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ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi hasil pengamatan dan pengalaman peneliti, bahwa rendahnya
kemampuan dalam mengenal konsep warna pada anak didik kelompok B TK Kemala Bhayangkari 49
Ngunut di awal penelitian ini disebabkan karena guru selama ini lebih sering mengembangkan
kemampuan kognitif anak dalam kegiatan membaca, menulis, menggambar dan mewarna. Selain itu,
metode pemberian tugas dan jarang dilakukan melalui kegiatan bermain maupun bereksplorasi juga akan
memberi pengaruh yang besar terhadap kemampuan mengenal konsep warna pada anak. Stimulasi dari
keluarga juga memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan kognitif anak. Permasalahan
penelitian ini adalah Apakah dengan kegiatan “Profesor SuPel” dapat mengembangkan kemampuan
mengenal konsep warna pada anak TK Kemala Bhayangkari 49 Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten
Tulungagung Tahun Pelajaran 2016/2017. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan
Kelas (PTK) dengan subjek penelitian anak kelompok B TK Kemala Bhayangkari 49 Ngunut Tahun
Pelajaran 2016/2017. Penelitian dilaksanakan dalam tiga siklus, menggunakan instrumen berupa
Rencana Program Pembelajaran Mingguan (RPPM), Rencana Program Pembelajaran Harian (RPPH),
Lembar Unjuk Kerja Siklus I, II, dan III. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kemampuan
mengenal konsep warna anak kelompok B TK Kemala Bhayangkari 49 Ngunut melalui kegiatan
“Profesor SuPel” mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari persentase kriteria
ketuntasan minimal kemampuan anak dalam menyebutkan warna primer dan sekunder dengan tepat
mulai dari siklus I yang hanya mencapai 46,2%, meningkat pada siklus II menjadi 77%. Dan pada akhir
siklus III hampir semua anak termasuk dalam kategori tuntas dengan persentase 96,1%. Dilihat dari
simpulan tersebut, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut: (1) Mengingat kemampuan
mengenal warna anak kurang baik, maka guru dapat menggunakan data ini sebagai salah satu data
perbaikan pembelajaran. (2) Adanya hasil penelitian kemampuan mengenal warna ini, peneliti
selanjutnya dapat menggunakan hasil penelitian ini ataupun mencari solusi hasil penelitian ini dengan
pendekatan yang lain.

KATA KUNCI  : Kemampuan, Konsep Warna, Profesor SuPel.

Simki-Pedagogia Vol. 01 No. 11 Tahun 2017 ISSN : AAAA-AAAA



Artikel Skripsi
Universitas Nusantara PGRI Kediri

Indah Purwitosari| 13.1.01.11.0168
Keguruan dan Ilmu Pendidikan/PG-PAUD

simki.unpkediri.ac.id
|| 3||

I. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2003 pasal 1 butir 14 mengatakan bahwa

Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu

upaya pembinaan yang ditujukan kepada

anak sejak lahir sampai dengan usia enam

tahun yang dilakukan melalui pemberian

rangsangan pendidikan untuk membantu

pertumbuhan dan perkembangan jasmani

dan rohani agar anak memiliki kesiapan

dalam memasuki pendidikan lebih lanjut

(Hasan, 2010: 15). Oleh karena itu, dalam

proses pembelajaran pada anak usia dini

hendaknya dilakukan dengan tujuan

memberikan konsep-konsep dasar yang

memiliki kebermaknaan bagi anak melalui

pengalaman nyata yang memungkinkan

anak untuk menunjukkan aktivitas dan rasa

ingin tahu secara optimal.

Pendidikan anak usia dini

merupakan pendidikan yang amat mendasar

dan strategis, karena masa anak usia dini

merupakan masa emas dan peletak dasar

(pondasi awal) bagi pertumbuhan dan

perkembangan anak selanjutnya. Hasil

penelitian para ahli menunjukkan bahwa

meskipun ketika anak dilahirkan sudah

dibekali oleh Tuhan Yang Maha Kuasa

dengan berbagai potensi bawaan (genetis),

tetapi lingkungan memberi peran sangat

besar dalam pembentukan sikap,

kepribadian dan pengembangan

kemampuan anak. Oleh karena itu, masa

kanak-kanak merupakan masa yang tepat

untuk mulai memberikan berbagai stimulasi

agar anak dapat berkembang secara

optimal.

Apa yang dipelajari seseorang di

awal kehidupan akan mempunyai dampak

pada kehidupan di masa yang akan datang.

