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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Data Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Pelaksanaaan Pratindakan 

Pelaksanaan pratindakan ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan 

awal anak dalam peningkatan sikap saintifik sebelum diberikan tindakan. 

Pihak yang melaksanakan kegiatan pembelajaran adalah guru, sedangkan 

yang melakukan pengamatan adalah peneliti yang dibantu oleh teman sejawat. 

Guru dan peneliti melaksanakan kegiatan pratindakan pada tanggal 23 April 

2018. 

Pelaksanaan  kegiatan  pratindakan  berupa  kegiatan  pembelajaran  

dengan mencampur dengan warna-warna primer biru, merah, dan kuning, 

kemudian membuat warna baru  yaitu warna orange, hijau, dan ungu. 

Kegiatan mencampur warna pada pratindakan dilakukan dengan media kertas 

dan pastel warna. Kegiatan pratindakan menggunakan teknik pengumpulan 

data observasi dan dokumentasi, pengamatan terhadap peningkatan sikap 

saintifik, antusias, tertarik, dan kreatif menyampaikan hasil percobaan 

sederhana tentang pencampuran warna. 

Hasil  penelitian menunjukkan sikap saintifik pada  pratindakan  ini  

menunjukkan bahwa sikap saintifik masih rendah. Hal ini peneliti sajikan 

dalam tabel 5 yaitu data instrumen dan assesment tiap anak yang diobservasi 

sesuai indikator kemudian disederhanakan pada tabel-tabel berikutnya. 



Tabel 5 

Data Instrumen dan Assesment Hasil Observasi Pratindakan Sikap Saintifik 

No Nama 

Indikator 

Antusias Tertarik Kreatif 

Anak  antusias dalam mencampur warna 
Anak tertarik untuk kegiatan mencampur 

warna 

Anak kreatif dalam kegiatan mencampur 

warna 

4 3 2 1 Jml 4 3 2 1 Jml 4 3 2 1 Jml 

1 Rifa  

 

3  



 3      3 

2 Risda 



  2     2      2 

3 Fakih  



 3     2      2 

4 Ara     2  



 1      2 

5 Puput     2     2      2 

6 Bibin     2     2      2 

7 Ahmad     1  



 1   



 1 

8 Daffa     3     2      2 

9 Almer     2     2      2 

10 Ayu     2     2      2 

11 Lola     1     2      1 

12 Abi     1  



 1      1 

13 Tasya   



2   



2    



2 

14 Nabil  



 1  



 1      1 

15 Dede Al   



2   



2      1 

Jumlah Anak 0 3 8 4 15 0 1 10 4 15 0 1 9 5 15 

Persentase Anak 0% 20,00% 53,33% 26,67% 100% 0% 6,67% 66,67% 26,67% 100% 0% 6,67% 60,00% 33,33% 100% 

Jumlah Skor  0 9 16 4 29  0 3 20 4 27 0  3 18 5 26 

Persentase Skor (%)   48,33%   45,00%   43,33% 

Kriteria Cukup Cukup Cukup 

 

4
3
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Dari tabel 5 dapat dilihat data hasil observasi pratindakan sikap 

saintifik melalui kegiatan eksperimen pencampuran warna pada anak 

kelompok A di RA Al-Fitriana Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka 

didapatkan persentase jumlah anak pada sikap saintifik yang masing-masing 

indikator disajikan dan dapat dilihat dalam grafik pie berikut: 

 
Gambar 4 

Grafik Persentase Sikap Antusias Anak (Hasil Observasi Pratindakan) 

 
Gambar 5 

Grafik Persentase Sikap Tertarik Anak (Hasil Observasi Pratindakan) 

 
Gambar 6 

Grafik Persentase Sikap Kreatif Anak (Hasil Observasi Pratindakan) 
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Tabel 6 

Data Jumlah Anak Hasil Observasi Pratindakan Sikap Saintifik 

Sikap 
Kriteria 

Jumlah Anak 
BSB BSH MB BB 

Antusias 0 3 8 4 15 

Tertarik 0 1 10 4 15 

Kreatif 0 1 9 5 15 

 

Tabel 7 

Data Hasil Observasi Pratindakan Sikap Saintifik 

Sub Variabel Indikator 
Skor 

Keseluruhan 

Persentase 

Skor (%) 

Antusias Anak  antusias dalam 

pencampuran warna 

29 48,33 

Tertarik Anak tertarik dan menyampaikan 

hasil dari percobaan 

pencampuran warna sederhana. 

27 45,00 

Kreatif Anak kreatif mencampur warna 26 43,33 

Rata-rata Persentase Skor (%) 45,56 

Kriteria Cukup 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa hasil dari kegiatan 

pratindakan kemampuan sikap saintifik pada anak usia 4-5 tahun di RA Al-

Fitriana Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka   masih   rendah.   Hasil   

observasi   kemampuan   sikap saintifik  pada pratindakan  adalah  45,56%  

yang  tergolong  dalam  kriteria  cukup.  Dari  hasil tersebut menunjukkan 

bahwa perlu upaya peningkatan kemampuan sikap saintifik agar tercapai 

kriteria keberhasilan yaitu lebih dari 80%. Adapun data hasil observasi 

kemampuan sikap saintifik pada pratindakan peneliti sajikan pada Lampiran. 
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2. Deskripsi Pelaksanaan Siklus I 

a. Perencanaan Tindakan Siklus I 

Perencanaan tindakan dilaksanakan pada 28 April 2018. Adapun 

hal-hal yang dilakukan pada tahap perencanaan adalah sebagai berikut: 

1) Peneliti dan guru berdiskusi menyusun RPPH dengan menentukan 

indikator- indikator yang akan digunakan pada pembelajaran, selain itu 

juga menentukan tema  pembelajaran  yang  digunakan  pada  Siklus  

I,  yaitu  “Alam  Semesta”. Indikator-indikator yang terdapat dalam 

RPPH mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 

137 Tahun 2014. 

2) Menyiapkan alat dan bahan yang digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran serta urut-urutan langkah kegiatan pencampuran warna 

melalui metode eksperimen. 

3) Mempersiapkan instrumen penilaian yang berupa lembar observasi. 

