Dalam hal ini, orang yang memiliki 

kecerdasan ini, mampu mengamati atau menganalisis suatu masalah dengan 

berpikir logika, menciptakan suatu rumusan baru dan mampu menyelidiki 

masalah secara ilmiah
2
. Anak-anak yang cerdas dibidang ini suka dengan 

kegiatan menghitung yang berbau dengan angka dan logika serta peristiwa alam 

sekitanya.  

Dari sisi bahasa, sains atau science (dalam bahasa Inggris) berasal dari 

bahasa Latin yaitu dari kata scientia yang berarti pengetahuan. Sedangkan dalam 

bahasa  Jerman yaitu  wisseschaft yang berarti pengetahuan yang tersusun atau 

terorganisasikan secara sistematis. Beberapa pengertian tentang sains yang di 

kemukakan  ahli, seperti Amien yang mendifinisikan sains sebagai ilmu alamiah, 

dengan ruang lingkup zat dan energi, baik terdapat pada makhluk hidup maupun 

tak hidup, lebih banyak mendiskusikan alam (natural science) seperti Fisika, 

Kimia, dan Biologi. Sedangkan menurut Fisher, sains sebagai suatu kumpulan 

pengethuan yang diperoleh dengan menggunakan metode-metode yang 

berdasarkan  pada pengamatan dengan penuh ketelitian.  

                                                           
2
 Siti Aisyah, Sri Tatminingsih, dkk, Pembelajaran Terpadu (Tangerang Selatan: 

Universitas Terbuka, 2014). hlm. 3.4. 
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Menurut Anita Chandra Dewi bahwa eksperimen merupakan suatu ilmu 

pengetahuan yang berkaitan dengan fakta maupun  gejala alam yang tersusun 

secara sistematis yang diperoleh melalui pengamatan dan sains
3
.  Pertama, 

eksperimen sebagai proses adalah suatu metode dalam  memperoleh 

pengetahuan. Rangkaian proses dalam kegiatan sains tersebut dikenal dengan 

metode keilmuan. Kedua, eksperimen  sebagai suatu produk terdiri dari berbagai 

fakta, konsep, prinsip, hukum dan teori. Sebagai produk, eksperimen adalah 

pengetahuan yang terorganisir mengenai dunia fisik alami. Sebagai proses, 

eksperimen mencakup kegiatan menelusuri, mengamati dan melakukan 

percobaan. Ketiga, eksperimen sebagai suatu sikap atau sikap keilmuan, 

maksudnya adalah sebagai keyakinan, opini dan nilai-nilai yang harus 

dipertahankan oleh seorang ilmuwan khususnya ketika mencari dan 

mengembangkan pengetahuan yang baru. Diantara sikap tersebut adalah rasa 

tanggung jawab yang tinggi, rasa ingin tahu, disiplin, tekun, jujur, dan terbuka 

terhadap pendapat orang lain. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa eksperimen  bukan  

hanya berisi rumus-rumus atau teori-teori, melainkan juga mengandung nilai-

nilai manusiawi yang bersifat universal dan layak dikembangkan serta dimiliki 

oleh setiap individu di dunia ini, bahkan dengan begitu tingginya nilai 

                                                           
3
 Anita Chandra Dewi, ―MENINGKATKAN KEMAMPUAN SAINS ANAK USIA 

DINI MELALUI PEMBELAJARAN BERBASIS KETRAMPILAN PROSES,‖ Malih Peddas 

(Majalah Ilmiah Pendidikan Dasar) 1, no. 2 (2011): 5, 

https://doi.org/10.26877/malihpeddas.v1i2.301. 
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eksperimen bagi kehidupan, menyebabkan  pembekalan eksperimen seharusnya 

dapat diberikan sejak usia anak masih dini. 

Kegiatan bereksperimen sangat penting diberikan untuk anak usia dini 

karena banyak mengandung manfaat, yakni dapat mengembangkan kemampuan: 

(1) Eksplorasi dan investigasi, yaitu kegiatan untuk mengamati dan menyelidiki 

objek serta fenomena alam. (2) Mengembangkan keterampilan proses sains 

dasar, seperti melakukan pengamatan, mengukur mengomunikasikan hasil 

pengamatan, dan sebagainya. (3) Mengembangkan rasa ingin tahu, rasa senang 

dan mau melakukan kegiatan inkuiri atau  penemuan. (4) Memahami 

pengetahuan tentang berbagai benda baik ciri, struktur maupun fungsinya. 

Kriteria kegiatan eksperimen untuk anak usia 5-6 tahun harus sesuai 

dengan tingkat perkembangannya dimana anak usia tersebut berada pada fase pra 

operasional dan operasional konkrit. Untuk itu kegiatan eksperimen  memerlukan 

kriteria yang sesuai dengan  tingkat  perkembangan  anak, yaitu
4
: (1) Sebab 

akibat yang terlihat secara langsung. Anak usia 5-6 tahun akan sangat sulit 

menghubungkan sebab akibat yang tidak terlihat secara langsung. Hubungan 

sebab dan akibat yang terlihat secara langsung akan memudahkan anak 

mengetahui konsep sebab akibat. (2) Memberi kesempatan anak bereksplorasi. 

Guru perlu menyiapkan permainan atau alat-alat disekitarnya yang 

                                                           
4
 ―UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN SAINS ANAK MELALUI METODE 

INKUIRI PADA KELOMPOK B DI TK MOJOKERTO 3 KEDAWUNG SRAGEN TAHUN 

AJARAN 2013/2014 | Salim | PAUDIA : Jurnal Penelitian Dalam Bidang Pendidikan Anak Usia 

Dini,‖ 84–111, accessed October 27, 2021, 

http://journal.upgris.ac.id/index.php/paudia/article/view/511/464. 
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memungkinkan anak bereksplorasi. (3) Memberi kesempatan anak 

mengonstruksi pengetahuannya sendiri. Kegiatan eksperimen tidak cukup apabila 

hanya memberi tahu definisi atau nama-nama objek saja, tetapi harus 

mengenalkan dan berinteraksi langsung dengan objek tersebut melalui berbagai 

inderanya untuk membangun pengetahunnya sendiri. (4) Memungkinkan anak 

menjawab tentang persoalan ―apa‖. Karena keterbatasan anak dalam 

menghubungkan sebab akibat maka anak akan sulit menjawab tentang persoalan 

―mengapa‖, karena pertanyaan ini harus dijawab dengan logika sebab akibat. 

Oleh karena itu guru sebisa mungkin memberi persoalan tentang ―apa‖ dan 

menghindari persoalan ―mengapa‖. (5) Menekankan pada proses daripada 

produk. Permainan untuk bereksplorasi yang menyenangkan sehingga anak tidak 

berpikir hasilnya, karena proses lebih penting daripada hasil. (6) Memungkinkan 

menggunakan bahasa dan logis matematis. Memberi kesempatan anak 

menceritakan hasil eksplorasinya kepada teman dan guru, memberi kesempatan 

anak melakukan pengukuran, serta menggunakan bilangan. (7) Kegiatan yang 

menarik. Beberapa kegiatan eksperimen biasanya menyajikan berbagai 

percobaan yang menarik, dan anak beranggapan bahwa ada sulap. Misalkan 

eksperimen tisu pelangi. 

Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa metode pembelajaran 

eksperimen pada anak usia dini harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan 

anak serta memenuhi kriteria-kriteria pada perkembangan anak. Metode 

pembelajaran eksperimen harus menggunakan benda konkrit agar anak tidak 
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menghayalkan benda tersebut sehingga anak bisa mengkonstruksi 

pengetahuannya sendiri. Dalam melaksanakan metode pembelajaran eksperimen 

di Taman Kanak-kanak guru sangat perlu memahami serta menguasi metode 

pembelajaran eksperimen yang digunakan. Pengenalan eksperimen pada anak 

dilakukan dengan cara mengamati serta menyelidiki berbagai fenomena di 

lingkungan sekitarnya. Anak dapat bereksperimen melalui permainan baik benda 

hidup atau mati, dan lain-lain. Eksperimen pada anak usia dini yaitu bagaimana 

anak memahami sains dari sudut pandang anak. Metode pembelajaran 

eksperimen melatih anak dalam  menggunakan kelima inderanya untuk mengenal 

gejala dan peristiwa indera dengan meraba, mencuim, melihat, mendengar dan 

mengecap
5
 

Prinsip-prinsip metode pembelajaran eksperimen, yaitu: (1) Konkrit dan 

dapat dilihat langsung oleh anak sehingga anak dapat dilatih untuk membuat 

hubungan sebab akibat. (2) Bersifat pengalaman, pembelajaran yang 

menekankan proses pengenalan berbagai benda dan fenomena alam. (3) 

Seimbang antara kegiatan fisik dan mental. Anak dapat menggunakan kelima 

indranya untuk melakukan observasi terhadap berbagai benda, gejala benda, dan 

gejala peristiwa. (4) Sesuai tingkat perkembangan anak, baik usia maupun 

dengan kebutuhan individual anak. (5) Mengembangkan kecerdasan anak. (6) 

                                                           
5
 KADEK RESMITA DEWI et al., ―PENGARUH PENDEKATAN PEMBELAJARAN 

EKSPLORASI LINGKUNGAN SEKITAR TERHADAP KEMAMPUAN SAINS ANAK 

TAMAN KANAK- KANAK | . | Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Undiksha,‖ September 13, 

2019, 215–25, http://dx.doi.org/10.23887/paud.v7i2.18997. 
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Sesuai ragam  belajar anak karena tipe dan modalitas belajar setiap anak berbeda 

yang menyebabkan anak belajar dengan cara berbeda pula. (7) Kontekstual dan 

menggunakan banyak konteks. (8) Sebaiknya bersifat terpadu atau terintegrasi. 

(9) Menggunakan prinsip belajar, bermain dan bernyanyi. (10) Belajar dari benda 

konkrit. 

Namun pada kenyataanya guru hanya memberikan metode pembelajaran 

eksperimen dengan ceramah dan beberapa tugas. Sehingga anak tidak bisa 

mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Untuk itu melalui metode pembelajaran 

eksperimen ini permasalahan yang sering muncul di sekolah dapat diatasi dan 

menjadi referensi untuk guru dalam mengembangkan metode pembelajaran 

dengan kegiatan yang edukatif.  

RAPN Al-Hidayah Ujungbatu yang terletak di kecamatan Ujungbatu, 

Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, salah satu lembaga pendidikan anak usia 

dini yang menerapkan metode pembelajaran eksperimen untuk mengembangkan 

kecerdasan logis matematis dan sains anak walaupun dilaksanakan secara daring 

melalui aplikasi Whatsapp berupa video call, pesan suara, foto dan rekaman 

video. Hal ini disebabkan oleh penyakit yang berbahaya yaitu virus corona, salah 

satunya seperti di Swedia yang mengharuskan pemerintah untuk mengeluarkan 

kebijakan tentang anjuran untuk menjaga jarak sosial, menghindari kerumunan 

atau ditempat-tempat keramaian, masyarakat diminta untuk bekerja dari rumah 
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jika memungkinkan
6
. Indonesia sendiri terkait penangan virus corona dituangkan 

dalam Surat Edaran dari Kemendikbud pada tanggl 24 Maret 2020 No 4/2020
7
 

menganjurkan untuk tidak keluar rumah jika tidak berkepentingan mendesak, 

selain itu untuk sementara waktu seluruh kegiatan yang terdapat ditempat umum 

untuk sementara waktu ditutup dan dialihkan kerumah, seperti bekerja dari 

rumah, belajar dari rumah, menjaga jarak fisik (physical distancing).  

Berdasarkan penelitian yang didapatkan dari wawancara dengan Kepala 

Sekolah yang dilakukan oleh peneliti di RAPN Al-Hidayah Ujungbatu
8
, peneliti 

menemukan bahwa kecerdasan logis matematis dan sains anak dapat berkembang 

dengan baik melalui  metode pembelajaran eksperimen yang dilakukan secara 

online melalui aplikasi whatsapp. Materi dan tema yang digunakan sesuai dengan 

kurikulum yang telah disusun diawal semester. Media pembelajaran berupa alat 

dan bahan yang dibutuhkan selama melakukan eksperimen di rumah masing-

masing bersama orang tuanya. Kemudian, hasil dari eksperimen tersebut 

dikumpulkan kembali di aplikasi whatsapp grup. Evaluasi dan penilaian 

dilaksanakan tergantung pada materi, tema dan kegiatan yang dilaksanakan pada 

hari itu melalui whatsapp berupa video call, video, pesan suara, dan foto.  

