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ABSTRAK 

Penelitian tindakan kelas ini dilatar 

belakangi berdasarkan hasil observasi awal yang 

dilakukan peneliti di TK Kusuma Mulia III 

Jamsaren Kota Kediri.Berdasarkan hasil 

observasi awal yang dilakukan peneliti diketahui 

bahwa kemampuan sains dalam mengenal gejala 

alam terjadinya pelangi pada anak kelompok A 

TK Kusuma Mulia III Jamsaren Kota Kediri 

masih tergolong rendah. Untuk itu, peneliti 

termotivasi untuk mengadakan penelitian 

dengan judul “Mengembangkan Kemampuan 

Sains Dalam Mengenal Gelaja Alam Terjadinya 

Pelangi Melalui Media Rainbow On CD-R Pada 

Anak Kelompok A TK Kusuma Mulia III 

Jamsaren Kota Kediri Tahun Ajaran 

2014/2015”. 

Adapun tujuan penelitian tindakan kelas 

ini adalah untuk mengetahui tindakan melalui 

penggunaan media rainbow on CD-R dapat 

mengembangkan kemampuan sains dalam 

mengenal gelaja alam terjadinya pelangi pada 

anak kelompok A TK Kusuma Mulia III 

Jamsaren Kota Kediri. 

Penelitian ini dilaksanakan dalam tiga 

siklus yang masing-masing siklus terdiri dari 

empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, 

pengamatan, refleksi. Adapun metode 

pengumpulan data menggunakan teknik unjuk 

kerja. 

Hasil perolehan pada siklus I menunjukan 

bahwa ketuntasan belajar anak masih mencapai 

48%. Ketuntasan belajar pada siklus I belum 

sesuai harapan. Oleh karena itu, perlu adanya 

perbaikan pada siklus II. Hasil perolehan dari 

siklus II menunjukkan bahwa ketuntasan belajar 

anak masih mencapai 59%. Hasil perolehan 

siklus III menunjukkan bahwa prosentase 

ketuntasan belajar anak mencapai 82%, pada 

siklus ketiga ini prosentase ketuntasan belajar 

anak meningkat dengan baik, maka penelitian 

ini berhasil dengan baik. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa melalui media rainbow on 

CD-R dapat mengembangkan kemampuan sains 

dalam mengenal gejala alam terjadinya pelangi 

pada anak kelompok A TK Kusuma Mulia III 

Jamsaren Kota Kediri, sehingga hipotesis dalam 

penelitian ini dapat diterima. 

 

Kata Kunci :  Kemampuan sains, gejala alam, media rainbow on CD-R 
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I. LATAR BELAKANG 

Bidang pengembangan kemampuan dasar merupakan kegiatan yang dipersiapkan 

oleh guru untuk meningkatkan kemampuan dan kreativitas sesuai dengan tahap 

perkembangan anak, meliputi: bidang pengembangan bahasa, kognitif,fisik motorik, 

sosial emosional, dan seni. Kemampuan yang terpenting dalam pengembangan anak yaitu 

kemampuan kognitif, karena kemampuan kognitif tersebut adalah mengembangkan 

kemampuan berpikir anak untuk dapat mengolah perolehan belajarnya, sehingga dapat 

menemukan bermacam-macam alternatif pemecahan masalah, membantu anak untuk 

mengembangkan kemampuan logika matematika dan kemampuan sains. 

Dengan mengembangkan kemampuan berpikir, anak diharapkan dapat mengolah 

perolehan belajar dan menemukan bermacam-macam alternatif pemecahan masalah. 

Salah satu hasil belajar yang harus dicapai adalah anak dapat mengenal berbagai konsep 

sains dalam kehidupan sehari-hari. 

Salah satu pembelajaran sains yang dapat diperkenalkan pada anak adalah 

mengenal gejala alam terjadinya pelangi.Kegiatan pengembangan kemampuan sains 

dalam mengenal gejala alam terjadinya pelangi sangat penting bagi perkembangan anak, 

karena pelangi merupakan suatu kejadian alam yang memunculkan warna-warna indah 

dan menarik bagi anak. Pengenalan kemampuan sains ini akan membantu anak untuk 

dapat memahami mengenai terjadinya pelangi, membantu anak mengembangkan 

kemampuan berpikir, membantu anak untuk mengenal dan memupuk rasa cinta alam 

sekitar, sehingga menyadari kebesaran dan keagungan Tuhan Yang Maha Esa. 