Menurut Berk (dalam Sujiono, 2009: 6)

pada masa ini proses pertumbuhan dan

perkembangan dalam berbagai aspek

seperti fisik, bahasa, sosial emosional,

moral dan kognitif sedang mengalami masa

yang tercepat dalam rentang perkembangan

hidup manusia. Dan pada usia empat tahun

pertama separuh kapasitas kecerdasan

manusia sudah terbentuk.

Berdasarkan fase perkembangan

kognitif yang dikemukakan oleh Piaget

(dalam Santrock, 2007: 246), anak usia

Taman Kanak-kanak berada dalam fase

praoperasioanl. Perkembangan kognitif

anak usia dini dalam fase praoperasional

dapat dikenali dengan kemampuan anak

untuk melakukan kegiatan representasi

mental, yaitu kemampuan untuk

menghadirkan benda, objek, atau orang dan

peristiwa secara mental. Ini berarti anak

telah mempunyai kemampuan untuk

membayangkan benda, objek, orang dan

peristiwa di dalam pikirannya walaupun

semuanya tidak hadir di depan anak.

Kemampuan seperti ini disebut kemampuan

berpikir secara simbolis. Kemampuan-
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kemampuan berpikir ini dihadirkan anak

ketika sedang bermain. Jadi, ketika anak

bermain, anak sedang mengoperasikan

kemampuan berpikir simbolis (Yulianti,

2008: 15). Dan dengan bermain anak

mempunyai kesempatan untuk

bereksplorasi, menemukan,

mengekspresikan, berkreasi, dan belajar

secara menyenangkan.

Dengan menerapkan metode ini,

anak diharapkan bisa terlibat aktif dalam

merencanakan dan melakukan eksperimen,

menemukan fakta dan memecahkan

masalah yang dihadapinya secara nyata.

Melalui metode eksperimen anak dapat

bereksplorasi, bereksperimen, termotivasi

untuk berpikir kritis, mencoba segala hal

yang sesuai dengan rasa ingin tahunya yang

besar, dan menemukan hal baru salah

satunya mengenai warna. Dengan

bereksperimen anak juga dapat berkreasi

menciptakan warna-warna melalui proses

kreasinya dengan suasana yang

menyenangkan dan tidak terasa anak telah

belajar menemukan warna baru dari hasil

pencampuran warna dalam suasana

bermain yang menyenangkan.

Warna merupakan salah satu unsur

yang tidak bisa berdiri sendiri, warna

merupakan tampilan fisik pertama yang

sampai ke mata guna membedakan ragam

sesuatu, baik benda mati atau benda hidup.

Dari berbagai macam warna yang ada, anak

mampu mengenal warna dasar, warna

campuran bahkan mengubah warna dasar

menjadi bermacam-macam warna dengan

mencampurkannya. Aktivitas ini

merupakan kemampuan kognitif yang harus

dibiasakan dan dilatih terus sehingga

potensi mereka menjadi tumbuh.

Namun tidak semua tenaga pendidik

di TK menerapkan pembelajaran tersebut.

Termasuk kegiatan pembelajaran yang

terjadi di TK Kemala Bhayangkari 49

Ngunut. Proses pembelajaran di TK

tersebut kurang sesuai dengan anak yang

aktif dan memiliki rasa ingin tahu yang

tinggi. Kegiatan pembelajaran yang

diberikan kepada anak menekankan pada

metode ceramah, tanya jawab, maupun

pemberian tugas. Dan kegiatan untuk aspek

kognitifnya berupa membaca, menulis,

menggambar dan mewarna. Hal ini dirasa

kurang efektif dalam menunjang

perkembangan kognitif anak khususnya

dalam pengenalan konsep warna.

Rendahnya kemampuan dalam

mengenal konsep warna pada anak didik

kelompok B TK Kemala Bhayangkari 49

Ngunut disebabkan karena, pertama guru

selama ini lebih sering mengembangkan

kemampuan kognitif anak dalam kegiatan

membaca, menulis, menggambar dan

mewarna. Sehingga, kegiatan ini  membuat

kemampuan kognitif anak kurang

berkembang maksimal.
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Kedua, guru hanya menerapkan

metode pemberian tugas dan jarang

dilakukan melalui kegiatan bermain

maupun bereksplorasi. Tugas yang

diberikan secara terus menerus dan bersifat

monoton tanpa menghiraukan konsep anak

belajar sambil bermain akan membuat anak

merasa bosan dan tertekan, sehingga

kemampuan anak untuk mengeksplorasi

sesuatu hal kurang berkembang.