                                                           
6
 Ingrid Pramling Samuelsson, Judith T Wagner, and Elin Eriksen Ødegaard, ―The 

Coronavirus Pandemic and Lessons Learned in Preschools in Norway, Sweden and the United 

States: OMEP Policy Forum,‖ International Journal of Early Childhood 52, no. 2 (2020): hlm. 

129–44. 
7
 Wahyu Aji Fatma Dewi, ―Dampak Covid-19 Terhadap Implementasi Pembelajaran 

Daring Di Sekolah Dasar,‖ Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan 2, no. 1 (2020): hlm. 55–61. 
8
  Hasil wawancara dengan Ibu Sri Mulia Lestari selaku Kepala RAPN Al-Hidayah 

Ujungbatu. 
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Berdasarkan penjelasan di atas, sangat menarik sekali untuk dikaji dan 

diadakan penelitian tentang peningkatan  kecerdasan logis matematis dan sains 

anak  melalui metode eksperimen pada era pandemic covid-19, studi kasus di 

Raudhatul Athfal Persiapan Negeri Al-Hidayah Ujungbatu. 

B. Fokus Penellitian 

1. Batasan Masalah 

Seperti telah dipaparkan dalam latar belakang masalah di atas bahwa 

sehubungan dengan proses pembelajaran di RAPN Al-Hidayah Ujungbatu 

selama masa pandemic covid-19, maka batasan masalah pada penelitian ini 

adalah peningkatan kecerdasan logis matematis dan sains anak melalui metode 

pembelajaran eksperimen pada era pandemic covid-19, studi kasus di Raudhatul 

Athfal Persiapan Negeri Al-Hidayah Ujungbatu. 

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini ada tiga, di antaranya sebagai berikut: 

a) Apa alasan metode pembelajaran eksperimen dilaksanakan pada era 

pandemic covid-19 di RAPN Al-Hidayah Ujungbatu? 

b) Bagaimana  pelaksanaan metode pembelajaran eksperimen dapat 

meningkatkan kemampuan logis matematis dan sains anak pada era 

pandemic covid-19 di RAPN Al-Hidayah Ujungbatu? 

c) Mengapa kecerdasan logis matematis dan sains beriimplikasi terhadap 

perkembangan anak usia dini? 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.  Tujuan Penelitian 

Dari fokus penelitian yang dikemukakan di atas, maka penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis:  

a) Mendeskripsikan alasan metode pembelajaran eksperimen dilaksanakan 

pada era pandemic covid-19 di RAPN Al-Hidayah Ujungbatu.  

b) Mendeskripsikan pelaksanaan metode pembelajaran eksperimen untuk 

meningkatkan kecerdasan logis matematis dan sains anak pada era 

pandemic covid-19 di RAPN Al-Hidayah Ujungbatu. 

c) Mendeskripsikan  implikasi kecerdasan logis matematis dan sains  

terhadap perkembangan anak usia dini. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian dalam penelitian ini seperti: 

a. Secara Teoritis 

1) Manfaat penelitian ini dapat memberikan edukasi kepada pemerhati 

pendidikan, mahasiswa serta masyarakat mengenai kecerdasan 

logis-matematis dan sains dalam metode eksperimen di era pandemi 

covid-19 di RAPN Al-Hidayah Ujungbatu. 

2) Hasil penelitian ini kemudian dapat digunakan sebagai bahan 

perbandingan dan menjadi rujukan bagi para peneliti selanjutnya 

yang mengkaji topik yang relevan. 
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b. Secara Praktis 

1) Bagi Sekolah 

Penelitian ini seyogyanya dapat menjadi masukan bagi pihak 

sekolah untuk mengembangkan program yang sesuai dengan 

kebutuhan pendidikan anak usia dini dan melakukan inovasi 

program-program sesuai perubahan dan perkembangan zaman 

dan menyesuaikan dengan situasi yang sedang terjadi agar 

masyarakat semakin tertarik dengan program yang telah di 

tentukan. 

2) Bagi Guru 

Penelitian ini seyogyanya dapat menjadi masukan bagi guru 

supaya lebih aktif berpartisipasi dalam kecerdasan logis-

matematis dan sains anak dalam metode pembelajaran 

eksperimen pada masa pandemi covid-19 seperti ini. 

3) Bagi Pemerintah Daerah 

Peneliti berharap kepada pemerintah daerah agar penelitian ini 

menjadi masukan agar lebih memperhatikan seluruh kegiatan 

pendidikan serta bisa bekerja sama dengan semua lembaga 

pendidikan, hal ini bertujuan untuk mengembangkan kegiatan 

pembelajaran secara optimal.   
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D. Kajian Pustaka 

Hasil penelitian dan karya yang telah dikaji kembali dengan subjek yang 

sama, dan merupakan uraian yang terkait dengan penelitian-penelitian yang 

berfungsi untuk mengetahui secara jelas konstribusi penulis. Penelitian yang 

dilakukan oleh Siti Masitah pada tahun 2019 dengan judul “Pengembangan 

Kecerdasan Logika Matematika Melalui Permainan Lotto Angka Di PAUD Al-

Fachri Kota Bengkulu‖
9
. Penelitian tersebut dilaksanakan di PAUD Al-Fachri 

kota Bengkulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permaianan lotto angka 

dapat mengembangkan kecerdasan logis-matematis anak usia dini secara optimal. 

Terdapat persamaan dari penelitian tersebut yaitu sama-sama untuk 

mengembangkan kecerdasan logis matematis anak. Sedangkan perbedaannya 

pada kasus penelitian ini adalah tidak hanya kecerdasan logis matematis yang 

hanya dikembangkan melainkan juga kecerdasan sains anak dengan metode 

pembelajaran eksperimen di era pandemi covid-19 yang dilakukan di RAPN Al-

Hidayah Ujungbatu. Oleh sebab itu penelitian yang penulis lakukan dapat 

melengkapi tentang bagaimana pembelajaran di masa pandemi covid-19 dengan 

menggunakan metode eksperimen untuk mengembangkan kecerdasan logis-

matematis dan sains anak usia dini. 

Penelitian kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Ditha Ramadhani, 

Fakhriah, dan Yuhasriati pada tahun 2018 yang berjudul ―Mengembangkan 

                                                           
9
 Siti Masitah, ―Pengembangan Kecerdasan Logika Matematika Melalui Permainan 

Lotto Angka Di Paud Al-Fachry Kota Bengkulu,‖ 2019. hlm. 7. 



13 

  

Kecerdasan Logis-Matemaris Anak Melalui Permaianan Congklak Angka Di TK 

IT Permata Sunnah Banda Aceh‖
10

. Penelitian tersebut dilakukan di TK IT 

Permata Sunnah Banda Aceh. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

implementasi dari permaianan congklak angka yang dapat mengembangkan 

kecerdasan logis matematis anak secara maksimal dan anak sangat antusias 

selama memainkan permainan congklak tersebut. Sementara, perbedaan pada 

penelitian ini adalah tidak hanya kecerdasan logis matematis yang dikembangkan 

melainkan juga kecerdasan sains anak dengan metode pembelajaran eksperimen 

di era pandemi covid-19 yang dilakukan di RAPN Al-Hidayah Ujungbatu. Oleh 

sebab itu penelitian ini dapat melengkapi tentang bagaimana pembelajaran di 

masa pandemi covid-19 dengan menggunakan metode eksperimen untuk 

mengembangkan kecerdasan logis-matematis dan sains anak usia dini. 

Penelitian lainnya adalah sebagaimana yang dilakukan oleh Ery Khaeriyah, 

Aip Saripudin, dan Riri Kartiyawati pada tahun 2018 dengan judul ―Penerapan 

Metode Eksperimen Dalam Pembelajaran Sains Untuk Meningkatkan 

Kemampuan Kognitif Anak Usia Dini‖
11

. Penelitian tersebut dilakukan di RA 

Baiturrahmah Cirebon. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

penggunaan  metode eksperimen dalam  pembelajaran sains dapat meningkatkan 

kemampuan kognitif pada anak usia dini. Terlihat dari hasil siklus yang 

                                                           
10

 Ditha Ramadhani, ―Mengembangkan Kecerdasan Logis Matematis Anak Melalui 

Permainan Congklak Angka Di Tk IT Permata Sunnah Banda Aceh,‖ Jurnal Ilmiah Mahasiswa 

Pendidikan Anak Usia Dini 3, no. 4 (2018). hlm.  9. 
11

 Ery Khaeriyah, Aip Saripudin, and Riri Kartiyawati, ―Penerapan Metode Eksperimen 

Dalam Pembelajaran Sains Untuk Meningkatkan Kemampuan Kognitif Anak Usia Dini,‖ 

AWLADY: Jurnal Pendidikan Anak 4, no. 2 (2018): hlm. 102–19. 
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mencapai keberhasilan lebih dari 75%. Maka terdapat perbedaan dengan 

penelitian ini. Perbedaan tersebut adalah metode eksperimen yang digunakan 

untuk mengembangkan kecerdasan logis matematis dan sains anak itu di lakukan 

pada masa pandemic covid-19 dan proses pembelajarannya secara daring yang 

akan di laksanakan di RAPN Al-Hidayah Ujungbatu. Penelitian ini dapat 

memberikan gambaran  realitas praktik dalam  mengembangkan kecerdasan  

logis matematis melalui metode eksperimen di masa pendemi covid-19 seperti ini 

untuk anak usia dini.  

Penelitian yang terakhir adalah sebagaimana yang dilakukan oleh Ruliana 

Fajriati dan Suyadi pada tahun 2020 dengan judul ―Eksperimen Sains Anak Usia 

5-6 Tahun Melalui Permainan Waterboom Mini‖
12

. Penelitian tersebut dilakukan 

di TK Nasyithatun Nisa. Hasil penelitian ini selain mengembangkan kemampuan 

sains anak juga dapat mengembangkan enam aspek perkembaangan anak yaitu 

perkembangan kognitif, bahasa, sosial-emosional, moral dan agama, fisik-

motorik serta seni. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini adalah 

menunjukkan bahwa metode eksperimen tersebut dapat mengembangkan 

kecerdasan logis matematis dan sains anak di era pandemic covid-19 yang 

dilakukan di RAPN Al-Hidayah Ujungbatu. 

 

 

                                                           
12

 Ruliana Fajriati dan Suyadi, ―Eksperimen Sains Anak Usia 5-6 Tahun Melalui 

Permainan Waterboom Mini,‖ Jurnal Audi, June 2020. Vol. 1, No. 1, hlm. 1. 
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E. Kajian Teori 

1. Kecerdasan Logis-Matematis  

a. Pengertian Kecerdasan Logis Matematis 

Menurut Saifullah
13

, kecerdasan logis matematis adalah 

kemampuan menggunakan angka dengan baik dan melakukan penalaran 

dengan benar. Sedangkan menurut Lwin
14

, menyatakan bahwa 

kecerdasan logis matematis merupakan kemampuan untuk menangani 

bilangan, pengkategorian, perhitungan, pola dan pemikiran logis ilmiah. 