Namun berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan peneliti pada anak 

kelompok A TK Kusuma Mulia III Jamsaren Kota Kediri menunjukkan bahwa 

kemampuan sains dalam mengenal gejala alam masih kurang. Dari data yang diperoleh 

menunjukkan bahwa dari 17 anak didik, terdapat 3 anak (18%) mendapatkan nilai 

bintang empat (), 2 anak (12%) mendapatkan nilai bintang tiga (), 6 anak 

(35%) mendapatkan nilai bintang dua (), dan 6 anak mendapatkan nilai bintang satu 

().Hal ini tercermin dari aktifitas belajar anak yang mengalami kesulitan pada saat 

belajar sains. 

Untuk mengatasi masalah tersebut, peneliti memberikan solusi untuk 

mengembangkan kemampuan sains dalam mengenal terjadinya gejala alam melalui 

penggunaan media rainbow on CD-R dalam kegiatan pembelajaran. Melalui penggunaan 

media ini anak diajak untuk langsung mengamati dan melakukan percobaan mengenai 
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proses terjadinya pelangi, sehingga anak dapat memahami serta mengembangkan 

kemampuan sainsnya dengan baik. 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka peneliti melakukan penelitian 

dengan judul “Mengembangkan Kemampuan Sains dalam Mengenal Gejala Alam 

Terjadinya Pelangi Melalui Media Rainbow on CD-R pada Anak Kelompok A TK 

Kusuma Mulia III Jamsaren Kota Kediri Tahun Ajaran 2014/2015” 

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: “Apakah melalui penggunaan media rainbow on 

CD-R dapat mengembangkan kemampuan sains dalam mengenal gejala alam terjadinya 

pelangi pada anak kelompok A TK Kusuma Mulia III Jamsaren Kota Kediri Tahun 

Ajaran 2014/2015?” 

Tindakan yang dilakukan untuk memecahkan masalah tersebut adalah 

melaksanakan pembelajaran melalui penggunaan media rainbow on CD-R pada saat 

kegiatan inti agar diketahui hasilnya.Indikator pencapaianya adalah jika kemampuan 

sains anak dalam mengenal gejala alam setelah dilakukan tindakan lebih baik daripada 

sebelum dilakukan tindakan. 

 

II. KAJIAN PUSTAKA 

A. Kemampuan Sains Anak Usia Dini 

Menurut Nugraha (2005) sains merupakan suatu cara bertanya dan menjawab 

pertanyaan tentang aspek fisik jagat raya. Sains tidak sekedar suatu kumpulan fakta 

atau kumpulan jawaban tentang pertanyaan, namun lebih merupakan suatu proses 

melakukan dialog berkelanjutan dengan lingkungan fisik sekitarnya. Saintis dengan 

keahlian khusus, secara umum memiliki bahasa, metode-metode dan kebiasaan 

berpikir untuk mengkonstruk penjelasan tentang alam. Pengetahuan ini kadang-kadang 

terpisah bahkan bertentangan dengan cara mencari tahu yang biasa, sains memiliki 

peran untuk melakukan pilihan. 

Secara khusus pembelajaran sains di TK bertujuan agar anak memiliki 

kemampuan mengamati perubahan-perubahan yang terjadi disekitarnya, untuk 

melakukan percobaan-percobaan sederhana, untuk melakukan kegatan 

membandingkan, memperkirakan, mengklarifikasi serta mengkomunikasikan sesuatu 

sebagai hasil dari pengamatan yang dilakukannya, untuk meningkatkan kreatifitas dan 

inovasi dalam bidang ilmu pengetahuan alam khususnya, sehingga akan dapat 

memecahkan masalah yang dihadapinya. 
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Menurut Kresnadi (dalam Yulianti, 2010) bahwa sains bagi anak adalah sains 

sederhana yang meliputi kemampuan dasar untuk memperoleh pengetahuan tentang 

produk ilmu pengetahuan alam berupa konsep-konsep, prinsip-prinsip, hukum-hukum 

dan teori-teori dari ilmu pengetahuan alam.Setiap jenis kemampuan sains sederhana 

merupakan suatu keterampilan intelektual yang dapat digunakan oleh semua ilmuan, 

serta dapat diterapkan untuk memahami fenomena apapun juga. 

