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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mengenal warna melalui 

kegiatan eksperimen. Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK), 

dengan subjek penelitian anak kelompok Paud Al – Munawaroh Bumi Waras 

tahun pelajaran 2015 – 2016 berjumlah 16 anak. Pada pelaksanaan penelitian ini 

dilakukan dalam 3 siklus dimana dalam setiap siklus terdapat 4 tahapan terdiri 

dari (1) Perencanaan (2) Pelaksanaan Tindakan (3) Observasi (4) Refleksi. 

Pengumpulan data menggunakan tehnik observasi dan membandingkan 

peningkatan kemampuan anak pada studi awal sampai dengan silkus III . Dengan 

demikian berdasarkan analisis hasil dan pembahasan dapat disimpulkan penerapan 

kegiatan eksperimen mencampur warna dapat meningkatkan kemampuan anak 

mengenal warna diPaud Al – Munawaroh Bumi Waras tahun 2016 mencapai 

kriteria yang di harapkan (Mengenal Sesuai Harapan). Disarankan pada pendidik 

Paud agar pemanfaatan kegiatan eksperimen mencampur warna dapat 

meningkatkan kemampuan mengenal warna pada anak usia dini. 

 

 

Kata Kunci : Anak Usia Dini, Kemampuan, Mengenal Warna. 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) sebagaimana dinyatakan dalam UU Nomor 

20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional Pasal 1 butir 14 adalah  

“Upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 

enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsngan pendidikan untuk 

membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak 

memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut ”. 

 

Pengertian tersebut menyiratkan tentang sasaran, proses layanan, lingkup aspek 

perkembangan, tujuan serta peran PAUD sebagai dasar bagi pencapaian 

keberhasilan pendidikan ditahapan yang lebih tinggi.   

Pendidikan anak usia dini memesuki usia 3 tahun biasanya seseorang anak akan 

mandiri dan mendekatkan diri pada teman sebayanya. Pada tahap usis ini anak 

mulai menyadari apa yang ia rasakan dan apa yang telah mampu dilakukan . 

kesadaran ini di dukung oleh kemampuannya yang pesat dalam perkembangan 

bahasa. Anak sudah cukup banyak mengkomunikasikan keinginannya. Rasa 

egosentrisnya masih kuat, anak merasakan bahwa dirinya “pusat dunia”, dan 

semua hal yang ada di dunia tersedia untuk memenuhi kebutuhanya. Hal ini 

berpengaruh pada perilaku anak ketika bermain, mereka memasuki tahap bermain 

tak heran anak usis dini kerap diwarnai konflik dan pertikaian, namun biasanya 

bersifat sementara saja. 
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Pentingnya kedudukan Paud dalam menyiapkan kemampuan dasar anak yang 

mempengaruhi secara berkelanjutan terhadap kemampuan anak ditahap kehidupan 

selanjutnya, maka salah satu upaya yang ditempuh oleh Direktorat pendidikan 

anak usia dini, Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal 

mengupayakan peningkatan akses dan mutu layanan Paud pada jalur nonformal, 

salah satunya program yang sedang di kembangkan adalah program Kelompok 

Bermain. 

Anak adalah manusia kecil memiliki potensi yang masih harus di kembangkan. 

Anak memiliki karakteristik tertentu dan tidak sama dengan orang dewasa, 

mereka selalu aktif, dinamis, antusias dan ingin tahu terhadap apa yang dilihat, 

didengar dan dirasakan. Anak akan meniru tindakan apa yang dicontoh orang 

dewasa. Mereka seolah-olah tidak  pernah berhenti bereksplorasi dan belajar, anak 

bersifat egosentris, dan anak merupakan masa yang paling potensial untuk belajar. 

Oleh karena itu, upaya-upaya pengembangan anak usia dini hendaknya dilakukan 

melalui belajar sambil bermain. Karena bermain merupakan kegiatan yang 

menyenangkan bagi anak, melalui  bermain anak memperoleh kesempatan untuk 

berekslorasi, menemukan, mengekspresikan  perasaan dan berkreasi sesuai 

imajinasinya. 

Sebagaimana halnya pendidikan anak usia dini atau yang sering di sebut 

kelompok bermain yang akan memfasilitasi dan menstimulasi untuk menggali 

potensi yang ada dalam diri anak salah satunya pembentukan kemampuan dasar 

anak yang dibimbing melalui tahapan dan pola pembiasaan dalam mengenal 

warna. Namun kenyataan dari hasil pengamatan awal di Paud AL - 
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Munawarohkelompok A peserta didik 16 anak terdiri dari 6 anak perempuan dan 

10 anak laki-laki. 

Tabel 1.1 

Pengamatan Awal Kemampuan Mengenal Warna 

Tahap Perkembangan Jumlah 

BM (Belum Mengenal ) 13 

MM (Mulai Mengenal) 1 

MSH (Mengenal Sesuai Harapan) 1 

MSB (Mengenal Sangat Baik 1 

Jumlah Anak 16 

Sumber : Hasil observasi Januari 2016 Kelompok PAUD Al-Munawaroh  

Pengenalan warna merupakan aktivitas yang mudah dibuat dan menyenangkan, 

melalui  berbagai media, seni pengenalan warna tidak hanya untuk anak-anak, 

namun juga orang dewasa. Proses pengenalan warna merupakan salah satu 

startegi yang tepat digunakan di Paud Al-Munawaroh sebab dengan aktivitas 

pengenalan warna ini yang diimplementasikan melalui pemanfaatan dengan 

 berbagai media, dapat dilakukan dengan bersama-sama sehingga akan 

meningkatkan interaksi dan komunikasi serta pendekatan antara anak dan guru. 

Berdasarkan kenyataan yang ada di Paud Al-Munawaroh, masih banyak kasus 

kesulitan yang dialami oleh guru juga anak didik dalam upaya melakukan 

kegiatan yang memuaskan atau sesuai dengan harapan anak, orang tua dan guru. 

Hal itu masih belum bisa terpenuhi karena dampak peningkatan kemampuan 

kognitif belum memenuhi standar yang diharapkan. Melihat tabel diatas dapat 

digambarkan bahwa kondisi di Paud Al– Munawaroh dari 16 anak baru 3 anak 

yang bisa mengenal, menunjukkan dan menyebutkan warna, dimana  pada saat 

guru bertanya hanya 3anak yang mampu menjawab warna merah, biru dan 

kuning. Lain halnya dengan yang 13 anak belum bisa mengenali,menunjuk warna 
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dasar tersebut dengan tanda-tandanya, jika ditanya mengenai warna merah, biru 

dan kuning anak belum bisa menjawab dan terdiam, ada anak yang bisa menjawab 

tetapi belum bisa menunjukkan warna dengan tepat dan juga ada anak yang belum 

mampu mengenal warna. 