Menurut Syamsu dan Nur Ihsan yang menjelaskan bahwa kecerdasan 

logis matematis adalah suatu kecerdasan yang meliputi kemampuan 

menjelaskan secara matematis, berpikir secara logis, berpikir secara 

deduktif, serta ketajaman dalam membuat pola-pola dan hubungan-

hubungan yang logis.
15

 Sedangkan berdasarkan logis matematis menurut 

Amstrong didefinisikan sebagai kemampuan menggunakan angka dengan 

baik dan melakukan penalaran yang benar. Kemampuan ini meliputi 

kemampuan menyelesaikan masalah, mengembangkan masalah dan 

menciptakan sesuatu dengan angka dan penalaran.
16

 

                                                           
13

 Saifullah, Mencerdaskan Anak (Mengoptimalkan   Kecerdasan Intelektual, 

Emosi Dan Spiritual Anak) (Jombang: Lintas Media, 2004). hlm. 8. 
14

 Lwin, May, dkk, How To Multiply Your Child’s Intelegences (Yogyakarta: 

Indeks, 2008). hlm. 18. 
15

 Nurihsan Yusuf, Syamsu, dan Junika, Landasan Bimbingan Dan Konseling 

(Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2012). hlm. 230. 
16

 Thomas Amstrong, Panduan Membantu Anak Belajar Dengan Memanfaatkan 

Multiple Intelegence-Nya (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002).  hlm. 9.  
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Logis matematis adalah kemampuan atau kapasitas angka urung 

(seperti kalimat  matematika, akuntan atau statistikan) atau penggunaan 

alasan yang baik (seperti saintis, programer computer). Kemampuan ini 

juga termasuk pada sensitivitas bentuk logika dan hubungan, pernyataan 

dan proposisi (jika-maka, sebab-akibat) fungsi dan hubungan abstrak 

lainnya. Hal ini termasuk pada kategori, klasifikasi, generelisasi, 

kalkulasi, mencobakan hipotersis.
17

  

Kecerdasan logis-matematis adalah kemampuan dalam mengenal 

serta mengaplikasikan pola-pola kategori tertentu dan dapat 

memanipulasi objek atau simbol dengan cara yang sistematis dan 

teratur
18

. Menurut Bobie de Porter, Kecerdasan Logika matematika 

adalah kemampuan seseorang dalam berhitung, bereksperimen 

menemukan suatu kebenaran dan kemampuan memecahkan masalah 

matematika. Hamzah B. Uno dkk mengatakan bahwa  kecerdasan logis 

matematis adalah seseorang yang memiliki kemampuan yang luar biasa 

dalam dalam berpikir secara induktif dan deduktif, berpikir secara logis, 

mampu memahami dan menganalisis  pola angka-angka, serta 

                                                           
17

 Ajeng Rizki dan Ayunda Sayyidatul Safira dan Ifadah, Pembelajaran Sains 

Dan Matematika Anak Usia Dini, Pertama (Gersik: Caremedia Comunication, 2020). 

hlm. 2-3. 
18

 Christine Wibhowo and Ridwan Sanjaya, Stimulasi Kecerdasan Anak 

Menggunakan Teknologi Informasi (Elex Media Komputindo, 2011), hlm. 99. 
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menyelesaikan masalah dengan sangat cepat dan menggunakan 

kemampuan berpikir logis
19

.  

Kecerdasan logis-matematis adalah kemampuan menggunakan 

angka secara efektif dan penalaran dengan baik
20

. Seeorang yang 

memiliki kecerdasan logis-matematis tidak mudah bingung dalam 

menghadapi persoalan,  berpikir nalar yang sangat mudah 

mengembangkan sebab akibat, dapat menjadi organisator dan memiliki 

nilai matematika yang tinggi.  

Kemampuan yang berkenaan dengan angka dan penalaran ini 

merupakan salah satu potensi intelektual seseorang untuk mengikuti 

proses pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu proses perkembangan 

kognitif, psikomotor dan afektif ketika seseorang berada pada lingkungan. 

Perkembangan kecerdasan logis matematis di lingkungan pendidikan 

menurut Permendikbud nomor 137 tahun 2014 dimasukkan ke dalam 

aspek kognitif. Berikut tingkat pencapaian perkembangan kognitif anak 

usia 5-6. 

Tabel 1.1 Tingkat Pencapaian Perkembangan Logis Matematis Anak 

Usia 5-6 Tahun 

Lingkup 

Perkembangan 

Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak 

Usia 5-6 Tahun 

Belajar dan 

Pemacahan Masalah 

a) Menunjukkan aktivitas yang bersifat 

eksploratif dan menyelidik (seperti apa 

                                                           
19

 Yeyi Gusla Nengsih, S Kom, and M Kom, MATEMATIKA DISKRIT (Jakad 

Media Publishing, 2020), hlm. 9. 
20

 Zalyana, Konsep Pembelajaran Anak Usia Dini (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 

2016), hlm. 148. 
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yang terjadi ketika air ditumpahkan). 

b) Menyelesaikan permasalahan yang terjadi 

di kehidupan sehari-hari dengan fleksibel, 

baik, dan dapat diterima orang lain. 

c) Menerapkan pengalaman dan ilmu yang 

dimiliki ke dalam kehidupan. 

d) Bersikap kreatif dan inovatif dengan 

menggunakan ide yang unik dalam 

menyelesaikan permasalahan. 

Berpikir Logis 1. Dapat membedakan objek sesuai 

ukurannya, seperti ―lebih dari‖; ―kurang 

dari‖ dan ―paling/ter‖. 

2. Berinisiatif untuk menentukan tema 

permainan, seperti mengajak 

bermain/berpura-pura seperti burung. 

3. Merancang kegiatan yang ingin 

dilakukan. 

4. Belajar mengetahui adanya sebab akibat 

atas sesuatu yang terjadi (penyebab angin 

bertiup, air membuat basah). 

5. Dapat mengelompokkan benda sesuai 

ukuran, warna, dan bentuk. 

6. Dapat mengelompokkan benda sesuai 

dengan pasangannya yang bervariasi. 

7. Belajar pola ABCD-ABCD 

8. Mampu menyusun benda sesuai urutan 

ukuran dari terkecil hingga terbesar 

ataupun sebaliknya. 

Berpikir Simbolik 1. Menyebutkan angka 1-10.  

2. Dapat berhitung dengan lambang 

bilangan. 

3. Mencocokkan angka dengan lambangnya. 

4. Belajar jenis lambang huruf vocal dan 

konsonan. 

5.  Dapat mendeskripsikan berbagai objek 

dalam bentuk tulisan ataupun gambar 

(belajar mengikuti garis-garis pensil di 

buku latihan). 
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b. Indikator Kecerdasan Logis Matematis  

Seorang anak mulai memiliki kecerdasan logis saat balita dan 

semakin berkembang pada usia remaja hingga dewasa awal. Kecerdasan 

logis kemudian akan berkurang pada usia 40 tahun hingga masa tua
21

. 

Berikut adalah indikator penentu kecerdasan logis matematis seseorang 
22

. 

1) Anak dapat menghitung angka di luar kepala dengan mudah dan tepat 

2) Anak menyukai bidang matematika dan ilmu pasti 

3) Anak senang bermain game atau memecahkan masalah teka-teki yang 

menurut penalaran dan berpikir logis 

4) Anak senang membuat eksperimen dari pernyataan 

5) Anak selalu mencari pola, keteraturan, atau logis dalam berbagai hal 

6) Anak tertarik pada perkembangan-perkembangan baru di bidang sains 

7) Anak tertarik pada banyak hal yang melibatkan penjelasan rasional 

8) Anak mampu berbipikir dengan yang jelas, abstrak, tanpa kata dan 

gambar 

9) Anak peka terhadap kesalahan penalaran dalam perkataan dan tindakan 

orang 

10) Anak senang apabila segala sesuatu diukur, dikategorikan, dianalisis, 

atau dihitung jumlahnya dengan cara tertentu‖ 

                                                           
21

 Thomas Amstrong, Sekolah Para Juara (Bandung: Kaifa, 2002). hlm. 42. 
22

 Tadkirotun Musfiroh, Pengembangan Kecerdasan Majemuk (Jakarta: Universitas 

Terbuka, 2010). hlm. 35 
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Kecerdasan matematis dan logis anak dapat diketahui dari aktivitas 

anak yang terus ingin tahu dan bertanya pada orang tua tentang suatu 

kejadian. Orang tua dapat menjelaskan sebab akibat dari kejadian tersebut 

dengan perlahan. Pertanyaan yang sering ditanyakan anak adalah mengapa 

terjadi petir, hujan, kilat, gempa bumi, air mendidih, dan sebagainya. Anak-

anak yang cerdas matematis dan logis juga senang merancang suatu 

kegiatan dengan strategi yang baik. 

Berikut adalah indikator penentu kecerdasan logis matematis anak
23

. 

Tabel 1.2. Indikator Kecerdasan Logis Matematis Anak Usia Dini  

Kecerdasan Logis Matematis 

Ciri-ciri Memiliki kepekaan terhadap pola logis dan mampu 

memahami pola nomor dan mengolahnya dalam 

pikiran. 

Cara belajar Menggunakan logika matematika seperti melalui 

angka, bertanya, berpikir, menduga, mencoba, 

menghitung, menimbang, mengklasifikasikan, 

mengurutkan dan juga mengontruksikan. Orang 

dewasa menyediakan berbagai alat permainan 

konstruktif dan juga sering memberikan sesuatu yang 

berkaitan dengan pemecahan masalah sehingga anak 

terlatih untuk bertanya untuk mencoba dan 

menemukan jawaban. 

Cara untuk 

mengetahui 

a. Kesenangan anak pada angka, berhitung, dan 

mampu membaca angka. Anak yang memiliki 

kecerdasan logis matematis cepat dan efektif dalam 

melakukan kegiatan matematika seperti  

menjumlah, mengurangi, dan membaca simbol 

angka. 

b. Anak mampu memecahkan masalah dengan logis, 

mereka memahami permasalahan dan mengetahui 

sebab akibat dari suatu masalah tersebut. 

c. Mereka menyukai bertanya dan selalu memiliki 

rasa ingin tahu. 
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d. Mereka cenderung melakukan manipulassi 

lingkungan dan menggunakan strategi trial and 

error, membuat dugaan serta mengujinya. 

e. Mereka memiliki kecenderungan untuk konstruktif, 

bermain dengan hal-hal berpola, permainan yang 

memiliki strategi, atau permainan dengan 

computer. 

f. Cenderung suka menyusun sesuatu berdasarkan 

kategori atau urutan seperti besar ke kecil, pendek 

ke panjang, atau mengklasifikasikan beberap benda 

berdasarkan kategorinya. 

 

Ciri-ciri seseorang memiliki kecerdasan logis-matematis seperti:
24

 (1) 

Penasaran dan sering bertanya tentang cara kerja suatu hal, (2) menyukai 

pekerjaan atau permainan yang berbau dengan angka, (3) memilliki 

ketertarikan dalam permainan matematika dan computer dibandingkan 

dengan permainan lain, (4) menyukai teka-teki logika atau persoalan angka 

yang sulit, mendapatkan nilai matematika yang relatif tinggi, (5) sering 

melakukan eksperimen tentang ilmu pasti pada saat pelajaran ataupun 

waktu luangnya untuk menemukan fakta, (6) mampu menganalisis suatu 

objek yang ada di lingkungan dan mengerti fungsi objek tersebut
25

, (7) 

menguasai konsep jumlah dan prinsip sebab akibat, (8) menggunakan 

simbol-simbol abstrak untuk menjelaskan objek yang konkret, 

menggunakan teknologi untuk memecahkan masalah matematika, (9) 

                                                           
24

 Agus Wardhono and Yuyun Istiana, Prosiding Seminar Nasional 2018 Jilid 1: 

Memaksimalkan Peran Pendidik Dalam Membangun Karakter Anak Usia Dini Sebagai 

Wujud Investasi Bangsa, vol. 1 (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

PGRI Ronggolawe Tuban, 2018). hlm. 8. 
25

 Adi W. Gunawan, Born to be Genius,  (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 

2011), Cetakan ke-5, hlm.  111.  
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memiliki cara berpikir yang logis dengan mengumpulkan bukti-bukti, 

membuat hipotesis, merumuskan, dan berargumentasi yang kuat, (10) 

memiliki kertarikan dengan profesi di bidang akutansi, teknologi, hukum, 

mesin dan teknik. 

c. Faktor-faktor Perkembangan Kecerdasan Logis Matematis 

Kecerdasan logis matematis memang dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, diantaranya:
26

 

1) Faktor Herediter ( faktor bawaan dari keturunan ).  

Semua anak mempunyai gen pembawa kecerdasan dengan kadar yang 

dapat berbeda-beda.  

2) Faktor Lingkungan  

Semenjak lahir anak mulai berinteraksi dengan lingkungan tempat 

hidupnya. Ketika panca indera mulai berfungsi anak akan semakin 

banyak berhubungan dengan lingkungan. Lingkungan berpengaruh 

besar pada kecerdasan anak.  

