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Abstract. The objetive of this action research was to understand comprehensively the effort 

to improve basic science process skills of kindergarten children in group B of TK Muslimat 

02 Singosari Malang. The method that have been use in aim to improve basic science 

process skills is open-inquiry approach in science learning. The data were collected 

through participant using interview, observation, and test. The data analysis and 

interpretation indicates that open-inquiry approach in science learning can be used to 

improve basic science process skills of kindergarten children in group B of TK Muslimat 02 

Singosari Malang. Open inquiry approach that have been used in this research consist of 

four stages which are playing stages, causal thinking (associative thinking) developing 

stages, chalenge stage, and investigation stage. The findings lead to the recommendation 

for the teacher to use the open-inquiry approach in science learning to improve basic 

science process skills. 
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PENDAHULUAN 

Anak secara naluriah memiliki kecenderungan untuk aktif bergerak, mencoba, 

dan melakukan eksplorasi terhadap sesuatu yang ada di sekitarnya. Naluri seperti itu 

membawa anak untuk mencari pengalaman melalui observasi dan partisipasinya 

terhadap lingkungannya, dan juga membawa anak untuk berupaya memaknai kehidupan 

di sekitarnya. Hal itu akan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan kognitif, 

afektif, dan psikomotorik anak mengingat pendidikan awal di masa kanak-kanak 

diyakini memiliki peran yang amat vital bagi pertumbuhan dan perkembangan 

pengetahuan selanjutnya. 

Untuk dapat mewujudkan nalurinya, anak membutuhkan arahan, bimbingan, dan 

pengawasan orang tua, guru, dan masyarakat di lingkungannya baik di rumah, di tempat 

bermain, di sekolah, dan di lingkungan masyarakatnya yang lebih luas sehingga mereka 

memperoleh nilai-nilai pengalaman yang positif dan optimal bagi perkembangannya. 

Namun hal tersebut tidak mudah untuk dilaksanakan karena keterbatasan-keterbatasan 

yang menghadap terciptanya kondisi ideal yang diharapkan. Keterbatasan-keterbatasan 

itu dapat berupa keterbatasan waktu, tenaga, biaya, atau kreativitas yang akibatnya anak 

terkondisi pada cara belajar yang kurang mendukung naluriahnya yang aktif bergerak, 

mencoba, mengeksplorasi, dan bermain. Padahal dalam pengembangan program 
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kegiatan bermain (kurikulum) bagi anak usia dini seharusnya sarat dengan aktivitas 

bermain yang mengutamakan adanya kebebasan bagi anak untuk bereksplorasi dan 

beraktivitas, dan orang dewasa seharusnya lebih berperan sebagai fasilitator pada saat 

anak membutuhkan bantuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. 

TK Muslimat 02 Singosari Malang sebagai lembaga pendidikan anak usia dini 

berusaha untuk mewujudkan amanah kurikulum dalam pengembangan anak usia dini 

diantaranya melalui program pembelajaran sains. Sayangnya terjadi kesenjangan dalam 

proses pembelajarannya, yang semestinya pembelajaran sains tersebut sarat dengan 

kegiatan bermain, eksplorasi, dan eksploitasi benda-benda di sekeliling anak sehingga 

anak aktif dan dapat memaknai lingkungannya, ternyata tergantikan dengan proses 

pembelajaran yang pasif dan monoton yang hanya mempertontonkan anak pada teori-

teori dari majalah sekolah dan lembar kegiatan siswa (LKS).  

Dalam pembelajaran sains anak didik kurang dikembangkan dalam melakukan 

kegiatan-kegiatan ke arah pengembangan keterampilan proses sains dasar. Kegiatan 

pembelajaran sains lebih banyak berupa kegiatan mewarnai dan menulis tugas-tugas 

lainnya di dalam buku kerja anak, dan seringkali di dalam pembelajaran sains anak 

sekedar menjadi penonton dari demonstrasi yang hanya dilakukan oleh guru karena 

keterbatasan pendekatan yang dilakukan guru dan keterbatasan media pembelajaran 

sains. Hal ini tentu sangat mengkhawatirkan mengingat akan terhambatnya perwujudan 

naluri anak yang secara aktif ingin mencoba, bereksplorasi, dan melakukan eksploitasi, 

dan dikhawatirkan pula tidak tercapainya tujuan kurikulum khususnya dalam 

pembelajaran sains terutama dalam penanaman keterampilan proses sains dasar yang 

nantinya sangat penting untuk pengembangan keterampilan anak di bidang sains. 