Keberadaan Paud Al-Munawaroh  sangat diperlukan sebagai usaha membantu 

meletakkan dasar pengembangan kecerdasan diri setiap anak berupa pengetahuan, 

keterampilan dan sikap sebelum anak memasuki  jenjang selanjutnya. 

Penyelenggaraan pendidikan yang diberikan di Paud Al – Munawaroh  difokuskan 

pada dasar  pertumbuhan dan perkembangan motorik kasar dan motorik halus, 

kecerdasan dalam berpikir, mencipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spriritual, 

kecerdasan sosial emosional kecerdasan sikap dan perilaku serta beragama, 

kecerdasan bahasa dan komunikasi sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap 

kegiatan yang dilalui oleh anak usia dini dan yang disediakan sesuai dengan 

tumbuh kembang anak.Upaya-upaya pendidikan yang diberikan pendidik 

hendaknya dilakukan dalam situasi dan dengan media yang menarik, serta mudah 

bereksplorasi, menemukan dan memanfaatkan objek-objek yang dekat dengannya, 

sehingga pembelajaran menjadi bermakna.  

 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan pengamatan uraian diatas sebagian besar anak-anak : 

1. Masih banyak yang belum mengenal warna 

2. Kemampuan  mengenal warna melalui kegiatan ekperimen masih lemah.  

3. Kurang mandiri  
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4. Masih kurang berani mencampur warna, sehingga anak masih kesulitan dalam 

melakukan kegiatan bereksperimen 

 

C. Rumusan Masalah dan Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, di ajukan rumusan 

masalah adalah rendahnya kemampuan anak mengenal warna di PAUD Al – 

Munawaroh Bumi Waras Tahun 2016.  Maka permasalahan penelitian yang di 

ajukan adalah : 

1. Apakah dengan memanfaatkan kegiatan Eksperimen dapat meningkatkan 

kemampuan anak mengenal warna di PAUD Al – Munawaroh ? 

2. Bagaimanakahmodel kegiatan Eksperimen dalammeningkatan kemampuan 

mengenal warna di Kelompok A PAUD Al - Munawaroh ? 

Dengan dasar inilah saya mengadakan penelitian tindakan kelas ( PTK ) dengan 

judul     “ Upaya Meningkatkan Kemampuan Mengenal Warna Melalui Kegiatan 

Eksperimen di PaudAl – Munawaroh Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar 

Lampung  Tahun Pelajaran 2015/2016 “ 

 

D. Tujuan Penelitian 

Ada 2 tujuan dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Untuk mengetahui manfaat kegiatan eksperimen dalam meningkatkan 

kemampuan  mengenal warna di Kelompok A Paud Al – Munawaroh  

2. Untuk menganalisis model kegiatan Eksperimen dalam meningkatkan 

kemampuan mengenal warna di Kelompok A Tk Al – Munawaroh  
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E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi peserta didik 

a. Memberikan kegiatan pembelajaran yang atraktif 

b. Anak belajar berkomunikasi dan bersosialisasi dengan temannya 

c. Melatih anak berkreatif dan terampil dalam kegiatan belajar 

d. Mengembangkan kemampuan kognitif dan sain anak melalui 

kegiatan eksperimen 

 

2. Manfaat bagi pendidik  

a. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pendidik dalam 

menemukan model pembelajaran  

b.  Meningkatkan peran guru dalam mendampingi peserta didik 

melakukan kegiatan pembelajaran 

c. Pendidik tidak lagi memakai metode mengajarkan namun lebih 

banyak melakukan kegiatan bermain yang dapat menggali potensi 

anak 

d. Pendidik akan lebih profesional dalam proses pendidikan 

 

3. Manfaat bagi sekolah 

a. Dapat digunakan sebagai salah satu pedoman bagi sekolah untuk 

perencanaan pembelajaran 

b. Kegiatan pembelajaran dikelas lebih efektif dan efisien 

c. Sekolah mempunyai cara baru dalam melaksanakan pembelajaran  
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II. TINJAUAN PUSTAKA  

 

A. Pembelajaran Anak Usia Dini 

Pembelajaran pada anak usia dini merupakan proses interaksi antara anak, orang 

tua, orang dewasa dalam suatu lingkungan untuk mencapai tugas perkembangan. 

Interaksi yang dibangun merupakan faktor yang mempengaruhi tercapainya tujua 

pembelajaran yang akan dicapai. Hal ini disebabkan interaksi tersebut 

mencerminkan suatu hubungan dimana anak-anak akan memperoleh pengalaman 

yang bermakna sehingga proses belajar dapat berlangsung dengan lancar. 

 

B. Pendekatan Pembelajaran 

Pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan yang diadopsi dari 

beberapa pendekatan, yaitu pendekatan proses, konkret, holistik dan discovery. 

 Pendekatan proses di realisasi antara lain dalam bentuk pemberian motivasi 

dan bantuan individual pada saat anak melakukan aktivitas belajar/bermain 

 Holistik dilakukan antara lain dalam bentuk melakukan pembelajaran 

kontekstual, selain itu pelaksanaan pembelajaran di upayakan menstimulasi 

semua dimensi pengembangan secara keseluruhan   

 Discovery dilakukan dalam bentuk kegiatan belajar yang memberikan 

peluang kepada anak untuk mengembangkan kemampuan mengamati, 
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mengidentifikasi, bereksperimen, bereksplorasi, memaknai dan 

menyimpulkan hasil pengamatan. 

 

C. Teori Belajar 

 

Ada beberapa teori dalam pembelajaran( B.F. Skinner )Pendidikan Anak Usia 

Dini : 

 

 Teori Behaviorisme , Aspek perilaku kebahasaan yang dapat diamati 

langsung dan hubungan antra rangsangan (Stimulus) dan Reaksi (Response)  

 Teori Kognitivisme, Menurut teori ini, bahasa bukanlah suatu ciri alamiah 

yang terpisah, melainkan salah satu diantara beberapa kemampuan yang 

berasal dari kematangan kognitif. Jadi urutan perkembangan kognitif 

menentukan urutan perkembangan anak 

 Teori Interaksionisme, beranggapan bahwa pemerolehan bahasa merupakan 

hasil interaksi antara kemampuan mental pembelajaran dan lingkungan 

bahasa. 

