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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah bagian yang terpenting dalam kehidupan sehari-hari. 

Dengan adanya pendidikan,  masyarakat yakin bahwa kualitas kehidupannya akan 

berubah menjadi lebih baik. Pendidikan secara umum dapat diartikan sebagai suatu 

usaha sadar dan terencana untuk  mewujudkan suasana belajar agar peserta didik 

secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Bimbingan dan 

pengarahan dari pendidik berperan sangat penting bagi pendidikan anak usia dini 

supaya bisa berkembang secara menyeluruh baik spiritual, keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak dan budi mulia serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.Undang-

undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 angka 

14 menyatakan bahwa  

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang 

ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang 

dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu 

pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki 

kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Penyelenggaraan PAUD 

jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK)/Raudhatul 

Atfal (RA) dan bentuk lain yangsederajat, yang menggunakan program 

untuk anak usia 4 – ≤6 tahun.1 

 

 

1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 58 Tahun 2009  
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Salah satu prinsip pembelajaran di TK adalah bermain sambil belajar, belajar seraya 

bermain karena bermain dapat merangsang penginderaan, bagaimana menggunakan 

otot-otot tubuhnya,mengkoordinasi penglihatan dengan gerakan, menguasai 

tubuhnya dan memperoleh keterampilan baru. Selain itu anak usia 4-6 tahun belum 

mampu belajar secara formal, mereka belum mampu duduk diam serta 

mempertahankan perhatian pada suatu masalah dalam waktu cukup lama.  

Aspek-aspek perkembangan anak terdiri atas perkembangan nilai agama dan 

moral, kognitif, bahasa, fisik motorik, sosial emosional, dan seni.Salah satu aspek 

pengembangan yang mempengaruhi perkembangan lain adalah kognitif. 

Perkembangan kognitif yang baik akan mempengaruhi perkembangan pengetahuan 

anak dimana pengetahuan ini harus beririgan selaras dengan perkembangan yang 

lainnya dan perkembangan ini juga harus sesuai dengan usia anak sehingga dapat 

dikatakan anak tumbuh dan berkembang sesuai harapan. Upaya pengembangan 

potensi anak pada usia pra sekolah dilakukan dengan berbagai cara dan kegiatan 

yang bervariasi, agar tidak membosankan dengan menghadirkan situasi yang 

menyenangkan aman, nyaman dan mengaktifkan otak sehingga dapat menunjang 

keberhasilan belajar dan meningkatkan kepercayaan diri pada anak. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan pada hari Senin 20 November 2017 

di TK Sanggula Pertiwi Desa Sambahule Kec. Baito Kab. Konawe Selatan yaitu 

dan peneliti menemukan adanya masalah yaitu kemampuan anak dibidang aspek 

perkembangan kognitif belum berkembang secara optimal dibandingkan dengan 

aspek perkembangan lainnya.  
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Kemampuan anak dibidang pengembangan kognitif belum berkembang 

anak-anak kesulitan sekali dalam belajar  mengenal konsep, mengklasifikasikan dan 

mengenal simbol. Hal ini disebabkan oleh metode bercerita dan fokus pada buku 

tulis yang dimiliki setiap anak hal ini kurang cocok  digunakan dalam pengenalan 

konsep, mengklasifikasikan dan mengenal simbolis tersebut. 

Pembelajaran di setting dengan cara klasikal yaitu anak duduk dan harus 

fokus ke buku tulis, semua kegiatan pembelajaran di lakukan di buku tulis sehingga 

anak tidak pernah fokus pada apa yang diterangkan oleh ibu gurunya anak hanya 

sibuk dengan kegiatannya sendiri, sehingga apa yang ingin dicapai dalam indikator 

pencapaian otomatis tidak bisa dicapai dengan baik. 