B. Mengenal Kemampuan Gejala Alam 

Menurut Nugraha (2005), pengenalan sains tentang bumi dan alam raya 

merupakan hal yang sangat penting. Bumi sebagai tempat semua makhluk tinggal dan 

berada didalamnya, serta alam raya ini yang merupakan suatu kesatuan atau sistem 

yang perlu diketahui oleh setiap manusia yang mendiaminya. 

Banyak keuntungan yang dapat diperoleh jika anak dapat mengenali bumi dan 

alam raya ini. Selain akan dapat mengetahui dan mengungkap bagian-bagiannya, 

sehingga anak mendapatkan wawasan dan pengertian yang lebih luas dan mendalam, 

anak akan dituntun secara bertahap pada kesadaran akan Sang Pencipta bumi ini, yaitu 

mengakui kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, memperkenalkan 

keberadaan bumi dan alam raya merupakan tindakan yang bijaksana, sehingga anak 

sejak usia dini diarahkan pada cara-cara pemahaman yang benar dan ilmiah tentang 

mengenal Tuhan. (Nugraha, 2005). 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kemampuan mengenal 

gejala alam adalah kemampuan dalam mengenali bumi dan alam raya dimana semua 

makhluk hidup tinggal. Kemampuan mengenal gejala alam akan menuntun anak 

secara bertahap pada kesadaran akan Sang Pencipta bumi ini, yaitu mengakui 

kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, Kemampuan ini juga akan memberikan 

keterampilan-keterampilan dalam proses pembelajaran sains. 

C. Media Rainbow on CD-R 

Media Rainbow on CD-R merupakan media yang digolongkan pada media 

jenis permainan dapat yang digunakan untuk pengenalan sains bagi anak usia dini. 

Menurut Nugraha (2005) bermain adalah sesuatu yang mengasikan. Permainan yang 

dirancang secara kreatif dan sesuai karateristik anak usia dini akan banyak 

memberikan pengalaman berharga bagi anak. 

Kegiatan belajar sambil bermain dengan melalui penggunaan media rainbow 

on CD-R ini digunakan untuk pengenalan sains dalam bidang bumi dan jagad raya 

khususnya untuk memperkenalkan proses terjadinya pelangi. Melalui penggunaan 
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metode ini anak diajak untuk bereksplorasi dan bereksperimen tentang terjadinya 

gejala alam pelangi. 

Tujuan dari penggunaan media ini adalah agar anak mampu mengetahui gejala 

alam terjadinya pelangi, mengetahui warna dari pelangi, dan membantu anak agar 

mampu menerapkan berbagai konsep sains untuk menjelaskan gejala-gejala alam dan 

memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. 

 

III. METODE 

A. Subjek dan Setting Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di TK Kusuma Mulia III Jamsaren Kota 

Kediri.Adapun subjek dalam penelitian ini adalah  seluruh  anak  kelompok  A  yang  

berjumlah 17 anak terdiri dari 8 anak laki-laki dan 9 anak perempuan. Pertimbangan 

dilakukan penelitian di lembaga ini adalah karena ditemukan fakta bahwa kemampuan 

sains anak dalam mengenal gejala alam terjadinya pelangi masih belum berkembang 

dengan baik.Untuk itu, peneliti mencoba melakukan perbaikan melalui penggunaan 

media rainbow on CD-R dalam kegiatan pembelajaran sebagai upaya untuk 

mengembangkan kemampuan sains dalam mengenal gejala alam terjadinya pelangi. 

B. Prosedur Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini mengacu 

pada model Kemmis dan Taggart (dalam  Wiratmadja, 2007) yang dilaksanakan dalam 

beberapa tahap yaitu, plan (perencanaan), act  (pelaksanaan), observe (observasi), dan 

reflect (refleksi). 

C. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

Untuk menguji hipotesis tindakan teknik analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan teknik deskriptif kuantitatif yakni untuk mengetahui perbandingan 

kemampuan anak atau ketuntasan belajar anak sebelum dan sesudah dilakukan 

tindakan penelitian. 

Langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Menghitung distribusi frekuensi perolehan tanda bintang () dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 
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Keterangan : 

P  = Prosentase anak yang memperoleh bintang tertentu 

f  = Jumlah anak yang memperoleh bintang () tertentu 

N  = Jumlah anak keseluruhan 

2. Membandingkan ketuntasan belajar anak mulai dari pra tindakan, siklus 1 sampai 

dengan siklus 3 

Adapun norma yang dipakai dalam pengujian hipotesis adalah hipotesis 

diterima atau tindakan dinyatakan berhasil jika terjadi peningkatan kemampuan sains 

dalam mengenal gejala alam terjadinya pelangi dengan tingkat ketuntasan belajar anak 

mencapai sekurang-kurangnya 75%. 

