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ABSTRAK 

 

PENINGKATAN KECERDASAN NATURALIS MELALUI METODE EKSPERIMEN PADA KELOMPOK B DI TK AL 

ISLAM 

KABUPATEN SRAGEN TAHUN AJARAN 2013/2014 

 

Tri Hartiwi, A53H111067,  Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 

Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014, 72 halaman. 

 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peningkatan kecerdasan naturalis melalui metode 

eksperimen pada anak kelompok B di TK Al Islam Kadioiro, Sambirejo, Sragen. Penelitian ini mengacu 

pada Penelitian Khamidah (2010) yang berjudul “Penggunaan Metode Karyawisata dalam Peningkatan 

Kecerdasan Naturalis Pada Kelompok B di RA Tarbiyatus Shibyan Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan”. 

Menyimpulkan bahwa penggunaan metode karyawisata dapat meningkatkan kecerdasan naturalis anak. 

Penelitian Sari, Aida, Rika (2010), yang berjudul “Penggunaan Messy Play dalam Upaya Meningkatkan 

Kecerdasan Naturalis Pada Anak Kelompok B di RA Persis Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruhan”. 

Menyimpulkan bahwa kecerdasan naturalis pada usia 5-6 tahun dapat di tingkatkan melalui 

pembelajaran dengan menggunakan messy play. Penelitian Miftakhul Jannah, Endro Wahyuno, 

Pramono yang berjudul “Penerapan Kegiatan Bermain Apotik Hidup untuk Meningkatkan Kemampuan 

Kecerdasan Naturalis Anak Kelompok B di TK Darussalam Kabupaten Malang”. Menyimpulkan bahwa 

dengan penerapan kegiatan bermain apotik hidup dapat meningkatkan kecerdasan naturalis anak. 

Untuk itu peneliti ingin meningkatkan hasil pembelajaran melalui metode eksperimen, dengan harapan 

peningkatan hasil belajar dapat terwujut. Subyek penelitan adalah anak kelompok B TK Al Islam 

Kadipiro,Sambirejo, Sragen. Penelitian di lakukan dengan menggunakan metode eksperimen, yang di 

laksanakan secara bertahap yaitu siklus I dan siklus II dengan hasil menunjukan peningkatan kecerdasan 

naturalis anak di setiap siklusnya. Data di kumpulkan memeli observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Analisis datanya di lakukan setiap selesai satu siklus baik hasil tes maupun hasil observasi pada siklus 

yang sedang di laksanakan di bandingkan dengan siklus sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari adanya 

peningkatan prosentase kecerdasan naturalis anak, yakni sebelum tindakan nilai rata-rata kelas 9,6% 

dengan prosentase 29%, peningkatan siklus I nilai rata-rata kelas 15,5% dengan prosentase 48%, pada 

siklus II nilai rata-rata kelas meningkat menjadi 25,8% dengan prosentase 80,15%. Dengan demikian 

penelitian ini menyimpulkan bahwa kegiatan dengan metode eksperimen dapat meningkatkan 

kecerdasan naturalis anak.   

 

Kata kunci: kecerdasan naturalis, metode eksperimen. 
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PENDAHULUAN 

Anak merupakan induvidu yang unik, dan memiliki kekhasan tersendiri. Guru taman kanak-

kanak sebagai pelaku pendidik yang secara langsung berhadapan dengan anak, sangat penting 

memahami tugas dan perkembangan anak pada setiap tingkat usia tertentu. Ketidakpahaman 

mengenai hal tersebut akan membuat guru terjebak dalam kegiatan rutin yang tidak mengacu 

kepada kebutuhan anak secara individual maupun kelompok, bahkan akan menciptakan 

pembelajaran yang membosankan bagi anak. Hal tersebut di sebabkan karena kegiatan dari hari 

ke hari tetap sama tanpa kegiatan yang menantang atau menarik. 

Di Indonesia perkembangan pendidikan bagi anak usia dini sudah mendapatkan perhatian 

yang serius dari pemerintah, seperti halnya Undang- undang Sistem Pendidikan Nasional (2003) 

pada pasal 1 ayat 14 menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya 

pembinaan yang di tujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang di 

lakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan 

lebih lanjut. 