3) Asupan Nutrisi pada Zat  

Makanan Nutrisi merupakan salah satu faktor yang mendukung 

perkembangan kecerdasan anak. Jumlah nutrisi harus memenuhi batas 

kemampuan tubuh untuk menyerapnya dalam keadaan yang 

                                                           
26

 Eni Purwaningtyastuti, ―MENINGKATKAN KECERDASAN LOGIKA-

MATEMATIKA ANAK MELALUI BERMAIN BALOK KELOMPOK A DI TK AN 

NISA‘ MARDITANI CELEP KEDAWUNG SRAGEN TAHUN AJARAN 2011/2012,‖ 

Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012. hlm. 7. 
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berlebihan, nutrisi tersebut tidak dapat diserap bagaimana fungsinya. 

Bahkan dapat menimbulkan efek samping yang kurang baik. 

4) Aspek kejiwaan  

Kondisi emosi bernilai penting dalam menumbuhkan bakat dan minat 

anak sehingga akan sangat berpengaruh pada tingkat kecerdasan anak. 

d. Manfaat Kecerdasan Logis Matematis 

Berdasarkan literatur yang disampaikan oleh direktorat pendidikan 

madrasah, kecerdasan logika matematis yang dimiliki oleh anak-anak dapat 

terus dikembangkan agar anak memiliki peluang menjadi peneliti yang 

andal. Selain menjadi peneliti, anak yang cerdas juga dapat menjadi 

ilmuwan, akuntan, filosof, programer, dan profesi lainnya yang 

membutuhkan kemahiran berpikir cepat dan logis. Hal itu menunjukkan 

adanya manfaat yang penting dari logika matematika untuk masa depan 

anak. Berikut adalah uraian manfaat logika matematika bagi anak.
27

 

1) Melatih anak untuk berpikir logis dalam penyelesaian suatu masalah. 

2) Sebagai wadah bagi anak untuk mengembangkan kemampuan berpikir 

kognitif agar optimal. 

3) Sebagai solusi bagi seseorang atau anak agar mahir berhitung dan 

membuat program komputer. 

                                                           
27

 M. Fadhillah, ―Pengembangan Permaianan Monrakel Sebagai Media Untuk 

Menstimulasi Kecerdasan Logika Matematika Anak Usia Dini,‖ Jurnal CARE (Children 

Advisory Reasech and Education) Vol. 4, No. 1 (2016): hlm. 17–18. 
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4) Menjadikan seseorang lebih terampil, kreatif dan inovatif dalam 

menghadapi berbagai tantangan kehidupan.  

Bidang pekerjaan ataupun profesi yang dapat diraih oleh orang yang 

memiliki kecerdasan logis-matematis ini seperti ahli sains, ahli iklim, ahli 

sandi, programmer, guru atau dosen ilmu pasti, banker, peneliti, penulis di 

bidang teknik, analisis keuangan, akuntan, Air Traffiroller (ATC), pengatur 

lalu lintas udara, juru kasir atau pialang, ahli statistic atau auditor 

meteorology, analisis investasi, analisis keuangan, teknisi atau engineer
28

. 

Uraian-uraian tersebut menjadi simpulan bahwa kecerdasan logika 

matematika memberi manfaat besar pada pola pikir seseorang dalam 

menyelesaikan masalah. Logika matematika juga dapat dikembangkan 

dengan cara meningkatkan kemampuan berpikir, berhitung, bekerja kreatif, 

dan inovatif dalam menghadapi berbagai persoalan. 

2. Sains Untuk Anak Usia Dini 

a. Pengertian Sains Untuk Anak Usia Dini 

Kata sains berasal dari bahasa latin ―scientia” yang berarti 

pengetahuan. Menurut Webster new collegiate dictionary maka sains 

adalah pengetahuan yang didapat dari pembelajaran serta pembuktian 

atau pengetahuan yang melingkupi kebenaran umum dari hukum alam 

                                                           
28

 Sarrah Ulfa, ―Apakah kecerdasan logis matematis?,‖ Desember 2020, 
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25 

  

yang  terjadi. Neuman  mengatakan sains tidak seharusnya menekankan 

pembelajaran pada anak mengenai fakta tetapi seharusnya melibatkan 

mereka dalam proses pemahaman dunia mereka melalui observasi mereka 

dalam proses pemahaman dunia mereka melalui observasi manipulasi dan 

menjadikan mereka terlibat dalam aktivitas dan materi sains. Carin dan 

Sund  mengartikan sains sebagai suatu sistem untuk memahami alam 

semesta dengan melakukan observasi serta eksperimen. Menurut Dodge, 

Colker, dan Heroman, 2000 sains adalah kombinasi antara kemampuan 

proses bagaimana anak belajar dan apa yang anak pelajari.
29

 

Anak usia dini memiliki sifat unik karena selalu ingin tahu apa 

yang ada di lingkungan sekitarnya. Dalam pembelajaran sains, tentu saja 

hal ini dapat dijadikan salah satu kondisi yang menguntungkan bagi guru 

karena guru dapat dengan mudah mengarahkan anak-anak dalam kegiatan 

belajar yang bersifat investigasi sesuai dengan prinsip-prinsip 

konstruktivisme dan inkuiri. 

―Kegiatan bermain sains juga dapat mengembangkan kemampuan 

intelektual anak. Menurut Jamaris 2006, kegiatan pengenalan sains untuk 

anak usia dini antara lain untuk mengembangkan kemampuan berikut:
30

, 

1) observasi yaitu anak berlatih untuk menggunakan semua inderanya; 2) 
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 Safira dan Ifadah, Pembelajaran Sains Dan Matematika Anak Usia Dini. hlm. 

2-3. 
30

 Libri Rizka Puri Windarta dan Suyadi, ―Pengembangan Modul Bermain Sains 

Melalui Inkuiri Terbimbing Untuk Meningkatkan Kemampuan Kognitif Dan Sosial 

Emosional Anak,‖ Genius Vol. 1 No. 1 (June 2020): hlm. 4. 
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klasifikasi yaitu berlatih mengelompokkan benda-benda berdasarkan ciri-

ciri tertentu. Ciri yang digunakan dapat berupa warna, ukuran (besar-

kecil, tinggi rendah), bentuk dan fungsi; 3) melakukan pengukuran yaitu 

menggunakan alat ukur untuk mengukur jarak, berat dan volume dimulai 

dari alat ukur non standar menuju alat ukur standar. Menggunakan 

bilangan, yaitu angka untuk menyatakan sesuatu secara kuantitatif. Anak 

juga dapat menghitung banyak benda, membaca angka seperti pada alat 

ukur dan menulis angka; 4) mengenal produk teknologi, yaitu 

mengenalkan berbagai produk teknologi dan cara menggunakannya; 5) 

mengenal berbagai benda tak hidup serta gejalanya, yaitu berinteraksi, 

melakukan eksplorasi, dan percobaan sederhana dengan berbagai benda 

seperti angin, api, dan magnet; 6) mengenal berbagai benda hidup dan 

gejalanya, misalnya pada tumbuhan, binatang dan makhluk hidup 

lainnya.‖   

Kemampuan proses adalah memberikan anak-anak untuk 

memperoses informasi baru melalui pengalaman nyata. Kemampuan 

proses ini juga dikenal sebagai kemampuan inkuiri yaitu proses bertanya 

yang dapat berkembang pada anak usia dini, artinya ini mendukung rasa 

ingin tahu dan eksplorasi natural anak. dapat disimpulkan bahwa hakikat 

sains dalam pengetahuan tentang suatu kebenaran umum yang 

pembuktiannya dilakukan melalui observasi dan eksperimen untuk 

memahami alam semesta. 
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b. Proses Sains Bagi Anak Usia Dini 

Sains merupakan bagian penting dalam kehidupan anak. Setiap 

hari anak bermain dan berinteraksi dengan lingkungannya. Anak 

memiliki peluang yang sangat luas dalam mengeksplorasi lingkungannya 

melalui bermain. Dengan berinteraksi dan bereksplorasi terhadap 

lingkungannya anak memperoleh pengalaman belajar yang kaya.  

Pengalaman belajar yang dapat dibentuk melalui berekplorasi 

terhadap lingkungannya antara lain: 1) terbentuknya pegetahuan yang 

semakin luas, 2) pengalaman proses, 3) pembentukan sikap, 4) 

kemampuan memecahkan masalah. Pengalaman yang pertama berkaitan 

dengan terbentuknya konsep-konsep sains, seperti nama-nama binatang, 

nama-nama tanaman, bentuk-bentuk pola, konsep bilangan, pola, 

struktrur bagian-bagian, batuan, cuaca, api, air, benda-benda langit dan 

sebagainya. Semakin banyak anak berinteraksi dengan lingkungannya, 

maka semakin banyak pula skema yang terbentuk dalam pikiran anak. 

oleh karena itu, anak diberi keleluasan dalam berinteraksi dengan 

lingkungannya.
31

  

Pengalaman yang kedua berkaitan dengan pengalaman proses 

sains. Anak merupakan seorang saintis kecil. Anak suka mengamati 

benda-benda yang ada di sekitarnya melalui penginderaannya, misalnya 
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 Evania dan  Yafie, Sutama dan I Wayan, Pengembangan Kogniitif (Sains Pada 
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melihat, mencium, meraba, mendengarkan dan merasakan. Pengalaman 

penginderaan ini akan membawanya kepada pengetahuan baru tentang 

apa yang ada di sekitarnya. Anak sering bertanya-tanya dan menyanyakan 

segala sesuatu yang ada di sekitarnya kepada orang lain. Selain itu anak 

suka bermain (bereksplorasi) benda-benda yang ada di sekitarnya serta 

menceritakannya (mengomunikasikan) kepada orang lain. Pengalaman 

proses ini akan sangat memperluas pengetahuan anak terhadap konsep-

konsep sains.  

Pengalaman sains yang ketiga yaitu anak belajar tentang sikap 

ilmiah. Sikap ilmiah ini antara lain rasa ingin tahu yang tinggi. Sikap-

sikap ilmiah tersebut antara lain seperti rasa ingin tahu yang tinggi, suka 

mempertanyakan sesuatu, objektif, dan terbuka. Selain itu, ketika 

melakukan proses sains, anak mendapatkan rasa senang, suka mencoba-

coba, berani dan suka berimajinasi serta berupaya untuk memecahkan 

masalahnya.  

Pengalaman sains yang keempat adalah anak terbiasa 

memecahkan masalahnya sehari-hari dengan pengetahuannya, proses dan 

sikap sains yang sudah dipelajarinya. Misalnya ketika anak ingin 

membuat bola dari pasir dan karena pasirnya kering maka bolanya tidak 

jadi. Akhirnya anak mencari air dan mencampurnya dengan pasir 

sehingga mudah dibentuk menjadi bola pasir. Dalam konteks ini, 

mungkin anak mencoba-coba berapa banyak air yang akan diperlukan 
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sehingga bola pasirnya terbentuk. Dalam konteks ini, anak telah 

menggunakan pengetahuan sainsnya untuk memecahkan masalah yang 

dihadapinya. Ini berarti anak menggunakan sains sebagai teknologi 

(science as technology).  

Sains bagi anak usia dini bukanlah hanya sekedar fakta, melainkan 

melibatkan aktivitas mengobservasi tentang apa yang terjadi, 

mengklasifikasikan atau mengorganisasikan informasi, memprediksi 

tentang apa yang akan terjadi, menguji prediksi melalui kegiatan 

terbimbing serta merumuskan kesimpulan. Hal ini senada dengan yang 

disampaikan oleh Eggres (2010) yang menguraikan beberapa aktivitas di 

dalam proses ilmiah dalam konteks pembelajaran sains untuk anak usia 

dini sebagai berikut:
32

 

1) Observasi  

Salah satu cara observasi ialah dengan mengamati proses 

perkembangan biji pada tanaman hingga menjadi biji kembali. 

Dengan begitu, anak dapat mengetahui bagian organ tumbuhan 

beserta karakternya, seperti warna kelopak, akar, permukaan, duri, 

buah, batang, dan sebagainya. Anak juga dapat melihat pengaruh air, 

udara, suhu, cahaya, dan unsur abiotic lainnya pada pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman. 
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2) Prediksi  

Untuk menguji pola pikir anak, guru dapat memberikan 

pertanyaan yang bersifat kritis agar siswa tidak sembarangan dalam 

menebak jawaban. Dengan begitu, anak menjadi berpengetahuan luas 

dan selalu ingin tahu sebab akibat suatu kejadian. 

