
I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat di zaman globalisasi sekarang ini membutuhkan manusia yang

mampu berkompetensi baik secara akademik maupun non akademik.

Memenuhi kebutuhan pendidikan yang mampu mengembangkan akademik

dan non akademik pada sekarang ini pemerintah menjadikan pendidikan

anak usia dini sebagai pondasi yang diharapkan mampu memenuhi

tantangan tersebut.

Kepedulian pemerintah terhadap pendidikan anak usia dini telah dijelaskan

dalam Yamin dan Sanan (2010:19),

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional, Bab 1, Pasal 1, butir 14 Pendidikan anak
usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak
sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui
pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan
perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam
memasuki pendidikan lebih lanjut”.

Pemerintah berfokus pada perkembangan dan pertumbuhan anak.

Mempersiapkan agar tumbuh kembang anak tersebut menjadi lebih baik dan

seimbang maka pemerintah juga membuat suatu peraturan perundang-

undangan buat lembaga yang akan mendirikan pendidikan anak usia dini
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dengan harapan agar menciptakan anak yang dapat bersaing pada zaman

yang semakin maju ini baik secara akademik maupun non akademik. Semua

itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2009 pada

halaman pertama yang menyatakan bahwa penyelenggaraan PAUD

merupakan bagian integral dari Standar Nasional Pendidikan sebagaimana

yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang

Standar Nasional Pendidikan yang dirumuskan dengan mempertimbangkan

karakteristik penyelenggaraan PAUD. Standar PAUD terdiri dari empat

kelompok yaitu: (1) standar tingkat pencapaian, (2) standar pendidik dan

tenaga kependidikan, (3) standar isi, proses, dan penilaian, dan (4) standar

sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.

Standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah merupakan gambaran  yang

harus dicapai oleh pendidik, pendiri yayasan, maupun bagi pertumbuhan

anak yang terjadi secara berkesinambungan  dengan rentang usia tertentu.

Tahapan usia anak dikelompokkan untuk melihat tingkat pencapaian yang

harus dicapai anak yang bertujuan setiap perkembangan mencapai hasil

yang optimal dengan memberikan rangsangan yang bersifat holistik melalui

kegiatan yang menarik perhatian anak. Mewujudkan tujuan pendidikan

nasional, maka semua pihak harus bekerja sama baik pendidikan keluarga,

masyarakat, dan sekolah.

Tujuan program pendidikan anak usia dini untuk membantu letak dasar ke

arah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta yang
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diperlukan oleh anak didik untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan.

Secara keseluruhan kegiatan belajar bagi anak ialah untuk membentuk

perilaku melalui pembiasaan.

Kegiatan yang bermakna dan menyenangkan merupakan strategi yang

dibutuhkan agar dapat menarik minat anak dalam meningkatkan sikap,

pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta. Penggunaan metode yang tepat

pada saat proses pembelajaran berlangsung sangat berperangaruh untuk

meningkatkan konsep-konsep dasar yang harus dipahami anak terutama

mencapai standar tingkat pencapaian anak yang telah diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009. Standar tingkat pencapaian

perkembangan anak untuk kelompok usia 5-6 tahun terdapat 5 lingkup

perkembangan yaitu: 1) nilai-nilai agama dan moral, 2) motorik (motorik

kasar dan motorik halus), 3) kognitif (pengetahuan dan sains, konsep

bentuk, ukuran, dan pola, dan konsep bilangan, lambang bilangan, dan

huruf),  4) bahasa (menerima bahasa, mengungkapkan bahasa, dan

keaksaraan), 5) sosial emosional.

Piaget dalam Masitoh (2005:9) membagi tahapan perkembangan kognitif

kedalam empat tahapan, yaitu sonsori motor (0-2 tahun), praoperasional (2-

7 tahun), operasional kongkrit (7-14 tahun), dan formal operasional (14

tahun-dewasa). Jadi, pendidikan Taman Kanak-kanak berada dalam

tahapan praoperasional. Artinya pada tahap tersebut anak dapat

menggunakan simbol dan pikiran internal dalam memecahkan masalah dan
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objek yang digunakan bersifat konkrit. Anak melakukan kegiatan dengan

cara bermain, dengan bermain anak akan menghasilkan pengertian dan

informasi, memberikan kesenangan, dan dilakukan dengan menggunakan

alat. Montessori dalam Triharso (2013:3) menyatakan bahwa lingkungan

atau alam sekitar mengundang anak untuk menyenangi pembelajarannya.

Proses pembelajaran harus berorientasi pada perkembangan anak dan tujuan

kegiatan belajar mengintegrasikan seluruh aspek perkembangan serta

menyediakan kesempatan yang tepat bagi anak agar mereka dapat

mengeksplorasi lingkungannya.