4) Mempersiapkan kamera untuk dokumentasi aktivitas guru dan anak 

pada saat proses pembelajaran berlangsung yang berupa foto. 

b. Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

Pelaksanaan tindakan Siklus I dilakukan selama enam kali 

pertemuan, yaitu tanggal 28 dan 30 April 2018, 3 dan 5 Mei 2018, 7 dan 9 

Mei 2018. Pelaksanaan tindakan dilakukan  pada  saat  kegiatan  ini  

berlangsung  sesuai  dengan  RPPH  yang telah disusun yaitu dengan 

waktu ±90 menit pada pukul 08.00-09.30 WIB. Adapun deskripsi 

pelaksanaan tindakan Siklus I adalah sebagai berikut: 
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1) Pertemuan Pertama dan Kedua Siklus I 

Pelaksanaan pertemuan pertama Siklus I dilaksanakan pada 

tanggal 28 dan 30 April 2018 dengan tema “Alam Semesta”. 

Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama satu jam yaitu pada pukul 

08.00-09.30 WIB. Kegiatan pembelajaran dimulai dengan berbaris di 

halaman sekolah, bermain tepuk, sebelum masuk kelas anak-anak 

berlari membawa kertas bentuk matahari, bulan dan bintang yang akan 

ditempel di papan tempel, kemudian anak masuk kelas dan membaca 

doa bersama. Apersepsi dilakukan pada kegiatan awal yaitu tanya 

jawab mengenai benda-benda langit beserta warnanya. 

Kegiatan inti dimulai dengan memperkenalkan alat dan bahan 

yang akan digunakan untuk melakukan percobaan “Mika Berwarna”. 

Pada kegiatan ini anak- anak melakukan percobaan dengan bahan 

mika berwarna biru, kuning, dan merah yang dibentuk lingkaran. 

Masing-masing anak mendapatkan mika 3 macam yaitu mika warna 

biru, kuning, dan merah. Kemudian anak-anak memperhatikan 

penjelasan guru untuk melakukan percobaan. Salah satu contoh 

penjelasan dari guru misalnya “coba sekarang mika warna biru 

digabung dengan mika warna merah, akan menghasilkan warna apa?”. 

Semua anak melakukan percobaan dan menyebutkan warna yang 

mereka temukan. Pada kegiatan ini peneliti mengambil data  mengenai  

sikap saintifik (antusias) dalam mencampur warna. Peneliti 
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menggunakan panduan observasi checklist untuk memperoleh data dan 

dibantu teman sejawat dalam pengambilan dokumentasi foto. 

Kegiatan  selanjutnya  yaitu  anak-anak  membuat  matahari  

menggunakan mika yang telah mereka peroleh. Anak-anak membuat 

matahari dengan tumpukan mika warna kuning dan merah kemudian 

ditempel di kertas  HVS lalu  dihias membentuk matahari. Pada 

kegiatan ini peneliti mengambil data mengenai sikap santifik (tertarik) 

anak dalam mencampur warna dan mengomunikasikan hasil 

percobaan yang telah mereka lakukan sebelumnya. Peneliti 

menggunakan panduan observasi checklist untuk memperoleh data. 

Kegiatan selanjutnya yaitu anak mengelompokkan warna, 

anak-anak menempel bentuk bintang dengan berbagai macam warna 

seperti merah, orange, kuning, biru, hijau, dan ungu. Anak-anak 

mengelompokkan sesuai dengan warnanya. Setelah semua anak selesai 

mengerjakan tugas, peneliti mengambil data mengenai kreatif anak 

mencampur warna. Peneliti menggunakan panduan observasi checklist 

untuk memperoleh data. 

Setelah kegiatan semua selesai, kegiatan selanjutnya yaitu 

istirahat sehingga anak-anak diperbolehkan bermain bebas di dalam 

maupun di luar ruangan. Pada kegiatan akhir, anak bernyanyi bersama 

sesuai dengan tema pada hari ini. 

Selanjutnya, guru dan anak merefleksi kegiatan yang telah 

dilakukan pada hari ini. Guru dan anak melakukan percakapan tentang 
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benda-benda langit beserta warnanya dan menyebutkan beberapa 

macam warna yang telah mereka temukan pada saat percobaan. 

Kemudian, anak mendengarkan pesan-pesan moral  yang disampaikan 

oleh guru, dilanjutkan berdoa bersama lalu salam. 

Pada pertemuan pertama Siklus I ini, masih terlihat banyak 

anak yang malu- malu  kepada  peneliti  sehingga  selama  

pembelajaran  banyak  anak  yang  diam, selain itu ada pula yang tidak 

memperhatikan pada saat pembelajaran. Data hasil observasi 

peningkatan sikap saintifik pada pertemuan pertama Siklus I dapat 

dilihat pada Lampiran. 

2) Pertemuan Ketiga dan Keempat Siklus I 

Pelaksanaan pertemuan kedua pada Siklus I dilaksanakan pada 

tanggal 3 dan 5 Mei 2018 dengan tema “Alam Semesta”. Pelaksanaan 

kegiatan dilakukan selama satu jam yaitu pada pukul 08.00-09.30 

WIB. Kegiatan pembelajaran dimulai dengan berbaris di halaman 

sekolah, bermain tepuk, dan bernyanyi, masuk kelas, berdoa bersama, 

salam, anak-anak mengikuti bacaan doa sebelum dan bangun tidur 

dilanjutkan dengan apersepsi tentang keindahan alam. 

Kegiatan inti dimulai dengan memperkenalkan alat dan bahan 

yang akan digunakan untuk melakukan percobaan “Melukis   

Keindahan Alam”. Pada kegiatan ini anak-anak melakukan percobaan 

dengan bahan kain dan pewarna makanan berwarna biru, kuning, dan 

merah. Masing-masing anak mendapatkan kain berwarna putih dan 
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cotton bud untuk menggambar di kain. Kemudian anak- anak 

memperhatikan penjelasan guru untuk melakukan percobaan. Semua 

anak melakukan percobaan dengan menggambar sesuai kreativitasnya 

yang bertemakan keindahan alam dan menyebutkan warna yang 

mereka temukan. Pada kegiatan ini peneliti mengambil data mengenai 

sikap saintifik (antusias) dalam mencampur warna. Peneliti 

menggunakan panduan observasi checklist untuk memperoleh data dan 

dibantu oleh teman sejawat. 