3) Melakukan Percobaan  

Guru dapat mengajak anak untuk melakukan eksperimen yang 

berdasarkan rasa ingin tahu anak atas kejadian yang terjadi di 

sekitarnya, seperti unsur tanah, air, cahaya matahari, biji, bunga, dan 

sebagainya. Guru dapat mencatat kegiatan siswa selama 

berlangsungnya ekperimen. Guru juga dapat memberikan kertas dan 

alat tulis kepada siswa agar siswa dapat mencatat hasil eksperimen 

itu berdasarkan pengalamannya. 

4) Menginterpretasikan 

Setelah melaksanakan eksperimen, guru dapat meminta anak 

untuk menginterpretasikannya berdasarkan pengalaman tiap anak. 

Guru pertama-pertama bertanya mengenai alasan dan sebagainya 

yang bersifat open-ended. Kemudian siswa diminta menyimpulkan 

kejadian itu menggunakan bahasanya sendiri. 

c. Evaluasi Proses dan Hasil Belajar Anak 

Kegiatan evaluasi merupakan suatu kesempatan untuk 

merefleksikan pengalaman anak serta sebagai alat unruk mengetahui 
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kemajuan proses maupun hasil belajar anak yang dicapai oleh anak. Jika 

tujuan evaluasi itu dilihat dari sisi implikasi dan konsekuensi yang lebih 

jauh, maka tujuan penelitian tersebut dimaksudkan untuk merencanakan 

kurikulum pengembangan anak.  

Kedudukan perkembangan dan kemajuan anak serta langkah-

langkah tindak lanjutannya dapat diketahui secara baik dan sistematik dari 

mulai rangkaian kegiatan evaluasi yang dilaksanakan terdapat beberapa 

jenis dan cara melakukan evaluasi pembelajaran sains pada anak usia dini, 

di antaranya dimulai:
33

 

1) Observasi atau Pengamatan  

Observasi adalah cara mengumpulkan data penilaian yang 

pengisiannya berdasarkan pengamatan langsung terhadap sikap dan 

perilaku anak. Agar data perkembangan anak selama mengikuti 

program sains dapat diperoleh secara rinci atau akurat, serta tidak ada 

bagian yang terlewatkan maka sebaliknya guru menggunakan 

pedoman observasi yang tepat.  

2) Percakapan atau Interview  

Percakapan adalah metode penilian yang dilakukan melalui 

bercakapcakap atau wawancara antara anak dengan guru, baik di 

dalam kelas maupun di luar kelas. Percakapan sangat berguna untuk 
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menggali secara langsung tentang apa yang sedang dirasakan, 

dipikirkan dan diinginkan anak. Dari percakapan sebaiknya guru selalu 

memegang daftar cek perkembangan anak, sehingga segala hasilnya 

terdokumentasikan.  

3) Pemberian Tugas  

Pemberian tugas adalah suatu metode penilaian di mana guru 

dapat memberikannya setelah melihat hasil kerja anak. Pemberian 

tugas dalam kegiatan sains berpasangan maupun individual sehingga 

hasil pemberian tugas dapat berupa satu karya kelompok, sepasang 

atau seorang anak. Hal terpenting dalam pemberian tugas pada 

aktivitas sains yang harus dinilai bukan hanya hasilnya, guru juga 

harus menilai bagaimana proses sains dilaksanakan oleh setiap anak. 

d. Sains dalam Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini 

Menurut Rutherford dan Ahlgren dalam Seefeldt and Barbour
34

 

sains adalah salah satu bagian yang sangat penting dan menjadi dasar 

dalam program pendidikan anak usia dini. Anak setiap hari berinteraksi 

dengan lingkungan alam yang ada di sekitarnya. Anak dihadapkan dengan 

benda-benda, cuaca, peristiwa siang dan malam setiap hari. Anak 

merupakan saintis, karena anak akan berpikir, membentuk konsep dan 

memecahkan masalah yang dihadapinya sehari-hari. Hal yang akan 
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menjadikan anak memiliki kesadaran sains dan ini sangat mendukung 

perkembangan kecerdasannya. Oleh karena itu orang dewasa termasuk 

pendidik anak usia dini harus menyadarinya tentang hal ini dan jangan 

sampai menghambatnya  dalam mengeksplorasi lingkungannya.  

Kurikuklum sains pendidikan anak usia dini sesuai dengan 

program perkembangan anak usia dini. Pertama, dilihat dari tema yang 

dieksplorasi dalam struktur kurikulum pendidikan anak usia dini cukup 

representative. Jenis tema yang ada di kurikulum 2013 PAUD adalah 

diriku, lingkunganku, tanaman, binatang, air, api, udara, kehidupan di 

desa dan kota, alam semesta. Semua tema yang disajikan dan dieksplorasi 

oleh anak usia dini berkaiatan dengan sains.
35

 

Kedua, ditinjau dari kompetensi yang hendak dicapai meliputi 4 

kompetensi inti yakni spiritual, kompetensi, sosial, pengetahuan dan 

keterampilan. Masing-masing kompetensi inti dijabarkan ke dalam 

kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang terkait dengan sains antara 

lain: 1) memiliki perilaku yang mencerminkan hidup sehat, 2) memiliki 

perilaku yang mencerminkan sikap ingin tahu, 3) memiliki perilaku yang 

mencerminkan sikap kreatif, 4) memiliki perilaku yang mencerminkan 

sikap tanggungjawab, 5) memiliki perilaku yang mencerminkan sikap 

jujur, 6) mengetahui cara hidup sehat, 7) mengetahui cara memecahkan 

masalah sehari-hari dan berperilaku kreatif, 8) mengenal benda-benda di 
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sekitarnya (nama, warna, bentuk, ukuran, pola, sifat, suara, tekstur, 

fungsi, dan ciri-ciri lainnya, 9) mengenal lingkungan alam (hewan, 

tanaman, cuaca, tanah,air, batu-batuan dan lain-lain), 10) mengenal 

teknologi sederhana (peralatan rumah tangga, peralatan bermain, 

peralatan pertukangan, dll), 11) menyelesaikan masalah sehari-hari  

secara kreatif, 12) menyampaikan tentang apa dan bagaimana benda-

benda di sekitar yang dikenalnya (nama, warna, bentuk, ukuran, pola, 

sifat, suara, tekstur, fungsi dan ciri-ciri lainnya) melalui berbagai hasil 

karya, 13) menyajikan berbagai karya yang berhubungan dengan 

lingkungan alam (hewan, tanaman, cuaca, tanah, air, batu-batuan, dll) 

dalam bentuk gambar, bercerita, bernyanyi, dan gerak tubuh. 

Menggunakan teknologi sederhana untuk menyelesaikan tugas dan 

kegiatannya (peralataan rumah tangga, peralatan bermain, peralatan 

pertukangan, dll). 

3. Metode Pembelajaran Eksperimen 

a. Pengertian Metode Pembelajaran Eksperimen 

Pendidikan  pada  anak  usia  dini merupakan  upaya dalam  

mendidik anak dengan  memberikan rangsangan yang tepat, membimbing,  

mengasuh,  dan  memberikan  kegiatan  belajar  yang  diharapkan  mampu 
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menghasilkan  kemampuan kreatifitas ketrampilan pada anak usia dini
36

. 

Oleh karena itu, para pendidik dituntut kreatif dalam  menggunakan media 

dan metode pembelajaran yang tidak monoton dan agar menciptakan anak 

yang kreatif pula, salah satunya dengan menggunakan metode 

pembelajaran eksperimen dalam mengajar. 

Adapun metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik anak 

usia dini seperti: bermain, karyawisata, bercakap-cakap, bercerita, 

demonstrasi, eksperimen, proyek atau pemberian tugas. strategi tersebut 

sesuai dengan perkembangan anak usia dini, sebagaimana yang tercantum 

dalam Permendiknas No.137 Tahun 2014 yaitu Tentang Nilai Agama dan 

Moral, Bahasa, Kognitif, Fisik Motorik, dan Sosial-Emosional. 

Eksperimen adalah salah satu cara anak melakukan berbagai 

percobaan yang dapat dilakkukan anak sesuai dengan usianya, guru sebagai 

fasilisator, alat berbagai percobaan sudah dipersiapkan oleh guru
37

. 

Sudirman mengungkapkan bahwa metode pembelajaran eksperimen 

merupakan suatu kegiatan pembelajaran dengan melakukan uji coba atau 

percobaan secara langsung untuk membuktikan suatu pengetahuan. Selaras 

dengan yang digunakan Ali bahwa metode pembelajaran eksperimen ini 

secara langsuung melibatkan anak dalam memproses pengetahuan melalui 
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kegiatan percobaan untuk memudahkan mereka dalam memahami materi 

pelajaran.
38

 Metode pembelajaran eksperimen ialah metode di mana anak 

melakukan kegiatan secara mandiri melalui percobaan dengan mengamati 

secara langsung dan menarik kesimpulan dari hasil percobaan sebagai 

laporan.  

Metode pembelajaran eksperimen menurut Djamrah adalah cara 

menyajikan pembelajaran, di mana anak yang melakukan percobaan 

dengan mengalaminya sendiri sesuatu yang dipelajari. Dalam proses 

belajar mengajar dengan metode eksperimen anak mengikuti setiap proses, 

mengamati setiap objek, keadaan atau suatu proses. Dengan demikian, anak 

dituntut untuk mengalami sendiri, mencari kebenaran, mencoba mencari 

hukum, dan menarik kesimpulan dari suatu proses yang dialaminya
39

. 

Metode pembelajaran eksperimen adalah metode pembelajaran yang 

mendorong dan memberikan anak kesempatan untuk melakukan percobaan 

sendiri, sehingga anak dapat membuktikan dan mengetahui langsung hasil 

percobaannya sendiri. Metode pembelajaran eksperimen juga salah satu 

cara mengajar dimana siswa melakukan suatu percobaan tentang suatu hal, 

mengamati prosesnya serta menuliskan hasil percobaannya, kemudian hasil 

pengamatannya itu disampaikan ke kelas dan dievaluasi oleh guru. Metode 
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pembelajaran eksperimen memberikan pengalaman secara langsung kepada 

anak karena melibatkan seluruh panca inderanya dalam proses 

pemerolehan informasi. Peserta didik dapat mengamati, melakukan dan 

membuktikan sebuah kegiatan yang dipilih. Metode pembelajaran 

eksperimen dapat melatih keterampilan sosial, keterampilan fisik dan 

emosional anak usia dini. Pengalaman langsung dan keterlibatan fisik anak 

dalam proses pembelajaran akan memberikan pemahaman yang tertanam 

dalam ingatan anak sehingga akan diperoleh hasil belajar yang maksimal.
40

 

b. Karakteristik Metode Pembelajaran Eksperimen 

Dikutip dari Majid dan Rochman karakteristik metode eksperimen 

antara lain:
41

  

a) Substansi atau materi pembelajaran berbasis pada fakta atau fenomena 

yang dapat dijelaskan dengan logika atau penalaran tertentu, bukan 

sebatas kira-kira, khayalan, atau legenda atau dongeng semata. 

b) Penjelasan guru, respon anak, dan interaksi edukatif antara guru dan 

anak  terbebas dari prasangka yang serta merta, pemikiran subjektif, 

atau penalaran yang menyimpang dari alur berpikir logis. 
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c) Memotivasi anak berpikir secara kritis, analisis, dan tepat dalam 

mengidentifikasi, memecahkan masaslah, dan mengaplikasikan materi 

pembelajaran. 

d) Memotivasi anak agar berpikir hipotetik dalam melihat perbedaan, 

kesamaan dan tautan satu sama lain dari materi pembelajran. 

e) Mendorong dan menginspirasi anak dalam memahami, menerapkan, 

dan mengembangkan pola pikir yang rasional dan objektif dalam 

merespon materi pembelajaran. 

f) Berbasis pada konsep, teori, dan fakta empiris yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

g) Tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana, jelas, dan menarik 

sistem penyajiannya. 

c. Kegiatan Pembelajaran Eksperimen 

Metode pembelajaran eksperimen memiliki banyak kegiatan yang 

menarik dan unik untuk dilaksanakan oleh anak-anak, diantaranya: 

1) Eksperimen Tisu Pelangi 

Alat dan bahan yang dibutuhkan seperti tisu, pewarna makanan merah, 

kuning, hijau dan biru, cottonbud, gelas dan air. 