 

IV. HASIL DAN KESIMPULAN 

A. Gambaran Selintas Setting Penelitian 

Kegiatan pembelajaran menggunakan sarana dan prasarana yang memadai 

yang ada di TK Kusuma Mulia III Jamsaren Kota Kediri, berupa ruangan yang 

nyaman serta situasi yang menyenangkan, sehingga anak merasa nyaman, aman, 

senang dalam kegiatan pembelajaran. 

Kegiatan mengembangkan kemampuan sains dalam mengenal gejala alam 

terjadinya pelangi ini dilaksanakan melalui media rainbow on CD-R.Dalam 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran tindakan siklus I, II, dan III jumlah anak didik 

yang hadir sebanyak 17 anak dan satu observer. 

B. Deskripsi Temuan Penelitian 

1. Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

Siklus pertama dilaksanakan sesuai rencana yaitu satu kali pertemuan 

tanggal 22 Januari 2015.Pada pertemuan ini jumlah anak didik yang hadir sebanyak 

17 anak dan satu teman sejawat sebagai observer. 

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan terdapat temuan-temuan 

sebagai berikut : 

a. Anak masih belum dapat memahami tujuan dari kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan. 

b. Anak masih kesulitan dalam mengungkapkan asal mula terjadinya pelangi. 

c. Anak masih belum aktif dalam kegiatan pembelajaran melalui media Rainbow 

on CD-R. Adapun hasil dari penilaian unjuk kerja anak pada siklus I adalah 

sebagai berikut: 
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Hasil Penilaian unjuk kerja anak dalam mengembangkan kemampuan sains 

mengenal gejala alam terjadinya pelangi melalui media Rainbow on CD-R pada 

siklus I 

No Nama Anak 

Hasil Penilaian 

Kriteria 

Ketuntasan 

Minimal: 75% 

    Tuntas 
Belum 

Tuntas 

1 Jafier √     √ 

2 Abi   √  √  

3 Sekar  √    √ 

4 Maulana  √    √ 

5 Akbar    √ √  

6 Fina √     √ 

7 Delima    √ √  

8 Ummu   √  √  

9 Rama   √  √  

10 Najwa  √    √ 

11 Rido    √ √  

12 Hafis √     √ 

13 Addi  √    √ 

14 Aqila    √ √  

15 Arinta   √  √  

16 Dinda √     √ 

17 Fiona  √    √ 

Jumlah 4 5 4 4 8 9 

Prosentase 24% 28% 24% 24% 48% 52% 

 

Berdasarkan hasil penilaian pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 

17 anak 24% anak mendapatkan bintang () satu, 28% mendapatkan nilai bintang 

() dua, sedangkan 24% mendapatkan nilai bintang () tiga, dan 24% 

mendapatkan bintang () empat. 

2. Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

Siklus kedua dilaksanakan sesuai rencana yaitu satu kali pertemuan tanggal 

29 Januari 2015.Pada pertemuan ini jumlah anak didik yang hadir 17 anak dan satu 

observer sebagai teman sejawat. 

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan terhadap kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan dalam kegiatan mengembangkan kemampuan 

mengenal gejala alam terjadinya pelangi melalui media Rainbow on CD-R terdapat 

temuan-temuan sebagai berikut : 
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a. Anak sudah mulai memahami tujuan dari kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan. 

b. Anak sudah mulai dapat mengungkapkan asal mula terjadinya pelangi. 

c. Anak sudah mulai aktif dalam kegiatan pembelajaran, meskipun belum 

keseluruhan dari anak. 