Kegiatan  selanjutnya   yaitu   anak-anak  menyampaikan  hasil   

gambaran tentang keindahan alam beserta dengan kreasi warna yang 

dihasilkan. Pada kegiatan ini peneliti mengambil data mengenai sikap 

saintifik (tertarik) dalam mencampur warna dan mengomunikasikan 

hasil percobaan yang telah mereka lakukan sebelumnya. Peneliti 

menggunakan panduan observasi checklist untuk memperoleh data. 

Kegiatan  selanjutnya  yaitu  anak  mengelompokkan  warna,  

Anak mendapatkan kertas lipat berbentuk kincir angin dengan 6 

macam warna dari guru yaitu warna merah, kuning, biru, orange, 

ungu, dan hijau. Anak mengelompokkan kertas lipat tersebut sesuai 

dengan warnanya pada pos yang telah disediakan oleh guru. Anak-

anak  mengerjakan  kegiatan  ini  secara  bergantian, sementara  itu 

peneliti mengambil data  mengenai  sikap saintifik (kreatif) 

mencampur warna.  Peneliti menggunakan panduan observasi 

checklist untuk memperoleh data. 
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Setelah semua kegiatan selesai, kegiatan selanjutnya yaitu 

istirahat sehingga anak-anak diperbolehkan bermain bebas di dalam 

maupun di luar ruangan. Pada kegiatan akhir, anak bernyanyi bersama 

sesuai dengan tema pada hari ini. 

Selanjutnya, guru dan anak merefleksi kegiatan yang telah 

dilakukan pada hari ini. Guru dan anak melakukan percakapan tentang 

keindahan alam dan menyebutkan beberapa macam warna yang telah 

mereka temukan pada saat percobaan. Kemudian, anak mendengarkan 

pesan-pesan moral yang disampaikan oleh guru, dilanjutkan berdoa 

bersama lalu salam. 

Pada pertemuan kedua Siklus I ini, masih terlihat beberapa 

anak yang malu- malu kepada peneliti namun juga sudah ada anak 

yang berani dan memperhatikan guru saat pembelajaran. Data hasil 

observasi peningkatan sikap saintifik pada pertemuan kedua Siklus I 

dapat dilihat pada Lampiran. 

3) Pertemuan Kelima dan Keenam Siklus I 

Pelaksanaan pertemuan ini pada Siklus I dilaksanakan pada 

tanggal 7 dan 9 Mei 2018 dengan tema “Alam Semesta”. Pelaksanaan 

kegiatan dilakukan selama satu jam yaitu pada pukul 08.00-09.30 

WIB. Kegiatan pembelajaran dimulai dengan berbaris di halaman 

sekolah, bermain tepuk, dan bernyanyi, anak secara bergantian 

melompat dengan satu kaki, kemudian masuk kelas, berdoa bersama, 

salam, anak-anak doa sehari-hari, dilanjutkan dengan apersepsi tentang 

gunung meletus. 
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Kegiatan inti dimulai dengan memperkenalkan alat dan bahan 

yang akan digunakan untuk melakukan percobaan “Lem Berwarna”. 

Pada kegiatan ini anak- anak melakukan percobaan dengan bahan 

kertas dan lem kertas yang dicampur dengan  pewarna  biru,  kuning  

dan  merah. Masing-masing anak mendapatkan kertas HVS. Kemudian 

anak-anak memperhatikan penjelasan guru untuk melakukan 

percobaan. Semua anak melakukan percobaan dengan mengoleskan 

lem berwarna pada kertas dan melipatnya menjadi dua, setelah itu 

akan terlihat perpaduan  warna  yang berbeda pada dua sisi.  Setelah 

itu, anak menyebutkan warna yang mereka temukan. Pada kegiatan ini 

peneliti mengambil data mengenai sikap saintifik (antusias) dalam 

pencampuran warna. Peneliti menggunakan panduan observasi 

checklist untuk memperoleh data dan dibantu oleh teman sejawat. 

Kegiatan selanjutnya yaitu anak-anak menyampaikan hasil 

gunung meletus yang telah mereka buat beserta kreasi warna yang 

dihasilkan pada kegiatan tersebut. Pada kegiatan ini peneliti 

mengambil data sikap saintifik (tertarik) anak dalam   mencampur 

warna dan mengomunikasikan  hasil percobaan yang telah mereka 

lakukan sebelumnya. Peneliti menggunakan panduan observasi 

checklist  untuk memperoleh data. 

Kegiatan  selanjutnya  yaitu  anak  mengelompokkan  warna,  

anak mendapatkan   kertas   lipat   dengan   beragam   bentuk   baju,   

celana,   dan   rok bermacam-macam  warna.  Anak  mengelompokkan  

kertas  lipat  tersebut berdasarkan warna yang sesuai dengan posnya. 
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Anak-anak mengerjakan kegiatan ini secara bergantian, sementara itu 

peneliti mengambil data mengenai sikap saintifik (kreatif) mencampur 

warna.  Peneliti  menggunakan  panduan  observasi  checklist untuk 

memperoleh data. 

Setelah semua kegiatan selesai, kegiatan selanjutnya yaitu 

istirahat sehingga anak-anak diperbolehkan bermain bebas di dalam 

maupun diluar ruangan. Pada kegiatan akhir, anak bernyanyi bersama 

sesuai dengan tema pada hari ini. 

Selanjutnya, guru dan anak merefleksi kegiatan yang telah 

dilakukan pada hari ini. Guru dan anak melakukan percakapan tentang 

gunung meletus dan menyebutkan beberapa macam warna yang telah 

mereka temukan pada saat percobaan  tentang  pencampuran warna.  

Kemudian,  anak  mendengarkan  pesan-pesan  moral yang 

disampaikan oleh guru, dilanjutkan berdoa bersama lalu salam. 

Pada pertemuan ketiga Siklus I ini, peneliti menggunakan 

bahan kertas HVS dan lem berwarna, nampaknya kurang menarik bagi 

anak hal ini terbukti terdapat beberapa anak yang belum 

memperhatikan pada saat pembelajaran. Data hasil observasi  

peningkatan sikap saintifik  pada  pertemuan kelima dan keenam 

Siklus  I dapat dilihat pada Lampiran. 

c. Pengamatan Tindakan Siklus I 

Pengamatan pada penelitian ini dilakukan pada setiap pertemuan. 

