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- Alam  menyediakan berbagai macam objek yang dapat 

digunakan sebagai sumber belajar

- Alam menyediakan banyak objek yang apabila dikaji lebih lanjut 

dapat digunakan sebagai bagian dalam pembelajaran sehari-

hari

- Diharapkan, dengan adanya interaksi anak secara langsung 

dengan alam, maka akan merangsang anak untuk menghargai 

lingkungan sekitar, menjadi sumber inspirasi dan merangsang 

kreatifitas serta ketertarikan terhadap sains



Keterampilan Sains
Proses Dasar

• American Association for the Advancement of Science (1970), bahwa pengklasifikasian
keterampilan proses dasar yaitu:

• 1. Observasi (pengamatan)
Pengamatan merupakan salah satu keterampilan proses dasar. Keterampilan pengamatan
menggunakan lima indera yaitu penglihatan, pembau, peraba, pengecap dan
pendengar. Apabila siswa mendapatkan kemampuan melakukan pengamatan dengan
menggunakan beberapa indera, maka kesadaran dan kepekaan mereka terhadap segala
hal disekitarnya akan berkembang, pengamatan yang dilakukan hanya menggunakan
indera disebut pengamatan kualitatif, sedangkan pengamatan yang dilakukan dengan
menggunakan alat ukur disebut pengamatan kuantitatif. Melatih keterampilan
pengamatan termasuk melatih siswa mengidentifikasi indera mana yang tepat digunakan
untuk melakukan pengamatan suatu objek.

• 2. Measuring (pengukuran)
3. Inferensi (menyimpulkan)



• 4. Prediksi (meramalkan)

5. Clasifying (menggolongkan)

•

6. Communication (komunikasi)

Komunikasi didalam keterampilan proses berarti menyampaikan pendapat hasil

keterampilan proses lainnya baik secara lisan maupun tulisan. Dalam tulisan bisa

berbentuk rangkuman, grafik, tabel, gambar, poster dan sebagainya. Keterampilan

berkomunikasi ini sebaiknya selalu dicoba di kelas, agar siswa terbiasa mengemukakan

pendapat dan berani tampil di depan umum.



• Pembelajaran Sains  dimulai sejak dini

• Von Glaserfeld menyatakan bahwa diperlukan beberapa kemampuan sebagai

berikut

(1)kemampuan mengingat dan mengungkapkan kembali

pengalaman, 

(2) kemampuan membandingkan, mengambil keputusan mengenai persamaan dan

perbedaan, dan

(3)kemampuan untuk lebih menyukai pengalaman yang satu daripada pengalaman

yang lain



• Bentuk-bentuk observasi yang dapat dilakukan :

1. Observasi Keanekaragaman Organisme : Hewan-hewan di area 

persawahan/Kebun/Halaman

2. Observasi Pertumbuhan dan perkembangan Hewan : katak dan kupu-kupu 

3. Observasi Perilaku Hewan



I. Observasi Keanekaragaman 
Organisme : Hewan-hewan di area 
persawahan/Kebun/Halaman







Setelah observasi ? 

• Mengulang kembali  informasi yang direkam oleh peserta didik  kemampuan 

mengingat kembali + kemampuan mengkomunikasikan 

Caranya :

- Menggambar/Sketsa

- Bercerita





II. Observasi Pertumbuhan dan 
perkembangan Hewan : katak dan 
kupu-kupu  











Berlatih sabar ?

• Memelihara Ulat/kepompong hingga akhirnya menjadi kupu-kupu 
 pengamatan setiap hari 







III. Observasi Perilaku Hewan

• Perilaku membuat liang pada cacing

• Alat dan Bahan yang dibutuhkan :

- Cacing 

- Botol dan tutupnya

- Pasir

- Tanah 

- Paku (untuk melubangi tutup botol)

- Kertas warna gelap dan selotip



Persiapan 

1. Pasir dan tanah dimasukkan ke botol berselang-seling 

2. Tutup botol dilubangi untuk masuknya udara

3. Cacing dimasukkan dalam botol

4. Botol dilapisi kertas gelap (sementara waktu hingga cacing membuat liang)









Kegiatan lain

•Balap cacing/kecoa

• Eksperimen pada semut 
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