Latar belakang tersebut memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian 

tindakan untuk meningkatkan keterampilan proses sains dasar dengan pendekatan open 

inquiry. Hal ini penting dilakukan untuk menjembatani pengembangan sikap-sikap sains 

yang penting dikembangkan dalam diri anak agar selaras dengan karakteristik anak 

yang tidak dapat lepas dari kegiatan bermain dan penuh rasa ingin tahu. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka fokus penelitian tindakan ini 

adalah peningkatan keterampilan proses sains dasar yang terdiri atas: (1) keterampilan 

mengamati, (2) keterampilan membandingkan, (3) keterampilan mengklasifikasikan, (4) 

keterampilan mengkomunikasikan. 
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Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka perumusan masalah penelitian 

tindakan ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana perencanaan pembelajaran dengan pendekatan open-inquiry dapat 

meningkatkan keterampilan proses dasar sains? 

2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan open-inquiry dapat 

meningkatkan keterampilan proses dasar sains? 

3. Bagaimana evaluasi pembelajaran dengan pendekatan open-inquiry dapat 

meningkatkan keterampilan proses dasar sains? 

4. Apakah pendekatan pembelajaran open-inquiry dapat meningkatkan keterampilan 

proses dasar sains? 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam khasanah 

keilmuan pada umumnya dan secara khusus menambah wawasan, wacana teori, dan 

bahan kajian dalam bidang pendidikan anak usia dini berkaitan dengan pendekatan 

pembelajaran sains di kelompok B Taman Kanak-kanak yang berada pada rentang usia 

5 – 6 tahun.  

Anak adalah individu yang sedang mengalami proses perkembangan sangat 

pesat dan sangat fundamental bagi kehidupan selanjutnya. Ia memiliki dunia dan 

karakter sendiri yang jauh berbeda dari dunia dan karakteristik orang dewasa. 

Masa anak usia dini disebut sebagai masa golden age atau magic years. Apapun 

yang diajarkan ke anak usia dini akan mudah ditiru dan dipelajarinya. Walaupun mereka 

belum dapat mengungkapkan dengan baik, tapi apa yang mereka pelajari lebih dari apa 

yang dapat mereka ucapkan. Sehingga di masa anak usia dini mereka membutuhkan 

stimulasi dan rangsangan dari lingkungannya yang mana fasilitas yang mendukung, 

permainan yang beragam dan pembelajaran yang terprogram dibutuhkan selama tahap 

tumbuh kembangnya. 

Anak usia dini selalu memiliki rasa ingin tahu (curiosity) yang tinggi, mereka 

selalu saja ingin tahu bagaimana dunia di sekeliling mereka bekerja dan mereka pun 

berusaha melakukan eksplorasi dunia di sekeliling mereka secara ekstensif (luas). 

Sebagai contoh, mereka akan memanjat apapun di sekeliling mereka dengan berbagai 

posisi di setiap waktu. Anak mengira dunia ini penuh dengan hal-hal yang menarik dan 

menakjubkan. Bagi anak, apapun yang dijumpai adalah istimewa dalam persepsinya. 
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Rasa keingintahuan anak yang tinggi ditimbulkan dari hal-hal yang menarik 

perhatiannya. 

Anak memiliki kemampuan yang lebih besar untuk memikirkan segala sesuatu 

dan dapat menggunakan symbol untuk melambangkan obyek dalam pikiran. Anak 

biasanya terpusat pada satu obyek situasi dan pemikiran mereka masih bersifat 

irreversible (tidak dapat dibalik). 

Menurut Piaget, anak yang berumur 2-7 tahun (usia dini) berada pada tahapan 

perkembangan praoperasional, di mana perubahan nyata yang paling tampak dari tahap 

sebelumnya adalah peningkatan yang luar biasa dalam gambaran mentalnya. Pada usia 

tersebut anak juga mengalami peningkatan perkembangan fisik dan motorik, anak mulai 

melakukan eksplorasi lingkungannya, yang ketika itulah anak akan membangun 

pemahaman mereka. 

Pada masa pra-operasional, anak juga mulai mengembangkan konsep meski 

belum lengkap sehingga disebut masa pre-concepts. Pada saat itu bahasa berkembang 

cepat untuk mengekspresikan pengetahuan konsep, misalnya ukuran, berat, bentuk, 

waktu, panjang dan lain-lain. 

Sains memiliki kontribusi dalam kehidupan anak. Sains semestinya menjadi 

pertimbangan pertama sebagai teknik untuk menyelidiki dunia yang dengannya anak 

mampu membangun pemahaman tentang lingkungan. Dengan sains anak juga diajak 

untuk mampu memecahkan masalah dan mengambangkan informasi yang dapat 

diterapkan dalam situasi yang berbeda. 

sains adalah kumpulan pengetahuan tentang fakta, konsep, prinsip, hukum dan 

teori-teori yang merupakan hasil rekaan manusia yang diperoleh melalui proses sains 

yang ketat, obyektif, dan bebas nilai dalam rangka memahami dan menjelaskan alam 

dengan berbagai fenomena yang terjadi di dalamnya untuk memenuhi rasa ingin tahu 

manusia dan untuk kepentingan praktik manusia. 

Berbagai pendekatan dapat digunakan untuk membelajarkan konsep-konsep 

sains salah satu di antaranya adalah pendekatan keterampilan proses sains. 