Pengamatan dilakukan oleh peneliti yang menggunakan panduan 

instrumen observasi checklist  untuk mengetahui  sikap saintifik (antusias) 
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dalam pencampuran warna, sikap saintifik (tertarik) mencampur warna 

dan mengomunikasikan hasil percobaan sederhana tentang warna dan 

sikap saintifik (kreatif) anak untuk mencampur warna. 

Hasil observasi pada pertemuan pertama sampai pertemuan 

keenam pada Siklus I menunjukkan bahwa kemampuan mengenal warna 

meningkat secara bertahap. Data hasil dari observasi pada Siklus I yang 

dilakukan selama tiga kali pertemuan, peneliti sajikan dalam Tabel 7 

berikut. 

 

Tabel 8 

Data Hasil Observasi Siklus I Peningkatan Sikap Saintifik 

Sub 

Variabel 
Indikator 

Siklus I 

Rata-rata 

tiap 

Pertemuan 

(%) 

 

P
er

te
m

u
an

 

1
 d

an
 2

 (
%

) 
 

P
er

te
m

u
an

 

3
 d

an
 4

 (
%

) 
 

P
er

te
m

u
an

 

5
 d

an
 6

 (
%

) 

Antusias Anak antusias dalam 

pencampuran warna. 

60,00 68,33 73,33 67,22 

Tertarik Anak tertarik dan 

menyampaikan hasil 

dari percobaan 

pencampuran warna 

sederhana. 

55,00 60,00 61,67 58,89 

Kreatif Anak kreatif 

mencampur warna. 

58,33 63,33 65,00 62,22 

Rata-rata Persentase Siklus I (%) 62,78 

Kriteria Baik 

 

Dari  Tabel  5  di  atas  tentang data  hasil  observasi  Siklus  I,  

peningkatan sikap saintifik pencampuran warna menggunakan metode 

eksperimen Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa: (1) antusias anak dalam 
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mencampur warna memperoleh rata-rata persentase 67,22%; (2) 

ketertarikan anak dalam mencampur warna dan mengomunikasikan hasil 

percobaan sederhana tentang warna memperoleh rata-rata persentase 

58,89%; dan (3) kreatif anak dalam mencampur warna memperoleh rata-

rata persentase 62,22%. Rata-rata persentase sikap saintifik pada siklus I 

adalah 62,78% yang termasuk dalam kriteria baik. 

Pada pelaksanaan Siklus I ini dilakukan enam kali pertemuan 

sudah menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan dengan hasil pada 

pelaksanaan pratindakan. Data hasil pratindakan dan pelaksanaan tindakan 

Siklus I peneliti sajikan dalam Tabel 8 berikut: 

Tabel 9 

Rekapitulasi Hasil Peningkatan Sikap Saintifik Pencampuran Warna 

dengan Metode Eksperimen pada Tahap Pratindakan dan Siklus I 

Komponen 
Peningkatan Sikap Saintifik 

Pratindakan Siklus I 

Rata-rata Persentase (%) 45,56% 62,78% 

Kriteria Cukup Baik 

 

Dari Tabel 8 dapat dilihat bahwa hasil peningkatan sikap saintifik 

pencampuran warna memperoleh rata-rata persentase 45,56% yang 

termasuk dalam kriteria cukup dan meningkat pada Siklus I dengan 

perolehan rata-rata persentase 62,78% yang termasuk dalam kriteria baik. 

Berdasarkan perolehan data tersebut, menunjukkan bahwa 

peningkatan sikap saintifik pada anak usia 4-5 tahun di RA Al-Fitriana 

Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka mengalami peningkatan, 
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meskipun peningkatan pada Siklus I belum mencapai indikator 

keberhasilan yang diharapkan. Oleh karena itu, diperlukan adanya Siklus 

II untuk mencapai indikator yang diinginkan yaitu ≥80%. 

d. Refleksi Siklus I 

Dari data-data hasil penelitian tentang peningkatan sikap saintifik, 

peneliti merefleksi hasil tindakan pada Siklus I. Evaluasi dilakukan untuk 

perbaikan pada Siklus  II.  Adapun  hambatan-hambatan  yang  ditemui  

pada  saat  pembelajaran antara lain: 

1) Anak-anak nampak kurang antusias dengan bahan yang digunakan 

pada saat percobaan. Hal ini terlihat pada saat anak tidak mau 

melakukan percobaan. 

2) Pada Siklus I pembelajaran dilakukan dengan kurang memperhatikan 

setting tempat duduk anak pada saat melakukan percobaan, hal ini 

menyebabkan ada beberapa  anak  yang  tidak  mau  melakukan  

percobaan  karena  kurangnya perhatian dari guru. 

Adapun perbaikan hambatan dari Siklus I yang dilakukan pada 

pelaksanaan Siklus II adalah 

1) Bahan-bahan yang digunakan pada saat percobaan menggunakan 

bahan yang lebih menarik dan menambah variasi percobaan sehingga 

anak lebih tertarik pada saat pembelajaran. 

2) Guru lebih memperhatikan setting tempat duduk anak pada saat 

melakukan percobaan, kelas dibuat menjadi 3 kelompok, sehingga 
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anak dapat termotivasi dari teman di kelompoknya dan dapat saling 

berkomunikasi tentang percobaan yang dilakukannya. 

 

3. Deskripsi Pelaksanaan Siklus II 

a. Perencanaan Tindakan Siklus II 

Perencanaan tindakan dilaksanakan pada 12 Mei 2018. Adapun 

hal-hal yang dilakukan pada tahap perencanaan adalah sebagai berikut: 

1) Peneliti dan guru berdiskusi menyusun RPPH dengan menentukan 

indikator- indikator yang akan digunakan pada pembelajaran dengan 

kegiatan percobaan yang lebih menarik, selain itu juga menentukan 

tema pembelajaran yang digunakan pada Siklus II, yaitu “Alam 

Semesta”. Indikator-indikator yang terdapat dalam RPPH mengacu 

pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014. 

2) Menyiapkan alat dan bahan yang digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran serta urut-urutan langkah kegiatan pencampuran warna 

melalui metode eksperimen. 