Isjoni (2011:84) mengatakan bahwa Kegiatan pembelajaran dengan

menggunakan metode pembelajaran pada anak usia dini ada mempunyai

beberapa prinsip yang harus menjadi pertimbangan, yaitu: berpusat pada

anak, partisipasi aktif, bersifat holistik dan integratif, fleksibel, dan

perbedaan individual.

Metode belajar yang dikenal saat ini dalam proses belajar mengajar sangat

banyak ragamnya. Berbagai ragam metode yang ada bertujuan agar guru

dapat menggunakan setiap metode belajar pada proses pembelajaran sesuai

dengan indikator yang akan dicapai. Menggunakan metode yang tepat

diharapkan agar anak mampu melewati setiap tahap perkembangan yang

harus dilewatinya dengan baik dan berkesinambungan. Karakteristik

perkembangan dan pembelajaran anak usia dini secara umum adalah
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egosentris, interpretatif, gigih, rasa ingin tahu, petualang, energik, sosial,

dan memiliki berbagai kebutuhan psikologis.

Howard Gardner dalam Suyadi (2010:115) menyebutkan bahwa kecerdasan

setiap manusia berbeda-beda namun memiliki kombinasi satu sama lain.

Berikut beberapa kecerdasan yang dikemukakan oleh Howard Gardner:

“verbal-linguistic (kemampuan menguraikan pikiran dalam kalimat-kalimat,
presentasi, pidato, diskusi, tulisan), logical-mathematical (kemampuan
menggunakan logika-matematik dalam memecahkan berbagai masalah),
visual spatial (kemampuan berpikir tiga dimensi), bodily-kinesthetic
(keterampilan gerak, menari, olahraga), musical (kepekaan dan kemampuan
berekspresi dengan bunyi, nada, melodi, irama), intrapersonal (kemampuan
memahami dan mengendalikan diri sendiri), interpersonal (kemampuan
memahami dan menyesuaikan diri dengan orang lain), naturalist
(kemampuan memahami dan memanfaatkan lingkungan”.

Ada 2 faktor yang mempengaruhi kecerdasan tersebut, yaitu: keturunan

(genetik) dan lingkungan. Seorang anak dapat mengembangkan berbagai

kecerdasan jika mempunyai faktor keturunan dan dirangsang melalui

lingkungan yang baik. Kegiatan pada proses pembelajaran yang dilakukan

di Sekolah Taman Kanak-kanak adalah belajar melalui bermain. Anak akan

merasa senang jika melakukan kegiatan dengan bermain. Bermain

merupakan kebutuhan bagi anak, maka anak akan belajar sesuai dengan

tuntutan taraf perkembangannya. Belajar melalui bermain hanya dapat

terjadi jika  anak merasa bebas untuk mengekspresikan dirinya, anak

tumbuh di lingkungan terbuka dengan perjalanan dan pendapat yang baru,

dan anak didukung untuk mempertimbangkan lebih dari satu jalan keluar

dari masalah.
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Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak, guru diharapkan agar

kreatif mengolah proses pembelajaran dengan menggunakan berbagai

metode yang tepat sesuai dengan tema pembelajaran. Metode yang dipilih

adalah metode yang dapat menggerakkan anak untuk meningkatkan rasa

ingin tahu dan mampu melakukan serta mengulangi kembali kegiatan yang

sudah dilakukan dengan terstruktur. Isjoni (2011:86) menyatakan untuk

mendukung kurikulum hasil belajar pendidikan anak usia dini, ada beberapa

prinsip dalam menerapkan metode, yaitu: berorientasi pada kebutuhan anak,

belajar sambil bermain, kreatif dan inovatif, lingkungan kondusif,

menggunakan sistem tema, mengembangkan keterampilan hidup,

menggunakan pembelajaran terpadu, dan pembelajaran berorientasi pada

prinsip-prinsip perkembangan anak.

Perlu diingat oleh guru bahwa anak usia dini pada umumnya adalah anak

yang selalu aktif bergerak, mempunyai rasa ingin tahu yang kuat, senang

bereksperimen dan menguji, mampu mengekspresikan diri secara kreatif,

mempunyai imajinasi dan senang berbicara. Dari ciri-ciri yang telah

dipaparkan metode tersebut merujuk pada metode demonstrasi. Metode

demonstrasi sangat efektif digunakan pada proses pembelajaran di

pendidikan anak usia dini karena metode demonstrasi mengajak anak

lebih terampil mengerjakan tugasnya hingga tuntas dan detail/teliti.