Dari ketiga teori diatas menjelaskan bahwa memiliki sudut pandang yang berbeda 

dalam menjelaskan kemampuan bahasa anak dan berpengaruh pada genetik , pola 

pikir dan lingkungan sosial yang terjadi pada diri anak 

 

D. Teori Belajar Kognitif 

Teori belajar kognitif merupakan suatu teori belajar yang lebih mementingkan 

proses belajar dari pada hasil belajar itu sendiri. Bagi penganut aliran ini, belajar 

tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respons. Namun lebih dari 

itu, belajar melibatkan proses berfikir yang sangat kompleks.  
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Pada awal diperkenalkannya teori kognitif ini oleh para ahli mencoba menjelaskan 

bagaimana anak mengolah stimulus dan bagaimana anak tersebut bisa sampai ke 

respons tertentu.  

Menurut teori ini ilmu pengetahuan di bangun dalam diri seorang individu melalui 

proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan. Proses ini tidak 

berjalan terpisah-pisah tapi melalui proses yang mengalir, berkesinambungan dan 

menyeluruh. Dalam prakteknya teori ini di wujudkan dalam tahapan 

perkembangan yang di usulkan oleh Jean Piaget.  

Menurut Jean Piaget salah seorang penganut aliran kognitif yang kuat, bahwa 

proses belajar sebenarnya terdiri dari tiga tahap yakni : 

1. Asimilasi adalah proses penyatuan ( pengintegrasian ) informasi baru ke 

struktur kognitif yang sudah ada pada benak anak. 

2. Akomodasi adalah penyesuaian struktur kognitif ke dalam stimulasi yang 

baru 

3. Equlibrasi penyesuaian berkesinambungan antara asimilasi dan akomodasi 

 

Menurut Piaget, proses belajar di sesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif 

yang dilalui anak, yang dalam hal ini Piaget membaginya menjadi 4 tahap : 

1. Tahap sensori motor ( 1,5 sampai 2 tahun ) 

2. Tahap pra-oprasional ( 2/3 sampai 7/8 tahun ) 

3. Tahap oprasional konkret ( 7/8 sampai 12/14 tahun ) 

4. Tahap oprasional formal ( 14 tahun atau lebih ) 
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E. Pengertian Bermain 

Bermain merupakan dunia anak, dengan bermain anak akan menemukan 

pengetahuannya sendiri. Benefit, Finn dkk dalam Nurani, Sujiono (2010:16) 

menjelaskan bahwa : 

“Pada dasarnya pengembangan program kegiatan bermain adalah pengembangan 

sejumlah pengalaman belajar melalui kegiatan bermain yang dapat memperkaya 

pengalaman anak tentang berbagai hal, seperti cara berfikir tentang diri sendiri, 

tanggap pada pertanyaan, dan dapat memberikan argumentasi untuk mencari 

berbagai alternatif”.  

 

Menurut pendapat diatas dapat kita simpulkan bahwa, untuk dapat 

mengembangkan seluruh aspek kemampuan yang ada dalam diri anak , pemberian 

kegiatan pembelajaran melalui bermain merupakan hal yang paling tepat karena 

dengan  kegiatan bermain kemampuan anak dalam berfikir  akan tergali sesuai 

dengan informasi yang anak terima lalu anak dapat melakukan tindakandan 

berinteraksi dengan teman dan lingkungan sekitanya lalu anak 

mengungkapkannya kembali  dari apa yang telah mereka lakukan. 

 

F. Hakekat Bermain 

 Bermain merupakan dunia anak, Setiap anak ingin selalu bermain karena 

dengan bermain anak merasa rileks dan senang dimanapun, dalam 

kondisi apa pun berusaha mencari sesuatu untuk  dapat dijadikan mainan. 

 

 Hurlock (Sujiono:2005), masa usia 3-5 tahun merupakan masa permainan. 

Bermain sebagai kegiatan yang mempunyai nilai praktis, artinya bermain 

digunakan sebagai media untuk meningkatkan keterampilan dan 

keterampilan tertentu pada anak (Plato dkk, dalam Sujiono:2005) 

 

 George W. Maxim menjelaskan bahwa bermain adalah sesuatu yang besar 

karena bermain bagian integral bagi kehidupan anak. Bermain adalah 

alamiah, menyenangkan, sukarela, spontanitas, dan tidak mengharapkan 

hasil. Berdasarkan definisi tersebut diatas,  
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Maxim mengidentifikasikan 5 karakteristik bermain bagi anak yaitu : 

 

a. Merupakan motivasi instrinsik bukan dorongan dari orang lain 

b. Mementingkan proses dari pada hasil 

c. Merupakan perilaku nyata 

d. Bebas memilih 

e. Kesenangan yang intensif 

Mainan mempunyai manfaat antara lain untuk: 

1. Mengoptimalkan perkembangan fisik dan mental anak 

2. Memenuhi kebutuhan sosial emosi anak 

3. Mengembambangkan kreatifitas dan kemampuan bahasa anak 

4. Membantu proses sosialisasi anak.  

 

G. Klasifikasi Bermain 

Dilihat dari perkembangan sosial, bermain dapat dikelompokkan menjadi 5 

macam : 

a) Solitary games (bermain sendiri) 

b) Onlooker games (bermain dengan melihat teman nya bermain) 

c)  Parallel games (bermain paralel dengan temanya), bermain dengan materi 

yang sama, tetapi masing-masing bekerja sendiri 

d) Associative games (bermain ramai-ramai), anak bermain bersama-sama tanpa 

ada suatu organisasi 

e) Cooperative games (bermain kooperatif), ada aturan dan pembagian 

peran,salah satu anak menolak bermain,permainan tidak akan terlaksana. 
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Permainan juga dapat dikelompokkan dalam :  

a) Permainan fisik 

b) Lagu anak – anak 

c) Teka – teki, berfikir logis/matematis 

d) Bermain dengan benda – benda 

e) Bermain peran 

 

H. Definisi Warna 

Warna dapat didefinisikan secara obyektif atau fisik sebagai sifat cahaya yang 

dipancarkan, atau secara subyektif atau psikologis merupakan bagian dari 

pengalaman indera pengelihatan. Warna dapat diberikan oleh panjang gelombang. 

Dilihat dari panjang gelombang, cahaya yang tampak oleh mata merupakan salah 

satu bentuk pancaran energi. 