Hal ini dapat kita lihat dengan hasil observasi awal dengan hasil belajar 

tahun ajaran 2017/2018 yaitu: 

Kemampuan dalam mengenal konsep, mengklasifikasi dan mengenal simbol  

di TK Sanggula Pertiwi Desa Sambahule Kec. Baito Kab. Konawe Selatan 

belum berkembang.  Dari jumlah keseluruhan anak yaitu 15 anak yang 

terdiri dari 9 anak perempuan dan 6 anak laki-laki. Anak yang mampu 

memperoleh bintang****(4) dengan predikat berkembang sangat baik(BSB) 

yaitu jika anak mampu menunjukan kemampuan Mengenal konsep, 

mengklasifikasi dan mengenal simbol yang sesuai dengan indikator tanpa 

bantuan ibu guru sebanyak 0. Bintang ***(3) bekembang sesuai harapan 

(BSH) yaitu jika anak mampu menunjukkan kempuan mengenal konsep, 

mengklasifikasi dan mengenal simbol yang sesuai dengan indikator namun 

terkadang masih butuh bantuan dari ibu gurunya sebanyak  4 anak. Bintang 

** (2) dengan predikat mulai berkembang (MB) yaitu anak yang mampu 

menunjukkan kemampuan Mengenal konsep, mengklasifikasi dan mengenal 

simbol yang sesuai dengan indikator namun lebih banyak dibimbing oleh 

guru sebanyak 7 anak. Bintang *(1) dengan predikat  belum berkembang 

(BB) jika anak belum menampakkan kemampuannya dan selalu dibimbing 

oleh ibu guru sebanyak 4 anak.2 

 

2Hartian,guru kelas kelompok A TK Sanggula Pertiwi Desa Sambahule Kec. Baito 

Kab. Konawe Selatan wawancara oleh peneliti di TK Sanggula Pertiwi, 20 November 

2017. 
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Dengan melihat data hasil observasi awal disini peneliti akan menggunakan 

metode eksperimen. Metode ini membuat anak lebih bebas dalam melakukan hal 

dan mengeksplor kemampuan yang ia miliki.  

Metode eksperimen dapat menciptakan pembelajaran yang asyik dan 

menyenangkan karena pembelajaran dilakukan didalam atau diluar kelas dengan 

mempraktekkan langsung. Karena anak usia dini belum mampu berfikir secara 

abstrak sehingga membutuhkan benda kogkrit.Metode pembelajaran eksperimen di 

TK juga,  tidak sama dengan pendidikan selanjutnya yang menggunakan bahan-

bahan kimia sehingga aman bagi anak-anak. Adapun eksperimen yang dilakukan di 

TK itu menggunakan bahan-bahan sederhana dan aman bagi anak. 

Materi eksperimen yang digunakan anak usia dini yaitu, mengenal gerak, 

mengenal benda cair, mengenal timbangan, bermain gelembung sabun, mengenal 

binatang dan lain-lain. Adapun langkah-langkah umum yang dilakukan dalam 

ekseperimen yaitu, menyiapkan peralatan yang akan digunakan, menjelaskan apa-

apa yang akan dilakukan saat melakukan kegiatan eksperimen pada anak, 

mempraktekkan secara langsung, mengamati hasil eksperimen yang dilakukan dan 

yang terakhir mempersilahkan anak untuk menyampaikan apa yang didapatkan 

setelah melakukan eksperimen tersebut.  

Kelebihan dari pembelajaran eksperimen yaitu, bersifat kogkrit, anak bisa 

menghubungkan sebab-akibat secara langsung, memungkinkan anak bereksplorasi, 

anak dapat menjawab persoalan yang ada, dan kegiatan lebih menarik. Sedangkan 
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kelemahan pembelajaran eksperimen yaitu, membutuhkan waktu yang lama, tenaga 

yang banyak dan tingkat kewaspadaan yang tinggi. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka peneliti 

mengangkat judul “Upaya Meningkatkan Kemampuan Kognitif Melalui Metode 

Pembelajaran Eksperimen di TK Sanggula Pertiwi Desa Sambahule Kec. Baito 

Kab. Konawe Selatan”. 

