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ABSTRAK 
Penelitian ini dilakukan karena kurangnya kemampuan anak dalam mengenal pencampuran 

warna, dikarenakan dalam proses pembelajaran yang digunakan di TK Kusuma Mulia 1 Petok 

Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri masih menggunakan metode ceramah dan tidak menggunakan 

media. Anak hanya mengerjakan LKA dan mewarnai saja, sehingga hal tersebut kurang menunjang 

proses pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pembelajaran pencampuran warna 

melalui media pohon warna menggunakan metode eksperimen pada anak kelompok B TK Kusuma 

Mulia 1 Petok kecamatan Mojo Kabupaten Kediri. Anak diharapkan mampu menyebutkan warna 

dasar, dapat mencampur warna menjadi warna skunder, menyebutkan hasil pencampuran warna 

yang dihasilkan serta mampu menceritakan kembali proses pencampuran warna. Penelitian ini 

menggunakan penelitian tindakan kelas dengan subjek penelitian yaitu anak kelompok B di 

TKkusuma Mulia 1 Petok yang berjumlah 13 anak. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini 

adalah metode eksperimen dengan percobaan pembelajaran dengan media pembelajaran pohon 

warna. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan dokumentasi. Hasil 

penelian ini dikatan berhasil karena indikator keberhasilan dalam penelitian ini telah mencapai 

lebih 75%. Kemampuan motoric kasar anak pada saat pra tindakan mencapai ketuntasan belajar 

20%, mengalami peningkatan pada siklus I menjadi 46,7% pada siklus II menjadi 73,3%, dan pada 

siklus III menjadi 86,6%. Maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan pencampuran warna dapat 

meningkatkan kemampuan kognitifpada anak kelompok B TK Kusuma Mulia I Petok kecamatan 

Mojo, Kabupaten Kediri tahun pelajaran 2016/2017. 

 

Kata Kunci: Pencampuran Warna, Metode Eksperimen, Kelompok B. 

 

I. LATAR BELAKANG 

Salah satu metode dapat 

mengembangkan kemampuan 

kognitif anak adalah dengan metode 

eksperimen lewat pembelajaran sains. 

Sains pada hakikatnya dapat 

ditanamkan pada anak sendini 

mungkin (Jamaris dalam Yulianti, 

2008: 24) Selain itu pemahaman anak 

mengenai sains akan lebih berfingdi 

jika dikembeangkan dengan seksama 

melalui kegiatan pembeljaran dengan 

konsep bermain sambil belajar dan 

bermain seraya belajar. Salah satunya 

dengan kegiatan pencampuan warna, 
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anak dapat bereksplorasi, 

bereksperimen, termotivasi untuk 

berfikir kritis, mecoba segala hal yang 

sesuai dengan rasa ingin tahunya 

yang besar dan menemukan hal baru. 

Anak juga dapat berkreasi 

menciptakan warna-warna melalui 

proses kreasinya dengan suasana 

yang menyenangkan dan tidak tersa 

anak telah belajar menemukan warna 

baru dari hasil pencampuran warna 

dalam suasana bermain yang 

menyenangkan. 

Tidak semua tenaga pendidik di 

TK menerapkan pembelajaran 

tersebut. Termasuk kegiatan 

pembelajaran yang terjadi di TK 

Kusuma Mulia 1 Petok. Proses 

pembelajaran di TK tersebut kurang 

sesuai dengan anak yang aktif dan 

memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. 

Pembelajaran disana lebih banyak 

berupa transfer pengetahuan, 

mengerjakan lembar kerja anak 

(LKA) dan mewarnai. Selain itu 

kegiatan pembelajaran yang 

diberikan kepada anak menekankan 

metode ceramah, tanya jawab 

maupun pemberian tugas. Dan 

kegiatan untuk aspek kognitifnya 

berupa membaca, menulis dan 

mengerjakan LKA. Hal ini dirasa 

kurang efektif dalam menunjang 

perkembangan kognitif anak. 

Sebuah media pembelajaran, 

media tersebut harus bisa digunakan 

dalam penyampaian materi pelajaran. 