Menurut teori warna dari Teori David Brewster yang pertama kali dikemukakan 

pada tahun 1831 dan disempurnakan oleh Herbert Ives. Warna-warna yang ada di 

alam jika di sederhanakan dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu warna 

primer, skunder, tersier dan warna netral. Dan ini diwujudkan dalam bentuk 

lingkaran warna, lingkaran warna Brewster mampu menjelaskan teori kontras 

warna ( komplementer ), split komplementer, triad, dan tetra. .Nexen Alexandre 

dalam Annisa 2015 

 

1. Warna Primer 

Warna primermenurut teori warna pigmen dari Brewster adalah warna-warna 

dasar. Warna-warna lain dibentuk dari kombinasi warna primer. Pada awalnya, 

mengira bahwa warna primer tersusun atas warna merah, kuning dan hijau. 
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Namun dalam penelitian lebih lanjut, dikatakan tiga warna primer adalah : merah  

( seperti darah ), biru ( seperti langit atau laut ), kuning ( seperti telur ) 

Ini kemudian dikenal sebagai warna pigmen primer yang dipakai dalam dunia seni 

rupa. Campuran dua warna primer menghasilkan warna sekunder. Campuran 

warna sekunder dengan warna primer menghasilkan warna tersier. 

2. Warna Sekunder  

Adalah warna yang dihasilkan dari campuran dua warna primer dalam sebuah 

ruang warna. Dalam peralatan grafis, terdapat tiga warna primer cahaya    ( R = 

Red ) merah, ( G = Green ) hijau, ( B = Blue ) biru.Merupakan hasil pencampuran 

dari warna-warna primer dengan perbandingan 1 : 1. Pencampuran tersebut 

menghasikan warna baruyang dinamakan warna sekunder. Kita lihat pencampuran 

warna berikut : 

 Kuning + Merah = Orange 

 Kuning + Biru = Hijau 

 Biru + Merah = Ungu 

 

3. Warna Tersier 

Adalah hasil pencampuran warna primer dengan warna sekunder. Kita lihat 

contoh campuran berikut : 

 Kuning + Orang = kuning orange ( golden yellow ) 

 Merah + Orange = merah orange ( burnt orange ) 

 Kuning + Hijau = kuning hijau ( lime green ) 

 Biru + Hijau = biru hijau ( turquoise ) 

 Biru + Ungu = biru ungu ( indigo ) 

 Merah + Ungu = merah ungu ( crimson ) 
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4. Warna Netral 

Adalah warna-warna yang tidak lagi memiliki kemurnian warna atau dengan kata 

lain bukan merupakan warna primer maupun sekunder.  

 

I. Pengertian Kegiatan Eksperimen  

Adalah pemberian kesempatan kepada anak untuk dilatih melakuakan suatu poses 

percobaan yang dapat dilakukan anak sesuai dengan usianya. Guru sebagai 

fasilitator.  Alat untuk berbagai percobaan sudah dipersiapkan guru. Melalui 

kegiatan ini anak dapat menemukan sesuatu berdasarkan pengalamannya. 

Kegiatan percobaan/ eksperimen sebagai  pengalaman belajar kepada anak untuk 

mendapatkan gambaran tentang kejadian dalam kehidupan sehari-hari yang 

mendekati kenyataan ( Sujiono, 2006: 7-9 ). 

Hal itu dikarenakan jawaban-jawaban yang diberikan oleh anak didasarkan pada 

hasil  pengamatan yang pernah diperolehnya. Dengan mengamati ilustrasi tersebut 

anak dapat membandingkan. Pengalamannya yang lalu dengan pengamatannya 

yang sekarang sehingga anak dapat mengetahui dimanakah letak  persamaan. Pada 

dasarnya pengembangan kognitif  dimaksudkan agar anak mampu melakukan 

eksplorasi terhadap dunia sekitar melalui panca inderanya sehingga dengan 

pengetahuan yang didapatnya anak akan dapat melangsungkan hidupnya. 

Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh guru untuk dapat menyelenggarakan 

eksperimen, diantaranya sebagai berikut : 

1. Memfasilitasi minat anak tentang sesuatu dan menerapkannya dalam 

permainan atau kegiatan yang nyata. 



15 
 

2. Memfasilitasi minat anak tersebut dan permasalahan yang sifatnya umum 

pada masalah yang sifatnya sederhana, yang dapat dicari tahu dengan 

kegiatan menggunakan bahan yang tersedia disekolah. 

3. Memberikan semangat kepada anak untuk mencari tahu dari pada 

memberi tahu. 

4. Memberikan penjelasan kepada anak untuk membuat catatan pada 

kegiatan eksperimen yang dilakukannya. 

5. Mengarahkan anak untuk membuat suatu kesimpulan sederhana 

 

Adapun strategi pelaksanaan eksperimen yang dapat dipersiapkan guru untuk 

dilaksanakan di Paud, dapat dilihat pada gambar berikut : 

 

Memilih masalah sederhana 

 

Mengamati dan menganalisis apakah masalah 

tersebut dapat dijawab dengan cara eksperimen. 

 

 

 

Menentukan Tema dan lingkup kegiatan 

 

 

 

Mengamati dan mengidentifikasi objek yang 

diteliti 

Dialog dan tanya jawab untuk mendorong anak 

mengembangkan aktivitas 

 

 

 

Mendorong anak membuat kesimpulan 

sederhana dari eksperimen yang dilakukannya 

 

“ Gambar 2.1 Strategi Pelaksanaan Eksperimen “ 
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Eksperimen merupakan sesuatu kegiatan yang dapat mendorong kemampuan 

kreativitas, kemampuan berfikir logis, senang mengamati, meningkatkan rasa 

ingin tahu, dan kekaguman terhadap alam dan lingkungan sekitarnya. 

Melalui eksperimen, anak belajar mengetahui cara atau proses terjadinya sesuatu, 

mengapa sesuatu dapat terjadi, bagaimanaanak dapat menemukan solusi terhadap 

permasalahan yang ada dan bagaimana anak menemukan manfaat dari kegiatan 

yang dilakukannya. 

Pertanyaan tentang “ Apa itu ? “, “ Bagaimana sesuatu bisa terjadi? “, atau “ Apa 

yang harus dilakukan agar hal tersebut dapat berubah? “, itu merupakan 

pertanyaan yang disampaikan kepada anak dalam kegiatan eksperimen. 

( Mulyasa, 2014: 109-114 ) 

 

J. Prinsip – Prinsip Metode Eksperimen  

Prinsip Metode Eksperimen adalah : 

1) Berdasarkan Fakta 

2) Bebas dari prasangka ( Bias ) 

3) Menggunakan prinsip-prinsip analisa, hipotesa, ukuran yang objektif  dan 

tehnik kuantifikasi. 