3) Mempersiapkan instrumen penilaian yang berupa lembar observasi. 

4) Mempersiapkan kamera untuk dokumentasi aktivitas guru dan anak 

pada saat proses pembelajaran berlangsung yang berupa foto. 

b. Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

Pelaksanaan tindakan Siklus II dilakukan selama enam kali 

pertemuan, yaitu tanggal 14 dan 15 Mei 2018, 17 dan 19 Mei 2018, serta 

21 dan 22 Mei 2018. Pelaksanaan tindakan dilakukan pada  saat  kegiatan  

ini  berlangsung  sesuai  dengan  RPPH  yang telah disusun dengan waktu 
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±90 menit yaitu pada pukul 08.00-09.30 WIB. Adapun deskripsi 

pelaksanaan tindakan Siklus II adalah sebagai berikut: 

1) Pertemuan Pertama dan Kedua Siklus II 

Pelaksanaan pertemuan ini pada Siklus II dilaksanakan pada 

tanggal 14 dan 15 Mei 2018 dengan tema “Alam Semesta”. 

Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama satu jam yaitu pada pukul 

08.00-09.30 WIB. Kegiatan pembelajaran dimulai  dengan  berbaris  di  

halaman  sekolah,  bermain  lempar  tangkap  bola bersama guru, 

kemudian masuk kelas, berdoa bersama, anak menjawab salam dari 

guru, dan saling memberi salam kepada teman. Setelah itu, anak-anak 

mendengarkan apersepsi tentang pelangi dari guru. 

Kegiatan inti dimulai dengan memperkenalkan alat dan bahan 

yang akan digunakan untuk melakukan percobaan “Pelangi Air”. Pada 

kegiatan ini anak- anak melakukan percobaan membuat pelangi air. 

Bahan yang digunakan yaitu pewarna makanan berwarna merah, 

kuning, biru, cup, dan air. Masing-masing anak  mendapatkan  alat  

dan  bahannya.  Kemudian  kelas  dibagi  menjadi  3 kelompok  dan  

anak-anak  memperhatikan  penjelasan  guru  untuk  melakukan 

percobaan. Semua anak diberi kesempatan untuk melakukan 

percobaan dengan mencampur warna pada cup yang disediakan. Anak-

anak melakukan percobaan sesuai dengan kreativitasnya. Setelah itu, 

anak menyebutkan warna yang mereka temukan. Pada kegiatan ini 

peneliti mengambil data mengenai sikap saintifik (antusias) dalam 
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mencampur warna. Peneliti menggunakan panduan observasi checklist 

untuk memperoleh data dan dibantu oleh teman sejawat. 

Kegiatan selanjutnya yaitu anak-anak menyampaikan hasil 

pelangi air yang mereka buat. Pada kesempatan ini, anak-anak diminta 

untuk menceritakan hasil percampuran warna yang dipandu oleh guru. 

Pada kegiatan ini peneliti mengambil data mengenai sikap saintifik 

(tertarik) dalam mencampur warna dan mengomunikasikan hasil 

percobaan yang telah mereka lakukan sebelumnya. Peneliti 

menggunakan panduan observasi checklist untuk memperoleh data. 

Kegiatan selanjutnya yaitu anak mengelompokkan warna. 

Anak mengelompokkan air yang berwarna sama pada botol yang 

memiliki warna sama yang telah disediakan oleh guru. Anak-anak 

mengerjakan kegiatan ini secara bergantian, sementara itu peneliti 

mengambil data mengenai sikap saintifik (kreatif) mencampur warna. 

Peneliti  menggunakan  panduan  observasi  checklist untuk  

memperoleh data. 

Setelah kegiatan semua selesai, kegiatan selanjutnya yaitu 

istirahat sehingga anak-anak diperbolehkan bermain bebas di dalam 

maupun di luar ruangan. Pada kegiatan akhir, anak bernyanyi bersama 

sesuai dengan tema pada hari ini. 

Selanjutnya, guru dan anak merefleksi kegiatan yang telah 

dilakukan pada hari ini. Guru dan anak melakukan percakapan tentang 

pelangi dan menyebutkan beberapa macam warna yang telah mereka 
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temukan pada saat percobaan. Kemudian, anak mendengarkan pesan-

pesan moral yang disampaikan oleh guru, dilanjutkan berdoa bersama 

lalu salam. 

Pada pertemuan Siklus II ini, peneliti menggunakan bahan air 

dan pewarna makanan, dengan bermain air anak mulai tertarik dengan 

percobaan yang dilakukannya. Data hasil observasi peningkatan sikap 

saintifik pada pertemuan Siklus II ini dapat dilihat pada Lampiran. 

2) Pertemuan Ketiga dan Keempat Siklus II 

Pelaksanaan pertemuan Siklus II ini dilaksanakan pada tanggal 

17 dan 19 Mei 2018 dengan tema “Alam Semesta”. Pelaksanaan 

kegiatan dilakukan selama satu jam yaitu pada pukul 08.00-09.30 

WIB. Kegiatan pembelajaran dimulai dengan berbaris di halaman 

sekolah, senam bersama guru, kemudian masuk kelas, berdoa bersama 

dan hafalan doa sebelum bepergian. Setelah itu, anak-anak 

mendengarkan apersepsi tentang pelangi dari guru. 

Kegiatan inti dimulai dengan memperkenalkan alat dan bahan 

yang akan digunakan untuk melakukan percobaan “Pelangi”. Pada 

kegiatan ini anak-anak melakukan percobaan membuat pelangi. Bahan 

yang digunakan yaitu kertas HVS dan pasta ajaib. Masing-masing 

anak mendapatkan alat dan bahannya. Kemudian kelas dibagi menjadi 

3 kelompok dan anak-anak memperhatikan penjelasan guru untuk 

melakukan percobaan. Semua anak diberi kesempatan untuk 

melakukan percobaan dengan membuat pelangi dengan warna merah, 
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jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Anak-anak melakukan 

percobaan sesuai dengan bimbingan guru. Setelah itu, anak 

menyebutkan warna yang mereka temukan. Pada kegiatan ini peneliti 

mengambil data mengenai sikap saintifik (antusias) dalam mencampur 

warna dan menyebutkan warna. Peneliti menggunakan panduan 

observasi checklist untuk memperoleh data dan dibantu oleh teman 

sejawat. 