Langkah-langkah: 

a) Guru menentukan kegiatan pembelajaran berdasarkan tema yang 

telah direncanakan dalam RPPH. 

b) Guru menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. 
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c) Guru dan anak memberi warna pelangi pada kedua  ujung tisu 

dengan menggunakan cottonbud. 

d) Guru dan anak memasukkan ujung tisu tersebut ke dalam dua sisi 

gelas yang berbeda. 

e) Guru dan anak mengamati perubahan pada tisu tersebut. 

f) Guru dan anak menarik kesimpulan. 

2) Eksperimen Ulat Bulu Tisu 

Alat dan bahan yang dibutuhkan seperti tisu, pewarna makanan, pensil,  

air, lidi, piring atau mangkok plastik dan pipet. 

Langkah-langkah: 

a) Guru menentukan kegiatan pembelajaran berdasarkan tema yang 

telah direncanakan dalam RPPH. 

b) Guru menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. 

c) Guru menggulung tisu dengan menggunakan pensil, yang diikuti oleh 

anak. 

d) Guru memberi warna makanan pada tisu menggunakan lidi secara 

horizontal agar lebih bercorak yang diikuti oleh anak. 

e) Guru dan anak meletakkan ulat bulu tisu pada piring. 

f) Guru dan anak memberi tetesan air dengan menggunakan pipet pada 

ulat bulu tisu, sambil mengamati perubahan pada ulat bulu tisu 

tersebut. 

g) Guru dan anak menarik kesimpulan.  
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3) Bola Udara 

Alat dan bahan yang dibutuhkan seperti pipet, tisu, kertas origami, 

gunting dan double tip. 

Langkah-langkah: 

a) Guru menentukan kegiatan pembelajaran berdasarkan tema yang 

telah direncanakan dalam RPPH. 

b) Guru menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan termasuk 

menggunting kertas origami berbentuk lingkaran dan menggunting 

diagionalnya. 

c) Guru dan anak meremas tisu hingga berbentuk seperti bola. 

d) Guru dan anak melipat kertas origami hingga berbentuk seperti 

mangkok lalu gunting ujungnya. 

e) Guru dan murid menyatukan pipet dengan kertas origami yang sudah 

berbentuk mangkok tersebut dengan mengguunakan double tip.  

f) Guru dan murid menghembus mangkok udara tersebut hingga bola 

tisunya terbang. 

g) Guru dan anak menarik kesimpulan. 

4. Eksperimen Sprit dan Permen Mentos 

Alat dan bahan yang dibutuhkan seperti gelas, permen mentos dan 

minuman sprit. 
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Langkah-langkah: 

a) Guru menentukan kegiatan pembelajaran berdasarkan tema yang 

telah direncanakan dalam RPPH. 

b) Guru menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. 

c)  Guru dan anak mengupas permen mentos sebanya tujuh butir lalu 

dimasukkan ke dalam gelas. 

d) Guru dan anak mengocok minuman sprit yang belum dibuka 

bersama-sama, kemudian tuangkan ke gelas. 

e) Guru dan anak mengamati perubahan pada minuman sprit dan 

permen mentos tersebut. 

f) Guru dan anak menarik kesimpulan. 

d. Tujuan Metode Pembelajaran Eksperimen 

Menurut Abimanyu, metode pembelajaran eksperimen adalah cara 

penyajian pembelajaran yang memungkinkan anak melakukan percobaan 

sendiri untuk membuktikan suatu pernyataan yang dipelajari. Ada beberapa 

tujuan metode pembelajaran eksperimen seperti: anak mampu 

menyimpulkan suatu kebenaran, pengetahuan atau data yang didapatkan, 

mampu mendesain, mempersiapkan, melakukan, dan melaporkan hasil 

percobaannya, anak mampu berpikir logis untuk menarik kesimpulan dari 

kebenaran yang di dapatnya. Anak mampu berpikir secara sistematis, 

disiplin, hidup teratur dan rapi.  
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Metode pembelajaran eksperimen memiliki tujuan, yaitu untuk
42

: 

1) Memperkenalkan kepada anak alat, bahan dan cara kerjanya. 

2) Memberikan pengalaman langsung kepada anak untuk melakukan dan 

mengamati alat ataupun reaksi dari percobaan. 

3) Memberikan pemahaman kepada anak tentang konsep pengetahuan 

melalui pengalaman langsung agar bertahan dalam memori jangka 

panjang 

4) Sebagai model bagi guru untuk mempermudah pelaksanaan proses 

pembelajaran dalam menyampaikan. 

5) Sebagai pengulangan materi pembelajaran agar menjadi lebih konkrit. 

e. Tahapan Metode Pembelajaran Eksperimen di Era Pandemi Covid-

19 

Jika metode eksperimen dilakukan di masa pandemi covid-19, maka 

terjadilah pembelajaran daring atau pembelajaran online. Adapun tahap-

tahap metode pembelajaran eksperimen di masa pandemi covid-19 seperti 

ini seperti:
43

 

Tahap I, mempersiapkan eksperimen: 

1) Membuat WhatsApp Goup (WAG) agar mempermudah untuk 

mengkonfirmasikan kepada semua wali murid kegiatan yang akan 

dilakukan. 
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2) Guru menentukan tujuan eksperimen  yang berkaitan dengan tema dan 

sub tema hari itu. 

3) Guru dan orang tua berdiskusi tentang kegiatan yang akan 

dieksperimenkan dengan sejumlah pertanyaan yang akan dibuktikan 

jawabannya melalui eksperimen. 

4) Guru mengemukakan prosedur eksperimen yang akan dilakukan secara 

bertahap dari awal hingga akhir, yang akan dilakukan di rumah oleh 

orang tua  bersama anaknya di rumah. 

5) Orang tua menyiapkan segala alat dan fasilitas yang akan diperlukan 

saat bereksperimen sesuai prosedur yang sudah diberikan oleh guru. 

6) Guru menentukan peran-peran anak didik dalam eksperimen. 

7) Guru membuat peraturan dalam pelaksanaan eksperimen dengan baik, 

termasuk keselamatan. 

8) Guru menetapkan prosedur dan alat evaluasi yang akan dipakai selama 

dan sesudah eksperimen, termasuk penilaiannya. 

9) Guru mengirim rekaman video di WAG. Jika ada orang tua yang 

masih belum paham, diperbolehkan untuk bertanya kepada guru kelas. 

Tahap ke II, pelaksanaan eksperimen: 

1) Orang tua mulai mendokumentasikan kegiatan anak seperti merekam 

video ataupun memfoto kegiatan eksperimen yang dilakukan bersama 

anaknya. 
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2) Anak didik memulai eksperimen di bawah bimbingan orang tua, sesuai 

prosedur yang sudah diberikan oleh guru. 

3) Orang tua mendidik anaknya yang sedang melakukan eksperimen 

dengan memberi petunjuk tentang proses yang perlu dibuat, 

mendiskusikan pertanyaan yang akan diajukan. 

4) Orang tua mendorong anak didik untuk aktif melakukan eksperimen 

dengan cermat. 

5) Setelah selesai, orang tua mengirimkan foto atau rekaman videonya 

kepada guru melalui WA. 

6) Guru melakukan evaluasi berlangsung selama eksperimen dilakukan 

oleh orang tua melalui video yang dikirim dari masing-masing orang 

tua. 

Tahap ke III, mengambil kesimpulan dari hasil eksperimen: 

1) Orang tua melakukan rekaman video atau merekam suara untuk anak 

mengomunikasikan hasil eksperimen yang telah dilakukan bersama. 

Pada tahap ini, anak akan menyampaikan hasil percobaan secara lisan 

yang dibantu oleh orang tua. 

2) Lalu, orang tua mengirimkan kembali rekaman videonya kepada guru. 

3) Laporan diskusi bersama dibawah bimbingan orang tua. 

4) Guru membuat kesimpulan hasil eksperimen harus sederhana dan 

terarah. 
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4. Pembelajaran di Era Pandemi Covid-19 

Pandemi covid-19 (Corona Virus Disiase 2019) pertama kali muncul 

di Negara China tepatnya daerah Wuhan pada akhir tahun 2019. Covid-19 

adalah wabah virus yang peoses penularannya sangat cepat karena masa 

inkubasinya kurang lebih 14 hari
44

. Hampir seluruh Negara tererang wabah 

covid-19 ini, sehingga banyak Negara yang menetapkan status lockdown  dan 

antisipasi lainnya guna memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19. 

Karena kebijakan tersebut banyak sector yang lumpuh, misalnya sector 

ekonomi ynag paling utama lumpuh akibat pandemi covid-19 ini. Menurut 

UNESCO tercatat setidaknya 1.5 milyar anak usia sekolah yang terkena 

dampak covid-19 dari 188 negara termassuk 60 juta diantaranya ada di negara 

Indonesia. Akibat pandemi ini sekolah-sekolah ditutup dengan tujuan untuk 

mencegah penyebaran covid-19.  

Walaupun banyak sekolah ditutup, tapi kegiatan belajar mengajar tidak 

berhenti, sesuai surat edaran menteri pendidikan dan kebudayaan bahwa 

seluruh kegiatan pembelajaran dilakukan dengan sistem pembelajaran dalam 

jaringan (daring) di rumah secara online. Pembelajaran daring merupakan 

sebuah pembelajaran yang dilakukan dalam jarak jauh melalui media berupa 

internet dan alat penunjang lainnya seperti telepon seluler dan komputer. 

Dengan adanya teknologi tersebut diharapkan pembelajaran bisa berjalan 
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dengan baik mengingat masyarakat Indonesia kina menggunakan internet. 

Pada masa pandemi covid-19 ini pembelajaran daring digunakan untuk semua 

jenjang pendidikan, baik TK, SD, SMP, SMA maupun Perguruan Tinggi
45

. 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan  Republik Indonesia (2020) 

menginformasikan bahwa pelaksanaan belajar selama di rumah terkait 

pandemi covid-19, adapun tujuan dilakukannya pembelajaran daring adalah:
46

 

(1) Memberikan pendidikan yang penuh terhadap anak selama pandemi covid-

19, (2) menghindari warga Negara dari dampak buruknya pandemic covid-19 

agar tetap mendapatkan pendidikan, (3) mencegah penyebaran dan penularan 

covid-19 pada semua satuan pendidikan, (4) memberikan dukungan dalam 

bentuk psikososial bagi pendidik, serta peserta didik dan orang tua. 

Proses belajar mengajar di sekolah merupakan alat dari kebijakan 

publik terbaik dalam usaha meningkatkan pengetahuan dan skill.
47

 Namun 

kemunculnya wabah Covid-19 dibelahan bumi, mengakibatkan sistem 

pendidikan mulai mencari inovasi-inovasi untuk kegiatan belajar mengajar. 

