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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

 

A. LatarBelakangMasalah 

Kecerdasannaturalismerupakanbagiandarikecerdasanjamak yang 

berkaitandengankepekaandalammengapresiasialamdanlingkungansekitar.Kemunculankecerda

saninidapatdilihatdarikecintaanterhadapalamdanlingkunganmelaluiberbagaikegiatansepertike

pedulianterhadaplingkunganataukonservasilingkunganalamsekitar. 

Menurut Wilson (Arixs, 2007) 

kecerdasannaturalisadalahkemampuanmengenaliberbagaijenis flora dan fauna 

sertakejadianalam, misalnyaasal-usulbinatang, pertumbuhantanaman, terjadinyahujan, 

manfaat air bagikehidupan, tatasurya, 

dankejadianalamlainnya.Kecerdasannaturalisiniberkaitandenganwilayahotakbagiankiri, 

yaknibagian yang 

pekaterhadappengenalanbentukataupolakemampuanmembedakandanmengklasifikasikansesua

tu. 

Kecerdasannaturalismenjadisatuhal yang 

pentinguntukdikembangkankarenadenganadanyapotensikecerdasannaturalisinividuakanmemil

ikiperilaku yang positif (positive attitude) yang akanmenjauhkandaripribadi yang “Homo 

Economicus”  yanghidupdanberkembangdenganmengeksploitasialam (Armstrong 2005:35 ) 

Lebih lanjut, Armstrong (2005: 37) 

bahwakecerdasannaturalissangatpentingbagikemampuanmanusiawiuntukbertahanhidup. 

Banyakanak yang tumbuh di jamansekarangsebagai “malaikatbumi” yang 

memilikikecerdasannaturalis yang 

sangatberkembanghinggabisamelindungibumidarikerusakan.Bagimerekaperludisediakan 
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“ruangkelashidup” di rumahdan di sekolah, yang menawarkanuntukmengolahkebun, 

merawathewanpeliharaan, 

mempelajaricarasistemkehidupandanmemikirkanbagaimanacaramenjagaalamdenganbaik. 

Hasilpenelitian John Goodlad  (Armstrong, 2005: 5-6) menunjukkanbahwasetiaphari, 

kurangdari 1 

persenwaktubelajardipakaiutntukmelibatkanmuriddalamberbagipendapatatausecaraterbukame

mbahassuatumasalahatautopikdanbukupelajaranmembentuk 75% sampai 90% darisemua 

proses belajar yang berlangsung di sekolah.  

Hasilpenelitian di atasmemberikansatugambaran proses pembelajaran yang 

menghilangkanruanggerakanakuntukmembangunpengalamannyasendiridenganmelihat, 

merabadanmerasakansendiriapa yang ada di sekelilingmereka. Kehilangankesempatan di 

atasakanberpengaruhterhadappengembangankecerdasannaturalisanak yang 

dapatdimunculkandalamkecintaananakterhadaplingkungan, 

karenauntukmengembangkankecerdasaninianakdituntutuntukberinteraksilangsungdenganling

kungan. Sehinggaanakmampuberperilakupositifterhadapalam.Kenyataan di 

atasdikhawatirkanmembuatanakkehilangankecintaanterhadaplingkungan. 

Memperkuat hasil penelitian di atas, berdasarkan hasil observasi awal pada hari 

Kamis, 16 Juli 2009 di Taman Kanak-kanak (TK) Melati yang berlokasi di Jl. Pandu Atas 

Kecamatan Cicendo Bandung, ditemukan bahwa 

upayauntukmemfasilitasianakdalammengembangkankecerdasannaturalismasihbelum 

Nampak. Pembelajaran di TKMelati belum yang menyediakan “ruangkelashidup” dan 

pembelajaran di TK inilebihberorientasiakademik yang 

memungkinkananakcerdasdalamberbagaihaltetapikehilanganpotensidalamkecerdasannaturalis

, sehinggaanakkurangmempunyai rasa peduliterhadaplingkungan, 

kurangmenghargailingkungandananaktidakmemilikikecintaanterhadapalamsekitar. 
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Padahaljikamerekakehilangan rasa 

kecintaanterhadapalammakasecaratidaklangsungmerekaakankehilanganlingkungantempatmer

ekatinggal. 