K. Kelebihan dan Kelemahan Metode Eksperimen 

Metode eksperimen memiliki beberapa kelebihan yaitu: membuat anak lebih 

percaya atas kebenaran atau kesimpulan berdasarkan percobaanya, membina anak 

membuat terobosan-terobosan baru dengan penemuan hasil percobaanya dan 

manfaat bagi kehidupan manusia, selain anak memperoleh ilmu pengetahuan, 

anak juga menemukan pengalaman praktis serta keterampilan dalam 
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menggunakan alat-alat percobaan, dan menambah keaktifan untuk membuat dan 

memecahkan sendiri sebuah permasalahan. 

Adapun kelemahan dalam metode eksperimen diantaranya yaitu : tidak semua 

tema pembelajaran dapat menggunakan metode ini, anak yang kurang mempunyai 

daya intelektual yang kuat, maka kurang baik hasilnya, kurang berhasil jika aiat-

alat yang disediakan tidak mencukupi kebutuhan anak, kemungkinan tidak 

membawa hasil yang diharapkan jika anak belum cukup pengalaman dan kadang 

ada eksperimen yang memerlukan waktu panjang sehingga tidak praktis 

dilaksanakan disekolah, lebih merugikan lagi bila untuk dapat melanjutkan 

pelajaran menunggu hasil eksperimen tersebut  

 

L. Bentuk Metode Eksperimen 

Metode Eksperimen dibagi dalam tiga bentuk yaitu : Eksperimen gagasan, 

Eksperimen komputer dan Eksperimen nyata. 

Dari ketiga bentuk metode eksperimen diatas, eksperimen yang digunakan pada 

PTK ini adalah eksperimen nyata. Karena lebih cocok diterapkan pada anak usia 

dini, dengan metode ini anak diajak langsung untuk melakukan percobaan 

terhadap objek nyata yang akan diteliti, mencari dan menemukan sendiri berbagai 

jawaban atas persoalan-persoalan yang dihadapi. 

Eksperimen nyata adalah eksperimen yang dilaksanakan dalam bentuk sebenarnya 

dengan menggunakan benda dan peralatan yang sebenarnya. Kesulitan yang 

sering dihadapi dengan eksperimen ini adalah dari segi kelengkapan dan segi 

waktu. Hal yang perlu di perhatikan dalam eksperimen ini adalah perencanaan 

yang matang. Pelaksanaan yang cermat dan diskusi yang terjadi harus kritis untuk 
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membahas hasilnya. Penerapan eksperimen nyata pada anak usia dini dengan 

melakukan percobaan langsung sengenai tumbuhan dan tanaman yang ada di 

sekitar anak. 

 

M. Manfaat dan Tujuan Kegiatan Eksperimen 

Anak memiliki sifat ingin tahu yang sangat tinggi, sifat ini sesuai perkembangan 

intelektual anak pada masa usia dini. Neuron-neuron syaraf di otaknya sibuk 

membangun kontruksi pengetahuan dengan cara mengasimilasi dan 

mengakomodasi rangsangan-rangsangan yang di dapat melalui lingkungan 

sekitarnya. 

Tujuan penggunaan metode eksperimen bagi anak adalah sebagai berikut : 

a. Menjelaskan tentang proses terjadinya sesuatu, 

b. Memberikan pengalaman kepada anak tentang proses terjadinya sesuatu, 

c. Membuktikan tentang kebenaran nya. 

Beberapa alasan yang dianggap penting pembelajaran dengan kegiatan 

eksperimen bagi anak-anak : 

a. Kemampuan berkomunikasi anak belum sepenuhnya berkembang. 

b. Belajar melalui kegiatan eksperimen didesain untuk membantu anak 

membangun keterampilannya dengan menggunakan panca inderanya. 

c. Karakteristik anak usia dini adalah kreatifitas oleh karena itu diberikan 

kesempatan untuk menunjukkan kreatifitasnya. 

 

N. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Penelitian Rohita S1 PG-PAUD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 

Surabaya tahun 2014 yang berjudul Meningkatkan Kemampuan Mengenal Warna 
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Dengan Metode Eksperimen Di Kelompok Usia 3 – 4 Tahun di PPT Flamboyan 

Rungkut Surabaya. Menyatakan bahwa hasil penelitian yang telah dilakukan dapat 

di simpulkan sebagai berikut : 

1. Kemampuan anak mengenal warna meningkat dalam menyebutkan warna 

yang ada di sekitarnya dengan benar melalui metode eksperimen 

2. Kemampuan anak dalam menunjukkan warna benar  meningkat melalui 

metode eksperimen 

3. Kemampuan anak mengenal warna meningkat terlihat anak mampu 

membedakan warna dengan benar  melalui kegiatan eksperimen. 

4. Kemampuan anak mengenal warna meningkat anak 

mampumengelompokkan warna-warna dengan benar  melalui metode 

Eksperimen. 

Peningkatan persentase pada siklus I ke siklus ke II dikarenakan guru 

menyampaikan materi dengan jelas dan  benar, menjaga situasi kelas yang selalu 

kondusif dan menyenangkan bagi anak, serta memberikan pujian/reward untuk 

anak. Dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran melalui metode eksperimen 

dapat meningkatkan kemampuan mengenal warna anak usia 3-4 tahun di PPT 

Flamboyan Surabaya Kata kunci: Kemampuan Mengenal Warna, dengan Metode 

Eksperimen. ( Rohita,2014 ) 

Selain itu, Penelitian yang dilakukan oleh Siti Mardhiyah tahun 2014 yang 

berjudul Upaya Meningkatkan Kemampuan Mengenal Warna Melalui Metode 

Eksperimen di Kelompok A RA Tamananggung Muntilan tahun Pelajaran 

2013/2014. Menyatakan hasil penelitian telah menunjukkan adanya peningkatan 

kemampuan anak mengenal warna dari siklus I sampai siklus III.  
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode eksperimen dapat 

meningkatkan kemampuan anak mengenal warna. (  Mardiyah, 2014 ) 

 

O. Kerangka Pikir Penelitian 

Metode eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen nyata 

karena lebih cocok diterapkan pada anak usia dini, dengan metode ini anak di ajak 

langsung untuk melakukan percobaan terhadap objek nyata yang akan di  teliti, 

mencari dan menemukan sendiri berbagai jawaban atas persoalan-persoalan yang 

dihadapinya. 

