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BAB I 

 PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) sebagaimana dinyatakan 

dalam Undang-undang RI nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pasal 28 ayat 3 merupakan pendidikan usia dini pada 

jalur formal yang bertujuan membantu anak didik mengembangkan 

berbagai potensi. Potensi yang dimaksud adalah potensi psikis maupun 

fisik yang meliputi moral dan nilai agama, sosial emosional, kemandirian, 

kognitif, bahasa, fisik motorik dan seni yang siap memasuki Sekolah 

Dasar (SD). 

Undang-undang nomor 21 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu 

upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai 6 tahun 

melalui pemberian rangsangan. Stimulasi atau rangsangan yang diberikan 

pada usia ini akan mempengaruhi laju pertumbuhan dan perkembangan 

anak serta sikap dan perilaku sepanjang hidupnya. 

Menurut para ahli psikologi, usia dini (0-8 tahun) sangat 

menentukan bagi anak dalam mengembangkan potensinya. Usia itu sering 

disebut “Usia Emas” (the golden age) yang hanya datang sekali dan tidak 

dapat diulang lagi, yang sangat menentukan untuk pemembangan kualitas 

manusia selanjutnya. Keith Osborn, Bhurton L. White, dan Benyamin S. 
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Bloom (1993) berdasarkan hasil penelitiannya mengemukakan bahwa 

perkembangan intelektual anak terjadi sangat pesat pada tahun-tahun awal 

kehidupan. Sekitar 50% variabilitas kecerdasan orang dewasa sudah 

terjadi ketika anak berusia 4 tahun. Peningkatan 30% berikutnya terjadi 

pada usia 8 tahun, dan sisanya pada pertengahan atau dasawarsa kedua. 

Di usia 4-6 tahun merupakan masa peka bagi anak, dimana masa 

ini merupakan masa awal pengembangan kemampuan-kemampuan yang 

ada pada anak. Kemampuam tersebut antara lain kemampuan fisik 

motorik, bahasa, membaca permulaan,  kognitif, sosial emosional dll. 

Kognitif merupakan proses berfikir yaitu kemampuan individu 

untuk menghubungkan, menilai dan mempertimbangkan suatu kejadian 

atau peristiwa. Hal ini sejalan dengan pendapat Gagne (Jamaris, 2008:16) 

bahwa kognitif adalah proses yang terjadi secara internal di dalam pusat 

susunan saraf  pada saat manusia sedang berpikir. Kemampuan kognitif ini 

berkembang secara bertahap sejalan dengan perkembangan fisik dan saraf-

saraf yang ada di pusat susunan saraf terkait. 

Maka dari itu perkembangan kognitif sangat penting bagi anak 

usia dini, karena penyelenggaraan PAUD bertujuan mengembangkan 

semua potensi yang dimiliki anak sehingga kelak dapat berfungsi sebagai 

manusia yang utuh sesuai dengan falsafah suatu bangsa. Sehingga potensi 

yang ada pada setiap individu, termasuk anak usia dini, tidak bisa 

berkembang dengan sendirinya, melainkan perlu upaya yang dilakukan 



3 
 

 
 

dalam kegiatan pendidikan, yaitu dengan mengembangkan kemampuan 

kognitif anak usia dini. 

Kemampuan kognitif anak di TK Az-Zahra di kelompok A masih 

rendah dan belum optimal. Hal itu dilihat dari hasil penilaian anak dalam 

sehari-hari pada saat pembelajaran kemampuan kognitif yang diambil 

contoh dari rencana kegiatan harian misalnya dalam membedakan konsep 

panjang pendek melalui mengukur dengan satuan baku dari 16 anak hanya 

ada 4 anak dengan kemampuan sudah mampu sedangkan yang mulai 

muncul hanya 2 anak dan 10 anak mendapat nilai belum mampu. Dari 

hasil penelitian tersebut baru 30% anak yang kemampuan kognitifnya 

baik. 

Pembelejaran di TK Az Zahra masih berpusat pada guru, anak 

kurang diberi kesempatan untuk membangun sendiri pengetahuannya 

tentang sesuatu hal. Guru lebih banyak ceramah, sehingga pembelajaran 

kurang bermakna, pengetahuan yang didapat anak tidak dapat bertahan 

lama dari ingatannya. Selain itu, guru masih menggunakan metode-metode 

yang terdahulu, yaitu seperti metode pemberian tugas, praktek langsung 

dll. Maka dari itu sebagai pendidik dan peneliti saya akan mencoba 

menerapakan metode eksperimen dalam pembelajaran, agar pembelajaran 

yang dilaksanakan lebih inovatif dan bermakna. 