Hilangnyakecintaananakterhadaplingkungan, 

memungkinkananakkehilangantempatberteduh yang nyaman, tempatbermain yang 

indahdantempatbelajar yang 

layak.Olehkarenaitusebaiknyasejakdinikitaharusmengenalkanalamterhadapanakdenganpembe

lajaran yang tepat, yaitupembelajaran yang 

dianggapbisamembantupengenalanlingkunganalamsejakdini yang 

berdampakpadapengembangankecerdasannaturalisanak. 

Berkenaandenganpaparan di atas, 

pembelajaransainsmemungkinkanpengenalanlingkunganalamsejakdini, 

karenakonseppendidikansainsitusendiriadalahilmu-ilmukealaman. 

SepertidiungkapkanolehGie (1992: 61) 

bahwapengertiansainsdalampendidikansainsmenunjukpadagugusilmu-ilmukealaman(natural 

sciences).Pembelajaransainsinimempunyaibeberapametode yang 

dapatmendukungkeberhasilanpembelajaranitusendiri, salahsatunyayaitumetodediskaveri-

inkuiri. 

Pembelajaransainsdenganmetodediskaveri-inkuiriini, 

memberikanruangkepadaanakuntukmencaridanmenyelidikisuatumasalah, yang 

padaakhirnyamenuntunanakuntukmenemukanjawabannyasendiri.Seperti yang 

diungkapkanSagala (2006: 196) bahwametodediskaveri-

inkuirimemberikankesempatanuntukberfikirilmiahdanmenempatkananaklebihbanyakbelajarse

ndiriketikaberinteraksilangsungdenganlingkungannya. 
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Selainitu, menurutNugraha (2003: 91) belajardiskaveri-inkuirilebihkompleks, 

banyakmenuntutaktivitasberfikirdanbahkantidakjarang  pula menuntutsejumlahaktivitasfisik. 

Kegiatanbelajarinilebihbersifataktif, karenaadasejumlah proses mental yang dilakukansiswa. 

Olehkarenaitupembelajaransainsdenganmeodediskaveri-

inkuiridianggapsalahsatupembelajaran yang 

tepatuntukmengembangkankecerdasannaturalisanakmelaluipengenalanlingkunganalamsejakd

ini. 

Berdasarkanlatarbelakang di atas, 

penulistertarikuntukmelakukanpenelitiandalampembelajaransainsmenggunakanmetodediskav

eri-inkuiri, denganmengangkatjudul “Peningkatan KecerdasanNaturalisAnak TK melalui 

PembelajaranSains dengan Metode Diskaveri Inkuiri” 

 

 

B. PerumusandanPembatasanMasalah 

Untukmemudahkanpenelitian yang akandilakukan, 

penulismembuatpembatasanmasalahdalambentukpertanyaan-pertanyaansebagaiberikut : 

1. Bagaimana kondisi objektif  kecerdasan naturalis di TK Melati ? 

2. Permasalahan apa yang dihadapi dalam peningkatan kecerdasan naturalis anak di TK 

Melati ? 

3. Upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan kecerdasan naturalis melalui  

pembelajaran sains  dengan metode diskaveri inkuiri di TK Melati ? 

4. Perubahan positif apa yang terjadi dalam peningkatan kecerdasan naturalis melalui 

pembelajaran sains dengan metode diskaveri inkuiri setelah dilakukan penelitian tindakan 

kelas (PTK) di TK Melati ? 
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C.  TujuanPenelitian 

Tujuan yang ingindicapaidalampenelitianiniadalahsebagiberikut: 

1. Untuk mengetahui kondisi objektif  kecerdasan naturalis di Taman Kanak-kanak (TK) 

Melati. 

2. Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan kecerdasan naturalis 

di TK Melati.  

3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kecerdasan naturalis 

melalui pembelajaran sains dengan metode diskaveri inkuiri di TK Melati 

4. Untuk mengetahui perubahan positif yang terjadi dalam peningkatan kecerdasan naturalis 

melalui pembelajaran sains dengan metode diskaveri inkuiri setelah dilakukan penelitian 

tindakan kelas (PTK) di TK Melati 

 

 

D. ManfaatPenelitian 

Penelitianinidiharapkandapatmemberikanmanfaatbagi guru, anak, 

penelitimaupunlembaga yang terkait.Lebihspesifikmanfaat yang diharapkanantara lain: 

1. Bagi guru TK, menambahwawasansertamemberikanpengalamanlangsungdalam proses 

pembelajaransainsdenganmetodediskaveri-inkuiri, 

sehinggamerekadapatmerancangdanmengembangkanpembelajarantersebut. 

2. Bagianak, 

diharapkandapatmengembangkankecerdasannaturalisnyadenganmemilikisensitifitastinggi

terhadapalamdanmenyenangipembelajaransains. 

3. BagipengelolaTamanKanak-kanak, 

dapatdijadikanbahanpetimbangankebijakanuntukmelakukaninovasipendidikandanpeningk

atankualitaspendidikan. 
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4. Bagipeneliti, memberikangambarantentangpeningkatankecerdasan naturalis melalui 

pembelajaransainsdenganmetodediskaveri-inkuiriterhadapkecerdasannaturalisanak TK, 

yang 

dapatdijadikansebagaibahanmasukandanmotivasiuntukmelakukanpenelitianlebihlanjut di 

Taman Kanak-kanak. 

E. Definisi Operasional 

Definisioperasionalmerupakansuatudefinisidarivariabelpenelitian yang 

dapatdioprasionalkanataudapatmenjadiarahanuntukpelaksanaan di 

dalampenelitian.Adapundefinisioprasionalvariabeldalampenelitianiniadalah: 

1. Pembelajaransains dengan metode diskaveri inkuiri 

Pembelajaransainsdenganmetodediskaveri-inkuirimerupakan suatu pembelajaran 

untuk menggali alam dan lingkungan dengan 

memberikanruangkepadaanakuntukmencaridanmenyelidikisuatumasalah, yang 

padaakhirnyamenuntunanakdalam menemukanjawabannyasendirisaat berinteraksi langsung 

dengan lingkungannya. 

Dalampenelitianini yang dimaksudkandenganpembelajaransainsdengan metode 

diskaveri inkuiri adalah proses pembelajaranyang lebih kompleks, banyak menuntut aktivitas 

berfikir dan bahkan tidak jarang  pula menuntut sejumlah aktivitas fisik yang 

memungkinkanadanyapengenalanlingkunganalamsejakdiniterhadapanak TK, dengan cara 

berinteraksi langsung dengan alam dan lingkungan sekitar anak. Pembelajaran tersebut lebih 

bersifat aktifkarena ada sejumlah proses mental yang dilakukan siswa. 

2. KecerdasanNaturalis 

Kecerdasan naturalis merupakan bagian dari kecerdasan jamak yang berkaitan dengan 

kepekaan dalam mengapresiasi alam dan lingkungan sekitar. Kemunculan kecerdasan ini 
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dapat dilihat dari kecintaan terhadap alam dan lingkungan melalui berbagai kegiatan seperti 

kepedulian terhadap lingkungan atau konservasi lingkungan alam sekitar. 

Dalam penelitian ini, kecerdasan naturalis anak digambarkan melalui perilaku anak 

terhadap hewan, tumbuhan dan lingkungan alam sekitar yang muncul pada saat penelitian. 

 