Pendidikan menurut UU Sistem Pendidikan Nasional No.20 Tahun 2003 adalah usaha sadar 

dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang di perlukan 

dirinya , masyarakat, bangsa, dan Negara.   

Setiap anak di dunia ini memiliki berbagai kecerdasan dalam tingkat dan indicator yang 

berbeda. Hal ini menunjukan bahwa semua anak pada hakekatnya adalah cerdas. Perbedaan 

terletak pada tingkatan dan indicator kecerdasannya. Menurut Gardner ada Sembilan kecerdasan 

yang di sebut dengan Multiple Intelligences dan di terjemahkan sebagai kecerdasan majemuk 

atau kecerdasan jamak. Kecerdasan dalam Multiple Intelligences meliputi kecerdasan verbal-

linguistik, kecerdasan logis-matematis, kecerdasan visual spasial, kecerdasan musical, 

kecerdasan kinestetik, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan naturalis, 

kecerdasan eksistensial. Setiap kecerdasan dalam multiple intelligences memiliki indicator 

tertentu. 

Bertolak pada teori kecerdasan jamak yang di kembangkan Gardner di atas salah satunya 

adalah kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis di definisikan sebagai keahlian  mengenali dan 
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mengkategorikan spesies, baik flora maupun fauna di lingkungan sekitar (Armstrong,1999; 

2003) dalam (Musfiroh, 2008: 8.3).  

Salah satu ciri anak-anak yang kuat dalam kecerdasan naturalis adalah kesenangan mereka 

pada alam,binatang, dan tumbuhan. Anak yang berminat dengan binatang, misalnya akan berani 

mendekat,memegang, mengelus, bahkan memiliki naluri untuk memelihara. Kecintaan anak 

terhadap lingkungan harus dipupuk sejak dini, yaitu sejak anak mulai mengenal lingkungannya. 

Kecintaan pada alam dapat di rangsang dengan berbagai cara, misalnya dari pengenalan sains 

secara verbal, penyediaan buku-buku sains penuh gambar, kegiatan bercocok tanam, menyiram 

bunga, memelihara ikan di akuarium, memelihara unggas, mengoleksi minitoys binatang, 

mengoleksi benda alam di sekitar anak hingga pencermatan gejala alam. Perangsangan yang 

bervariasi memiliki efek dan pengaruh yang lebih kuat karena prinsip belajar anak terpenuhi dari 

berbagai factor Musfiroh (2008:8.1).  

Dengan  rangsangan yang tepat akan membuat mereka memiliki karier yang luar biasa 

dalam berbagai bidang di kemudian hari. Anak yang berkembang dengan kecerdasan naturalis 

mungkin kelak akan menjadi ahli perbintangan, ahli tata surya, pecinta alam, kelautan, 

kedokteran hewan, pertanian,dan lain-lain. 

Masalah timbul jika kecerdasan yang dimiliki anak tidak mendapatkan stimulus dengan 

benar, misalnya pendidik justru takut, merasa jijik, atau tidak menyukai binatang tersebut. Anak-

anak kurang di beri kesempatan untuk mengungkapkan pendapat. Sehingga tujuan dari 

pembelajaran tidak tercapai dengan maximal.  

Kemampuan berfikir anak berkembang dari tingkat yang sederhana ke konkret, kemudian 

ke tingkat yang lebih rumit ke abstrak yang berupa pemahaman konsep-konsep. Perkembangan 

kemampuan anak selain tergantung factor bawaan dan lingkungan, Untuk itulah sebagai 

pendidik di TK maupun PAUD lainya perlu membelajarkan anak sesuai dengan tahap dan irama 

perkembangannya (Soegeng Santoso 2011:3.1). Guru harus mampu menciptakan suasana yang 

menyenangkan dan kondusif agar anak terangsang untuk lebih ingin mengetahui materi, senang 

bertanya, dan berani mengajukan pendapat, serta melakukan percobaan yang menuntut 

pengalaman baru. Kegiatan di TK dilaksanakan dengan cara bermain sesuai dengan prinsip TK 

yaitu "bermain sambil belajar, dan belajar seraya bermain". Dengan bermain anak dapat 

menemukan lingkungan orang lain, dan menemukan dirinya sendiri, sehingga anak dapat 