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 

Tahun 2020 yang menganjurkan agar seluruh kegiatan institusi pendidikan 

untuk menjaga jarak dan penyampaian materi disampaikan di rumah masing-
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masing. Belajar dari Rumah (BDR) dilakukan dengan sistem Pembelajaran 

Jarak Jauh (PJJ) dalam jaringan (Daring). Dalam Undang-undang Nomor 20 

Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 15, Pembelajaran Jarak Jauh merupakan pendidikan 

yang anak didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan 

berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi dan media 

lainnya.
48

 

Pesatnya perkembangan teknologi dibidang informasi dan komunikasi 

mengharuskan semua orang untuk melek teknologi, tak terkecuali para guru 

agar kemajuan teknologi bisa dimanfaatkan secara positif. Kemajuan 

teknologi dibidang pendidikan dan pembelajaran juga telah mengalami 

kemajuan yang luar biasa. Jika sebelumnya kita hanya mengenal 

pembelajaran tatap muka di kelas, namun saat ini para ahli telah menciptkan 

perangkat pembelajaran online atau pembelajaran jarak jauh. Artinya 

kemajuan teknologi informasi sangat bermanfaat dalam proses pembelajaran 

dimasa pandemi Covid19.
49

 Teknologi ini memungkinkan interaksi guru dan 

anak didik dimana saja dan kapan saja. Orang tua dapat berperan aktif dalam 

interaksi ini tanpa bertemu dengan guru. Sistem seperti ini sangat membantu 

guru dalam pembelajaran dan membuatnya lebih variatif, praktis dan 
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menarik.
50

 Pembelajaran jarak jauh menggunakan platform dan perangkat 

lunak yang dapat menunjang pembelajaran serta akan bermanfaat bagi guru, 

anak didik dan orang tua, seperti whatsapp, telegram, zoom meeting, google 

meet, google classroom, quiepper school, ruang guru dan aplikasi lainnya.‖ 

Agar proses belajar mengajar tetap terlaksana dimasa pandemi Covid-

19 maka pembelajaran daring menjadi salah satu pilihan bagi guru di dunia 

pendidikan. Guru sebagai tenaga profesional, harus mampu merencanakan 

pembelajaran, melaksanakan atau melaksanakan proses pembelajaran, hasil 

proses pembelajaran, bimbingan dan pelatihan, serta mengembangkan 

pengabdian  kepada masyarakat. Oleh karena itu, teknologi yang berkembang 

di masyarakat (seperti aplikasi WhatsApp) dapat digunakan untuk 

mengimplementasikan pembelajaran dari rumah di lembaga pendidikan anak 

usia dini. Melalui whatsapp  pembelajaran dapat dilaksanakan dan sebagai 

media penghubung antara pendidik, anak didik dan orang tua. Fitur-fitur pada 

aplikasi whatsapp dapat mendukung pembelajaran anak, seperti fitur pesan, 

voice note, videocall, mengirim dan menerima gambar, video dan dokumen-

dokumen file.  

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Belajar dari Rumah dalam Masa Darurat Penyebaran Corona 

Virus Disease (Covid-19) bahwa guru harus memfasilitasi pelaksanaan 
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pembelajaran jarak jauh baik secara daring, luring, maupun kombinasi yang 

disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan sarana pembelajaran: 

a. Menyediakan rencana pembelajaran jarak jauh. Dalam menyiapkan 

pembelajaran, hal-hal yang perlu dipastikan oleh pendidik yaitu: 1) Fokus 

kepada pendidikan kecakapan hidup dan tidak memaksakan penuntasan 

kurikulum; 2) Materi pembelajaran dalam pelaksanaan BDR ini dapat 

difokuskan pada literasi dan numerasi, pencegahan dan penanganan 

pandemic Covid-19, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Gerakan 

Masyarakat Sehat (Germas), kegiatan rekreasional dan aktivitas fisik, 

spiritual keagamaan, serta penguatan karakter dan budaya; 3) Menentukan 

metode interaksi yang digunakan;  4) Menentukan jenis media 

pembelajaran, seperti teks, video simulasi, alat peraga, dan lain-lain; 5) 

Peningkatan kapasitas guru dengan mengikuti pelatihan daring yang telah 

disediakan oleh pemerintah dan lembaga non pemerintah.  

b. Fasilitas pembelajaran jarak jauh daring aslokasi waktu pembelajaran dapat 

dilakukan sepanjang hari menyesuaikan dengan waktu, kondisi, dan 

kesepakatan siswa dan orang tua/walinya. Proses pembelajaran terdiri atas: 

1) Tatap muka Virtual dilakukan melalui video conference, teleconference, 

dan diskusi grup media sosial dan aplikasi pesan; 2) Learning Management 

System (LMS), merupakan system dalam pengelolaan pembelajaran yang 

terintegrasi melalui aplikasi secara daring.  
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c. Fasilitas pembelajaran jarak jauh secara luring. Pembelajaran melalui luring 

ini dapat dilaksanakan dengan: 1) Menggunakan buku-buku, modul 

maupun bahan ajar lainnya dari lingkungan sekitar;  2) Menggunakan 

fasilitas pembelajaran dari televisi dan radio. Waktu pembelajaran 

disesuaikan dengan jam tayang televisi dan radio.
51

 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian di sini di rangkai secara terstruktur atau sistematis yang 

digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban yang 

tepat atas apa yang menjadi pertanyaan pada objek penelitian. Metode penelitian di 

sini digunakan untuk mengetahui sesuatu dengan rangkaian sistematis. Metode 

dapat dilihat dan dideskripsikan sebagai berikut:  

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif yang menggambarkan secara sistematis terhadap suatu 

gejala tertentu secara faktual dan akurat mengenai fenomena yang terjadi.  

Metode kualitatif digunakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang diamati. Metode kualitatif berusaha memahami dan 

menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam 

situasi tertentu menuju perspektif peneliti sendiri. 
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Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian 

studi kasus yang berusaha menemukan makna, menyelidiki proses dan 

memperoleh pengertian serta pemahaman yang mendalam dari individu, 

kelompok atau situasi. Penelitian ini akan menuturkan dan menganalisis 

kecerdasan logis matematis dan sains anak dalam metode pembelajaran 

eksperimen di era pandemi covid-19 di RAPN Al-Hidayah Ujungbatu. 

Penelitian kualitatif ini mencermati suatu objek dengan menggunakan 

metodologi tertentu dan bertujuan untuk memperoleh data yang bermanfaat 

untuk meningkatkan mutu suatu hal.  

2. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Raudhatul Athfal Persiapan Negeri Al-

Hidayah Ujungbatu yang beralamat di Jln. Jendral Sudirman No. 186, 

Kelurahan Ujungbatu, Kecamatan Ujungbatu, Kabupaten Rokan Hulu, 

Provinsi Riau. Alasan mengambil tempat penelitian dikarenakan 

permasalahan tersebut penulis temukan di sini. Penelitian ini dilakukan pada 

semester ganjil tahun pelajaran 2021/2022 tepatnya pada bulan September 

2021.   

3. Subjek Penelitian 

Kepala Sekolah, guru, dan orang tua pada penelitian ini merupakan 

subjek dari penelitian ini, yang didasarkan kepada kegunaan, tujuan, dan 

maksud yang sudah lebih dulu ditetapkan sebelumnya. Adapun yang dijadikan 

subjek penelitian adalah informan yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) 
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mereka yang memahami atau menguasai suatu masalah yang diteliti melalui 

proses, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayati; 2) 

mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada 

kegiatan yang tengah diteliti; 3) mereka yang mempunyai waktu yang 

memadai untuk dimintai informasi; 4) mereka yang tidak cenderung 

menyampaikan informasi hasil kemasannya sendiri; 5) mereka yang pada 

mulanya tergolong cukup asing dengan peneliti sehingga lebih menggairahkan 

untuk dijadikan semacam narasumber. Subjek dalam penelitian ini 

diantaranya: 

a) Kepala Sekolah RAPN Al-Hidayah Ujungbatu untuk mendapatkan data 

kinerja guru, letak geografis sekolah, visi, misi dan tujuan lembaga, sejarah 

berdirinya lembaga, sarana dan prasarana, daftar guru, daftar anak didik, 

kurikulum, dan lain-lain. Selanjutnya penelitu menanyakan kepadad kepala 

sekolah mengenai perkembangan kecerdasan dan  metode pembelajaran 

yang di terapkan selama pandemic covid-19 seperti ini. Hal ini dilakukan 

dalam penelitian ini untuk mengetahui perkembangan kecerdasan logis 

matematis anak dan metode eksperimen yang di terapkan di RAPN Al-

Hidayah Ujungbatu selama pandemi covid-19 seperti ini, karena kepala 

sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam hal ini. 

b) Guru kelas RAPN Al-Hidayah Ujungbatu untuk mendapatkan data 

mengenai RPPH, RPPM, kegiatan pembelajaran selama covid-19. 
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c) Orang tua termasuk informan yang peneliti wawancarai, karena orang tua 

mempunyai andil yang cukup unuk mengontrol dan mendampingi anak 

ketika kegiatan pembelajaran berlangsung selama pandemic covid-19. 

Teknik sampling yang digunakan yaitu non probability sampling dengan 

pengambilan sampel melalui pertimbangan tertentu. Tidak semua menjadi 

sampel dalam penelitian ini. Pertimbangannya berupa orang tua yang aktif 

di media sosial menurut guru kelas.  

d) Anak termasuk subjek penelitian karena penelitian ini mengamati 

perkembangan kecerdasan logis matematis dan sains dalam metode 

pembelajaran eksperimen selama pembelajaran daring.  

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Observasi dapat dilakukan melalui pengamatan proses pembelajaran 

dengan menggunakan metode eksperimen terhadap kecerdasan logis 

matematis dan sains anak di masa pandemic covid-19 di RAPN Al-

Hidayah Ujungbatu. Observasi dilakukan untuk melihat dan mengamati 

aktivitas anak dalam kegiatan pembelajaran melalui metode eksperimen 

untuk mengembangkan kecerdasan logis matematis dan sains anak di era 

pandemic covid-19 di RAPN Al-Hidayah Ujungbatu.  

Dengan cara mengumpulkan data langsung dari lapangan yang berupa 

gambaran tentang kecerdasan logis matematis dan sains anak dalam 

metode pembelajaran eksperimen di era pandemic covid-19. Metode 
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pengumpulan data dengan observasi penulis lakukan agar penulis dapat 

mengetahui keberhasilan dan data mengenai proses pembelajaran 

eksperimen di RAPN Al-Hidayah Ujungbatu terhadap kecerdasan logis 

matematis dan sains anak usia dini . 

b. Wawancara  

Wawancara digunakan dalam penelitian ini sebagai teknik 

pengumpulan data. Sebelum melakukan wawancara, peneliti menyiapkan 

instrumen terlebih dahulu berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis, yang 

ditujukan kepada Orang Tua, Guru dan Kepala Sekolah RAPN Al-Hidayah 

Ujungbatu.  

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh data tentang 

kecerdasan logis matematis dan sains anak dalam metode pembelajaran 

eksperimen pada era pandemic covid-19, dengan instrumen pertanyaan 

yang sudah disiapkan dalam penelitian ini. Dari hasil wawancara, maka 

penelitian ini dapat mengetahui dan mendapatkan data tentang kecerdasan 

logi matematis dan sains anak dalam metode pembelajaran eksperimen pada 

era pandemic covid-19 di RAPN Al-Hidayah Ujungbatu tersebut. 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan 

data dari dokumen yang sudah ada, sehingga penelitian ini dapat 

memperoleh catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian, seperti: 

profil dan letak geografis sekolah, sarana dan prasarana sekolah, APE 
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sekolah, data anak, data pendidik dan kependidikan, struktur organisasi, 

kurikulum dan kegiatan pembelajaran. Dengan menggunakan metode 

pengumpulan data dokumentasi, penulis mendapatkan sebagian besar data 

yang tersedia yaitu berbentuk surat, catatan harian, laporan dan foto. 

5. Teknik Analisis Data 

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan model Milles dan 

Huberman, yang memaparkan tentang reduksi data, display data, pengabilan 

kesimpulan dan verifikasi
52

. 

a. Reduksi Data 

Reduksi data didapatkan saat di lapangan secara langsung dan diketik 

atau ditulis dengan rapi, terperinci, serta sistematis. Data-data tersebut 

perlu direduksi dengan memilih hal-hal pokok yang berkaitan dengan fokus 

penelitian.  

Reduksi data juga dapat diartikan sebagai proses pemilihan, 

pemusatan dan penyederhanaan data ―kasar‖ yang muncul dari catatan-

catatan lapangan. Redukasi data yang penulis dapatkan dilapangan 

mengenai ringkasan data kontak langsung dengan orang, kejadian dan 

lokasinya di lokasi penelitian. Pada langkah pertama, penelitian ini 

memilih dan meringkas dokumen yang relevan. Sehingga, dalam penelitian 

ini mendapatkan data terkait kecerdasan logis matematis dan sains anak 
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dalam metode pembelajaran eksperimen di era pandemic covid-19 di 

RAPN Al-Hidayah Ujungbatu. 

b. Display Data 

Display data ini dapat menyajikan data dalam bentuk matriks, 

network, chart atau grafik. Penyajian yang paling sering digunakan pada 

penelitian kualitatif adalah bentuk teks naratif. Semuanya dirancang guna 

menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan 

mudah dipahami. Pada penelitian ini menggunakan Display data dengan 

berusaha menyusun data yang relevan sehingga informasi sehingga yang 

dapat disimpulkan penulis memiliki makna yang jelas.  