Keterampilan proses sains merupakan keterampilan intelektual yang dimiliki dan 

digunakan oleh para ilmuwan dalam meneliti fenomena alam. Dengan keterampilan 

proses sains maka seorang ilmuwan menemukan fakta-fakta dan hukum-hukum, 
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sehingga pendidikan modern yakin bahwa keterampilan proses sains lebih penting dari 

pengusaan produk sains berupa fakta dan prinsip sains. 

Keterampilan proses disebut juga keterampilan inquiry atau keterampilan 

menyelidiki. Keterampilan proses akan membawa anak untuk mengolah informasi baru 

melalui pengalaman konkrit. Penting bagi seseorang untuk memiliki keterampilan 

proses karena keterampilan ini memantulkan dan membangun cara subyek didik 

membentuk konsep secara wajar dan sekaligus memberi kemungkinan untuk 

menemukannya sendiri, sehingga memberikan kontribusi terhadap perkembangan 

mentalnya dalam menggali potensi yang paling dalam dan paling baik yang ada pada 

dirinya. 

Keterampilan proses adalah seperangkat kemampuan yang dapat ditransfer 

secara luas yang cocok untuk banyak disiplin ilmu sains dan merefleksikan perilaku dan 

kebiasaan para ilmuwan. Kumari dan Rao mengelompokkan keterampilan proses sains 

dikelompokkan menjadi dua, yaitu keterampilan proses sain dasar dan keterampilan 

proses yang terintegrasi. Keterampilan proses sain dasar terdiri atas delapan 

keterampilan yaitu: mengamati, membandingkan, mengelompokkan, mengukur, 

menakar, mencoba, menyimpulkan, dan memprediksi. Sedangkan keterampilan proses 

sains yang terintegrasi terdiri atas lima keterampilan yaitu: mengontrol variabel, 

menginterpretasi data, membuat definisi operasional, memformulasikan hipotes, dan 

melakukan eksperimen. 

Menurut Charlesworth dan Lind, keterampilan proses adalah hal-hal yang akan 

memberikan kepada siswa kesempatan untuk memproses informasi yang baru melalui 

pengalaman konkrit. Selanjutnya keduanya berpendapat bahwa keterampilan-

keterampilan yang paling tepat untuk dikembangkan untuk anak pra-sekolah dan 

sekolah dasar adalah keterampilan dasar yang terdiri atas keterampilan mengamati 

(observing), membandingkan (comparing), mengukur (measuring), mengklasifikasikan 

(classifying), dan mengkomunikasikan (communicating). Setelah anak menguasai 

keterampilan dasar selanjutnya dikembangkan ke arah penguasaan keterampilan 

intermediet (menengah) yang terdiri atas keterampilan mengorganisasikan informasi, 

menarik kesimpulan, dan membuat prediksi. Setelah kemampuan dasar dan intermediet 

dikuasai oleh seseorang maka selanjutnya dia dapat menerapkan kedua kategori 

keterampilan proses tersebut dalam tingkat keterampilan proses yang lebih kompleks 
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dan lebih abstrak yaitu berupa keterampilan menyusun hipotesis dan menentukan 

variabel yang keduanya diperlukan dalam penelitian. 

Keterampilan proses perlu dikembangkan dalam pengajaran sains karena 

keterampilan proses mempunyai peran-peran sebagai berikut: 

1. Membantu siswa belajar mengembangkan pikirannya. 

2. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan penemuan. 

3. Meningkatkan daya ingat. 

4. Memberikan kepuasan intrinsik bila anak telah berhasil melakukan sesuatu. 

5. Membantu siswa mempelajari konsep-konsep dasar sains.  

Adapun peran guru dalam mengembangkan keterampilan proses ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memberikan kesempatan-

kesempatan kepada siswa untuk menggunakan keterampilan proses. 

2. Memberikan dorongan kepada siswa untuk menggunakan keterampilan proses. 

3. Memberikan bimbingan kepada siswa dalam mengembangkan keterampilan proses. 

Penjelasan dari keterampilan proses sains dasar yang penting dikembangkan 

pada diri anak adalah sebagaimana berikut: 

1. Keterampilan mengamati (observing) 

Mengamati adalah kemampuan untuk mendeskripsikan sesuatu dengan 

menggunakan panca indera (penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan 

perasa). Hal-hal yang dapat diamati adalah berat, ukuran, bentuk, warna, suhu, dan 

kemampuan suatu benda untuk bereaksi dengan benda lain. 

Keterampilan mengamati (oeseving) merupakan keterampilan proses yang 

sangat penting dan merupakan inti dalam sains adalah observasi, yang berawal dari 

observasi inilah maka anak akan melanjutkan penyelidikan mereka dengan 

membandingkan, mengklasifikasikan, mengukur, mengkomunikasikan, 

menyimpulkan, dan memprediksi. 

