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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan memahami konsep sains melalui 

kegiatan outbound pada anak kelompok B TK Pertiwi I Jetis Sambirejo Sragen Tahun Ajaran 

2012/2013. Jenis penelitian yang digunakan adalah Penilitian Tindakan Kelas. Dalam penelitian 

ini peneliti berkolaborasi dengan guru. Subjek dalam penelitian ini adalah anak kelompok B TK 

Pertiwi I Jetis Sambirejo Sragen dengan jumlah siswa 25 anak yang terdiri dari 14 anak 

perempuan dan 11 anak laki-laki. Metode yang digunakan untuk meningkatkan memahami 

konsep sains anak menggunakan kegiatan outbound. Metode pengumpulan data yang digunakan 

adalah observasi dan dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan dalam tiga siklus dan setiap 

siklusnya terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. Setiap 

siklusnya dilakukan dua pertemuan. Teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan 

data, reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan 

dari siklus ke siklus, ini dapat dilihat dari presentase hasil observasi. Siklus I sebesar 52%, siklus 

II sebesar 64%, siklus III sebesar 80%. Adanya peningkatan dari setiap siklus menunjukkan 

bahwa penelitian ini sudah memenuhi indikator pencapaian. Berdasarkan data penelitian 

tindakan kelas tersebut maka hipotesis tindakan yang menyatakan “didiga dengan menggunakan 

kegiatan outbound dapat meningkatkan kemampuan memahami konsep sains anak kelompok B 

TK Pertiwi I Jetis Sambirejo Sragen Tahun Ajaran 2012/2013” terbukti dapat diterima 

kebenarannya. 

 

Kata Kunci: Kegiatan outbound, pemahaman konsep sains 

 
 

 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

 

Masa anak usia taman kanak-kanak merupakan usia paling efektif untuk mengembangkan 

berbagai potensi yang dimiliki anak. Pada masa ini pola pertumbuhan dan perkembangannya, 

baik berupa perkembangan fisik, kognitif, maupun social emosional yang sudah berkembang 

secara optimal. Setiap orang sudah mempunyai potensi yang sudah Tuhan berikan. Potensi–

potensi yang merupakan bekal untuk kehidupan yang lebih baik. Namun, sering kali kita tidak 

mengetahui atau tidak menyadari bahwa setiap individu mempunyai potensi, potensi yang kita 

miliki dapat berubah-ubah sesuai dengan keinginan kita. Karakter jelek sangat mungkin kita 

ubah menjadi karakter yang baik, potensi yang standar atau bahkan di bawah rata-rata akan 

sangat mungkin untuk diubah menjadi potensi yang sampai di atas rata-rata. Namun ada yang 

perlu kita ketahui bahwa Tuhan telah memberikan kepribadian kepada kita. Yang mana 

kepribdian adalah bahan mentah yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Selanjutnya kita tinggal 

mengembangkann ya saja agar kepribadian kita menjadi karakter yang kuat, yang akan menjadi 

lebih baik dari waktu – waktu sebelumnya. 

Masa kanak-kanak mempunyai potensi berimajinasi yang sangat tinggi, bahkan sering 

kali anak berimajinasi dengan fenomena-fenomena yang terjadi pada bumi ini. Hal ini 

berhubungan dengan pemahaman sains, dan guru disekolah kurang mendalami pembelajaran 

sains, sehingga anak kurang mendalami tentang kemampuan sains, padahal ilmu sains harus 

dikembangkan sejak dini karena anak tidak salah kaprah dalam membandingkan apa yang dia 

lihat sesuai dengan kenyataan atau tidak. 

Pada umumnya anak usia sekolah adalah anak yang masih berada pada tahap belajar 

sambil bermain (learning by doing), dengan permainan-permainan yang idukatif dapat dilihat 

seberapa memahami konsep sains anak. Berdasarkan pengamatan terhadap kemampuan 

memahami konsep sains pada anak kelompok B TK PERTIWI 1 JETIS SAMBIREJO SRAGEN 

dengan ditandai adanya beberapa kondisi-kondisi, yaitu :  (1)  anak mampu menyebutkan benda-

benda yang ada di langit dan di bumi 70% dari 25 siswa. (2) anak mampu menebak hasil dari 

pencampuran warna hanya 30% dari 25 siswa. (3) Dan hanya 40% anak mampu bekerja sama 

dengan kelompok. Dengam metode kooperatif anak akan terlihat kekompakannya. Kegiatan 

outbound mulai tampak sejalan dengan kemampuan simbolok anak, dengan permainan-



permainan outbound anak dapat bermain dengan gembira bersama teman-teman, dan dapat 

dilihat seberapa anak mampu mengembangkan kemampuan sains anak. Dengan Penelitian 

Tindakan Kelas maka akan dapat meningkatan kemampuan memahami konsep sains melalui 

kegiatan outbound. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



METODE PENELITIAN 

A. Setting Penelitian 

1. Tempat/Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan dalam melakukan penelitian 

untuk memperoleh data yang diinginkan. Penelitian ini bertempat di TK PERTIWI 1 

JETIS yang beralamatkan di desa jetis, kecamatan sambirejo, kabupaten sragen. 

2. Waktu Penelitian 

Peneliti mengadakan penelitian pada waktu anak menempuh semester gasal tahun 

ajaran 2012/2013 yang pelaksanaannya di rencanakan bulan desember dan januari. 

 

B. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah anak kelompok B di TK PERTIWI  Jetis Sambirejo 

Sragen yang berjumlah 25 anak : 14 laki-laki dan 11 perempuan. Jumlah guru ada 3 dan 1 

kepala sekolah yang juga mengajar di kelompok B 

 

C. Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan adalah Penelitian Tindakan Kelas. Penelitian ini 

dilaksanakan dalam tiga siklus dan setiap siklusnya terdiri dari empat tahap yaitu 

perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. Setiap siklusnya dilakukan dua pertemuan. 

