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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan 

manusia karena dapat memberikan bekal yang berguna dan bermanfaat bagi 

kehidupannya mendatang.  Pendidikan sangat diperlukan dalam upaya 

pengembangan potensi anak usia dini, pengembangan tersebut harus dilakukan 

melalui kegiatan belajar yang menyenangkan bagi anak (Saputra, 2005: 2).  Usia 

dini (0-6) merupakan masa perkembangan dan pertumbuhan yang sangat 

menentukan bagi anak di masa depannya atau disebut juga masa keemasan (the 

golden age) sekaligus yang sangat kritis yang menentukan tahap pertumbuhan dan 

perkembangan anak selanjutnya. 

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Pasal 1 ayat 14 menyatakan bahwa, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 

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 ruhani 

agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.  

Pendidikan anak usia dini berorientasi pada lima aspek perkembangan yaitu aspek 

perkembangan kognitif, aspek perkembangan fisik motorik, aspek perkembangan 

bahasa, aspek perkembangan sosial emosional dan aspek perkembangan moral 

agama.  Pada skripsi ini peneliti telah melakukan penelitian kemampuan sains 

yang berkaitan dengan perkembangan kognitif anak pada suatu sekolah. 
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Perkembangan kognitif merupakan salah satu dari lima dari aspek 

perkembangan anak usia dini yang harus dikembangkan.  Perkembangan kognitif 

memiliki cakupan yang sangat luas, seperti mengenal konsep warna, kemampuan 

sains, logika matematika, dan sebagainya.Karena perkembangan kognitif 

berkaitan dengan kemampuan sains sehingga sangat penting dan dibutuhkan oleh 

anak.  Kemampuan sains ini apabila tidak diberi rangsangan sejak dini oleh guru 

melalui kegiatan pembelajaran maka tidak akan berkembang secara optimal.  

Pengembangan sains diperlukan bagi anak guna membekali dalam kehidupan 

diusiannya maupun ketika dewasa kelak serta dapat diaplikasikan dalam 

menyelesaikan masalah hidup yang dialaminya, serta dapat dijadikan sebagai 

sarana untuk menjadi seorang saintis.  Karena kita hidup dalam dunia yang 

dinamis, berkembang dan berubah terus-menerus bahkan semakin menuju masa 

depan, semakin kompleks ruang lingkupnya dan tentunya akan semakin 

memerlukan sains. 

Kegiatan sains sangat diperlukan untuk anak usia dini karena melalui kegiatan sains 

maka belajar untuk mengobservasi pertanyaan menggali melakukan percobaan atau 

eksperimen, memprediksi dan keterampilan-keterampilan memecahkan masalah.  

Bekal kemampuan yang tinggi akan mampu memfasilitasi dan menemukan cara-cara 

yang produktif dalam mendongkrak pengenalan dan penguasaan sains pada anak 

usia dini.  Dalam pengembangan sains, guru harus benar-benar memahami 

karakteristik anak dan lingkungan, dan itu akan menjadi titik tolak dalam 

memperkenalkan sains pada anak usia dini. 
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Pada anak usia dini penyebab dari rendahnya kemampuan sains anak 

dikarenakan dalam kegiatan pembelajaran menggunakan kegiatan yang terkesan 

monoton, kurangnya kreatifitas dalam diri guru, dan beranggapan bahwa kegiatan 

yang berkaitan dengan sains sulit dilakukan serta terkesan merepotkan dalam 

melakukan kegiatannya.  Kegiatan pembelajaran yang dilakukan di kelas tersebut 

sangat jarang mengangkat nilai-nilai yang berhubungan dengan sains serta tidak 

memberikan kesempatan anak untuk dapat bereksplorasi sehingga membuat anak 

mudah bosan dan kurang menyenangkan.  Karena anak usia dini bersikap unik, 

rasa ingin tahu yang tinggi serta cara yang berfikir konkret, maka dibutuhkan 

suatu kegiatan menggunakan metode yang unik, merangsang rasa 

keingintahuannya anak serta bersifat konkret pula. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang maka dapat penulis simpulkan rumusan masalah 

dalam skripsi ini sebagai berikut:”Apakah dengan metode eksperimen membuat 

lampu larva dapat meningkatkan kemampuan sains pada anak kelompok B2 TK 

Aisyiah XVII Arcawinangun Purwokerto tahun ajaran 2016-2017?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah maka tujuan yang hendak dicapai dalam 

penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan sains anak melalui metode 

eksperimen membuat lampu larva pada anak kelompok B2 TK Aisyiah XVII 

Arcawinangun Purwokerto tahun ajaran 2016-2017. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang akan diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagi guru 

Sebagai evaluasi keberhasilan kegiatan pembelajaran yang telah diberikan 
pada anak.Dapat meningkatkan kemampuan profesionalnya dalam memecahkan 
masalah.Mampu mengembangkan kemampuan anak sesuai dengan 
perkembangannya.Serta dapat membantu guru untuk mengetahui pentingnya 
kemampuan sains anak melalui pemanfaatan botol plastik bekas. 

2. Bagi Anak  

Untuk meningkatkan kemampuan sains anak TK Aisyiah XVII Arcawinangun 
Purwokerto.Dapat menambah wawasan pengetahuan anak.Untuk meningkatkan 
kemampuan sains anak TK Aisyiah XVII Arcawinangun Purwokerto dengan 
pemanfaatan botol bekas sebagai media untuk membuat lampu larva. 

3. Bagi Orang Tua 

Sebagai masukan untuk orang tua.Memotivasi para orang tua untuk ikut aktif 
membimbing anak-anak mereka.Sebagai acuan kepada orang tua bahwa dengan 
eksperimen membuat lampu larva dengan air dan minyak dapat meningkatkan 
kemampuan sains anak. 
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