2. Keterampilan membandingkan (comparing) 

Ketika anak telah mengembangkan keterampilan mengamati, secara alami 

dia akan membandingkan dan membedakan serta mengidentifikasi persamaan dan 

perbedaan. Prosedur ini akan menguatkan keterampilan mengamati mereka dan 

merupakan langkah awal. 



Laily: Peningkatan Keterampilan Proses Sains Dasar Dengan ... _______________ 19 
 

Membandingkan penting dalam pengamatan anak, contoh: membandingkan 

kebiasaan tikus dan landak.serta membandingkan persamaan dan perbedaan antara 

kedunya. Contoh lain adalah anak membandingkan jumlah kelopak bunga mawar 

dan melati. 

3. Keterampilan mengklasifikasikan (classifying) 

Ketrampilan mengklasifikasikan adalah kemampuan untuk menyortir benda 

berdasarkan persamaan dan perbedaanya. Didalam sains klasifikasi digunakan 

untuk berbagai tujuan. Dua hal yang paling umum adalah pertama menunjukkan 

hubungan antar benda, contoh logam memiliki bentuk umum, dan yang kedua 

menyederhanakan identifikasi, contoh serangga dalam satu kelompok dan burung 

dalam kelompok yang lain, dan lain sebagainya. 

Untuk dapat lebih memahami begitu banyak obyek, peristiwa, makhluk 

hidup, dan sebagainya, kita memerlukan penataan, keteraturan. Dalam berbagai hal, 

keteraturan itu bersangkutan dengan persamaan, perbedaan, dan kita perlu 

menggolongkan obyek dengan memperhatikan adanya berbagai saling 

hubungan.setiap cara penggolongn harus bermanfaat. Kita mengenal adanya banyak 

sistem klasifikasi. Klasifikasi adalah ketrampilan proses yang merupakan inti 

pebentukan konsep. Berdasarkan atas tujuan klasifikasi, obyek dapat digolongkan 

berdasarkan ukuran, bentuk, warna,atau berbagai sifat yang lain. 

4. Keterampilan mengkomunikasikan (communicating) 

Mengembangkan ketrampilan ini dimulai dengan mendiskripsikan 

fenomenayang sederhana dan menggambarkan hasil pengamatan dari hal yang 

dilakukan. Ketika melaui kegiatan ini, secara alami anak akan berkomunikasi 

dengan yang lain, mereka akan berkomunikasi dengan menceritakan kepada anak 

lain perihal apa yang mereka lakukan. Secara fakta bicara dan rasa kegembiraan 

anak sebagai tanda bahwa mereka menggunakan kemampuan berkomunikasi secara 

efektif.  Kemapuan berkomunikasi dengan orang lain merupakan dasar bagi segala 

hal yang kita kerjakan. Grafik, peta, simbol, diagram, persamaan 

matematika,demostrasi visual, maupun perkataan lisan atau tertulis, semua 

merupakan metode komunikasi yang sering digunakan dalam Ilmu Pengetahuan 

Alam. Komunikasi merupakan dasar bagi pemecahan masalah. Komunikasi yang 

sangkil adalah jelas, tepat, perlu menggunakan ketrampilan yang harus 
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dikembangkan dan dipraktekkan. Semua orang merasa perlu untuk 

mengkomunikasikan ide, perasaan, dan kebutuhannya kepada orang lain. 

Pendekatan (approach) dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang 

kita terhadap proses pembelajaran. Istilah pendekatan merujuk kepada pandangan 

tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih umum. Dari beberapa pengertian 

tersebut, maka pendekatan pembelajaran adalah suatu pandang dalam mengupayakan 

cara siswa berinteraksi dengan lingkungannya. Ada dua pendekatan dalam 

pembelajaran, yaitu pendekatan berpusat pada guru (teacher-centered approaches) dan 

pendekatan yang berpusat pada siswa (student-centered approaches). 

Peneliti di bidang pendidikan sains berpandangan bahwa siswa harus secara aktif 

membangun pengetahuan sains mereka agar pengetahuan itu menjadi bermakna. Siswa 

dapat belajar sains secara bermakna manakala pembelajaran yang dilakukan memenuhi 

beberapa kondisi, yaitu (a) pengetahuan yang ada dihidupkan; (b) pengetahuan yang ada 

berhubungan dengan pengalaman belajar; (c) terbangun motivasi intrinsik; (d) 

membangun pengetahuan yang baru; dan (e) pengetahuan yang baru diterapkan, 

dievaluasi, dan direvisi. 

Hakikat pengembangan sains di TK adalah kegiatan belajar yang menyenangkan 

dan menarik dilaksanakan sambil bermain melalui pengamatan, penyelidikan, dan 

percobaan untuk mencari tahu atau menemukan jawaban tentang kenyataan yang ada di 

dunia sekitar. 