Kegiatan selanjutnya yaitu anak-anak menyampaikan hasil 

pelangi yang mereka buat. Pada kesempatan ini, anak-anak diminta 

untuk menceritakan hasil percampuran warna yang dipandu oleh guru. 

Pada kegiatan ini peneliti mengambil data mengenai sikap saintifik 

(tertarik) dalam mencampur warna dan mengomunikasikan hasil 

percobaan yang telah mereka lakukan. Peneliti menggunakan panduan 

observasi checklist untuk memperoleh data. 

Kegiatan selanjutnya yaitu anak mengelompokkan warna. 

Anak mengelompokkan benda-benda sekitar sesuai dengan warna 

bersama guru. Sementara  itu,  peneliti  mengambil  data  mengenai  

sikap saintifik (kreatif) mencampur warna dan mengelompokkan  

warna. Peneliti menggunakan panduan observasi checklist untuk 

memperoleh data. 

Setelah kegiatan semua selesai, kegiatan selanjutnya yaitu 

istirahat sehingga anak-anak diperbolehkan bermain bebas di dalam 
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maupun di luar ruangan. Pada kegiatan akhir, anak bernyanyi bersama 

sesuai dengan tema pada hari ini. 

Selanjutnya, guru dan anak merefleksi kegiatan yang telah 

dilakukan pada hari ini. Guru dan anak melakukan percakapan tentang 

pelangi dan menyebutkan beberapa macam warna yang telah mereka 

temukan pada saat percobaan. Kemudian, anak mendengarkan pesan-

pesan moral yang disampaikan oleh guru, dilanjutkan berdoa bersama 

lalu salam. 

Pada pertemuan Siklus II ini, peneliti menggunakan bahan 

pasta ajaib yang  berhasil  menarik  perhatian  anak,  sehingga  

sebagian  besar  anak  sudah antusias mencampur warna, namun masih 

ada pula anak yang mencampur warna namun dengan bantuan 

temannya. Data hasil observasi peningkatan sikap saintifik pada 

pertemuan Siklus II dapat dilihat pada Lampiran. 

3) Pertemuan Kelima dan Keenam Siklus II 

Pelaksanaan pertemuan Siklus II dilaksanakan pada tanggal 21 

dan 22 Mei 2018 dengan tema “Alam Semesta”. Pelaksanaan kegiatan 

dilakukan selama satu jam setengan yaitu pada pukul 08.00-09.30 

WIB. Kegiatan pembelajaran dimulai dengan berbaris di halaman 

sekolah, anak berjingkat bersama guru, kemudian masuk kelas, berdoa 

bersama dan hafalan doa-doa. Setelah itu, anak-anak mendengarkan 

apersepsi tentang keindahan alam dari guru. 
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Kegiatan inti dimulai dengan memperkenalkan alat dan bahan 

yang akan digunakan untuk melakukan percobaan “Benang 

Berwarna”. Pada kegiatan ini anak-anak melakukan percobaan 

membuat keindahan alam sesuai dengan kreativitas anak. Bahan yang 

digunakan yaitu  kertas HVS, benang, dan pewarna. Masing-masing 

anak  mendapatkan alat dan bahannya. Kemudian kelas dibagi menjadi 

3 kelompok dan anak-anak memperhatikan penjelasan guru untuk 

melakukan percobaan. Semua  anak  diberi   kesempatan   untuk  

melakukan percobaan dengan membuat kreasi bersubtemakan 

keindahan alam sesuai dengan kreativitas anak. Setelah itu, anak 

menyebutkan warna yang mereka temukan. Pada kegiatan ini peneliti 

mengambil data mengenai sikap saintifik (antusias) dalam mencampur 

warna. Peneliti menggunakan panduan observasi checklist untuk 

memperoleh data dan dibantu oleh teman sejawat. 

Kegiatan selanjutnya yaitu anak-anak menyampaikan hasil 

kreasi yang mereka buat. Pada kesempatan ini, anak-anak diminta 

untuk menceritakan hasil percobaan yang mereka lakukan. Pada 

kegiatan ini peneliti mengambil data mengenai sikap saintifik (tertarik) 

dalam mencampur warna dan mengomunikasikan hasil percobaan 

yang telah mereka lakukan. Peneliti menggunakan panduan observasi 

checklist untuk memperoleh data. 

Kegiatan selanjutnya yaitu anak mengelompokkan warna. 

Anak mengelompokkan bola berwarna merah, kuning, biru, hijau dan 
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ungu pada box yang sesuai dengan warnanya. Sementara itu, peneliti 

mengambil data mengenai sikap saintifik (kreatif) mencampur warna. 

Peneliti  menggunakan  panduan  observasi  checklist untuk 

memperoleh data. 

Setelah kegiatan semua selesai, kegiatan selanjutnya yaitu 

istirahat sehingga anak-anak diperbolehkan bermain bebas di dalam 

maupun di luar ruangan. Pada kegiatan akhir, anak bernyanyi bersama 

sesuai dengan tema pada hari ini. 

Selanjutnya, guru dan anak merefleksi kegiatan yang telah 

dilakukan pada hari ini. Guru dan anak melakukan percakapan tentang 

keindahan alam dan menyebutkan beberapa macam warna yang telah 

mereka temukan pada saat percobaan. Kemudian, anak mendengarkan 

pesan-pesan moral yang disampaikan oleh guru, dilanjutkan berdoa 

bersama lalu salam. 

Pada pertemuan Siklus II ini, kegiatan pembelajaran berjalan 

dengan baik. Anak-anak sudah antusias mencampur warna. Data hasil 

observasi sikap saintifik mencampur warna pada pertemuan Siklus II 

ini dapat dilihat pada Lampiran. 

c. Pertemuan Siklus II 

Pengamatan pada penelitian ini dilakukan pada setiap pertemuan. 

Pengamatan dilakukan oleh peneliti yang menggunakan panduan 

instrumen observasi checklist untuk mengetahui  sikap saintifik anak 

dalam antusias mencampur, tertarik mencampur warna dan 



 

 

 

 

65 

mengomunikasikan hasil percobaan sederhana tentang warna, dan kreatif 

anak untuk mencampur dan mengelompokkan warna. 

