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Abstrak 

 
Penelitian ini dilatarbelakangi hasil pengamatan dan pengalaman peneliti, 

bahwa kemampuan mengenal warna masih rendah dan belum sepenuhnya 

terwujud pada anak kelompok A RA Nurul Huda Boro Pojok Kecamatan 

Mojoroto Kota Kediri. Hal ini disebabkan karena adanya faktor-faktor yaitu 

(1) proses belajar mengajar di kelas belum berjalan secara optimal. (2) peran 

orang tua terhadap perkembangan belajar anak untuk mengenal warna belum 

optimal. (3) motivasi dan minat anak untuk mengenal warna masih rendah. (4) 

Anak kurang konsentrasi dalam belajar. Permasalahan penelitian ini adalah : 

“Apakah penggunaan media stick fruit colourdapat meningkatkan 

kemampuan mengenal warna anak kelompok A RA NURUL HUDA 

BoroPojok Kecamatan Mojoroto Kota Kediri Tahun Pelajaran 2016/2017?”. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

dengan subjek penelitian Kelompok A RA Nurul Huda Boro Pojok 

Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. Penelitian dilaksanakan Tiga siklus. 

Menggunakan instrument berupa lembar observasi kegiatan pembelajaran, 

RPPH, dan unjuk kerja. Hasil penelitian ini adalah meningkatnya kemampuan 

mengenal warna. Pada siklus I dinyatakan tuntas54,54%, siklus II 69,19% dan 

pada siklus III 86,36%, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan media 

stick fruit colour  dapat  meningkatkan  kemampuan mengenal warna pada 

anak KelompokA RA Nurul Huda Boro Pojok Kecamatan Mojoroto Kota 

Kediri. 

 

Kata Kunci : mengenal warna, stick fruit colour 
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I. PENDAHULUAN 

Pendidikan usia dini memegang 

peran yang sangat penting dalam 

perkembangan anak karena merupakan 

pondasi dasar dalam kepribadian anak. 

Anak yang berusia 5-6 tahun memiliki 

masa perkembangan kecerdasan yang 

sangat pesat sehingga masa ini disebut 

golden age (masa emas). Masa ini 

merupakan masa dasar pertama dalam 

mengembangkan berbagai kegiatan 

dalam rangka mempersiapkan anak 

dengan memperkenalkan berbagai 

pengetahuan sikap atau perilaku, dan 

keterampilan agar anak dapat 

melanjutkan kegiatan belajar yang 

sesungguhnya di sekolah dasar. Untuk 

menggali setiap potensi yang dimiliki 

oleh setiap anak, maka diperlukan 

adanya usaha yang sesuai dengan 

kondisi anak masing-masing. Upaya ini 

juga bisa dilakukan dengan berbagai 

macam cara termasuk melalui 

pengenalan warna. 

Kegiatan pembelajaran 

dirancang mengikuti prinsip – prinsip 

belajar mengajar baik terkait dengan 

keluasan bahan atau materi 

pengalaman belajar, tempat dan waktu 

belajar, alat atau sumber belajar. 

Bentuk pengorganisasian kelas dan 

cara penelitian dalam kegiatan 

pembelajaran guru perlu memberikan 

dorongan kepada peserta didik untuk 

mengungkapkan kemampuanya dalam 

membangun kreatifitas dan daya 

imajinasi anak, guru berperan sebagai 

fasilitator, disamping itu guru dalam 

mengelola kegiatan pembelajaran 

hendaknya mampu menyumbang pola 

interaksi antara berbagai pihak yang 

terkaitdidalam pembelajaran dan harus 

pandai memotivasi peserta didik untuk 

terbuka, kreatif, responsif, interaktif 

dalam kegiatan pembelajaran. 

