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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang  

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendididikan 

Nasional berkaitan dengan pendidikan Anak Usia Dini tertulis pada pasal 28 

ayat 1 berbunyi’’. Pendidikan Anak Usia dini diselenggarakan bagi anak 

sejak lahir sampai dengan usia enam tahun dan bukan merupakan persyaratan 

mengikuti pendidikan dasar’’. Pada bab 1 ayat 1 pasal 14 ditegaskan bahwa 

pendidikan Anak Usia dini 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 (Depdiknas,USPN,2004:4). 

Departermen Pendidikan Nasional (2004), mengatakan anak usia 4-6 

tahun merupakan bagian dari anak usia dini yang berada rentangan usia lahir 

sampai usia 6 tahun. Usia 4-6 tahun merupakan masa peka bagi anak,  anak 

mulai sensitif untuk menerima berbagai upaya perkembangan seluruh potensi 

anak. Masa peka adalah masa terjadinya pematangan fungsi-fungsi fisik dan 

psikis yang siap merespon stimulasi yang diberikan oleh lingkungan. Masa 

ini merupakan masa untuk meletakan  dasar pertama dalam mengembangkan 

kemampuan fisik, kognitif, bahasa, sosial emosional, konsep diri, disiplin, 

moral, dan nilai-nilai agama, oleh sebab itu dibutuhkan kondisi dan stimulasi 

yang sesuai dengan kebutuhan anak agar pertumbuhan dan perkembangan 

anak tercapai secara optimal. 

 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 
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program pembelajaran yang dikembangkan dan dilaksanakan. Suatu tujuan 

yang dianggap standar dan memiliki karakteristik yang ideal, apabila tujuan 

yang dirumuskan memiliki tingkat ketepatan (validity), kebermaknaan 

(meaningfulness), fungsional dan relevansi yang tinggi dengan kebutuhan 

serta karakteristik sasaran. 

Menurut Isjoni (2011:91), mengatakan demonstrasi adalah 

menunjukan, mengerjakan, dan menjelaskan. Jadi dalam demonstrasi kita 

menunjukan dan menjelaskan cara-cara mengerjakan sesuatu. Menurut 

Nugraha (2005:1), “berhasil tidaknya proses dan hasil suatu bidang 

pengembangan dipengaruhi oleh berbagai faktor fundamental yang turut 

berpengaruh adalah para pengajar dan pendidikan sains, pemahaman yang 

memadai akan batasan sains serta dimensi-dimensinya, akan sangat berarti 

dalam implementasi pendidikan dan pembelajaran sains yang tepat pada 

anak”.  

Juwita (2000:327) mengatakan, dilihat dari hakekatnya sains adalah 

sebagai produk dan proses. Sebagai produk, sains merupakan sebuah batang 

tubuh pengetahuan yang terorganisir dengan baik mengenai dunia fisik dan 

alami. Sebagai proses, sains merupakan kegiatan menelusuri tentang pristiwa 

alam melalui pengamatan, pengelompokan, identifikasi, percobaan, 

pengumpulan data, analisis data, serta penarikan kesimpulan. 

Bedasarkan observasi di Paud Citra Kartini pada tanggal 2 Maret 2015 

diketahui bahwa penerapan metode demonstrasi masih sangat kurang 

dilakukan dalam satu semester penerapan metode demonstrasi hanya dua 

belas kali saja dilakukan karena keterbatasan fasilitas sehingga guru 

mengalami kesulitan dalam memilih metode pembelajaran untuk memberikan 

pembelajaran mengenai konsep sains sederhana, guru mengalami 

keterbatasan fasilitas pembelajaran sains sedehana sehingga anak kurang 

memahami konsep sains sederhana: tugas tidak selesai, anak terlihat bingung, 

kurangnya bimbingan dari guru. Harapannya setelah menggunakan metode 

demostrasi dapat meningkatkan pemahaman anak dan terpenuhinya fasilitas 

sains agar dapat lebih optimal dalam pembelajaran sains pada anak usia dini. 
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B. Fokus Penelitian  

Rumusan masalah dalam penelitian’’Bagaimanakah penerapan 

metode demontrsi dalam pembelajaran sains sederhana di paud citra kartini. 

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah: 

1. Apa saja persiapan guru dalam menerapkan metode demonstrasi pada 

pembelajaran sains sederhana? 

2. Bagaimanakah penerapan metode demontrasi dalam pembelajaran sains 

sederhana? 

3. Apa sajakah faktor penghambat  penerapan metode demontrasi dalam 

pembelajaran sains sederhana? 

4. Apa sajakah faktor pendukung penerapan metode demontrasi dalam 

pembelajaran sains sederhana? 

C. Tujuan Penelitian 

Yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan: 

1. Persiapan guru dalam menerapkan metode demontrasi pada pembelajaran 

sains sederhana 

2. Penerapan metode demontrasi dalam pembelajaran sains sederhana. 

3. Faktor penghambat  penerapan metode demontrasi dalam pembelajaran 

sains sederhana. 

4. Faktor pendukung penerapan metode demontrasi dalam pembelajaran 

sains sederhana. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Ditinjau dari segi teoritis 

Dari segi ilmiah, penelitian ini dapat memberikan sumbangsih 

pemikiran dalam aspek ilmu pengetahuan yang secara khusus mengenai 

penerapan metode demontrasi dalam pembelajaran sains sederhana. 

2. Dipandang dari segi praktis 

a. Bagi peneliti 

    Untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan 

mengenai pembelajaran sains sederhana. 
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b. Bagi Guru 

   Memberikan masukan bagi guru PAUD untuk mengenalkan 

konsep-konsep sains sederhana agar dapat dilaksanakan dalam 

pembelajaran. 

c. Bagi Anak 

Membantu pemahaman anak tentang konsep sains dan 

keterkaitannya dengan kehidupan sehari-hari dan membantu 

menumbuhkan minat pada anak untuk mengenal dan mempelajari 

benda-benda serta kejadian di luar lingkungannya. 

d. Bagi Peneliti selanjutnya 

Untuk menambah wawasan agar lebih kreatif lagi dalam 

mengembangkan proses pembelajaran sains sedeerhana. 

e. Bagi Universitas Muhammadiyah pontianak 

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat di jadikan bahan refleksi 

dan menambah intelektualitas dalam Program Pendidikan Anak Usia 

Dini untuk melahirkan lembaga pendidikan yang memiliki 

profesionalisme 

E. Definisi  Operasional 

Definisi operasional merupakan penjelasan tentang berapa istilah 

penting yang digunakan dalam judul.Penjelasan ini dimaksudkan agar tidak 

terjadi penafsiran yang berbeda antara antara pembaca dan penulis.Adapun 

istilah –istilah yang dimaksudkan adalah: 

a. Metode demontrasi 

Metode demonstrasi adalah cara mengajar seorang guru atau tim guru 

menunjukan, memperlihatkan suatu proses. Dimana, guru akan 

mengajarkan cara pencampuran warna, mencoba membedakan macam-

macam rasa, dan benda-benda yang di jatuhkan (gravitasi). 

b. Pembelajaran sains sederhana 

Sains adalah produk dan proses. Sebagai produk sains merupakan sebuah 

batang tubuh pengetahuan yang terorganisir dengan baik mengenai dunia 

fisik dan alami. Sebagai proses, sains merupakan kegiatan menelusuri, 
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mengamati dan melakukan percobaan. Indikator yang akan di ambil dalam 

penelitian ini adalah: 

1) Pencampuran warna 

2) Mencoba membedakan macam-macam rasa 

3) Benda-benda yang di jatuhkan (gravitasi) 
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