Maka pendekatan pembelajaran sains pada anak usia dini (TK) haruslah 

menyenangkan dan mampu memunculkan motivasi intrinsik siswa untuk menjawab rasa 

ingin tahunya dengan menghadirkan bahan-bahan yang ada di sekitar lingkungannya 

sehingga terbentuk bangunan pengetahuan yang bermakna bagi anak. Pendekatan yang 

dilakukan berupa permainan yang melibatkan siswa aktif untuk menggunakan semua 

potensi yang mereka miliki. 

Pakar pendidikan John Dewey menganjurkan pembelajaran sains melalui 

inquiry, karena dia berpendapat bahwa langkah-langkah yang merupakan tindakan 

lengkap dari suatu pembentukan pemikiran dalam siklus pembelajaran adalah: (1) 

memahami masalah atau persoalan; (2) menganalisis masalah; (3) mengumpulkan bukti; 

(4) menginterpretasikan bukti yang ada; (5) menggambarkan dan mengaplikasikan 

kesimpulan. 
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Open Inquiry adalah salah satu bentuk dari tiga bentuk pendekatan inquiry selain 

inquiry terpimpin (guide inquiry), dan inquiry bebas yang dimodifikasi (modified free 

inquiry). Dalam inquiry bebas (free inquiry / open inquiry) peserta didik bebas 

melakukan penyelidikan sendiri bagaikan seorang ilmuwan; sedangkan dalam inquiry 

terpimpin (guide inquiry) peserta didik memperoleh pedoman sesuai dengan yang 

dibutuhkan, dalam hal ini guru memberikan bimbingan dan pengarahan yang cukup 

luas; dan dalam Inquiry  bebas yang dimodifikasi (modified free inquiry) guru 

memberikan permasalahan atau problem dan kemudian peserta didik diminta untuk 

memecahkan permasalahan tersebut melalui pengamatan, eksplorasi, dan prosedur 

penelitian. 

Open-inquiry adalah salah satu pendekatan pengenalan sains yang banyak 

digunakan di TK. Pendekatan ini lebih mengajak anak melakukan eksplorasi terhadap 

fenomena alam melalui interaksi langsung dengan obyek dari pada mengajarkan suatu 

konsep sains kepada anak. Dalam pendekatan ini anak diajak berlatih melakukan 

observasi, memanipulasi obyek, mengukur, mengklasifikasi obyek, melakukan 

percobaan sederhana, yang selanjutnya mereka akan melakukan konstruksi pengetahuan 

sesuai dengan pola pikirnya yang masih sinkretik. 

Open-inquiry adalah strategi pembelajaran bentuk bebas dimana siswa menjadi 

pelaku aktif di lingkungannya. Dalam Open-inquiry guru menghadirkan suatu persoalan 

dan menyediakan material untuk memecahkan persoalan, dan selanjutnya memberikan 

kesempatan pada anak untuk menggunakan berbagai cara mereka untuk mendapatkan 

solusi dari persoalan yang dihadirkan. Persoalan yang dihadirkan lebih dimaksudkan 

berupa tantangan ke arah dapatkah kamu melakukan ini’. Metode yang digunakan 

demikian tidak terstruktur untuk dapat menyelidiki persoalan yang dihadirkan di awal 

atau ketika menggunakan material yang disediakan. 

Pendekatan open-inquiry adalah pendekatan yang memungkinkan anak untuk 

berinteraksi langsung dengan obyek, memberi perlakuan terhadap obyek, dan melihat 

hasil perlakuannya. Kegiatan tersebut memungkinkan anak untuk mengkonstruksi 

pengetahuan sebagai hasil pengalaman sensoris yang diteruskan dengan proses 

kognitifnya. Proses sensoris dan kognitif itu akan lebih terfokus manakala guru 

merangsangnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang menantang. 
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Pendekatan open-inquiry merupakan pendekatan pembelajaran yang 

memberikan kesempatan kepada anak untuk secara bebas dan kreatif memunculkan 

pertanyaan-pertanyaan atau masalah dan berusaha mencari solusi kreatif untuk 

menjawab pertanyaan-pertanyaan atau masalahnya. Oleh karena itu pendekatan open 

inquiry disebut juga dengan pendekatan “problem solving” atau pendekatan 

penyelesaian masalah. Pendekatan open-inquiry sejalan dengan teori belajar 

konstruktivisme, dimana bangunan pemahaman disusun dari unsur instrinsik dengan 

adanya rasa ingin tahu (curiosity) yang muncul dari dalam. Dan sejalan pula dengan 

teori belajar behaviorisme yang membentuk bangunan pemahaman melalui pembiasaan, 

dimana dalam pendekatan open-inquiry anak dibiasakan untuk memunculkan 

pertanyaan atau merespon pertanyaan-pertanyaan dan tantangan yang muncul untuk 

dicari solusinya sesuai batas kapasitas kompetensi mereka. 