Guru merupakan salah satu faktor 

penting dalam mengimplemtasikan 

media, idealnya suatu media tanpa 

ditunjang oleh kemampuan guru 

untuk menerapkannya menjadi 

menarik, maka media tersebut tidak 

akan bermakna sebagai suatu alat 

pelajaran, dan sebaliknya dalam 

penyampaian materi pembelajaran 

tanpa media sebagai alat peraga tentu 

tidak akan efektif dan tidak akan 

menarik bagi anak didiknya.  

Seorang guru hendaknya 

memahami betul tentang media yang 

disampaikan pada anak didiknya. 

Anak bisa mnerima dan menerapkan 

apa yang telah disampaikan oleh guru 

sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

Jika guru bisa menguasai mater-

materi dan media yang akan 

disampaikan maka juga akan 

memudahkan proses pembelajaran. 

Kurangnya kemampuan anak 

kelompok B TK Kusuma Mulia 1 

petok dalam pencampuran warna 

dikarenakan kurangnya media dalam 

proses pembelajaran. Sehingga anak 

tidak dapat melihat langsung proses 
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pencampuran warna. Mereka hanya 

mendengarkan dan mengingat apa 

yang dikatakan guru. 

Berdasarkan permasalahan 

tersebut maka penulis memiliki 

kualitas pembelajaran di TK Kusuma 

Mulia 1 Petok Kecamatan Mojo 

Kabupaten Kediri terutama 

kemampuan pencampuan warna. 

Dengan penerapan Metode 

ekdperimen ini diharapkan 

memberikan penyegaran serta 

pengalaman baru bagi anak sehingga 

menjadikan proses pembelajaran 

menjadi lebih menyenangkan serta 

tujuan pembelajaran yaitu 

peningkatan kemampuan 

pencampuran warna menggunakan 

media pohon warna dengan metode 

eksperimen dapat tercapai. Dari fakta 

tersebut peneliti merasa perlu 

melakukan Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) di TK Kusuma Mulia 1 Petok 

Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri. 

II. METODE 

Metode eksperimen adalah suatu 

penyajian materi materi dimana anak 

secara aktif menglamni dan 

membuktikan sendiri tentang apa yang 

sedang dipelajarinya (Anggraeni, 2012: 

30). Melalui metode ini, anak secara 

total dilibaykan dalam melakukan 

sendiri, mengikuti suatu proses, 

mengikuti suatu objek, menganalisis, 

membuktikan, dan menarik kesimpulan 

sendiri tentang suatu objek, kadaan 

ataupun proses. 

Menurut Djamarah (2000: 59), 

pembelajaran eskperimen memiliki 

beberapa tujuan yaitu untuk mencari dan 

menemukan sendiri berbagai jawaban 

atas persoalan-persoalan yang 

dihadapinya, melatih cara berpikir 

ilmiah, anak didik lebih aktif berpikir 

dan berbuat, serta menemukan bukti 

kebenaran dari sebuah teori yang 

dipelajari.    

a. Langkah-langkah Pelaksanan 

Metode Eksperimen 

  Langkah-langkah dalam 

pelaksanaan pembelajaran melalui 

metode eksperimen (Winataputra, 

2005: 380) sebagai berikut: 

1) Menetapkan tujun eksperimen, 

adapun tujuan eksperimen 

mencampur warna adalah untuk 

meningkatkan kemampuan kognitif 

anak 

2) Mempersiapkan alat dan bahan yang 

diperlukan, adapun alat dan bahan 

dalam kegiatan ini adalah cat air, 

palet, kuas dan kertas gambar 

3) Menyiapkan tempat pelaksanaan 

eksperimen, pelaksanaannya adalah 

di PAUD Kusuma Mulia 1 Petok 

Kecamatan Mojo Kediri 
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4) Pertimbangkan jumlah peserta didik 

sesuai dengan alat-alat yang tersedia, 

jumlah peserta didik di PAUD 

Kusuma Mulia I adalah 13 anak 

5) Perhatikan keamanan dan kesehatan 

agar dapat menghindari resiko 

6) Perhatikan tata tertib atau disiplin, 

terutama dalam menjaga peralatan 

dan bahan yang akan digunakan serta 

mengalokasikan waktu 

b. Subjek dan Setting Penelitian 

Peneliti ini dilaksanakan di TK 

Kusuma Mulai 1 Petok Kecamatan 

Mojo Kediri. Anak kelompok B TK 

Kusuma Mulia 1 Petok yang terdiri dari 

13 anak ayitu 11 laki-laki dan 2 

perempuan. Pemilihan kelompok ini 

karena peneliti mengajar di kelas 

tersebut, dan dengan pertimbangan 

berdasarkan hasil analisis rata-rata 

penembangan kognitif, khususnya 

kemampuan mengenal warna pada 

anak didik masih dinilai kurang. 