Ketiga, aktivitas anak dalam

keterampilan mengenal warna selama ini

hanya terbatas pada gambar maupun media

plastisin. Padahal dengan kegiatan

pengenalan warna yang lebih menarik dan

menantang akan lebih merangsang rasa

keingintahuan anak, sehingga hal ini akan

membuat kemampuan kognitif anak

berkembang lebih maksimal.

Keempat, kurangnya stimulasi dari

keluarga juga memberikan pengaruh yang

besar terhadap perkembangan kognitif

anak. Dimana anak kurang diberi

kebebasan dalam berkreasi,

mengekspresikan dan mengeksplorasi

warna. Dibatasinya cara bermain dan alat

main dikarenakan takut kotor adalah hal

yang sangat buruk.

Berdasarkan penelitian di atas,

penulis tertarik untuk meneliti secara

langsung kemampuan anak didik kelompok

B TK Kemala Bhayangkari 49 Ngunut

dalam hal kemampuan mengenal konsep

warna melalui kegiatan “Profesor Supel”.

Kegiatan “Profesor SuPel” merupakan

suatu istilah yang digunakan oleh guru

sebagai pengganti dari kegiatan percobaan

susu pelangi. Sebagaimana istilah aslinya,

kegiatan “Profesor SuPel” ini merupakan

kegiatan membuat berbagai macam warna

(pelangi) dengan menggunakan media susu.

Dalam kegiatan ini diharapkan anak lebih

aktif dalam berkreasi menggunakan warna.

Pemilihan media susu dan pewarna

makanan dalam kegiatan ini dikarenakan

kedua media ini lebih aman bagi anak.

Berdasarkan uraian di atas, maka

peneliti mengadakan penelitian dengan

judul “Meningkatkan Kemampuan

Mengenal Konsep Warna melalui Kegiatan

“Profesor SuPel” pada Anak Didik

Kelompok B TK Kemala Bhayangkari 49

Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten

Tulungagung Tahun Pelajaran 2016/2017”.

II. METODE
Penelitian ini merupakan Penelitian

Tindakan Kelas (PTK), dimana penelitian

ini didasarkan pada permasalahan yang

muncul dalam kegiatan pembelajaran pada

anak kelompok B TK Kemala Bhayangkari

49 Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten

Tulungagung. Model penelitian yang

digunakan pada Penelitian Tindakan Kelas

(PTK) yaitu model Kemmis dan

Mc.Taggart (dalam Arikunto, 2010).
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N

Dimana konsep penelitian tindakannya

berupa perangkat-perangkat yang terdiri

dari empat komponen, yaitu: perencanaan,

tindakan, pengamatan (observasi) dan

refleksi. Keempat komponen tersebut

dipandang sebagai satu siklus.

Subjek dan setting penelitian ini

dilaksanakan pada TK Kemala

Bhayangkari 49 Ngunut di Desa Ngunut

Kecamatan Ngunut Kabupaten

Tulungagung Tahun Pelajaran 2016/2017,

yang dipusatkan pada anak kelompok B

yang berjumlah 26 anak terdiri dari 13 anak

laki-laki dan 13 anak perempuan.

Teknik analisis data untuk menguji

hipotesis tindakan adalah teknik deskriptif

dengan membangdingkan ketuntasan

belajar (prosentase yang memperoleh

bintang 3 dan bintang 4) antara waktu

sebelum dilakukan tindakan: tindakan

siklus I, tindakan siklus II dan tindakan

siklus III.

Langkah-langkah analisis data

sebagai berikut:

1. Menghitung prosentase anak yang

mendapatkan bintang I, bintang 2,

bintang 3 dan bintang 4, dengan rumus:= 100%
P = Prosentase anak yang mendapatkan

bintang tertentu

= Jumlah anak yang mendapatkan

bintang tertentu

N = Jumlah anak keseluruhan

2. Membandingkan ketuntasan belajar

(jumlah prosentase anak yang

mendapatkan bintang 3 dan bintang 4)

antara waktu sebelum tindakan

dilakukan dengan setelah dilakukan

tindakan siklus I, siklus II dan siklus III.

Kriteria keberhasilan tindakan adalah

terjadinya kenaikan ketuntasan belajar

setelah tindakan siklus III ketuntasan

belajar mencapai sekurang-kurangnya

75%.