Pendekatan open-inquiry dalam pembelajaran science di kelas merupakan suatu 

pendekatan dimana siswa diarahkan untuk melakukan eksperimen mereka sendiri, 

dalam keadaan tersebut interaksi lebih banyak dialami oleh siswa baik dalam satu 

kelompok maupun antar kelompok. Pendekatan open-inquiry memberikan kesempatan 

yang luas dan bebas kepada anak untuk melakukan eksplorasi dan investigasi terhadap 

berbagai fenomena alam untuk mengkonstruksi pengetahuannya dengan menempatkan 

anak didik sebagai subyek dan guru sebagai fasilitator. 

Banyak topik yang dapat dipakai guru untuk mengenalkan sains pada anak TK. 

Namun demikian.Topik-topik yang mudah diamati dan menampilkan sebab-akibat 

secara langsung lebih disukai anak dari pada topik yang abstrak.Wolfinger 

mengidentifikasi beberapa topik yang disukai anak yaitu mengenal gerak, mengenal 

benda cair, tenggelam dan terapung, larut dan tidak larut, mengenal timbangan (neraca), 

bermain dengan gelembung sabun, mencampur warna dan zat, mengenal benda-benda 

lenting, bermain dengan udara, bermain dengan bayang-bayang, melakukan percobaan 

sederhana, mengenal api dan pembakaran, mengenal es, bermain dengan pasir, bermain 

dengan bunyi, dan bermain dengan magnet. 

Berdasarkan paparan tentang pendekatan pembelajaran open-Inquiry diatas, 

maka pendekatan open-Inquiry adalah pembelajaran yang memberikan kesempatan 

yang luas kepada anak didik sebagai subyek untuk melakukan eksplorasi dan 
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mengkonstruksi/membangun pemahaman dan keterampilan melalui investigasi terhadap 

alam dan menjawab tantangan. 

Ada dua tahapan pokok dalam pendekatan open-inquiry yaitu perencanaan dan 

pelaksanaan, dengan rincian tiap tahapan sebagai berikut: 

1. Perencanaan 

Dalam open-inquiry perencanaan berisi tiga kegiatan penting, yaitu (1) 

Penentuan jenis kegiatan sesuai dengan tema, (2) Tentukan jenis tantangan, (3) 

Tuangkan rencana kegiatan tersebut kedalam RKH. 

Pertanyaan-pertanyaan yang ditentukan akan diajukan untuk merangsang anak 

melakukan invertigasi lebih berfokus. Wolfinger mengidentifikasi empat jenis 

pertanyaan berjenjang dalam pendekatan open-inquiry sebagai berikut: (1) pertanyaan 

diajukan untuk melihat kenyataan, seperti: “berapa banyaknya?”, “apa yang dapat kamu 

lihat?”, “seperti apa baunya?”, dan “apa rasanya?”; (2) pertanyaan yang difokuskan 

untuk melatih anak membuat asosiasi, seperti ”benda mana lagi yang tenggelam seperti 

batu ini?”, “benda mana saja yang terapung seperti balok ini?”; (3) pertanyaan yang 

memfokuskan anak melihat hubungan sebab akibat, seperti: “apakah semua benda yang 

berukuran besar tenggelam dan yang berukuran kecil terapung?” (anak biasanya 

memiliki persepsi bahwa benda yang berukuran besar tenggelam dan yang kecil 

terapung. Mereka belum memiliki pengetahuan bahwa berat jenis benda yang 

menentukan suatu benda tenggelam atau terapung); (4) pertanyaan yang mengandung 

tantangan atau membutuhkan problem solving yang berfungsi untuk mengembangkan 

imajinasi anak, seperti “bagaimana caranya agar lempung yang tenggelam dapat 

terapung?” Jenis tantangan yang diberikan dapat menantang anak untuk melakukan 

investigasi lebih lanjut dan melihat hubungan antar variable. Dan tahap terakhir dalam 

tahap perencanaan adalah menuangkan rencana kegiatan tersebut kedalam RKH 

2. Pelaksanaan 

Pelaksanaan terdiri atas beberapa tahap:  

a. Tahap I: Bermain  

Sediakan berbagai materi / benda-benda untuk bermain anak sesuai dengan 

tema. Misalnya untuk bermain air, sediakan tempat air besar, ember atau kolam, 

berbagai benda yang tenggelam dan terapung dengan berbagai ukuran dari kayu dan 

logam, gelas dan botol plastik, lempung/ plastisine/play dough. Untuk memotivasi anak, 
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sebaiknya guru ikut bermain untuk mendemontrasikan bagaimana bermain dengan 

benda-benda tersebut. Guru dapat mulai bertanya “benda apa saja yang kalian gunakan 

untuk bermain di air?” 

b. Tahap III: Sebab Akibat 

Tahap ini melatih hubungan sebab akibat dari dua variabel.Misalnya menyelidiki 

apakah tenggelam dan terapung dipengaruhi oleh ukuran benda? Jika anak sudah 

menemukan berbagai benda yang terapung dan benda yang tenggelam, ajukan 

pertanyaan lain yang merangsangnya untuk menyelidiki hubungan sebab akibat: 

“Apakah benda yang lebih besar selalu tenggelam dan yang lebih kecil selalu 

terapung?” anak akan terangsang untuk melakukan “eksperimen” sederhana dan segera 

mengetahui hasilnya.   

c. Tahap IV : Tantangan   

Beri tantangan kepada anak sedikit lebih tinggi dari kemampuan aktualnya. 