Pentingnya perkembangan kognitif bagi anak khususnya bagian sains yang

mengharuskan pendidik mampu mengembangkan kemampuan tersebut
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secara optimal dengan cara tepat atau sesuai dengan tahap perkembangan

pada anak usia 5-6 tahun. Setelah peneliti melakukan pengamatan terhadap

anak kelompok usia 5-6 tahun di PAUD Nabiilah yang berlokasi di

Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung, terlihat bahwa pembelajaran

keterampilan proses sains  anak masih rendah, dimana proses kegiatan yang

dilakukan anak sehari-hari pada saat pembelajaran sehingga mempengaruhi

proses belajar anak. Contoh memecahkan masalah yang diberikan oleh guru,

belum menunjukkan sikap yang bersifat eksploratif dimana proses

pembelajaran masih bersifat konvensional, dan anak belum mengenal

sebab-akibat dari suatu peristiwa yang terjadi dilingkungan anak seperti

perubahan daun segar menjadi kering dan anak selalu mengatakan bahwa

warna daun itu hujau.

Hasil observasi selama di PAUD Nabiilah tersebut menjadi acuan peneliti

untuk melakukan penelitian tentang keterampilan proses sains anak, dan

pengakuan tenaga pendidik juga dapat dijadikan sebagai acuan sehingga

menyebabkan anak-anak usia 5-6 di PAUD tersebut jarang melakukan

kegiatan yang berhubungan dengan sains. Anak hanya diberikan kegiatan

memilah biji-bijian setelah itu anak langsung diajak menulis atau

mengerjakan buku Lembar Kerja Siswa (LKS) yang setiap hari anak harus

menyelesaikan 3 LKS dalam waktu bersamaan.

Berdasarkan uraian di atas maka perlu dilakukan perbaikan dan inovasi

untuk meningkatkan mutu pembelajaran yang berkualitas dan meningkatkan
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kualitas pendidikan dengan harapan mampu mengembangkan keterampilan

proses sains anak dengan baik dan seimbang. Peneliti memiliki gagasan

untuk memperbaiki pembelajaran tentang keterampilan proses sains anak di

PAUD Nabiilah Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung melalui

penelitian eksperimen. Peneliti akan mengujicobakan metode demonstrasi

pada keterampilan proses sains pada anak usia 5-6 tahun.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dengan identifikasi masalah yang

didapatkan sebagai berikut:

1. Metode pembelajaran pada pengembangan keterampilan proses sains

masih belum tepat.

2. Rendahnya keterampilan proses sains anak di sekolah PAUD Nabiilah

Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung.

3. Anak belum mampu mengelompokkan benda–benda sesuai dengan

warna, bentuk, kesamaan dan perbedaan yang diperintahkan oleh guru.

4. Anak belum mampu mengungkapkan sebab–akibat kejadian yang ada

dilingkungan sekitar.

5. Kurangnya rasa ingin tahu anak.
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1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan berbagai masalah yang telah dikemukakan. Peneliti tertarik

untuk mengadakan penelitian terhadap keterampilan proses sains anak.

Peneliti melakukan batasan masalah agar pembahasan masalah tidak terlalu

luas untuk diteliti. Batasan masalah dalam proposal ini dibatasi pada

Pengaruh Metode Demonstrasi Terhadap Keterampilan Proses Sains Anak

Usia 5-6 Tahun di Sekolah PAUD Nabiilah Tanjung Karang Timur, Bandar

Lampung.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan gagasan yang dipilih maka

rumusan masalah yang dikemukakan adalah :

1.4.1 Bagaimana pengaruh metode demonstrasi terhadap keterampilan

proses sains anak 5-6 tahun di Sekolah PAUD Nabiilah Tanjung

Karang Timur, Bandar Lampung?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini

adalah sebagai berikut :

1.5.1 Mengetahui pengaruh metode demonstrasi terhadap keterampilan

proses sains anak 5-6 tahun di Sekolah PAUD Nabiilah Tanjung

Karang Timur, Bandar Lampung.
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1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan

pembelajaran pada guru pendidik anak usia dini, khususnya

pembelajaran keterampilan proses sains anak. Menambah

pengetahuan serta mengerti metode demonstrasi yang bisa digunakan

untuk keterampilan proses sains anak usia dini.

1.6.2 Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat

terhadap guru, anak dan sekolah.

1.6.2.1 Bagi Guru:

1) Memberikan inovasi baru agar guru mampu mengolah

pembelajaran dengan menggunakan metode pengajaran yang

mampu meningkatkan kelima aspek perkembangan anak

secara holistik yang menarik perhatian anak.

2) Mempermudah guru melakukan proses pembelajaran di

kelas.

1.6.2.2 Bagi Anak

1) Meningkatkan keterampilan proses sains anak melalui

metode demonstrasi.

2) Memberikan kesempatan bagi anak untuk meniru,

melakukan, dan menceritakan.
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1.6.2.3 Bagi Sekolah

1) Meningkatkan pengetahuan tenaga profesional

pendidik.

2) Meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.