Tabel Kenaikan Kemampuan Mengenal
Konsep Warna Melalui Kegiatan

“Profesor SuPel”

Rentang nilai Kategori Bobot

90 % - 100 % Sangat
meningkat 4

70% - 89% Meningkat 3

60% - 69% Kurang
meningkat 2

0% - 59% Tidak
meningkat 1

III. HASIL DAN KESIMPULAN

Setelah melakukan observasi,

evaluasi dan diskusi mengenai dua siklus

dalam penelitian tindakan kelas yang telah

dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa

peningkatan kemampuan kemampuan

mengenal konsep warna anak sudah

memenuhi harapan peneliti jika

dibandingkan dengan sebelumnya.

Pembelajaran pada siklus I, II dan siklus III

yang telah dilakukan dan dilaksanakan

pembelajarannya telah direfleksi,
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peningkatan kemampuan kemampuan

mengenal konsep warna melalui “Profesor

SuPel” berimplikasi baik pada peningkatan

kemampuan motorik khususnya pada

kemampuan mengenal konsep warna

kelompok B TK Kemala Bhayangkari 49

Ngunut. Hal tersebut dapat dibuktikan

dengan data yang diperoleh peneliti telah

menunjukkkan peningkatan setelah proses

pembelajaran.

Sebelum dilakukan tindakan

kemampuan mengenal konsep warna anak

pada saat observasi menunjukkan bahwa

masih belum baik. Hal tersebut dilihat dari

tabel kemampuan mengenal konsep warna

anak menunjukkan bahwa hanya 4 anak

mampu menyebutkan warna primer dengan

tepat, 2 anak mampu menyebutkan warna

sekunder dengan tepat dan 3 anak mampu

menyebutkan warna primer dan sekunder

dengan tepat yang sudah berada dalam

kriteria tuntas.

Persentase data tersebut sangat

menunjukkan bahwa kemampuan mengenal

konsep warna anak termasuk dalam kriteria

tidak baik. Dari hasil tersebut memerlukan

sebuah metode yang mampu memberikan

kesempatan pada anak untuk mengalami

secara langsung kegiatan yang mampu

meningkatkan kemampuan mengenal

konsep warna. Dengan melakukan suatu

tindakan dalam bentuk kegiatan bermain

anak menjadi tertarik dan senang untuk

melakukan kegiatan.

Melalui “Profesor SuPel” dapat

menstimulasi kemampuan mengenal

konsep warna anak karena anak melakukan

kegiatan bermain secara langsung. Dalam

melatih kemampuan mengenal konsep

warna anak melalui kegiatan “Profesor

SuPel” dilakukan karena anak masih berada

pada usia dini, karena pada saat masih

berusia dini kemampuan mengenal konsep

warna anak akan meningkat jika diberikan

stimulasi dengan baik. Hal tersebut

dikuatkan oleh Hurlock (1978:156) yang

mengatakan bahwa masa kecil sering

disebut dengan “saat ideal” untuk

mempelajari ketrampilan motorik.

Peneliti dan guru TK Kemala

Bhayangkari 49 Ngunut melakukan diskusi

tentang bagaimana cara meningkatkan

kemampuan mengenal konsep warna anak

dengan “Profesor SuPel” sebagai usaha

meningkatkan kemampuan mengenal

konsep warna anak yang menunjukkan hal

positif. Dimana setelah peneliti melakukan

observasi dan evaluasi terhadap tiga siklus

tindakan yang telah dilaksanakan hasilnya

menunjukkan bahwa melalui “Profesor

SuPel” kemampuan mengenal konsep

warna anak meningkat. Hal ini dibuktikan

dengan adanya peningkatan kemampuan

mengenal konsep warna anak yang

meningkat secara signifikan.
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Pelaksanaan pembelajaran yang

disusun oleh peneliti secara umum hampir

sama dengan yang dilaksanakan guru. Pada

akhir tindakan guru dan kolaborator saling

mendiskusikan hasil pengamatan dan

kemudian melakukan refleksi untuk

memperbaiki langkah apa yang akan

dilakukan selanjutnya. Penelitian berakhir

pada siklus III dikarenakan pada siklus III

kemampuan mengenal konsep warna anak

telah mengalami peningkatan sesuai dengan

indikator keberhasilan yang ada dalam

penelitian ini.