Disamping itu peneliti juga 

menemukan masalah utama yaitu 

kurangnyaperhatian anak didik ketika 

mengikuti proses pembelajaran dalam 

kegiatan mengenal warna. 

c. Prosedur Penelitian 

 Dalam penelitian ini peneliti 

mengguanak Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) Penelitian Tindakan kelas 

(PTK) merupakan terjemahan dari 

Clssroom Action Reserach yang 

dilakukan di kelas. Penelitian tindakan 

kelas merupakan penelitian yang 

dilakuakan oleh guru didalam kelasnya 

sendiri melalui refleksi diri, dengan 

tujuan untuk memperbaiki kinerjanya 

sebagai guru, sehingga hasil belajar 

anak meningkat. 

 Pelaksanaan PTK dilakukan secara 

bertahap yaitu: tahap pra tindakan 

siklus I, siklus II dan siklus III. Satu 

siklus terdiri atas perencanaan (rencana 

tindakan), pelaksanaan tindakan, 

observasi dan refleksi. Setelah pada 

tahap refleksi dilakukan evaluasi 

pelaksanaan siklus I dilanjutkan 

dengan merencanakan tindakan untuk 

siklus II dan seterusnya. Berdasarkan 

desain tersebut, berikut adalah kegiatan 

operasional Penelitian Tindakan Kelas 

yang dilakukan oleh peneliti.  

1. Tahap persiapan 

Pada tahap persiapan ini, peneliti 

menggunakannya untuk menyusun 

instrumen yang digunakan untuk 

mengidentifikasi anak. 

a. Tahap Pengamatan Awal 

Peneliti melakukan observasi di 

kelompok B untuk mengetahui 

permasalahan yang ada. Berdasarkan 

hasil pengamatan tersebut, peneliti 

mendeskripsikan, mengidentifikasi, 

dan mengklasifikasikannya. 
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b. Tahap Penemuan Masalah 

Permasalahan yang muncul dalam 

kegiatan belajar mengajar di 

kelompok B dirumuskan berdasarkan 

hasil pengamatan awal terhadap anak 

yang kurang berminat dalam kegiatan 

pencampuran warna. 

2. Siklus 

a. Tahap Perencanaan Tindakan 

Berdasarkan rumusan masalah, 

maka direncanakan serangkaian 

tindakan yang diyakini dapat 

mengatasi akar permasalahan dalam 

kegiatan pencampuran warna di 

kelompok B TK Kusuma Mulia I 

Petok Kecamatan Mojo Kediri. 

Persiapan penerapan kegiatan 

pembelajaran pencampuran warna 

melalui media pohon warna perlu 

dituangkan dalam bentuk skenario 

pembelajaran sebagai berikut: 

1) Peneliti dan guru TK Kusuma Mulia 

I Petok mendiskusikan tentang 

kegiatan pembelajaran mengenai 

pembelajaran pencampuran warna 

melalui media pohon warna. Dari 

diskusi tersebut, diketahui bahwa 

guru terbiasa menggunakan Lembar 

Kerja (paper pencil test) dalam 

penyampaian terhadap anak didiknya, 

sehingga hasilnya kurang optimal. 

2) Berdasarkan diskusi tersebut, 

peneliti dan guru merumuskan 

penyebab-penyebabnya. Faktor 

penyebabnya adalah dalam kegiatan 

pencampuran warna, guru tidak 

menerapkan tahapan penguasaan 

pencampuran warna anak usia dini 

dan kegiatan yang digunakan kurang 

sesuai dengan kebutuhan anak. 