Melihat kondisi ini maka dilakukan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan 

yaitu dengan memanfaatkan kegiatan eksperimen mencampur warna sebagai 

media kegiatan anak. dilakukan kegiatan pembelajaran melalui tahapan yang 

berkesinambungan yaitu siklus I, II dan III serta perbaikannya. Pada siklus I 

pembelajaran anak  melakukan kegiatan eksperimen melalui lomba mengenal 

warna dengan tahapan guru memberikan contoh lalu anak meniru dan dapat 

melakukan kegiatannya sendiri, selama kegiatan berlangsung guru mengamati dan 

menindaklanjuti untuk perbaikan pada tahap siklus ke II dalam siklus kedua guru 

memperkenalkan kegiatan eksperimen yang berbeda namun masih menggunakan 

cairan pewarna makanan guru mencampurkannya dalam gelas yang berisi air dan 

minyak, pada siklus ke II anak sudah dapat memperaktekan kegiatan eksperimen 

dengan aba-aba dan mampu mengeluarkan pendapat dan komentar dari apa yang 

dilihat dan di praktekkannya langsung selama kegiatan eksperimen, menindak 

lanjuti dan perbaikan dilakukan siklus ke III dalam siklus ini anak sudah dapat 

melakukan kegiatan eksperimen mencampur warna secara mandiri, anak sudah 

dapat mengira takaran campuran pewarna yang di gunakan, anak dengan teliti 



21 
 

mengamati hasil pencampuran warna tersebut dan anak dapat mengungkapkan 

pendapat dan komentarnya dari hasil kegiatan anak selama melakukan kegiatan 

eksperimen. Untuk mempermudah memahami tujuan persiklus dari penelitian ini 

dapat dilihat dari gambar kerangka pikir dibawah ini  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          “ Gambar 2.2  Kerangka Pikir Penelitian “ 

 

Yang di teliti 

Kemampuan anak 

mengenal warna 

KONDISI 

AWAL 

Penelitian 

Belum memanfaatkan 

model  

Kegiatan Eksperimen 

 

Di harapkan melalui 

kegiatan Eksperimen dapat 

meningkatkan kemampuan 

mengenal warna  

 

Siklus III 

Memanfaatkan kegiatan Eksperimen 

anak mendemonstrasikan dan mampu 

mengemukakan hasil uji coba anak itu 

sendiri 

 

Siklus II 

Memanfaatkan  kegiatan 

Eksperimen oleh guru peserta 

didik mencoba melakuakan nya 

dan 

 

Siklus I 

Guru Mendemonstrasikan 

Kegiatan Eksperimen 

Peserta didik melihat 

 
 
 

Memanfaatkan  

Kegiatan 

Eksperimen 

TINDAKAN 

DI KELAS 

KONDISI 

AKHIR 
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III. METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis  Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas ( PTK ), Drs. Johni 

Dimyati, M.M. Penelitian tindakan kelas terdiri dari tingkatan yang memiliki 

pengertian sebagai berikut : 

1. penelitian merupakan kegiatan mencermati suatu objek, menggunakan 

aturan metodelogi tertentu untuk memperoleh data atau informasi yang 

bermanfaat untuk meningkatkan mutu suatu hal yang menarik dan penting 

bagi peneliti. 

2. Tindakan merupakan sesuatu gerak kegiatan yang sengaja dilakukan 

dengan tujuan tertentu, yang dalam penelitian berbentuk rangkaian siklus 

kegiatan 

3. Kelas merupakan sekelompok siswa yang dalam waktu yang sama 

menerima pembelajaran yang sama dari seorang guru. 

 

Jadi dengan menggabungkan batasan pengertian diatas maka Penelitian Tindakan 

Kelas merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan yang sengaja dimunculkan 

dan terjadi dalam sebuah kelas 
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B. Tempat Penelitian  Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di Kelompok A Paud Al – Munawaroh Bumi Waras Bandar 

Lampung. Lokasi penelitian tersebut adalah : 

a. Lokasi sekolah menjadi tempat saya mengajar 

b. Roudhatul Athfal Al – Munawaroh suatu lembaga Yayasan ibu-ibu Sepakat 

Karya Utama dan sudah lama berdiri 

c. Dengan latar belakang peserta didik beragam baik segi sosial, ekonomi,dan 

agama 

 

C. Waktu Penelitian 

Waktu yang dipilih untuk melakukan penelitian dilakukan pada tahun pelajaran 

2015-2016. Waktu tersebut terbagi menjadi beberapa tahap, yaitu: 

a. Menyusun proposal dan berbagai instrument 

b. Pengumpulan data 

c. Analisis, pembahasan dan laporan penelitian 

 

D. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian dilaksanakan untuk mengetahui kemampuan yang ada pada 

anak kelompok Paud RA Al-Munawaroh Bumi Waras Bandar Lampung, yang 

mempunyai kapasitas anak sebanyak 16 anak yang terdiri dari 10 anak laki-laki 

dan 6 anak Perempuan. 
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E. Sumber Data 

Pada dasarnya penelitian yang dilakukan tertuju pada anak, karena penelitian itu 

dilaksanakan untuk mengetahui kemampuan yang ada pada anak. Sumber data 

yang dijadikan bahan penelitian pun bersumber pada anak yang sering juga 

disebut data primer, berbentuk portofolio hasil dari berbagai pekerjaan anak. 

Sedangkan data sekunder diperoleh dari catatan guru dan evaluasi diri anak serta 

catatan anekdot, daftar ceklist dan skala penelitian. 

 

F. Langkah – Langkah Penelitian Tindakan Kelas 

 

 

 

      SIKLUS 1  

 

  

 

   SIKLUS 2  

 

 

 

          SIKLUS 3 

     

  “ Gambar 3.1 Siklus PTK “ 

 

Pelaksanaan 

Perencanaan 

 

Pengamatan 

Refleksi 

Pelaksanaan 

Perencanaan 

 

Pengamatan 

Refleksi 

Perencanaan 

 

Pengamatan 

Refleksi 

Pelaksanaan 
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G. Desain Penelitian 

Adapun rincian langkah – langkah penelitian tindakan kelas tersebut adalah 

sebagai berikut : 

a. Perencanaan ( Planing ) 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaan tindakan ini adalah : 

1) Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran harian ( RPPH ) 

2) Mempersiapkan sarana dan media pembelajaran yang akan digunakan 

dalam kegiatan eksperimen  

3) Mempersiapkan lembar observasi yang akan digunakan pada saat kegiatan 

 

b. Tindakan ( Acting ) 

Pada tahap ini pendidik mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran yang 

sesuai dengan materi yang akan disampaikan adapun langkah-langkah yang 

dilaksanakan sebagai berikut : 

1) Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai pendidik memberikan penjelasan 

tentang materi yang akan disampaikan. 

2) Menjelaskan pewarna yang digunakan. 

3) Pendidik memberikan contoh kepada anak tentang mencampur warna. 