Membuat hubungan antara fenomena yang terjadi untuk memaknai 

apa yang sebenarnya terjadi dilapangan dan apa yang ditindaklanjuti untuk 

mencapai tujuan penelitian. Sehingga dalam mendapatkan informasi 

tersebut bisa mengetahui kecerdasan logis matematis dan sains anak dalam 

metode pembelajaran eksperimen pada era pandemic covid-19 di RAPN 

Al-Hidayah Ujungbatu. 

c. Pengambilan Kesimpulan dan Verifikasi 

Pengambilan kesimpulan dan verifikasi merupakan kegiatan akhir 

dalam penelitian kualitatif. Penelitian harus sampai pada tahap verifikasi, 

baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh 

subjek tempat penelitian itu dilaksanakan.  
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Pengambilan kesimpulan dan verifikasi dalam penelitian ini dilakukan 

berdasarkan data dilapangan dengan mengkonfirmasi makna setiap data 

yang diperoleh dengan menggunakan satu cara atau lebih sehingga yang 

diharapkan penulis memperoleh informasi yang dapat digunakan untuk 

mendukung tercapainya tujuan penelitian. Melalui pengambilan 

kesimpulan dan verifikasi maka didapatkan  informasi dan menyimpulkan 

dari permasalahan terkait peningkatan kecerdasan logis matematis dan 

sains anak melalui  metode pembelajaran eksperimen di era pandemic 

covid-19 di RAPN Al-Hidayah Ujungbatu. 

6. Uji Keabsahan Data 

Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi 

diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari 

berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada yaitu 

dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk 

mendapatkan data dari sumber yang sama, seperti menggunakan observasi, 

wawancara dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serentak.  

Dari uji keabsahan data penelitian ini akan menggabungkan data dari 

observasi, yang mana dari pengamatan  kecerdasan logis matematis dan sains 

anak dalam metode pembelajaran eksperimen pada era pandemic covid-19 di 

RAPN Al-Hidayah Ujungbatu. Kemudian penelitian ini menggabungkan data 

yang  diamati saat observasi dengan data saat wawancara dengan pihak 

sekolah, baik guru, anak, ataupun orang tua, sehingga dapat tertata dengan 
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rapi hasil yang didapatkan,  setelah itu penelitian ini melihat dari hasil 

dokumentasi atau foto yang didapatkan saat terjun di lapangan sehingga data 

yang didapatkan saling berkaitan antara observasi, wawancara, serta 

dokumentasinya. 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam penelitian tesis ini diuraikan antara bab 

satu dengan  bab yang lain dan saling berhubungan. Dengan demikian 

diharapkan akan terbentuk suatu sistem penulisan yang runtut. Bagian dari tesis 

ini terdiri dari empat bab yang di dalamnya terdapat sub-sub bab. Antara lain:  

Bab I terdiri dari pendahuluan yang membuat sebagai berikut: latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian 

pustaka, kajian teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.  

Bab II berisi tentang gambaran umum lokasi RAPN Al-Hidayah 

Ujungbatu. Dalam bab ini dijelaskan tentang: sejarah RAPN Al-Hidayah 

Ujungbatu, letak geografis RAPN Al-Hidayah Ujungbatu, gambaran umum 

sekolah, visi misi dan tujuan, kurikulum sekolah, sarana dan prasarana, struktur 

organisasi, keadaan guru dan personalia, dan program kerja sekolah. 

Bab III menjabarkan hasil penelitian dan analisis meningkatkan 

kecerdasan logis matematis dan sains anak melalui metode pembelajaran 

eksperimen di era pandemic covid-19 di RAPN Al-Hidayah Ujungbatu. Dalam 

bab ini terdiri dari tiga sub bab. Sub bab pertama, menjelaskan tentang pengaruh 

metode pembelajaran eksperimen terhadap kecerdasan  logis matematis san sains 
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anak pada era pandemic covid-19. Sub bab kedua pelaksanaan metode 

pembelajaran eksperimen pada era pandemic covid-19. Sub bab ketiga implikasi 

metode pembelajaran eksperimen terhadap perkembangan.  

Bab IV adalah bagian akhir dari tesis ini yang terdiri dari penutup 

kesimpulan  dan  saran-saran. Kesimpulan merupakan inti sari dari pembahasan 

sebelumnya dan merupakan jawaban dari tiga rumusan. Sedangkan saran 

merupakan masukan yang dapat dijadikan sebagai tindakan di masa yang akan 

datang.   
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan  hasil penelitian yang dilakukan berkaitan dengan  

peningkatan kecerdasan logis matematis dan sains anak melalui metode 

pembelajaran eksperimen pada era pandemic covid-19 studi kasus di RAPN Al-

Hidayah Ujungbatu dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Alasan RAPN Al-Hidayah Ujungbatu melaksanakan metode pembelajaran 

eksperimen secara daring karena memberikan pengaruh terhadap kecerdasan  

logis matematis dan  sains anak. Metode pembelajaran  eksperimen ini lebih 

efektif, efisien dan tepat sasaran. Dengan menggunakan metode 

pembelajaran  eksperimen ini dapat memberikan pengetahuan baru bagi 

anak, memberikan kesempatan anak belajar aktif, mandiri, kongkrit dalam 

membuktikan hasilnya sendiri, berpusat pada anak, membangun 

pengetahuannya sendiri dengan  melibatkan panca indera anak selama 

melakukan  kegiatan eksperimen.  

Penggunaan metode pembelajaran eksperimen sangat mempengaruhi 

kecerdsan logis matematis dan sains anak, karena metode pembelajaran 

eksperimen ini hampir seluruh kegiatannya berpusat pada anak, guru hanya 

sebagai fasilisator, observator dan evaluator. Pembelajaran dengan metode 

eksperimen ini memiliki komponen proses pembelajaran seperti mengamati, 
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menanya, mencoba/ mengumpulkan informasi,  menalar/ asosiasi dan  

membentuk jejaring (melakukan komunikasi). 

2. Pelaksanaan metode pembelajaran eksperimen untuk meningkatkan 

kecerdasan logis matematis dan sains anak  tetap dilaksanakan secara daring 

selama pandemic covid-19 di RAPN Al-Hidayah Ujungbatu melalui aplikasi 

whatsapp. Adapun tahapannya sebagai berikut: 

a. Guru menyusun RPPH. 

b. Guru menentukan kegiatan eksperimen yang akan dilakukan. 

c. Guru merekan kegiatan eksperimen sederhana yang akan dilakukan. 

d. Guru membuat WAG bersama orang tua. 

e. Guru mengomunikasikan kegiatan eksperimen di WAG. 

f. Jika ada orang  tua yang belum paham  terhadap kegiatan, maka orang tua 

boleh menghubungi guru. 

g. Orang tua mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. 

h. Orang tua mempersiapkan tempat dilaksanakannya kegiatan eksperimen. 

i. Orang tua membimbing dan mengamati kegiatan eksperimen anak. 

j. Orang tua membimbing anak menyimpulkan kegiatan eksperimen. 

k. Orang tua mendokumentasikan kegiatan eksperimen anak. 

l. Orang tua mengirimkan dokumentasi anak kepada guru. 

m. Guru melakukan evaluasi terhadap kegiatan eksperimen anak. 

3. Implikasi kecerdasan logis matematis dan sains terhadap perkembangan 

anak usia dini antara lain: 
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a. Kognitif 

Kecerdasan logis matematis dan sains sangat berkontribusi pada 

perkembangan kognitif melalui metode pembelajaran eksperimen. 

Dengan demikian anak mampu mengemukakan pendapatnya secara logis 

lewat adanya pelaksanaan  meode  pembelajaran  eksperimen. Selain itu 

juga membantu anak dalam menyelesaikan masalah, hal ini terbukti dari 

cara berpikir kreatif dan  inovatif anak dalam  melakukan kegiatan 

eksperimen, dengan begitu mampu memahami sebab akibat suatu proses. 

Melalui kegiatan eksperimen, anak dapat mengenal warna, mengenal 

benda beserta fungsinya, mengetahui sebab akibat, mampu membangun 

pengetahuan barunya dan mampu menyelesaikan  masalah. 

b. Bahasa 

Kecerdasan logis matematis dan sains memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap perkembangan bahasa anak melalui metode 

pembelajaran eksperimen. Karena rasa ingin tahunya yang tinggi, anak 

akan  sering bertanya anak menjadi penasaran terhadap proses ataupun 

tahapan yang dilakukan saat bereksperimen.  

c. Sosial Emosional 

Kecerdasan logis matematis dan sains juga sangat berimplikasi pada 

perkembangan  sosial emosional anak melalui metode pembelajaran 

eksperimen. Hal ini terlihat dari ekspresi anak  karena ia bisa menemukan 

hasil dan perubahan yang konkrit dari kegiatan eksperimen tersebut. Anak 
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juga mampu mengulang kembali atau  menceritakan kembali kegiatan 

eksperimen  sederhana bersama teman-temannya atau orang-orang di 

sekitarnya. 

d. Fisik Motorik 

Kecerdasan logis matematis dan sains anak juga berimplikasi pada 

perkembangan fisik motorik anak saat melakukan kegiatan eksperimen. 

Fisik motorik anak terlihat ketika anak meremas dan melipat kertas pada 

kegiatan eksperimen bola udara, anak mengocok sprit dan membuka 

bungkus permen mentos pada kegiatan eksperimen sprit dan permen  

mentos, ketika anak mewarnai tisu pada kegiatan ulat bulu tisu dan tisu 

pelangi. 

e. Moral dan Agama 

Kecerdasan logis matematis dan sains juga memberikan kontribusi pada 

perkembangan moral dan  agama. Hal ini terlihat saat anak melakukan 

kegiatan eksperimen sederhana, yang mana mampu  mengajarkan kepada 

anak untuk bersyukur atas nikmat dan kebesaran yang telah diberikan 

Allah. 

B. Saran  

Beberapa saran dari penelitian ini terkait dengan peningkatan kecerdasan 

logis matematis dan sains anak melalui metode pembelajaran eksperimen pada 

era pandemic covid-19 yaitu: 
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 1. Bagi kepala sekolah RAPN Al-Hidayah Ujungbatu  

a. Memberikan peningkatan terkait dengan Pendidikan yang berpengaruh 

kepada tenaga kependidikan dan para pendidik sekolah sehingga tercipta 

kompetensi yang sesuai dan yang diharapkan. 

b.  Memberikan fasilitas yang dibutuhkan ataupun yang terkait dengan 

kebutuhan proses belajar, dan sarana prasarana yang baik di RAPN Al-

Hidayah Ujungbatu. 

2. Bagi guru-guru RAPN  Al-Hidayah Ujungbatu 

a. Selalu memberikan inovasi dan pengembangan yang baik serta kreatif 

dalam melaksanakan metode pembelajaran eksperimen  terutama upaya 

proses pada pembelajaran sehingga kecerdasan logis matematis dan sains 

anak dapat berkembang dengan baik. 

b. Selalu membangun komunikasi yang baik terhadap anak-anak dan orang 

tua walaupun  hanya melalui aplikasi whatsapp, sehingga anak merasa 

senang dan  nyaman  saat guru menyampaikan materi, terutama dalam 

menggunakan melaksanakan metode pembelajaran eksperimen terutama 

upaya proses pada pembelajaran sehingga kecerdasan logis matematis dan 

sains anak dapat berkembang dengan baik. 

3. Bagi anak dan wali murid di RAPN Al-Hidayah Ujungbatu 

a. Selalu berpartisipasi dan mengikuti proses belajar dengan kegiatan yang 

ada di RAPN Al-Hidayah Ujungbatu. 
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b. Selalu mendukung dengan apa yang disampaikan oleh sekolah terutama 

pihak tenaga pendidik dalam membina, mengarahkan, dan membimbing 

dengan baik. 
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