Hasil observasi pada pertemuan pertama sampai pertemuan 

keenam pada Siklus II menunjukkan bahwa peningkatan sikap saintifik 

meningkat secara bertahap. Berikut sajian data hasil dari observasi peneliti 

pada Siklus II yang dilakukan selama enam kali pertemuan. 

Tabel 10 

Data Hasil Observasi Siklus II Peningkatan Sikap Saintifik 

Sub 

Variabel 
Indikator 

Siklus II 

Rata-rata 

tiap 

Pertemuan 

(%) 

P
er

te
m

u
an

 

1
 d

an
 2

 (
%

) 

P
er

te
m

u
an

 

3
 d

an
 4

 (
%

) 

P
er

te
m

u
an

 

5
 d

an
 6

 (
%

) 

Antusias Anak antusias dalam 

pencampuran warna. 

81,67 88,33 90,00 86,67 

Tertarik Anak tertarik dan 

menyampaikan hasil dari 

percobaan pencampuran 

warna sederhana. 

73,33 78,33 83,33 78,33 

Kreatif Anak kreatif mencampur 

warna. 

75,00 80,00 90,00 81,67 

Rata-rata Persentase Siklus II (%) 82,22 

Kriteria 
Sangat 

Baik 

 

Dari tabel di atas tentang data hasil observasi Siklus II  

peningkatan sikap saintifik menggunakan metode eksperimen Tabel 7 di 

atas menunjukkan bahwa, (1) peningkatan anak dalam sikap saintifik 

(antusias) pencampuran warna memperoleh rata-rata persentase 86,67%. 

(2) peningkatan sikap saintifik (tertarik) anak dalam pencampuran warna 
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dan dalam mengomunikasikan hasil percobaan sederhana tentang warna 

memperoleh rata-rata persentase 78,33%, dan (3) peningkatan sikap 

saintifik (kreatif) anak dalam pencampuran warna dan mengelompokkan 

warna memperoleh rata-rata persentase 81,67%. Rata-rata persentase 

peningkatan sikap saintifik pencampuran warna pada Siklus II adalah 

82,22% yang termasuk dalam kriteria sangat baik. 

Pada pelaksanaan Siklus II ini dilakukan tiga kali pertemuan sudah 

menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan dengan hasil pada 

pelaksanaan pratindakan. Data hasil pratindakan, pelaksanaan tindakan   

Siklus I dan pelaksanaan tindakan Siklus II dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 11 

Rekapitulasi Hasil Peningkatan Sikap Saintifik Pencampuran Warna 

melalui Metode  Eksperimen pada Tahap Pratindakan,  

Siklus I dan Siklus II 

Komponen 
Sikap Saintifik Pencampuran Warna 

Pratindakan Siklus I Siklus II 

Rata-rata Persentase (%) 45,56% 62,78% 82,22% 

Kriteria Cukup Baik Sangat Baik 

 

Dari tabel 8 dapat dilihat bahwa hasil peningkatan sikap saintifik 

pencampuran warna memperoleh rata-rata persentase 62,78% pada Siklus 

I yang termasuk dalam kriteria baik dan meningkat pada Siklus II dengan 

perolehan rata-rata persentase sebesar 82,22% termasuk dalam kriteria 

sangat baik. 



 

 

 

 

67 

Gambaran peningkatan  rata-rata persentase peningkatan sikap 

saintifik pencampuran warna dari pratindakan, Siklus I, dan Siklus II 

dapat dilihat pada Gambar 3 berikut: 

 

Gambar 7 

Grafik Peningkatan Sikap Saintifik Pencampuran Warna Menggunakan 

Metode Eksperimen pada Anak Usia 4-5 Tahun 

 

Berdasarkan Gambar 4 di atas, menunjukkan bahwa peningkatan 

sikap saintifik (antusias) dalam pencampuran warna pada anak usia 4-5 

tahun di RA Al-Fitriana Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka 

mengalami peningkatan. Perolehan  rata-rata  persentase  pada  Siklus  II  

yaitu  82,22%  yang  melebihi indikator keberhasilan yang diharapkan 

yaitu ≥80%. Oleh karena itu, pelaksanaan tindakan Siklus II dihentikan. 

d. Refleksi Siklus II 

Dari data-data hasil penelitian tentang peningkatan sikap saintifik 

penampuran warna, peneliti merefleksi hasil tindakan pada Siklus II. 
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Evaluasi dilakukan untuk mengetahui ketercapaian indikator. Selama 

proses pembelajaran pada Siklus II dapat direfleksi sebagai berikut: 

1) Dengan  penggantian  bahan-bahan  dalam  percobaan  ternyata  dapat  

menarik perhatian anak, selain itu variasi dari percobaan yang 

dilakukan juga dapat memusatkan perhatian anak dalam pembelajaran. 

2) Setting tempat  duduk  yang dibuat  mengelompok  memudahkan  

anak  dalam berkomunikasi bertukar pikiran dengan temannya 

sehingga anak lebih tertarik untuk mencoba percobaan yang baru. 

Selain itu, berdasarkan data observasi pada Siklus II sudah 

diperoleh rata- rata persentase sebesar 82,22% yang melebihi indikator 

keberhasilan yang diharapkan   yaitu   ≥80%.   Untuk   itu,   pelaksanaan   

tindakan pada Siklus II dihentikan. 

 

B. Pembahasan 

Peningkatan sikap saintifik pencampuran warna  merupakan  salah  satu  

aspek  penting  bagi anak. Antusias, tertarik, dan kreatif dalam mengenal simbol 

warna akan memberikan bekal bagi anak untuk mengenal lingkungan sekitarnya. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian tindakan kelas dengan 2 siklus dan 

setiap siklusnya terdiri dari 6 kali pertemuan. Berdasarkan observasi               

pada pratindakan, peningkatan sikap saintifik pada anak  kelompok A di               

RA Al-Fitriana Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka,  masih dalam 

kategori belum meningkat. Pada saat pembelajaran lebih sering terjadi secara satu 

arah, yaitu guru yang lebih dominan dan keterlibatan anak masih kurang. 
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Pembelajaran mencampur warna pada anak, guru lebih cenderung memberikan 

nama-nama warna dan menunjukkan warna. Untuk itu, dengan diterapkannya 

penggunaan metode eksperimen pada pembelajaran diharapkan dapat 

meningkatkan sikap saintifik anak dalam pencampuran warna. 