Misalnya guru mencelupkan tutup gelas akan tenggelam. Lalu celupkan tutup gelas 

tersebut dengan posisi tengadah, maka tutup gelas akan tutup akan terapung di air. 

Anak-anak akan takjub melihat “keajaiban” itu. 

Guru memberikan “problem solving atau tantangan: dapatkah kalian membuat 

lempung yang tenggelam menjadi terapung seperti tutup gelas itu?” anak- anak akan 

berfikir setingkat lebih tinggi dan kembali termotivasi untuk melakuakan investigasi. 

Anak akan membentuk lempung menyerupai tutup gelas, seperti perahu, atau seperti 

bola agar dapat terapung. 

d. Tahap II: Investigasi 

Biarkan anak bermain dengan benda-benda tersebut di air dan melakukan 

investigasi terhadap benda-benda, mereka mulai menyadari bahwa beberapa benda 

tenggelam di air dan beberapa lainnya terapung. Ajukan pertanyaan, seperti “benda apa 

saja yang tenggelam seperti batu ini? Benda apa saja yag terapung seperti balok ini?” 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian yang berjudul “Peningkatan Keterampilan Proses Sains Dasar Dengan 

Pendekatan Open-Inquiry” menggunakan penelitian tindakan yang dilakukan oleh orang 

yang terlibat di dalamnya, penelitian tindakan memanfaatkan interaksi, partisipasi dan 

kolaborasi antara peneliti dan kelompok sasaran. Selanjutnya pihak yang terlibat 
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mencoba dengan sadar merumuskan suatu penelitian atau intervensi yang dinilai dapat 

memecahkan masalah atau memperbaiki situasi dan kemudian secara cermat mengamati 

pelaksanaannya untuk memahami tingkat keberhasilannya. 

Penelitian tindakan dilakukan dengan menggunakan model Kemmis dan 

McTaggart yang dilakukan satu siklus atau lebih bila diperlukan. Setiap siklus secara 

berurut terdiri atas tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. 

Perencanaan siklus kedua dilakukan setelah dilakukan refleksi di akhir siklus pertama. 

Penelitian tindakan merupakan penelitian yang bersifat reflektif dengan 

melakukan tindakan-tindakan tertentu agar dapat memperbaiki dan meningkatkan 

praktek-praktek pembelajaran di kelas secara profesional. Dalam prakteknya penelitian 

tindakan menggabungkan tindakan yang bermakna dengan prosedur penelitian. Ini 

adalah suatu upaya pemecahan masalah sekaligus mencari dukungan ilmiah.  

Evaluasi dan penilaian dalam pnelitian tindakan ini adalah penilaian aspek 

keterampilan proses sains dengan mengamati beberapa keterampilan sains yang terdiri 

atas keterampilan mengamati (observasi), membandingkan, mengklasifikasi 

(menggolongkan), dan mengkomunikasikan. Dan evaluasi penguasaan konsep hasil dari 

pengembangan keterampilan proses sains dasar dilakukan dengan memberikan 

pertanyaan dengan jawaban berupa pilihan ganda (multiple choice). 

Data hasil observasi akan divalidasi dengan teknik triangulasi. Triangulasi ialah 

usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai 

sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak  mungkin bias  yang 

terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data. 

Norman K. Denkin mendefinisikan triangulasi sebagai gabungan atau kombinasi 

berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut 

pandang dan perspektif yang berbeda. Sampai saat ini, konsep Denkin ini dipakai oleh 

para peneliti kualitatif di berbagai bidang. Menurutnya, triangulasi meliputi empat hal, 

yaitu: (1) triangulasi metode, (2) triangulasi antar-peneliti (jika penelitian dilakukan 

dengan kelompok), (3) triangulasi sumber data, dan (4) triangulasi teori. 

Dalam penelitian tindakan ini dilakukan validasi data dengan teknik triangulasi 

antar-peneliti. Triangulasi antar-peneliti dilakukan dengan cara menggunakan lebih dari 

satu orang dalam pengumpulan dan analisis data. Teknik ini diakui memperkaya 

khasanah pengetahuan mengenai informasi yang digali dari subjek penelitian. Tetapi 
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perlu diperhatikan bahwa orang yang diajak menggali data itu harus yang telah memiliki 

pengalaman penelitian dan  bebas dari konflik kepentingan agar tidak justru merugikan 

peneliti dan melahirkan bias baru dari triangulasi. Peneliti akan melakukan validasi 

dengan orang-orang yang terlibat langsung dalam penelitian tindakan yaitu guru kelas 

dan observer. Dokumentasi dijadikan media pendukung dalam melakukan validasi data. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Penelitian tindakan (Action Research) di Kelompok B TK Muslimat 02 yang 

berlangsung sebanyak 1 siklus yang terdiri dari 3 kali kegiatan (3 hari sekolah). 

