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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tujuan pendidikan Taman Kanak-Kanak adalah meletakkan dasar ke 

arah perkembangan sikap, pengetahuan, ketrampilan, dan daya cipta yang 

diperlukan oleh anak didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya 

dan untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya (depdikbud, 1998:2). 

Untuk mencapai semua itu diperlukan suatu perhatian khusus, terutama 

pendidikan sejak dini, yaitu sebuah pendidikan Taman Kanak-Kanak yang 

dapat menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar sesuai kurikulum yang 

berlaku agar anak dapat mengembangkan seluruh kemampuan yang 

dimilikinya sesuai perkembangannya. Pandangan tentang anak menurut John 

Locke dalam Samsunuwiyati (2009) yaitu bayi dilahirkan seperti tabula rasa 

atau kertas kosong. Pikiran anak merupakan hasil dari pengalaman dan proses 

belajar melalui lingkungan. Pengalaman dan proses belajar yang diperoleh 

melalui indera membentuk manusia menjadi individu yang unik. Sedangkan 

pandangan anak menurut Jean Jacques Rousseau dalam Samsunuwiyati (2009) 

yaitu sejak modal yang akan terus berkembang secara alami tahap demi tahap. 

Masa anak usia Taman Kanak-Kanak merupakan usia paling efektif untuk 

mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki anak. Pada masa ini pola 

pertumbuhan dan perkembangannya, baik berupa perkembangan fisik, 

kognitif, maupun social emosional yang sudah berkembang secara optimal. 
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Setiap orang mempunyai potensi yang sudah Tuhan berikan. Potensi-

potensi yang merupakan bekal untuk kehidupan yang lebih baik. Namun, 

sering kali kita tidak mengetahui atau tidak menyadari bahwa setiap individu 

mempunyai potensi, potensi yang kita miliki dapat berubah-ubah sesuai 

dengan keinginan kita. Karakter jelek sangat mungkin kita ubah menjadi 

karakter yang baik, potensi yang standar atau bahkan di bawah rata-rata akan 

sangat mungkin untuk diubah menjadi potensi yang sampai di atas rata-rata. 

Namun ada yang perlu kita ketahui bahwa Tuhan telah memberikan 

kepribadian kepada kita. Yang mana kepribdian adalah bahan mentah yang 

sudah Tuhan berikan kepada kita. Selanjutnya kita tinggal mengembangkann 

ya saja agar kepribadian kita menjadi karakter yang kuat, yang akan menjadi 

lebih baik dari waktu-waktu sebelumnya. Menurut tokoh behavior yaitu (John 

Locke dan J.B.Watson) dalam Samsunuwiyati (2009) unsur yang paling utama 

yang mempengaruhi semua itu adalah lingkungan. Orang tua berperan penting 

dalam meraih potensi, orang tua menjadi guru yang baik bagi anak-anaknya, 

mereka mengenal anak tersebut baik dari siapapun, dan merekalah yang 

memberikan perhatian khusus. 

Sebelum mengasah potensi yang kita miliki, alangkah baiknya kita 

mengetahui bahan dasar yang kita punya, oleh karena itu kita akan lebih bisa 

mengembangkan potensi lebih optimal. Seorang psikolog Amerika telah 

meneliti mengenal kepribadian manusia. Setelah diteliti mengenai kepribadian 

manusia mempunyai empat tipe kepribadian pada akhirnya sangat berperan 
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penting dalam kehidupan sehari-hari. Empat kepribadian yang telah ditemukan 

peneliti asal amerika tersebut yaitu melankolis, sanguinis, koleris, plhlegmatis 

Masa kanak-kanak mempunyai potensi berimajinasi yang sangat 

tinggi, bahkan sering kali anak berimajinasi dengan fenomena-fenomena yang 

terjadi pada bumi ini. Hal ini berhubungan dengan pemahaman sains, dan guru 

disekolah kurang mendalami pembelajaran sains, sehingga anak kurang 

mendalami tentang kemampuan sains, padahal ilmu sains harus dikembangkan 

sejak dini karena agar anak tidak salah kaprah dalam membandingkan apa 

yang dia lihat sesuai dengan kenyataan atau tidak. 