Berdasarkan pada hasil observasi

dan refleksi yang dilakukan selama

tindakan siklus I, II dan siklus III, diperoleh

peningkatan pada setiap indikator yang

diamati. Sedangkan, kriteria ketuntasan

minimal tentang kemampuan anak

mengenal konsep warna melalui kegiatan

“Profesor SuPel” kelompok B tahun

pelajaran 2016/2017 mulai Siklus I, II dan

III dapat disajikan pada tabel dan grafik

sebagai berikut:

Rekapitulasi Prosentase Kriteria
Ketuntasan Minimal Kemampuan Anak

Mengenal Konsep Warna Melalui
Kegiatan “Profesor SuPel” Kelompok B
Tahun Pelajaran 2016/2017 Pada Siklus

I, II, III
Kriteria

Ketuntasan
Minimal

Siklus
I

Siklus
II

Siklus
III

Belum
Tuntas 53,8% 23% 3,9%

Tuntas 46,2% 77% 96,1%

Berdasarkan tabel dan grafik di atas

dapat dilihat bahwa jumlah anak yang

mampu menyebutkan warna primer dan

sekunder dengan cepat dan tepat tanpa

bantuan guru pada Siklus I hanya 6 dari

jumlah anak keseluruhan, pada siklus II

meningkat menjadi 10 anak dan pada siklus

III meningkat hingga mencapai 19 anak.

Dengan demikian, menunjukkan bahwa

kemampuan mengenal konsep warna anak

sudah meningkat dengan baik sekali.

Begitu juga halnya dengan kriteria

ketuntasan minimal kemampuan anak

dalam menyebutkan warna primer dan

sekunder dengan tepat. Berdasarkan grafik

di atas dapat dilihat bahwa pada Siklus I

hanya 46,2% anak yang termasuk dalam

kategori tuntas. Sedangkan, pada siklus II

meningkat menjadi 77% anak yang

termasuk kategori tuntas. Dan pada akhir

siklus III hampir semua anak termasuk

dalam kategori tuntas yaitu dengan

persentase 96,1%. Dengan demikian,

menunjukkan bahwa kriteria ketuntasan

minimal anak dalam kemampuan mengenal
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konsep warna anak sudah meningkat

dengan baik sekali.

Dari data yang diperoleh peneliti

dapat disimpulkan bahwa kegiatan

“Profesor SuPel” pada siklus I, II dan III

telah meningkatkan kemampuan mengenal

konsep warna. Melalui keberhasilan

tindakan yang telah diberikan diharapkan

dapat membantu guru untuk menerapkan

kegiatan “Profesor SuPel” untuk

meningkatkan kemampuan mengenal

konsep warna anak sehingga anak dapat

mencapai kemampuan motorik dengan

baik.

Motivasi terus diberikan oleh guru

agar anak dapat melakukan kegiatan dengan

sesuai dengan contoh yang telah diberikan,

guru harus selalu memberikan bimbingan

kepada anak-anak agar anak dapat

meningkatkan kemampuan dengan cepat.

Hal tersebut diperkuat dengan pendapat

Hurlock (1978: 156) saat anak mempelajari

ketrampilan motorik anak membutuhkan

bimbingan agar pada saat anak mempelajari

ketrampilan akan lebih efisien, karena

apabila anak belajar sendiri waktu tidak

akan berjalan efisien dan cukup lama.

Hambatan-hambatan yang dialami

pada Siklus I dicatat kemudian dijadikan

sebagai acuan untuk mencari solusi dan

memperbaiki pada pelaksanaan Siklus II,

ada beberapa solusi yang diberikan yaitu

pada saat beberapa anak melaksanakan

kegiatan anak yang tidak melaksanakan

kegiatan dipersilahkan untuk duduk dan

menunggu giliran sambil menyaksikan dan

menyemangati teman yang sedang

melakukan kegiatan, pemberian reward

kepada anak yang sudah mampu melakukan

kegiatan dengan baik, hal tersebut

dilakukan agar semua anak termotivasi

seperti teman yang sudah melakukan

kegiatan dengan baik, anak akan berusaha

sebaik mungkin agar anak juga dapat

melakukan seperti yang telah dilakukan

oleh teman yang sudah berhasil. Hal

tersebut diperkuat dengan pendapat

Bambang Sujiono (2010: 1.6) yang

menyatakan bahwa jika seorang anak

berhasil melakukan suatu aktivitas fisik

atau gerakan maka selanjutnya anak akan

berpartisipasi dalam kegiatan tersebut

kembali.

Penelitian dihentikan pada siklus III

karena 90% anak kelompok B sudah

mampu meningkatkan kemampuan

mengenal konsep warna melalui “Profesor

SuPel” walaupun kemampuan akhir setiap

anak berbeda-beda. Hal tersebut diperkuat

dengan pendapat Bambang Sujiono (2010:

1.15) yang menyatakan bahwa kemampuan

seorang anak untuk gerak motorik tertentu

tak akan sama dengan anak lain walaupun

usia mereka sama. Semua tergantung pada

latihan, rasa percaya diri, kematangan alat-

alat tubuh.
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