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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan faktor penting yang menentukan tingkat 

kemajuan suatu bangsa. Pendidikan yang bermutu tentunya akan mencetak 

sumber daya manusia yang berkualitas unggul, sehingga kelak generasi 

penerus bangsa akan mampu bersaing di era globalisasi. Akan tetapi apabila 

hasil dari proses pendidikan ini gagal maka akan sulit dibayangkan bagaimana 

suatu bangsa dapat mencapai kemajuan. Oleh karena itu banyak kebijakan 

pemerintah yang dititik beratkan pada penguatan sektor pendidikan. Pada 

zaman yang sudah modern ini, pendidikan harus dapat mempersiapkan 

manusia yang mampu bersaing, baik dalam pengembangan teknologi maupun 

pengembangan ilmu. Oleh karena itu, pengembangan pendidikan di Indonesia 

menjadi sangat penting dan perlu ditingkatkan baik dari segi perencanaan, 

penggunaan metode, alat peraga, maupun kemampuan guru dalam 

mengembangkan kurikulum serta penguasaan konsep secara keseluruhan.  

Kemajuan IPTEK yang begitu pesat sangat mempengaruhi 

perkembangan dalam dunia pendidikan terutama pendidikan sains di Indonesia. 

Pendidikan sains diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk 

mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih 

lanjut dalam menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Hal–hal tersebut 

mendorong pemerintah untuk mewujudkan Kurikulum 2013, yang saat ini 

sedang dikembangkan disetiap jenjang sekolah. Kurikulum ini menekankan 

pembelajaran yang berbasis kompetensi, yaitu pembelajaran kearah penciptaan 

dan peningkatan serangkaian kemampuan serta potensi anak agar mampu 

mengantisipasi tantangan dalam kehidupan yang beraneka ragam. 

Setiap tingkat satuan pendidikan berhak menyusun kurikulum sendiri 

sesuai eksistensi satuan pendidikan yang bersangkutan. Kurikulum 2013, guru 

berperan sebagai subjek yang memiliki posisi sentral dalam pendidikan. 

Metode yang konvensional anak merasa tidak bersemangat dalam belajar. Saat 
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mendengarkan penjelasan guru, anak juga terkadang hanya melamun, berbicara 

sendiri dan ada juga yang asyik bermain yang tidak ada hubungan dengan 

pelajaran untuk menghilangkan rasa bosan. Sikap kerjasama dan saling terbuka 

tidak terlihat pada proses pembelajaran. 

Berdasarkan hasil observasi Tanggal 14 Oktober 2016 di Taman Kanak-

kanak Negeri Pembina Pontianak Barat, dalam proses kegiatan pembelajaran 

guru belum menerapkan metode pembelajaran yang bervariatif  yang mampu 

meningkatkan pengetahuan gejala alam. Guru sering bercerita, sehingga peran 

guru dalam pembelajaran lebih banyak dari pada anak. Hal ini menyebabkan 

banyak anak yang pasif, bosan dan kurang memahami tentang materi yang 

telah diajarkan, mengakibatkan pengetahuan tentang gejala alam belum 

berkembang dengan baik, hal ini dapat dilihat dari kegiatan belajar mengajar, 

saat guru menjelaskan terjadinya banjir anak belum mengerti, dan pada saat 

guru mengulang kembali tentang terjadinya banjir dari 18 anak hanya empat 

orang anak yang bisa menjawab pertanyaan, dengan demikian perlu ada solusi 

untuk mengatasi hal tersebut dalam hal ini berdasarkan dengan kurang 

pengetahuan anak tentang gejala alam.  

Karena itu diperlukan penerapan metode pembelajaran yang dapat 

mengembangkan pengetahuan anak tentang gejala alam agar tujuan 

pembelajaran dapat dicapai, metode eksperimen akan memberi kesempatan 

pada anak agar dapat mengalami sendiri, mengikuti suatu proses, mengamati 

suatu objek, menganalisis, membuktikan, dan menarik kesimpulan sendiri 

tentang suatu objek, keadaan atau proses sesuatu. Metode eksperimen juga 

dapat menumbuhkan cara berfikir rasional dan ilmiah. Penggunaan metode 

eksperimen yang memberikan pengalaman nyata bagi anak. Berdasarkan latar 

belakang tersebut, maka peneliti memilih untuk mengadakan penelitian tentang 

metode eksperimen dengan tujuan dapat meningkatkan pengetahuan anak 

tentang gejala alam di TK Negeri Pembina Pontianak Barat. Sesuai dengan 

latar belakang yang diuraikan, saya tertarik untuk melakukan penelitian lebih 

mendalam mengenai “Pengaruh Metode Eksperimen Tema Gejala Alam 
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Terhadap Pengetahuan Anak Kelompok B1 Di Taman Kanak-Kanak Negeri 

Pembina Pontianak Barat”. 

Metode eksperimen diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang 

gajala alam pada anak di Taman kanak-kanak Negeri Pembina Pontianak Barat 

akan lebih baik dan guru dapat memilih metode yang tepat. 