Adapun hasil penilaian berdasarkan unjuk kerja anak dalam kegiatan 

mengembangkan kemampuan mengenal gejala alam terjadinya pelangi melalui 

media Rainbow on CD-R pada anak kelompok A TK Kusuma Mulia III Jamsaren 

Kota Kediri, pada kegiatan pembelajaran siklus II dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini : 

Hasil Penilaian unjuk kerja anak mengembangkan kemampuan sains mengenal 

gejala alam terjadinya pelangi melalui media Rainbow on CD-R pada siklus II 

No Nama Anak 

Hasil Penilaian 

Kriteria 

Ketuntasan 

Minimal: 75% 

    Tuntas 
Belum 

Tuntas 

1 Jafier  √    √ 

2 Abi    √ √  

3 Sekar  √    √ 

4 Maulana   √  √  

5 Akbar    √ √  

6 Fina  √    √ 

7 Delima √     √ 

8 Ummu    √ √  

9 Rama   √  √  

10 Najwa  √    √ 

11 Rido    √ √  

12 Hafis √     √ 

13 Addi   √  √  

14 Aqila   √  √  

15 Arinta   √  √  

16 Dinda √     √ 

17 Fiona   √  √  

Jumlah 3 4 6 4 10 7 

Prosentase 17% 24% 35% 24% 59% 41% 

 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa terdapat peningkatan perolehan 

nilai anak meskipun belum maksimal, hal ini terlihat dari 17 anak 17% 

mendapatkan bintang () satu, 24% mendapatkan bintang () dua, 35% 

mendapatkan bintang () tiga, dan 24% mendapatkan bintang () empat. 
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3. Pelaksanaan Tindakan Siklus III 

Siklus III dilaksanakan sesuai rencana yaitu satu kali pertemuan tanggal 5 

Pebruari 2015.Pada pertemuan ini jumlah anak yang hadir 17 anak dan satu 

observer sebagai teman sejawat. 

Berdasarkan hasil pengamatan selama kegiatan pembelajaran pada siklus III 

kegiatan pembelajaran sudah berjalan dengan sangat baik. Adapun hasil penilaian 

unjuk kerja anak pada siklus III adalah sebagai berikut : 

Hasil penilaian unjuk kerja anak mengembangkan kemampuan sainsmengenal  

gejala alam terjadinya pelangi melalui media Rainbow on CD-R pada siklus III 

No Nama Anak 

Hasil Penilaian 

Kriteria 

Ketuntasan 

Minimal: 75% 

    Tuntas 
Belum 

Tuntas 

1 Jafier   √  √  

2 Abi    √ √  

3 Sekar   √  √  

4 Maulana    √ √  

5 Akbar    √ √  

6 Fina  √    √ 

7 Delima  √    √ 

8 Ummu    √ √  

9 Rama   √  √  

10 Najwa   √  √  

11 Rido    √ √  

12 Hafis   √  √  

13 Addi   √  √  

14 Aqila   √  √  

15 Arinta   √  √  

16 Dinda √     √ 

17 Fiona   √  √  

Jumlah 1 2 9 5 14 3 

Prosentase 6% 12% 53% 29% 82% 18% 

 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa perolehan nilai anak meningkat 

dengan sangat baik, dari 17 anak 6% mendapatkan bintang () satu, 12% 

mendapatkan bintang () dua, sedangkan 53% mendapatkan bintang () tiga, dan 

29% mendapatkan bintang () empat. 
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C. Pembahasan dan Penarikan Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, pengembangkan 

kemampuan mengenal gejala alam terjadinya pelangi melalui media rainbow on CD-R 

pada anak kelompok A TK Kusuma Mulia III Jamsaren Kota Kediri dari mulai pra 

tindakan, siklus I, II dan siklus III mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat dari 

perolehan nilai anak seperti pada tabel di bawah ini : 

Hasil penilaian kemampuan Sains anak dalam mengenal gejala alam  

terjadinya pelangi dari pra tindakan sampai dengan siklus III 

No Hasil penilaian 
Pra 

Tindakan 

Tindakan 

Siklus I 

Tindakan 

Siklus II 

Tindakan 

Siklus III 

1  35% 24% 17% 6% 

2  35% 28% 24% 12% 

3  12% 24% 35% 53% 

4  18% 24% 24% 29% 

Jumlah 100% 100% 100% 100% 

 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui terdapat peningkatan kemampuan anak 

dalam mengembangkan kemampuan mengenal gejala alam terjadinya pelangi mulai 

dari pra tindakan sampai dengan tindakan siklus III.Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa melalui media rainbow on CD-R dapat mengembangkan 

kemampuan mengenal gejala alam terjadinya pelangi pada anak kelompok A TK 

Kusuma Mulia III Jamsaren Kota Kediri, sehingga hipotesis tindakan dalam penelitian 

ini dapat diterima. 
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