bersosialisasi dengan lingkungan tersebut, anak dapat menghargai orang lain, tenggang rasa 
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terhadap orang lain, tolong menolong sesama teman dan yang lebih utama anak dapat 

menemukan pengalaman baru dalam kegiatan tersebut. Bermain dapat memotivasi anak untuk 

mengetahui segala sesuatu secara lebih mendalam, dan secara spontan anak dapat 

mengembangkan bahasanya, dengan bermain anak dapat bereksperimen. Proses pembelajaran 

yang efektif, menyenangkan, menarik, dan bermakna bagi anak di pengaruhi oleh berbagai 

unsur, antara lain guru yang memahami secara utuh hakekat, sifat, dan karakteristik anak, 

metode pembelajaran yang berpusat pada kegiatan anak, sarana belajar yang memadai, 

tersedianya berbagai sumber belajar yang menarik.  

Untuk itu peneliti ingin meningkatkan hasil pembelajaran melalui metode eksperimen, 

dengan harapan peningkatan hasil belajar dapat terwujut. Metode eksperimen dapat 

mengembangkan lima aspek bidang pengembangan sekaligus yaitu, aspek moral agama, fisik 

motorik, kognitif, bahasa, dan sosial emosi. Eksperimen atau percobaan adalah suatu kegiatan 

yang di dalamnya di lakukan percobaan dengan cara mengamati proses dan hasil dari percobaan 

tersebut. Kegiatan ini cukup efektif karena dapat membantu anak mencari atau menemukan 

jawaban, dengan usaha sendiri berdasarkan fakta yang benar. Contohnya, mencampur warna, 

menimbang berat badan, menanam biji-bijian. 

Menurut syaiful Bahri Djamarah,  (2000)  metode eksperimen adalah metode pemberian 

kesempatan kepada anak didik perorangan atau kelompok, untuk di latih melakukan suatu proses 

atau percobaan. Menurut Piaget dalam membelajarkan anak usia dini, khususnya sains dan 

matematika, harus bersifat konkrit (nyata) dan aktif. Berfikir konkrit adalah berfikir realistic 

sesuai pengetahuan yang di terima panca indra. Dari pendapat Piaget tersebut, dapat di 

simpulkan bahwa metode eksperimen atau percobaan adalah metode pembelajaran yang sesuai 

dengan karaktristik berfikir anak pada masa ini yang aktif dan sangat ingin tahu fenomena di 

sekitarnya.  

Menyadari akan arti pentingnya kecerdasan  bagi anak usia dini, yang akan menjadi modal 

utama dalam kehidupannya kelak, maka peneliti ingin melihat bagaimana peningkatan 

kecerdasan naturalis anak melalui metode eksperimen. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis 

akan mengadakan penelitian yang berjudul: “Peningkatan Kecerdasan Naturalis Melalui Metode 

Eksperimen Pda Kelompok B TK Al Islam Kabupaten Sragen Tahun Ajaran 2013/2014”. Secara 

khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kecerdasan naturalis melalui 

metode eksperimen pada anak usia dini.  
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METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK). Penelitian ini dilakukan melalui proses kolaborasi antara guru TK, kepala sekolah dan 

peneliti dalam upaya meningkatkan kecerdasan naturalis anak melalui metode eksperimen. 

 

Subjek Penelitian  

Subyek penelitian ini adalah kelompok B umur 5-6 tahun, TK Al Islam Kadipiro 

Sambirejo Sragen tahun ajaran 2013/2014. 

 

Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan metode 

observasi, catatan lapangan, dan metode dokumentasi. 

 

Indikator Pencapaian 

 Untuk menentukan keberhasilan dalam penelitian ini dan keefektifan penelitian ini, 

maka dirumuskan indikator pencapaian yang digunakan sebagai acuan keberhasilan. Adapun 

target pencapaian yang di harapkan adalah 80% kecerdasan naturalis anak didik dapat  

meningkat dalam pembelajaran melalui metode eksperimen. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada anak kelompok B dengan metode 

eksperimen untuk meningkatkan kecerdasan naturalis anak dilaksanakan dalam dua siklus. Tiap 

siklus dilaksanakan dalam empat tahap yang meliputi: 1) tahap perencanaan tindakan. 2) tahap 

pelaksanaan tindakan. 3) tahap observasi. 4) tahap refleksi. Masing-masing siklus dilaksanakan 

dalam dua pertemuan. Adapun pada siklus I dilaksanakan dalam dua kali pertemuan tiap 

pertemuan dengan alokasi waktu 30 menit. Siklus II dilaksanakan dalam dua kali pertemuan, tiap 

pertemuan dengan alokasi waktu 45 menit. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh 

peneliti, terdapat suatu perbedaan antara sebelum dan sesudah dilakukan penelitian.  