Perkembangan kognitif 

merupakan salah satu aspek yang 

penting untuk dikembangkan, karena 

mempunyai tujuan mengembangkan 

kemampuan berfikir anak untuk dapat 

mengolah perolehan belajar, dapat 

menemukan berbagai alternatif 

pemecahan masalah, membantu anak 

untuk mengembangkan kemampuan 

logika matematikanya dan 

pengetahuan akan mengenal waktu 

serta mempunyai kemampuan 

mengelompokkan serta 

mempersiapkan pengembangan 

kemampuan berpikir teliti. Hal ini 

senada dengan pendapat Sujiono 

(2007:11) bahwa kognitif adalah fungsi 

mental yang meliputi persepsi, fikiran, 

simbol, penalaran, dan pemecahan 

masalah. 
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Kemampuan kognitif 

digunakan untuk memecahkan 

berbagai masalah dalam hidup. Jenis-

jenis aktivitas yang melibatkan 

kapasitas kognitif yaitu : merenung, 

berpikir, berkonsentrasi, dan 

mengingat dalam menentukan sebuah 

keputusan. Pengenalan warna bagi 

anak dapat merangsang indera 

penglihatan, otak dan emosi. Retina 

pada mata merupakan mediator antara 

dunia nyata dan otak, dimana terjadi 

proses yang membentuk suatu model 

realita dalam pikiran. Dengan proses 

kerja sama antara otak dan mata akan 

timbul emosi.  

Dalam pembelajaran mengenal 

warna, guru dihadapkan pada 

persoalan yang berkaitan dengan hasil 

belajar,anak didik yang terlalu 

banyak, tingkat konsentrasi pada anak 

yang berbeda, serta kemampuan yang 

berbeda pada setiap anak, sehingga 

pembelajaran tidak berjalan dengan 

optimal, hasil yang dicapai 

tidakmemenuhi harapan. Seperti 

contoh pada saat kegiatan mengenal 

warna di kelas, ketika guru 

menunjukkan sebuah benda dan 

bertanya apakah warna dari benda 

tersebut, anak seringkali masih salah 

menyebutkan warnanya. Anak masih 

merasa bingung dalam menyebutkan 

warna suatu benda. Dari jumlah anak 

22 anak, ada 5 anak yang dapat 

mengenal warna 17 anak masih 

belum mampu mengenal warna 

sehingga dapat disimpulkan hampir 

80% anak belum mampu mengenal 

warna.  

Dengan adanya masalah seperti 

yang telah disebutkan di atas, guru 

merasa perlu melakukan usaha 

perbaikan terhadap pembelajaran 

khususnya yang terkait dengan 

metode bermain. Oleh karena itu 

peneliti menggunakan judul 

“Mengembangkan Kemampuan 

Mengenal Warna Melalui Media Stick 

Fruit Colour dengan Metode Bermain 

pada Anak Kelompok A RA Nurul 

Huda Boro Pojok Kecamatan 

Mojoroto Kota Kediri Tahun 

Pelajaran 2016/2017”. 

Pembelajaran pengenalan 

konsep warna di TK sangat penting 

diperlukan. Diyakini bahwa anak 

akan lebih berhasil mempelajari 

sesuatu apabila yang ia pelajari sesuai 

dengan minat, kebutuhan, dan 

kemampuannya (Depdiknas, 2007 

:5). Melalui pengenalan konsep 

warna berarti juga mengembangkan 

kecerdasannya. Pembelajaran konsep 

warna jika tidak dikembangkan sejak 

dini maka masa emas pengenalan 
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konsep warna tersebut akan terlewat 

begitu saja, meskipun dapat 

dikembangkan pada tahun-tahun 

berikutnya namun hasil yang dicapai 

tidak seoptimal apabila 

dikembangkan pada masa emasnya. 

Berdasarkan pendapat 

Montolalu (2005:7.4), manfaat 

pembelajaran pengenalan warna 

memberi kesempatan kepada anak-

anak untuk : a) menyesuaikan bentuk 

dan warna, b) mengkombinasikan 

warna, c) melihat hubungan antara 

bentuk, ukuran, dan warna, d) 

menggores dan menggambar sesuatu 

sesuai petunjuk guru, e) 

mengembangkan kreativitas anak, f) 

mengembangkan kemampuan 

sensoris, g) mengembangkan 

kemampuan koordinasi mata-tangan, 

h) anak menjadi sangat tertarik dan 

merasa senang sehingga rasa ingin 

tahu muncul pada saat pembelajaran 

pengenalan warna, i) memberikan 

variasi dalam kegiatan pembelajaran.  