Pelaksanaan tiap siklus melalui tahap perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan 

dan refleksi. Ada dua kelas kelompok B di TK Muslimat 02 dan hanya satu kelas yang 

diteliti dalam penelitian tindakan ini yaitu kelas B1 dengan jumlah anak yang terlibat 

dalam penelitian sebanyak 25 anak. 

Hasil pengamatan dan data-data penelitian tindakan menunjukkan bahwa 

pembelajaran sains dengan pendekatan open-inquiry meningkatkan keterampilan proses 

sains dasar anak dalam aspek keterampilan mengamati, membandingkan, 

mengklasifikasikan, dan mengkomunikasikan. Pembelajaran dengan pendekatan open-

inquiry juga dapat meningkatkan antusiasme dan motivasi anak dalam pembelajaran. 

Grafik peningkatan jumlah anak yang baik kemampuannya dalam aspek keterampilan 

sains dasar di siklus 1 dan siklus 2 sebagaimana divisualisasikan dalam grafik berikut 

ini 

 

Gambar 1. Grafik peningkatan jumlah anak yang baik kemampuannya dalam aspek 

keterampilan sains dasar di siklus 1 dan siklus 2 
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Sedangkan grafik peningkatan nilai rata-rata keterampilan sains dasar di siklus 1 

dan siklus 2 sebagaimana divisualisasikan dalam grafik berikut ini 

 

Gambar 2. Grafik peningkatan jumlah anak yang baik kemampuannya dalam aspek 

keterampilan sains dasar di siklus 1 dan siklus 2 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: 

1.  Pembelajaran dengan pendekatan open-inquiry dapat meningkatkan keterampilan 

proses sains dasar. 

2.  Pembelajaran dengan pendekatan open-inquiry yang dapat meningkat-kan 

keterampilan proses sains dasar terdiri dari: 

(1) Kegiatan bermain yang didalamnya terdiri atas: (a) mengorganisir anak didik 

dalam kelompok-kelompok, (b) permainan eksploratif melalui demonstrasi 

guru dan partisipasi anak didik. 

(2)  Tahap pengembangan berpikir asosiatif (berpikir sebab akibat) 

(3)  Tahap tantangan, yaitu tahap peyampaian tantangan kepada anak 

(4)  Tahap investigasi, tahap penyelidikan secara terbuka oleh anak untuk 

menjawab tantangan dari guru. 

3.  Hasil observasi terhadap keterampilan proses sains daasar menunjukkan bahwa 

terjadi peningkatan jumlah anak yang mendapat kriteria ‘baik’ hingga melebihi 

70%. 

4.  Anak menunjukkan antusiasme yang tinggi selama pembelajaran dengan 

pendekatan open-inquiry dan memiliki motivasi untuk melakukan eksplorasi dan 
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mendayagunakan kemampunan mereka dalam mengamati, membandingkan, 

mengklasifikasikan, dan mengkomunikasikan.  

Beberapa implikasi dari penelitian ini adalah: 

a. aktivasi kelompok anak yang belajar secara kinestetik dalam memahami suatu 

konsep melalui peraktek langsung 

b. pengembangan rasa ingin tahu anak mengenai fenomena dilingkungan di sekitar 

mereka dari hal-hal yang sederhana dan dekat dengan anak. 

c. penguatan peran guru sebagai fasilisator dalam pembelajaran sains dengan 

menguatkan peran anak didik dalam subyek dalam pembelajaran sains. 

Saran ditujukan untuk: 

a. Kepala TK 

Pembelajaran sains penting untuk mengembangkan proses berfikir anak, juga 

keterampilan proses sains dasar anak. Untuk itu hendaknya didukung dengan upaya 

menyediakan media belajar yang diperlukan untuk pembelajaran. Pembelajaran di 

TK hendaknya mengembangkan semua aspek perkembangan anak. Sehingga 

kebijakan dan kurikulum yang diberlakukan di TK hendaknya tidak hanya 

menekankan pada kemampuan membaca, menulis dan berhitung.  

b. Guru TK 

a. Pembelajaran sains dengan pendekatan open-inquiry tidak harus membutuhkan 

dana yang besar untuk melaksanakannya. Media belajar dapat diperoleh dari 

lingkungan sekitar dan maeri pembelajaran yang diberikan hendaknya dekat 

dengan kehidupan anak sehari-hari. 

b. Pembelajaran di TK harus memberikan kesempatan yang luas pada anak untuk 

melakukan eksplorasi untuk memfasilitasi rasa ingin tahu anak yang tinggi, 

sehingga terbangun pengetahuan dalam diri anak. 
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