Sebelum dilakukan penelitian (pra siklus) anak kelompok B cenderung pasif, dan 

beberapa anak masih belum dapat dikondisikan sehingga kriteria ketuntasan masih rendah. 
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Peneliti kemudian berkolaborasi dengan guru kelas kelompok B, untuk mengatasi permasalahan 

tersebut dengan metode eksperimen. Pada kondisi awal  guru masih menggunakan metode 

ceramah dan  anak cenderung pasif serta suasana pembelajaranpun kurang menarik terasa 

membosankan dalam penyampaiannya. Pada proses pembelajaran anak hanya mendengarkan apa 

yang disampaikan oleh peneliti dan dalam berkomunikasi masih kurang berkembang, anak juga 

masih suka berlari-lari didalam kelas, bahkan masih terdapat anak yang bercerita dengan teman 

sehingga tidak memperhatikan penjelasan yang disampaikan. 

Pelaksanaan tindakan pada siklus I, peneliti mencoba menerapkan metode eksperimen 

dalam menyampaikan materi pembelajaran, meskipun dengan  cara ini mengalami peningkatan, 

namun ada beberapa evaluasi yang perlu diperbaiki  di antaranya: prosentase ketuntasan dalam 

peningkatan kecerdasan naturalis yang diperoleh belum memenuhi target 80%, atau belum 

berhasil. Sehingga pada siklus I masih jauh dari apa yang diharapkan, karena kecerdasan 

naturalis anak masih rendah. Padahal bahwa keterlibatan anak secara aktif dalam kegiatan belajar 

sangat diperlukan agar belajar anak menjadi efektif dan dapat mencapai hasil yang diinginkan,  

jadi hendaknya guru memberikan motivasi yang lebih kepada siswa untuk lebih aktif. (Usman, 

2006:45). 

Pada siklus II  anak cenderung menjadi lebih baik dan bersemangat ketika bermain 

eksperimen meskipun masih terdapat sedikit dari permasalahan yang belum dapat diatasi. 

Peningkatan pencapaian ini dikarenakan peneliti menambahkan alat peraga dalam kegiatan 

eksperimen, sehingga anak dapat mengerti dan bisa mengenal peralatan yang digunakan dan 

dibutuhkan untuk kegiatan tersebut. Selain itu, peneliti dalam penyampaian intruksi lebih 

diperjelas, sehingga anak akan memperhatikan penjelasan yang sampaikan. Keaktifan siswa 

tidak lagi didominasi oleh anak-anak tertentu saja, melainkan hampir  marata pada semua anak. 

Anak tidak malu dan takut lagi  jika di tunjuk untuk melakukan kegiatan dengan metode 

eksperimen. Keberanian siswa ini juga tidak lepas dari motivasi-motivasi yang selalu diberikan 

oleh guru, sehingga dalam proses eksperimen untuk meningkatkan kecerdasan naturalis anak 

dapat berjalan dengan lancar, suasana jadi tidak membosankan, peneliti juga memberikan reward 

terhadap anak dapat melakukan kegiatan eksperimen dengan baik. 

Berdasarkan dari hasil penelitian kelompok B yang memenuhi target ketuntasan dan 

mengalami peningkatan mulai dari siklus I sampai siklus II, pada tindakan siklus II, mengalami 

peningkatan dan sudah sesuai dengan standar tingkat pencapaian. Berdasarkan dari hasil 
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observasi yang telah dilaksanakan dengan instrument lembar observasi, kemampuan anak dalam 

meningkatkan kecerdasan naturalis dengan menggunakan metode eksperimen mengalami  

peningkatan dari tindakan penelitian  tindakan  siklus ke siklus selanjutnya. Hal ini dapat dilihat 

dari peningkatan prosentase kecerdasan naturalis anak, yakni sebelum tindakan nilai rata-rata 

kelas 9,6 dengan prosentase 29%, peningkatan siklus I nilai rata-rata kelas 15,5 dengan 

prosentase 48%, pada siklus II nilai rata-rata kelas meningkat menjadi 25,8 dengan prosentase 

80,15%. Dengan demikian penelitian ini menyimpulkan bahwa kegiatan dengan metode 

eksperimen,dapat meningkatkan kecerdasan naturalis anak. 