4) Pendidik menjelaskan tentang pewarna primer ( Merah, Biru, Kuning ) 

5) Pendidik melakukan pengamatan kepada anak dalam kegiatan. 

6) Pendidik memberikan contoh kepada anak, bagaimana cara bereksperimen 

mengenal warna primer dan mencampur warna sehingga menjadi warna 

baru. 
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c. Observasi ( Observing ) 

Observasi dilakukan oleh pendidik, sedangkan peneliti sebagai pelaksanan 

pembelajaran. Observasi yang dilakuakan  selama kegiatan pembelajaran 

berlangsung dengan menggunakan lembar observasi. 

 

d. Refleksi ( Reflecting) 

Pada tahap ini peneliti mengumpulkan dan mengidentifikasi data yang telah 

diperoleh, yaitu meliputi lembaran observasi dan wawancara atau catatan saat 

kegiatan, kemudian peneliti melakuakan refleksi bersama guru pendamping. 

 

Pada pelaksanaan siklus pertama  dijadikan dasar perencanaan siklus kedua. 

Pada tahapan selanjutnya disiapkan rencana kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan sebagai penyempurnaan atau perbaikan pada siklus pertama dan kedua. 

Terhadap pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan eksperimen. 

Pada siklus ketiga juga terdiri dari empat tahapan yaitu : Perencanaan, 

Pelaksanaan, Pengamatan dan Refleksihasil yang telah dilakukan. 

Penulis merencanakan kegiatan perbaikan dengan membuat jadwal kegiatan 

perbaikan. 

Setelah rencana perbaikan pembelajaran siklus I dan II disetujui oleh supervisor, 

penulis meminta izin ke kepala sekolah untuk melakukan perbaikan pembelajaran. 

Untuk mengumpulkan data, penulis meminta bantuan rekan sejawat. Untuk 

menyamakan persepsi guru peneliti dan pengamat, sebelum pelaksanaan 

perbaikan dimulai, guru peneliti, dan pengamat membicarakan aspek-aspek 

perbaikan yang perlu diperhatikan. Dalam pelaksanaannya rekan sejawat duduk di 

belakang dan mengamati seluruh jalannya perbaikan pembelajaran. Untuk 
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mencatat informasi mengenai penampilan perbaikan pembelajaran ini, pengamat 

mengisi lembar observasi dan lembar penilaian (terlampir) 

 

H. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

Ada beberapa alat teknik dalam pengumpulan data sebagai berikut : 

1. Observasi 

Observasi atau pengamatan merupakan penelitian yang dilakukan dengan 

mengamati prilaku dan aktivitas anak dengan menggunakan lembar observasi 

yang telah dipersiapkan serta berupa catatan dilapangan yang terjadi selama 

proses pembelajaran dikelas ketika melakukan observasi. 

 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi yang digunakan dalam meneliti ini adalah dokumen nilai proses dan 

hasil belajar anak yang di foto pada saat pembelajaran berlangsung. 

 

I. Analisis Data 

Menurut Sri Maryati dan Rusda Koto S. ( 2003:48 ). Pengertian skala penilaian 

Deskripsi adalah paduan dari pengamatan kuantitatif dan pengamatan kualitatif 

yang dijabarkan dalam bentuk skala penilaian. Adapun Analisis yang digunakan 

untuk menghitung peningkatan kemampuan anak dalam mengenal warnadengan . 

Pengukuran pengamatan terhadap anak pada lembar observasi. Peneliti 

menggunakan analisis data kualitatif dan kuantitatif dengan mendeskripsikan hasil 

aktifitas dan kemampuan anak. 

a. Perkembangan Aktivitas anak 

Data diperoleh dari kegiatan dan aktifitas anak melalui observasi untuk 

mengetahui sejauh mana aktifitas perkembangan anak dalam kegiatan eksperimen. 
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Kegiatan pembelajaran dianalisis dengan menentukan nilai rata-rata yang dihitung 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut :     

  I = NT – NR  =        16 – 4      =      3 

  K                                 4 

Keterangan  : 

    I = Interval 

    NT = Nilai Tinggi 

    NR = Nilai Rendah 

    K = Kategori 

 

Tabel dibawah ini merupakan rentang kategori penilaian aktivitas kegiatan 

eksperimen anak. 

Tabel 3.2 

Kategori Penilaian Perkembangan Aktivitas Kegiatan Eksperimen 

Jenis Penilaian Kategori 

Penilaian 

Indikator 

KA 

( Kurang Aktif ) 

4 – 6  Apabila anak belum mencapai satu 

pun indikator yang telah di tetapkan 

 

CA 

( Cukup Aktif ) 

7 – 9  Apabila anak mulai mencapai 1-2 

indikator yang di tetapkan 

 

A 

( Aktif ) 

10 – 12  Apabila anak mulai mencapai 2-3 

indikator yang di tetapkan 

 

SA 

( Sangat Aktif ) 

13 – 16 Mencapai 4 indikator yang di tetapkan 

 

 

Sumber : Kelompok PAUD Al-Munawaroh  

Data yang diperoleh untuk mengetahui keberhasilan pada indikator yang 

diberikan : 

1. Perkembangan aktivitas anak menggunakan alat yang ada dalam kegiatan 

eksperimen mencampur warna 



29 
 

2. Perkembangan aktivitas anak mencampurkan bahan dengan takaran yang tepat 

warna 

3. Perkembangan aktivitas anak melakukan percobaan dengan teliti 

4. Perkembangan aktivitas anak menceritakan kembali hasil eksperimen 

mencampur warna 

 

b. Perkembangan Kemampuan Mengenal Warna Anak 

 

Data berbentuk kuantitatif dianalisis secara deskriptif yaitu dengan 

membandingkan data kuantitatif dari kondisi awal,siklus I, II  dan siklus III 

Setelah dianalisis dengan rumus interval maka peneliti memberikan Indikator 

keberhasilan peningkatan kemampuan mengenal warna melalui kegiatan 

eksperimen sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh anak. 