 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dirumuskan di atas, rumusan 

masalah dalam penelitian ini secara umum adalah “Bagaimanakah Pengaruh 

Metode Eksperimen Tema Gejala Alam Terhadap Pengetahuan Anak 

Kelompok B1 Di Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Pontianak Barat?”. 

Masalah umum tersebut, dapat dirinci menjadi sub masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengetahuan anak kelompok B1 tentang tema gejala alam di 

Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Pontianak Barat sebelum diberikan 

metode eksperimen tentang gejala alam? 

2. Bagaimana pengetahuan anak kelompok B1 tentang tema gejala alam di 

Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Pontianak Barat sesudah diberikan 

metode eksperimen tentang gejala alam? 

3. Apakah  ada pengaruh setelah diberikan metode eksperimen kepada anak 

kelompok B1 di Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Pontianak Barat 

terhadap pengetahuan tentang gelaja alam? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian secara 

umum dan tujuan  penelitian secara khusus sebagai berikut: 

1. Tujuan Penelitian Secara Umum 

Tujuan penelitian secara umum adalah untuk mengetahui pengaruh 

metode eksperimen terhadap pengetahuan tentang gejala alam pada anak di 

kelompok B1 Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Pontianak Barat. 
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2. Tujuan Penelitian Khusus 

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk: 

a. Mengetahui pengetahuan anak kelompok B1 tentang gejala alam  di 

Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Pontianak Barat sebelum diberikan 

metode eksperimen. 

b. Mengetahui pengetahuan anak kelompok B1 tentang gejala alam di 

Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Pontianak Barat sesudah diberikan 

metode eksperimen.  

c. Mengetahui pengaruh metode eksperimen tentang gejala alam setelah 

diberikan kepada anak kelompok B1 diTaman Kanak-kanak Negeri 

Pembina Pontianak Barat. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, manfaat penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Teoritis 

Memberi wawasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang 

pendidikan. Diharapkan metode eksperimen dapat digunakan sebagai salah 

satu alternatif pilihan metode pembelajaran yang tepat dalam menarik minat 

anak untuk menggali lebih banyak lagi Ilmu tentang Sains. 

2. Praktis 

a. Bagi Anak 

1) Memberi kemudahan dalam memahami pelajaran melalui metode- 

metode yang inovatif. 

2) Menumbuhkan cara berfikir rasional dan ilmiah.  

b. Bagi Peneliti 

1) Dapat dijadikan refleksi untuk terus mencari dan mengembangkan   

inovasi dalam pembelajaran.  

2) Mendapatkan pengalaman melaksanakan pembelajaran dengan   

menggunakan metode eksperimen yang mampu meningkatkan 

pengetahuan tentang proses gejala alam. 
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3) Mengaplikasikan teori yang diperoleh di bangku kuliah. 

c. Bagi Guru  

1) Menambah pengetahuan guru mengenai penggunaan metode    

eksperimen.  

2) Sebagai alternatif bagi guru dalam menggunakan metode 

pembelajaran eksperimen di Taman Kanak-kanak Negeri Pembina 

Pontianak Barat. 

d. Bagi Sekolah 

Digunakan sebagai bahan informasi dan kajian untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai metode eksperimen dalam kegiatan 

pembelajaran gejala alam. 

 

E. Definisi Operasional 

 Definisi operasional menurut Nursalam, (2008:101)adalah “definisi 

berdasarkan karakteristik yang diamati”. “Definisi operasional dapat 

bermanfaat untuk mengarahkan kepada pengukuran atau pengamatan terhadap 

variabel–variabel yang bersangkutan serta pengembangan instrumen (alat 

ukur)” (Notoatmodjo, 2005:46). Definisi operasional bertujuan untuk 

memperjelas batasan-batasan penelitian dan menjelaskan materi yang menjadi 

fokos dalam penelitian, sehingga menghindari kesalahan persepsi ataupun 

penafsiran dalam penelitian ini. Berikut ini dikemukakan definisi operasional 

sebagai berikut: 

1. Metode eksperimen 

Metode eksperimen pada penelitian ini adalah pemberian kesempatan 

kepada anak didik baik perseorangan maupun kelompok untuk melakukan 

percobaan yang dirancang dan terencana untuk membuktikan kebenaran. 

2. Pengetahuan tentang gejala alam. 

Pengetahuan adalah gejala yang ditemui dan diperoleh menusia melalui 

pengamatan akal. Gejala alam adalah peristiwa yang disebabkan oleh 

alam, peristiwa-peristiwa tersebut dapat berupa bencana maupun bukan 

bencana. Pengetahuan gejala alam adalah gejala yang ditemui dan 
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diperoleh menusia melalui pengamatan akal, peristiwa-peristiwa tersebut 

dapat berupa bencana maupun bukan bencana, bencana alam adalah 

bencana yang diakibatkan oleh peristiwa yang disebabkan oleh alam. 

Jenis-jenis gejala alam yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu: 

peristiwa mengenai gejala alam banjir dan gunung meletus. 

 

 

 

 

 

 

 

 