 

Tabel 4.1 

Perbandingan Hasil Pencapaian Prosentase Anak Setiap Siklus  

 

No Nama 

Pra Siklus Siklus I Siklus II 

Jumlah Prosentase Jumlah Prosentase Jumlah Prosentase 

1. Bella 12 37% 19 59% 28 87% 

2. Algi 9 28% 12 37% 22 68% 

3. Rangga 8 25% 14 43% 22 68% 

4. Dhika 13 40% 19 59% 28 87% 

5. Sekar 9 28% 15 49% 28 87% 

6. Candra 8 25% 12 37% 23 71% 

7. Dian 9 28% 16 50% 28 87% 

8. Akmal 10 31% 16 50% 26 81% 

9. Ali Fia 12 37% 16 50% 28 87% 

10. Annaas 9 28% 17 53% 28 87% 

11. Bunga 8 25% 12 37% 17 53% 

12. Mutia 9 28% 14 43% 25 78% 

13. Nova 11 34% 15 46% 28 87% 

14. Reyhan 10 31% 12 37% 23 71% 

15. Yoga 9 28% 14 43% 24 75% 

16. Zaky 9 28% 16 50% 27 84% 

17. Zaskia 10 31% 16 50% 29 90% 

18. Shella 9 28% 19 59% 28 87% 

19. Intan 8 25% 14 43% 25 78% 

20. Salsa 10 31% 22 68% 29 90% 

Jumlah 192  310  516  

Rata-rata  9,6%  15,5%  25,8% 

Prosentase  29,8%  48%  80,15% 
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Dari table di atas menunjukkan bahwa metode eksperimen mempunyai pengaruh yang 

sangat besar dalam meningkatkan kecerdasan naturalis anak.  

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan analisis peneltian ini serta hasil seluruh pembahasan dan analisis yang telah 

dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Metode eksperimen dapat meningkatkan kecerdasan anak kelompok B TK Al Islam 

Kadipiro, Sambirejo, Sragen.  

2. Kendala metode eksperimen pada kelompok B di TK Al Islam adalah : 

a Saat kegiatan anak masih bermain sendiri serta belum serius dengan apa yang telah di 

kerjakan. 

b Anak masih pasif, dengan kata lain anak kurang memiliki keberanian  dalam berbicara 

atau mengungkapkan pendapat sesuai dengan kegiatan yang di lakukan. 

c Dalam kegiatan eksperimen hanya didominasi oleh beberapa anak saja, sedangkan anak  

yang lain masih pasif. 

d Sebagian anak tidak ingin digantikan kegiatannya dengan teman yang lainnya. 

e Anak tidak mendengarkan perintah dari guru. 

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat diberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Bagi Kepala Sekolah 

Kepala sekolah hendaknya selalu memantau kegiatan pembelajaran di kelas, agar dapat 

mengetahui masalah-masalah apa saja yang ditemukan selama proses pembelajaran 

berlangsung serta segera memberikan solusi atas masalah yang dihadapi. 

2. Bagi Guru  

a. Guru hendaknya menggunakan metode dan startegi pembelajaran yang sesuai dengan 

tingkat perkembangan anak. 

b. Memberikan kesempatan anak untuk bertanya ataupun menyampaikan ide gagasan 

mereka. 

3.   Bagi Anak 

a. Anak sebaiknya jangan takut dan malu bertanya kepada guru, agar dapat menuangkan ide 

dan gagasan. 
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c. Semangat  belajar dan kedisiplinan anak saat melakukan kegiatan perlu ditingkatkan agar 

proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. 

4. Bagi Peneliti  

Selanjutnya penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk melakukan penelitian yang 

mendalam tentang kegiatan eksperimen yang lebih menarik dan variatif, guna 

meningkatkan mutu dalam pembelajaran. 
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