3) Selesai berdiskusi peneliti dan guru 

merumuskan tindakan yang akan 

dilakukan bersama yaitu penggunaan 

kegiatan pencampuran warna melalui 

media pohon warna dalam 

pembelajaran bidang pengembangan 

kemampuan mengenal warna. 

4) Selanjutnya, peneliti dan guru 

merancang tindakan yang akan 

dilakukan. 

5) Tahap pelaksanaan dan observasi. 

Dalam tahap pelaksanaan penelitian, 

dilaksanakan selama tiga bulan 

dengan tahap-tahap perencanaan, 

pelaksanaan, pengamatan dan 

refleksi. 

6) Perencanaan tindakan. Perencanaan 

tindakan dirancang bersama-sama 

antara peneliti dan teman sejawat 

tenatang penerapan kegiatan 

pencampuran warna melalui media 

pohon warna. Rancangan yang 

dimaksud adalah sebagai berikut: 

a) Pemahaman terhadap pengembangan 

kemampuan pencampuran warna melalui 

media pohon warna 
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b) Merumuskan kesulitan yang mungkin 

timbul pada saat menyusun dan 

menerapkan kegiatan pencampuran warna 

melalui pohon warna. Mengatasi kesulitan 

yang mungkin timbul dengan jalan 

memecahkan bersama antara peneliti dan 

guru 

c) Menyiapkan alat evaluasi terhadap hasil 

belajar anak 

b. Pelaksanaan Tindakan  

Tahap pelaksanaan tindakan 

merupakan aplikasi serangkaian 

perencanaan tindakan yang telah 

ditetapkan. Guru menumbuhkan minat 

anak dalam kegiatan pencampuran warna, 

guru dan peneliti melaksanakan skenario 

kegiatan sebagai berikut: 

1) Peneliti menjelaskan aturan dalam 

kegiatan pembelajaran pencampuran 

warna melalui media pohon warna kepada 

guru, kemudian dengan bantuan guru 

disosialisasikan kepada anak didik 

2) Guru menunjukkan media pohon pada 

anak didik 

3) Guru menerangkan tentang macam-

macam warna yang terdapat dalam pohon 

warna 

4) Anak dipersilahkan untuk melakukan 

pencampuran warna pada media pohon 

warna 

5) Anak dipersilahkan menjelaskan secara 

sederhana mengenai hasil dari 

pencampuran warna yang mereka 

kerjakan 

6) Guru mengamati kegiatan anak dalam 

pembelajaran pencampuran warna melalui 

media pohon warna 

7) Guru memberikan bimbingan kepada anak 

yang memerlukan  

8) Guru mengevaluasi dan mengambil 

simpulan dari kegiatan pencampuran 

warna melalui media pohon warna yang 

dilakukan oleh siswa 

9) Peneliti memastikan kegiatan dalam 

penelitian terlaksana sesuai yang telah 

direncanakan 

c. Tahap Observasi 

Pengamatan ini dilakukan untuk 

melihat pelaksanaan apakah semua 

rencana yang telah dibuat dengan baik 

tidak ada penyimpangan yang dapat 

memberikan hasil yang kurang maksimal 

dalam pembelajaran pada siswa kelompok 

B. Pengamatan ini dilakukan oleh teman 

sejawat dalam lembaga. 

d. Refleksi  

Kegiatan ini dimaksudkan untuk 

mengkaji secara menyeluruh tindakan 

yang telah dilakukan berdasarkan data 

yang telah terkumpul kemudia dilakukan 

evaluasi guna menyempurnakan kegiatan 

berikutnya. Refleksi mencakup analisis, 

sintesis, dan penilaian terhadap hasil 

pengamatan atas tindakan yang dilakukan 

jika terdapat masalah dari proses refleksi, 
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maka dilakukan proses pengkajian ulang 

melalui siklus berikutnya.  

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

Tabel 1 

Persentase Ketuntasan Belajar Anak 

pada Siklus I 

NO Hasil Penelitian 

Perkembangan 

Anak 

Jumlah Persentase 

1. Belum Tuntas 5 anak 38,46% 

2. Tuntas 8 anak 61,64% 

JUMLAH 13 anak 100% 

 

 Berdasarka data tabel 1 

diketahui ketuntasan belajar pada 

kemampuan kognitif anak saat 

pelaksanaan siklus I adalah 64.64%. 