Rumus interval mengkategorikan perkembangan kemampuan mengenal warna 

sebagai berikut : 

 I = NT – NR  =        16 – 4      =      3 

  K                                 4 

Keterangan  : 

    I = Interval 

    NT = Nilai Tinggi 

    NR = Nilai Rendah 

    K = Kategori 

 

Tabel dibawah ini merupakan rentang kategori penilaian yang menjadi indikator 

penilaian peneliti : 
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Tabel 3.3 

Kategori PenilaianPerkembangan Kemampuan Mengenal Warna 

Jenis Penilaian Kategori 

Penilaian 

Indikator 

BM 

(Belum Mengenal) 

4 – 6 Belum bisa menyebutkan,              

menununjukkan,membedakan dan 

mengelompokkan warna 

MM 

(Mulai Mengenal) 

7 – 9 Mulai bisa 

menyebutkan,menunjukkan,membeda

kan dan mengelompokkan 3 warna 

dengan benar 

MSH 

(Mengenal Sesuai 

Harapan) 

10 – 12 Menyebutkan,menunjukkan,membeda

kan dan mengelompokkan 3-5 warna 

dengan benar 

MSB 

(Mengenal Sangat 

Baik) 

13 – 16 Menyebutkan,menunjukkan,membeda

kan dan mengelompokkan semua 

warna dengan benar 

Sumber : Kelompok PAUD Al-Munawaroh  

Data yang diperoleh untuk mengetahui keberhasilan pada indikator yang 

diberikan : 

1. Anak dikatakan belum mengenal warna (BM) jika Belum bisa menyebutkan, 

menununjukkan, membedakan dan mengelompokkan warna 

2. Anak dikatakan mulai mengenal warna (MM) jika Mulai bisa menyebutkan, 

menunjukkan, membedakan dan mengelompokkan 3 warna dengan benar 

3. Anak dikatakan mengenal  warna sesuai harapan (MSH) jika mampu dan mau 

Menyebutkan, menunjukkan, membedakan dan mengelompokkan 3-5 warna 

dengan benar 

4. Anak dikatakan mengenal warna sangat baik (MSB) jika mampu dan mau 

Menyebutkan, menunjukkan, membedakan dan mengelompokkan semua warna 

dengan benar  
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J. Indikator Keberhasilan Perkembangan Kemampuan Mengenal Warna 

Penelitian ini dapat dikatakan berhasil apabila peningkatan kemampuan mengenal 

warna sudah tercapai dengan kategori penilaian mengenal sesuai harapan dengan 

aspek pencapaian : 

a. Anak dapat mengeksplorasikan berbagai benda yang ada disekitarnya yaitu 

anak memanipulasi alat dan bahan dalam kegiatan mencampur warna untuk 

mengetahui fungsinya, dapat menggunakan alat yang ada dalam kegiatan 

eksperimen dan mencampurkan bahan dengan takaran yang tepat 

b. Mengadakan berbagai percobaan, yaitu anak dapat melakukan percobaan 

mencampur warna dengan teliti 

c. Mengenal, Menyebutkan, Membedakan dan Mengelompokkan Warna              

( Merah, Biru, Kuning, Hijau, Orange, Ungu Coklat, Hitam dan  Putih )  

d. Mengkomunikasikan apa yang telah diamati dan diteliti, yaitu anak dapat 

menceritakan kembali hasil eksperimen mencampur warna 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan dalam kegiatan eksperimen 

mencampur warna pada siklus I, II dan III dapat disimpulkan bahwa : 

1. Memanfaatkan penerapan kegiatan eksperimen dalam upaya meningkatkan 

perkembangan kemampuan mengenal warna di Paud Al – Munawaroh yang 

dilaksanakan dalam tiga siklus yaitu siklus pertama pada hari rabu tanggal 11 

Mei 2016, siklus kedua dilaksanakan pada hari rabu tanggal 18 mei 2016 dan 

siklus ketiga dilaksanakan pada hari rabu tanggal 25 Mei 2016. Secara 

keseluruhan pelaksanaan tindakan kelas berjalan dengan baik dan lancarsesuai 

dengan rencana pelaksanaan pembelajaran harian yang telah disusun sehingga 

dapat dilakukan dengan baik dan merefleksi di setiap siklusnya, terjadi 

perubahan pada anak secara bertahap dalam mengikuti kegiatan pembelajaran.  

2. Peningkatan perkembangan kemampuan mengenal warna  melalui model 

kegiatan eksperimen di Paud Al - Munawaroh sudah baik.  Terlihat anak 

berani melakukan percobaan mencampur warna dan mampu memberikan 

komentarnya atau mengutarakan hasil dari percobaan itu sendiri,  dalam 

kegiatan anak terlihat antusias memperhatikan, mendengarkan dan 

melaksanakan apa yang di sampaikan oleh peneliti. 
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Hasil peningkatan kemampuan mengenal warna dapat dilihat dari hasil observasi 

pratindakan awal siklus I, II dan III.  Peningkatan perkembangan kemampuan 

mengenal warna tesebut terjadi secara bertahap dari kategori belum mengenal 

warna, mulai mengenal warna, mengenal warna sesuai harapan  dan mengenal 

warna sangat baik. 

B. Saran  

Mengingat pentingnya kegiatan eksperimen untuk mengenalkan dan 

meningkatkan kemampuan anak dalam mengenal warna maka peneliti 

mengemukakan saran-saran : 

1. Bagi peserta didik 

a. Kegiatan mencampur warna dapat memberikan rasa senangdan 

gembira dalam diri anak 

b. Berani untuk mencoba melakukan sesuatu yang baru, karena dengan 

mencoba akan menambah pengalaman baru 

c. Akan muncul ide dan gagasan yang baru dari hasil pewrcobaan anak 

d. Mengulang kegiatan eksperimen sehingga menemukan fakta atau 

kenyataan yang dapat meningkatkan kemampuan sains dan kognitif 

anak. 

2. Bagi pendidik  

a. Penggunaan metode kegiatan eksperimen juga tepat untuk 

membantu tercapainya tujuan pembeljaran 

b. Selalu mendorong anak untuk bereksplorasi dan sering melakukan 

percobaan-percobaan sederhana 
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c. Dalam setiap kegiatan pembelajaran hendaknya menggunakan 

media yang bervariasi agar anak tidak merasa bosan 

d. Dalam mengikuti proses kegiatan pembelajaran pemberian 

motivasi, dukungan, penguatan dan hadiah sangatlah diperlukan 

guna mendukung ketercapaian pembelajaran. 

e. Memberi rangsangan kognitif anak, melalui berbagai pertanyaan 

tentang apa yang sedang dilakukan anak didik. 

 

3. Bagi sekolah  

a. Hendaknya pihak sekolah menyediakan sarana / media pembelajaran 

secara bervariasi agar anak tidak mersa bosan dan jenuh dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran  

b. Memberikan kesempatan kepada pendidik untuk mengikuti pelatihan 

atau seminar apapun yang berhubungan dengan peningkatan 

profesioanal sebagai pendidik 

c. Dukunglah inovasi-inovasi pendidik yang mampu meningkatkan 

kualitas kegiatan pembelajaran  
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