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ABSTRAK 

TIARA EKA PUTRI. 111610050. Penerapan Metode Demonstrasi Dalam Pembelajaran 

Sains Sederhana Pada Anak Usia Dini Di Pendidikan Anak Usia Dini Citra Kartini Pontianak, 

Skripsi Jurusan PG-PAUD, FKIP Uviversitas Muhammadiyah Pontianak. Di Bawah Bimbingan: 

Dr. Mawardi, MM dan Diana, M.Pd.  

Setiap bidang pengembangan pembelajaran dalam khasanah pendidikan mesti memiliki arah dan 

tujuan yang jelas. Menempatkan tujuan yang jelas pada setiap bidang pengembangan 

pembelajaran dalam pendidikan anak usia dini termasuk dalam pengembangan pembelajaran 

sains merupakan suatu keharusan karena rumusan-rumusan tujuan tersebut dapat dijadikan 

standar dalam menentukan tingkat ketercapaian dan keberhasilan dari suatu program 

pembelajaran yang dikembangkan dan dilaksanakan. Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk 

mengetahui persiapan guru dalam menerapkan metode demonstrasi pada pembelajaran sains 

sederhana, (2) untuk mengetahui penerapan metode demontrasi dalam pembelajaran sains 

sederhana, (3) untuk mengetahui faktor penghambat  penerapan metode demontrasi dalam 

pembelajaran sains sederhana dan (4) untuk mengetahui faktor pendukung penerapan metode 

demontrasi dalam pembelajaran sains sederhana. Metode demonstrasi adalah menunjukan, 

mengerjakan, dan menjelaskan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan  bahwa 

Persiapan penerapan metode demonstrasi dalam pembelajaran sains sederhana dapat terlaksana 

khususnya, Rencana Kegiatan Harian, Alat dan Bahan, Setting Lingkungan. Mengarahkan anak 

untuk menyebutkan nama-nama benda yang ada di sekitar, mengenal hasil pencampuran warna. 

Mengadakan komunikasi interaktif kapada anak untuk menggali pengetahuan awal anak tentang 

sains sederhana. Faktor penghambat dalam proses pembelajaran sains sederhana adalah (1) 

kurangnya media dalam pembelajaran, (2) kurangnya pemahaman guru dalam pembelajaran 

sains sederhana, (3) keterbatasan guru di kelas B (4) alat pembelajaran sains sederhana hanya 

seadanya (5) kurangnya kemampuan pemahaman anak. Faktor pendukung dalam pembelajaran 

sains sederhana ada beberapa faktor utama yang sangat berpengaruh pada terlaksananya 

pembelajaran yaitu, guru, anak, sarana dan prasarana yaitu simpai, gambar sepatu, baju, dasi, 

pewarna makanan, mangkok plastik, air, pensil warna, bola sedang, garam, kopi, asam gula, 

gambar segi tiga, lingkaran, bujur sangkar, bola kecil, gambar sikat gigi, pasta gigi, batu kerikil, 

kertas dan faktor lingkungan.  

Kata Kunci: penerapan metode demonstrasi dalam pembelajaran sains sederhana 