 

D. Alat dan Teknik  Pengumpulan Data 

1. Metode observasi 

Metode observasi adalah pengumpulan data data dalam penelitian terlebih 

menggunakan pendekatan kualitatif. Terlebih dahulu melakukan survai guna mengetahui 

tentang subjek, dalam pengamatan ini,peneliti langsung mengamati upaya-upaya untuk 

meningkatkan kemampuan memahami konsep sains melalui kegiatan outbound 

2. Metode wawancara 

Metode wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan jalan 

wawancara yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada 

responden 

 



3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah suatu metode yang mencari data mengenai hal-hal yang 

berupa catatan suatu buku, surat kabar, majalah dan sebagainya. Dokumentasi ini 

dimaksudkan untuk melengkapi data dari wawancara dan observasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hasil dan Pembahasan 

A. Hasil Penelitian 

1. Siklus I 

  Berdasarkan data yang diperoleh hasil pengamatan yang dilakukan sebagai 

berikkut: skor yang paling rendah yaitu 1,0-1,5 sejumlah 0 anak, skor 1,6-2,5 

sejumlah 16 anak, skor 2,6-3,5 sejumlah 9 anak, dan skor yang dicapai anak paling 

tinggi 3,6-4,0 sejumlah 0 anak. Dengan demikian hasil observasi kemampuan 

memahami konsep sains anak sudah cukup menunjukkan adanya peningkatan yaitu 

dari sebelum tindakan 40 %, di siklus I ini mencapai 52 %. 

2. Siklus II 

  

 Berdasarkan data yang diatas diperoleh hasil pengamatan yang dilakukan 

sebagai berikkut: skor yang paling rendah yaitu 1,0-1,5 sejumlah 0 anak, skor 1,6-2,5 

sejumlah  7 anak, skor 2,6–3,5 sejumlah 18 anak, dan skor yang dicapai anak paling 

tinggi 3,6-4,0 sejumlah 0 anak. Dengan demikian hasil observasi kemampuan 

memahami konsep sains anak sudah cukup menunjukkan adanya peningkatan yaitu 

dari sebelum tindakan 52%, di siklus II ini mencapai 64 %. 

3. Siklus III 

Berdasarkan data yang diperoleh hasil pengamatan yang dilakukan sebagai 

berikkut: skor yang paling rendah yaitu 1,0-1,5 sejumlah 0 anak, skor 1,6-2,5 

sejumlah 1 anak, skor 2,6-3,5 sejumlah 23 anak, dan skor yang dicapai anak paling 

tinggi 3,6-4,0 sejumlah 1 anak. Dengan demikian hasil observasi kemampuan 

memahami anak sudah cukup menunjukkan adanya peningkatan yaitu dari sebelum 

tindakan 64%, di siklus III ini mencapai 80 %. 



B.   Pembahasan 

Kegiatan outbound merupakan kegiatan yang baik untuk meningkatkan 

kemampuan memahami konsep sains, kegiatan outbound juga dapat meningkatkan 

kerjasama setiap team, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan hasil yang 

meningkat dari sebelum tindakan masih rendahnya memahami konsep sains pada 

anak, siklus I menghasilkaan 52%,  siklus II 64%, siklus III 80%, berikut dijabarkan 

hasil penelitian per siklus : 

 

Tabel  

Hasil Per Siklus 

Siklus Hasil Observasi 

Tuntas Belum Tuntas 

Siklus I 13 Anak 12 Anak 

Siklus II 16 Anak 9 Anak 

Siklus III 20 Anak 5 Anak 

 

Berdasarkan hasil observasi per siklus menunjukkan peningkatan yang 

baik maka dapat peneliti simpulkan bahwa penelitian ini berhasil karena sudah 

80% anak yang tuntas atau memiliki kemampuan memahami konsep sains yang 

baik memelalui kegiatan outbound. 

 

 

 

 

 

 



KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan melalui tiga 

tindakan yaitu siklus I, II, III  serta dari hasil seluruh pembahasan dan analisis yang telah 

dilaksanakan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Penerapan kegiatan outbound dapat meningkatkan kemampuan memahami 

konsep sains pada anak kelompok B TK Pertiwi I Jetis Sambirejo Sragen tahun ajaran 

2012/2013. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan rata-rata presentase 

kemampuan memahami konsep sains dari sebelum tindakan atau pra siklus sampai 

dengan siklus III. Pencapaian anak sebelum tindakan sebesar 40% (15 anak yang belum 

tuntas), Siklus I mencapai  52%”( 12 anak yang belum tuntas) , siklus II mencapai 64% 

(9 anak yang belum tuntas), dan siklus III mencapai 80% (5 anak yang belum tuntas). 

Adanya peningkatan hasil presentase tiap siklus menunjukkan bahwa pernyataan kegiatan 

outbound untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep sains dapat diterima 

nyatanya. Dengan demikian kegiatan outbound dapat meningkatkan kemampuan 

memahami konsep sains pada anak kelompok B di TK Pertiwi I Jetis Sambirejo Sragen 

tahun ajaran 2012/2013. 

2.   Penerapan kegiatan outbuond dapat dikatakan berhasil dalam 

meningkatkan kemampuan memahami konsep sains. Hal ini terbukti dengan adanya 

peningkatan hasil tindakan setiap siklus yang meningkat. Disamping itu, kegiatan 

outbound juga melibatkan anak untuk bergerak aktif dan melakukan kerja sama secara 

team. Selain itu tidak hanya aspek sains saja yang berkembang melainkan perkembangan 

lain juga ikut berkembang melalui kegiatan outbound misalnya fisik motorik dan 

emosional 
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