Berdasarkan hasil observasi pada pratindakan menunjukkan bahwa sikap 

saintifik penampuran warna pada anak masih dalam kategori belum meningkat. 

Sebagian besar anak dalam hal mencampur warna masih distimulasi oleh guru, 

masih ditemukan pula anak yang belum mampu mencampur warna. Dalam sikap 

saintifik (antusias) anak dalam mencampur warna dan menyampaikan hasil 

percobaan sederhana, anak juga masih mengalami kebingungan. Hal ini belum 

sesuai dengan tingkat pencapaian perkembangan anak usia 4-5 tahun yang 

terdapat dalam Permendiknas Nomor 137  Tahun 2014 tentang peningkatan sikap 

saintifik mencampur warna yaitu mampu mengamati benda dan gejala dengan 

rasa ingin tahu (antusias). 

Berdasarkan hal tersebut, peningkatan sikap sanitifik pada anak masih 

perlu  ditingkatkan  yaitu  dengan  metode  pembelajaran  yang  melibatkan  anak 

supaya anak dapat memahami setiap pembelajaran yang diperolehnya. 

Penggunaan metode pembelajaran  yang tepat disesuaikan dengan karakteristik 

anak. Hal ini sesuai dengan pendapat Moeslichatoen (2004: 10) yang menyatakan 

bahwa pemilihan metode pembelajaran juga memperhatikan karakteristik anak 

bahwa anak pada umumnya adalah anak yang selalu bergerak, mempunyai rasa 

ingin tahu yang kuat, senang bereksperimen dan menguji, mampu 

mengekspresikan dari secara kreatif, mempunyai imajinasi, dan senang berbicara. 
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Metode eksperimen merupakan salah satu metode yang melibatkan anak 

secara langsung dalam pembelajaran. Melakukan percobaan sederhana dapat 

menarik perhatian anak karena sesuai dengan karakeristik anak yaitu senang 

bereksperimen.  Selain  itu,  menurut  Winda Gunarti  (2008:  11.8) pembelajaran 

dengan menggunakan metode eksperimen dapat mengembangkan sikap dan 

menyalurkan rasa ingin tahu anak.  Pada penelitian ini metode eksperimen yang 

digunakan berupa percobaan sederhana tentang warna dan pemberian kesempatan 

kepada anak untuk melakukan percobaan. 

Penggunaan metode eksperimen pada kegiatan pencampuran warna akan 

memberikan pengalaman langsung kepada anak untuk melakukan (doing) 

sehingga pembelajaran yang dilakukan tidak hanya menghafal namun juga akan 

lebih bermakna bagi anak. Selain itu, dalam menggunakan metode eksperimen 

bahan-bahan dan alat yang digunakan bersifat konkret dan anak memperoleh 

pengalaman langsung untuk melakukan percobaan sederhana dengan warna. 

Pengalaman belajar anak akan meningkat atau berkontribusi besar bagi 

pengetahuan anak apabila diperoleh melalui proses perbuatan atau mengalami 

langsung apa yang dipelajarinya (Wina Sanjaya, 2009: 165). 

Kegiatan melakukan eksperimen merupakan kegiatan yang menarik bagi 

anak. Pada penelitian ini percobaan yang dilakukan adalah dengan bermain 

warna. Anak melihat dan melakukan langsung percobaan-percobaan sederhana 

tentang warna. Bereksperimen dalam dunia anak sangat perlu dilakukan agar anak 

dapat menggali  pengetahuan  dan  kemampuan  yang  ada  pada  diri  anak  

(Destita.  S, 2013: 3). Anak juga akan memperoleh pengalaman langsung dan 

mengenal setiap simbol  warna  melalui  beberapa  kegiatan  percobaan.  Hal  ini  
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sesuai  dengan pendapat dari Piaget (Slamet Suyanto, 2008: 53) yang menyatakan 

bahwa anak usia 4-5 tahun berada pada tahap pra operasional konkret yaitu mulai 

mengenali beberapa simbol. 

Pada Siklus I diperoleh  hasil  observasi  bahwa  sikap saintifik  anak  

dalam pencampuran warna telah mengalami peningkatan namun belum optimal. 

Beberapa anak masih malu-malu untuk melakukan percobaan karena masih 

beradaptasi dengan metode eksperimen yang baru dikenal anak. Serta, setting 

tempat duduk yang dibuat tidak mengelompok menyebabkan anak susah untuk 

saling berbagi dengan temannya. 

Kendala pada Siklus I dapat diatasi pada Siklus II. Anak sudah terbiasa 

melakukan percobaan sehingga tidak malu lagi dan tertarik dengan macam 

percobaan yang baru dikenalnya, selain itu setting tempat duduk anak juga dibuat 

menjadi 3 kelompok. Peningkatan sikap saintifik pada anak menunjukkan 

peningkatan, hal ini dapat dilihat dari peningkatan secara bertahap yaitu rata-rata 

perolehan  persentase  pada  pra tindakan  yaitu  45,56%,  meningkat  di  Siklus  I 

dengan persentase sebesar 62,78% dan meningkat mencapai 82,22% pada Siklus 

II hingga mencapai target keberhasilan yang diinginkan oleh peneliti yaitu 80%. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada anak kelompok A di RA               

Al-Fitriana Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka menunjukkan bahwa 

sikap saintifik kegiatan pembelajaran pencampuran warna dapat meningkat 

dengan menggunakan metode eksperimen. Hal ini dapat dilihat dari data yang 

diperoleh pada pratindakan, Siklus I, dan Siklus II yang mengalami peningkatan 

secara bertahap. 
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C. Keterbatasan Penelitian 

Pada penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan sikap saintifik 

mencampur warna pada anak usia 4-5 tahun dapat meningkat dengan metode 

eksperimen. Namun, pada pelaksanaan kegiatan penelitian ini masih terdapat 

keterbatasan, yaitu beberapa percobaan yang dilakukan anak belum divalidasi 

oleh ahli dari sains anak. 

 

 