Pada umumnya anak usia sekolah adalah anak yang masih berada pada 

tahap belajar sambil bermain (learning by doing), dengan permainan-

permainan yang idukatif dapat dilihat seberapa pemahaman konsep  sains 

anak. Berdasarkan pengamatan terhadap kemampuan pemahaman konsep 

sains pada anak kelompok B TK PERTIWI 1 JETIS SAMBIREJO SRAGEN 

dengan ditandai adanya beberapa kondisi-kondisi, yaitu :  (1)  anak mampu 

menyebutkan benda-benda yang ada di langit dan di bumi 40% dari 25 siswa. 

(2) anak mampu menebak hasil dari pencampuran warna hanya 30% dari 25 

siswa. (3) Dan hanya 40% anak mampu bekerja sama dengan kelompok. 

Untuk mengoptimalkan potensi dan kekompakan anak pada Taman 

Kanak-Kanak guru harus menggunakan metode-metode yang sesuai dengan 

perkembangan anak. Karena apa bila dengan teori saja anak kurang optimal. 

Dengam metode kooperatif anak akan terlihat kekompakannya. Kegiatan 

outbound mulai tampak sejalan dengan kemampuan simbolik anak, dengan 
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permainan-permainan outbound anak dapat bermain dengan gembira bersama 

teman-teman, dan dapat dilihat seberapa anak mampu mengembangkan 

kemampuan sains anak. Dari latar belakang diatas, penulis mencoba 

mengadakan pelelitian tindakan kelas dengan mengambil judul 

“Meningkatkan Kemampuan Memahami Konsep Sains Melalui Kegiatan 

Outbound Pada Anak Kelompok B TK Pertiwi 1 Jetis, Sambirejo, Sragen” 

 

B. Identifikasi Masalah  

Sehubungan dengan latar belakang masalah yang telah dikemukakan 

ada beberapa masalah yang dapat di identifikasikan sebagai berikut : 

1. Rendahnya kemampuan sains anak 

2. Guru kurang memberikan demonstrasi yang menarik perhatian anak 

3. Metode yang digunakan kurang bervariasi sehingga anak mudah bosan 

 

C. Pembatas Masalah 

Karena permasalahan cukup banyak maka peneliti membatasi pada 

“Peningkatan Kemampuan Memahami Konsep Sains Melalui Kegiatan 

Outbound Pada Anak Kelompok B TK Pertiwi 1 Jetis Sambirejo Sragen 

Tahun Ajaran 2012/2013” 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka masalah dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan : Apakah kegiatan outbound dapat 

meningkatkan kemampuan memahami konsep sains pada anak kelompok B 

TK Pertiwi 1 Jetis, Sambirejo, Sragen Tahun Ajaran 2012/2013 ? 



5 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Tujuan Umum 

Untuk menimgkatkan kemampuan mamahami konsep sains pada anak 

kelompok B TK Pertiwi 1 Jetis Sambierjo Sragen Tahun Ajaran 

2012/2013 

2. Secara Khusus 

Untuk mengetahui peningkatan kemampuan memahami konsep sains 

melalui kegiatan outbound pada anak kelompok B TK Pertiwi 1 Jetis 

Sambirejo Sragen Tahun Ajaran 2012/2013 

 

F. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini 

diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis manfaat penelitian ini dapat meningkatkan 

kemampuan pemahaman konsep sains anak. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang 

cara meningkatkan kemampuan sains anak, khususnya dengan melalui 

permainan outbound. 
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b. Bagi Sekolah 

Memberikan masukan kepada pihak sekolah guna memfasilitasi 

dan mendukung kegiatan outbound disekolah 

c. Bagi Guru 

1) Membantu guru dalam meningkatkan kemampuan memahami 

konsep sains pada anak 

2) Semoga menjadi inspirasi untuk menggunakan outbound dalam 

pembelajaran anak usia dini  

d. Bagi siswa 

1) Membantu meningkatkan kemampuan memahami konsep sains 

dan kerjasama anak 

2) Menambah pengalaman nyata dalam belajar dan ketertarikan 

belajar kuat 

 

 