B. Identifikasi Masalah 

Dengan adanya identifikasi masalah tersebut, kemudian dianalisis ternyata 

ada faktor penyebab sehingga perkembangan kognitif anak rendah  di TK Sanggula 

Pertiwi Desa Sambahule Kec. Baito Kab. Konawe  Selatan yaitu sebagai berikut 

rendahnya kemampuan kognitif dalam hal mengenal konsep, mengklasifikasi dan 

mengenal simbol sebagai konsep dasar sains hal ini disebabkan dengan kegiatan 

belajar fokus pada buku tulis dan pembelajaran yang menoton. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah  diatas maka peneliti 

merumuskan masalah yaitu “Apakah Metode Eksperimen dapat Meningkatkan 

Kemampuan Kognitif Pada Anak TK Sanggula Pertiwi Desa Sambahule Kec. Baito 

Kab. Konawe Selatan”? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan  permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini yaitu untuk 

meningkatkan kemampuang kognitif  melalui metode eksperimen TK Sanggula 

Pertiwi Desa Sambahule Kec. Baito Kab. Konawe Selatan. 
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E. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara 

langsung maupun tidak langsung, adapun manfaat  penelitian ini adalah: 

1. Bagi Guru 

a. Meningkatkan kemapuan guru dalam menggunakan metode yang tepat 

dalam proses pembelajaran dan penggunaan alat peraganya. 

b. Meningkatkan kualitas pembelajaran dengan metode pembelajaran yang 

bervariasi serta memotivasi guru untuk lebih kreatif dan inovatif dalam 

proses kegiatan pembelajaran. 

2. Bagi Anak 

a. Dapat meningkatkan minat belajar anak melalui kegiatan bermain 

sambil belajar. 

b. Dapat meningkatkan kognitif anak dalam mengenal konsep sains 

c. Dapat meningkatkan kreativitas dan keberanian anak 

d. Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi anak 

e. Dapat mengembangkan nilai-nilai karakter pada anak 

3. Bagi Peneliti 

Sebagai bahan untuk memperkaya ilmu pengetahuan dalam 

kegiatan proses belajar mengajar yang ada disekolah. 

F. Definisi Oprasional 

1. Kemampuan kognitif anak adalah kemampuan anak dalam mengenal 

konsep, mengklasifikasi dan mengenal simbol. pengelolah daya pikirnya 

yang dapat dilihat dari bagaimana cara mereka dalam bertindak, 
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mengatasi sebuah situasi dalam memecahkan masalah serta bagaimana 

anak dalam mengambil keputusan. 

2. Metode pembelajaran eksperimen adalah metode eksperimen merupakan 

salah satu metode yang digunakan dalam pembelajaran di mana siswa 

diminta untuk melakukan kegiatan eksperimen. Kegiatan eksperimen ini 

mengajak siswa untuk mengalami dan membuktikan sendiri tentang 

sesuatu hal yang telah dipelajari. Dalam proses pembelajaran yang 

menerapkan teknik eksperimen ini, siswa diminta untuk mengalami atau 

melakukan sendiri suatu kegiatan, siswa juga diminta untuk mengikuti 

suatu proses, mengamati objek maupun keadaan atau proses tersebut. 

Siswa akan memperoleh pengalaman belajar untuk mengatasi masalah 

dengan menggunakan pendekatan penyelesaian masalah melalui kegiatan 

eksperimen. 

3. TK  adalah anak usia dini yang memiliki rentang usia 4-6 tahun yang 

termaksus dalam bagian PAUD. 

G. Hipotesis 

Adapun hipotesis sebagai jawaban yang bersifat sementara  yaitu metode 

pembelajaran eksperimen  dapat meningkatkan kemampuan kognitif  anak pada TK 

Sanggula Pertiwi Desa Sambuhule Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan. 

 

 

 