Media stick fruit colour adalah 

media pembelajaran sederhana untuk 

mengasah kemampuan mengenal 

warna pada anak dengan melihat 

bentuk dan warna yang terdapat pada 

media tersebut, sehingga anak 

mampu mengenal warna dengan 

mudah . Media ini dapat digunakan 

untuk mengungkapkan fakta atau 

gagasan melalui penggunaan warna 

pada buah yang digambarkan serta 

kata-kata dan bentuk simbol yang 

melambangkannya. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian dilaksanakan dalam 

tiga siklus. Menggunakan instrumen 

berupa lembar observasi unjuk kerja, 

lembar penilaian anak, dan lembar 

observasi guru, dokumentasi berupa 

foto-foto kegiatan. 

1. Subjek yang dinilai : 

Anak kelompok A RA Nurul Huda 

Boro Pojok Kecamatan Mojoroto 

Kota Kediri. 

2. Kemampuan yang dinilai : 

Kemampuan mengenal warna. 

3. Indikator : Mampu menyebutkan 

beberapa warna. 

4. Teknik penilaian : Unjuk Kerja 

5. Prosedur Penelitian : 

a. Guru menyiapkan macam-

macam kertas lipat warna. 

b. Guru menyuruh anak untuk maju 

satu persatu untuk menyebut 

warna. 

c. Anak dispersilahklan 

menyebutkan empat warna pada 

kertas yang diambil. 
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d. Guru mengamati kegiatan anak 

dalam pembelajaran mengenal 

warna. 

e. Guru memberikan penilaian 

tentang kemampuan mengenal 

warna. 

6. Kriteria Peniaian: 

a. Anak mendapatkan nilai bintang 

empat  (                  ) jika anak 

mampu mengenal 5 sampai 6 

warna dengan tepat dan benar 

tanpa bantuan dari guru. 

b. Anak mendapatkan nilai bintang 

tiga (              ) jika anak mampu 

mengenal warna 3 sampai 4 

warna dengan benar. 

c. Anak mendapatkan nilai bintang 

dua (          ) jika anak sudah 

mulai mampu mengenal 1 

sampai 2 warna dengan baik 

tetapi masih dengan bantuan 

guru. 

d. Anak mendapatkan nilai bintang 

satu (    ) jika anak belum mampu 

dalam mengenal warna. 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan, hasil belajar anak didik dari 

siklus I, II dan III,  dapat dijabarkan 

melalui tabel sebagai berikut : 

 

 

N

o. 

Hasil 

Penilaian 
Perkemba

ngan 

Anak 

Pra 

Tindakan 

Siklus 

I 

Siklus 

II 

Siklus 

III 

1. Tuntas 22% 54% 67% 86% 

2. Belum 

Tuntas 

78% 46% 33% 14% 

Jumlah 100% 100% 100% 100% 

 

Berdasarkan data tabel di atas 

menunjukkan bahwa terjadi 

peningkatan ketuntasan belajar.  Pada 

pra tindakan persentase ketuntasan  

22%. Setelah diadakan kegiatan 

pembelajaran pada siklus I persentase 

ketuntasan belajar anak meningkat 

menjadi 54%, pada siklus II hasil 

ketuntasan anak mencapai 67%, dan 

pada siklus III persentase ketuntasan 

mencapai 86 %. Berdasarkan data 

tersebut menunjukkan ketuntasan 

belajar anak didik telah memenuhi 

kriteria yang ditetapkan yaitu minimal 

75%. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa media stick fruit 

colour dapat meningkatkan 

kemampuan mengenal warna pada 

anak Kelompok A Nurul Huda Boro 

Pojok Kecamatan Mojoroto Kota 

Kediri. 
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