Dimana 8 anak tuntas dalam pembelajaran 

dan 5 anak belum tuntas dalam penilaian 

pembelajaran. Sehingga dapat diambil 

kesimpulan bahwa persentase ketuntasan 

belum memenuhi 75% sehingga masih 

diperlukan tindakan siklus II. Untuk itu 

pada siklus II guru akan menambah satu 

warna lagi dan memberikan takaran warna 

yang lebih tepat. Hal ini diharapkan akan 

menarik minat anak dalam kegiatan 

pencampuran warna menggunakan media 

pohon warna. 

 

 

 

 

 

Tabel 2 

Persentase Ketuntasan Belajar Anak 

pada Siklus II 

NO Hasil Penelitian 

Perkembangan 

Anak 

Jumlah Persentase 

1. Belum Tuntas 3 anak 27,03% 

2. Tuntas 10 anak 76,97% 

JUMLAH 13 anak 100% 

 

Berdasarkan data tabel 2 diketahui 

ketuntasan belajar pada kemampuan 

kognitif anak saat pelaksanaan siklus I 

adalah 76.97%. Dimana 10 anak tuntas 

dalam pembelajaran dan 3 anak belum 

tuntas dalam penilaian pembelajaran. 

Tingkat pencapaian yang diperoleh anak 

dalam meningkatkan metode 

pencampuran warna lewat media pohon 

warna sebanyak 76.97 % ini adalah 

perkembangan yang baik dari sebelum 

dilakukan tindakan walaupun sudah 

menunjukan perubahan yang meningkat. 

Dari 3 anak yang belum tuntas, 

yaitu anak yang bernama Ni’am, 

Muazzam, dan Yoga. Belum tuntasnya 

hasil belajar ini disebabkan karena nak 

yang bernama Ni’am masih belum mampu 

membedakan macam-macam warna 

sehingga belum bias menyebutkan 

percampuran warna yang telah dilakukan. 

Anak yang bernama Muazzam 

belum tuntass dikarenakan anak ini masih 

belum bias bila jauh dari ibunya, bila 
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didampingi guru, dia cenderung malu dan 

tidak percaya diri, sehingga kegiatan 

pembelajaran tidak evisien. 

Dan anak yang bernama Yoga 

belum tuntas dikarenakan anak ini 

tergolong anak yang tidak bisa diam dan 

tidak tertarik mengikuti kegiatan. 

 

Tabel 3 

Data Pengamatan Peningkatan 

Kemampuan Pencampuran Warna 

Dengan Menggunakan Media Pohon 

Warna Siklus Kedua Kelas B PAUD 

Kusuma Mulia 1 Petok 

NO SIKLUS KETUNTA

SAN 

KET 

1. Kondisi 

awal 

30,77% - 

2. Siklus 1 61,64% Belum 

berhasil 

3. Siklus 2 76,93% Sudah 

berhasil 

 

Sumber : Data Primer Diolah April 2017   

 

Gambar 1 

Diagram Presentase Ketuntasan Belajar 

Anak dari Pra Tindakan sampai Siklus II 

Berdasarkan tabel di atas diketahui 

ada peningkatan kemampuan bahasa pada 

anak dilihat dari kondisi awal: 30.77%, 

siklus I: 61.64%, siklus II: 76.93%, 

sehingga prosentase kenaikan dari 

prasiklus (kondisi awal) ke siklus I adalah 

30.87%, dan proses kenaikan dari siklus I 

ke siklus II adalah 15.29%.   

 

IV. SIMPULAN 

Penelitian tindakan kelas 

dengan judul “Peningkatan 

Kemampuan Pencampuran Warna 

Dengan Menggunakan Media Pohon 

Warna Kelas B TK Kusuma Mulia 1 

Petok Kecamatan Mojo Kabupaten 

Kediri” dilaksanakan melalui dua 

siklus telah menghasilkan kesimpulan 

sebagai bahwa tindakan 

pengembangan melalui media pohon 

warna dapat meningkatkan 

kemampuan pencampuran warna 

pada anak kelompok B TK Kusuma 

Mulia 1 Petok Kecamatan Mojo 

Keduri. 
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