Banyak metode atau cara untuk mengembangkan kemampuan 

kognitif pada anak usia dini yaitu salah satunya dengan metode 

eksperimen. Menurut Sujiono (2011:7.90) metode eksperimen adalah 
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suatu cara anak melakukan berbagai percobaan yang dapat dilakukan anak 

sesuai dengan usianya, guru sebagai fasilitator, alat untuk percobaan sudah 

disiapkan oleh guru. Dengan menggunakan metode ini anak dapat 

menemukan sesuatu hal yang baru berdasarkan pengalamannya. Selain itu 

dengan menggunakan metode eksperimen mempermudah anak untuk 

belajar mengembangkan kemampuan kognitifnya dan anak akan lebih 

mudah menerima pembelajaran yang diajarkan oleh guru. 

Melalui penerapan pembelajaran dengan menggunakan metode 

eksperimen anak usia dini akan lebih tertarik dan senang dengan 

pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Selain itu pembelajaran akan 

lebih mengena dan mudah dipahami oleh anak, sehingga anak-anak di usia 

ini dapat mengembangkan potensi yang dimiliki dengan leluasa. 

Dengan demikian peneliti mencoba untuk mengembangkan 

kemampuan kognitif anak usia dini melalui metode eksperimen dengan 

menanam kacang ijo. Melalui kegiatan tersebut akan membantu berbagai 

aspek perkembangan anak terutama perkembangan kognitif anak. 

Perkembangan akan mendorong kebutuhan anak untuk secara aktif 

berinteraksi dan terlibat dengan lingkungannya.  

Berdasarkan uraian di atas maka dalam penelitian ini mengangkat 

judul sebagai berikut:  

“PENGEMBANGAN KEMAMPUAN KOGNITIF MELALUI METODE 

EKSPERIMEN DENGAN MENANAM KACANG IJO PADA ANAK 
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KELOMPOK A SEMESTER GASAL TK AZ-ZAHRA KECAMATAN 

SUKODONO KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2014/2015”. 

B. Pembatasan Masalah 

Agar permasalahan dalam penelitian lebih terfokus dan jelas, 

maka perlu pembatasan masalah dalam penelitian. Adapun dalam 

penelitian masalah yang dibahas terbatas pada: 

1. Kemampuan kognitif dibatasi dengan mengukur panjang- 

pendeknya tanaman kacang ijo. 

2. Metode eksperimen dibatasi dengan menanam kacang ijo. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah 

dalam penelitian ini dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut: 

“Apakah metode eksperimen dengan menanam kacang ijo dapat 

mengembangkan kemampuan kognitif pada anak kelompok A semester 

gasal TK Az-Zahra Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen tahun 

2014/2015?” 

D. Tujuan Penelitian 

Untuk mendeskripsikan pengembangan kemampuan kognitif 

melalui metode eksperimen dengan menanam kacang ijo pada anak 

kelompok A semester gasal TK Az-Zahra Kecamatan Sukodono 

Kabupaten Sragen tahun 2014/2015. 
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E. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan kedepannya dapat memberikan 

banyak manfaat untuk berbagai pihak, antara lain: 

1. Bagi Anak 

a. Dengan metode eksperimen dapat mengembangkan 

kemampuan kognitif dengan cara yang lebih kreatif, 

menarik dan menyenangkan. 

b. Anak dapat secara langsung melakukan kegiatan tersebut. 

2. Bagi Guru 

a. Dapat mengetahui strategi pembelajaran yang kreatif dan 

inovatif untuk dapat meningkatkan kreativitas anak. 

b. Mendapat teori baru tentang pengembangan kemampuan 

kognitif anak TK, sehingga dapat dijadikan dasar dalam 

kegiatan pembelajaran. 

3. Bagi Sekolah 

a. Sebagai metode baru dalam mengajar tentang kemampuan 

kognitif. 

b. Meningkatkan mutu pendidikan disekolah. 

c. Menambah jumlah media yang ada disekolah.  

 

 

 

 


