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RAUDHATUL ATHFAL SYAIKH ABDUL WAHID BAUBAU

Surat Keterangan
Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini kepala Raudhatul athfal syaikh Abdul

wahid kota baubau, menerangkan bahwa:

Nama : Waode Nursyamsiah

NIM : 20100107-00840

Jurusan : pendidikan agama islam

Fak/univ : tarbiyah dan keguuran/universitas islam negeri alauddin

Makassar

Bahwa benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian di raudhatul

athfal syech abdul wahid kota baubau terhitung mulai tanggal 7 september sampai

dengan 14 Oktober 2011, berkaitan dengan skripsinya yang berjudul: “meningkatkan

kreativitas anak di raudhatul athfal syech abdul wahid melalui kegiatan baermain

ragam bentuk geometri.”

Demikian surat keterangan telah melakukan  penelitian ini kami buat, untuk

digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala RA syech Abdul Wahid

Endang, S.Pd.I
NIP. 197222112220022001
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Lampiran 1: rencana kegiatan harian siklus I

Hari/Tanggal : senin, 6 September 2011

Tema : binatang

Sub tema : macam-macam binatang

Tujuan : dengan penerapan kegiatan bermain ragam bentuk gemetri

anak dapat menjadi kreatif

Indikator :

a. Menciptakan bentuk binatang dari keeping geometri sejenis, segitiga saja dan

segiempat saja

b. Menunjukan kebanggaan terhadap hasil karya

c. Memberikan informasi tentang sesuatu hal

Materi :

a. Macam-macam binatang peliharaan

b. Bermain menciptakan bentuk alat binatang dari bentuk segitiga dan segiempat

(persegi dan trapezium)

c. Lagu “kelinciku”

Kegiatan :

a. Bernyanyi bersama lagu “kelinciku”

b. Menyimak alat peraga gambar binatang peliharaan (ayam, burung,

kelinci,ikan hias, dll)

c. Bermain dengan keeping geometri sejenis

d. Menceritakan hasil karya, pekerjaan masing-masing anak



92

Langkah-langkah pembelajaran

No Kegiatan Kegiatan Guru Kegiatan anak
1 pembukaa

n
berbaris Buat dua barisan,dipimpin oleh

satu orang anak
Berdoa mengucapkan salam
dan mengecek kehadiran anak

Bersama guru berdoa sebelum
belajar, ucap salam,
memperhatikan saat di cek

Menyanyi lagu “kelinciku” Bersam menyanyikan lagu
tersebut

Menyebutkan agenda hari ini Mendengarkan penjelasan guru
2 inti Mengkondisikan anak duduk

siap belajar
Duduk membuat lingkaran

Bercakap-cakap tentang
“binatang peliharaan”

Memperhatikan alat peraga
“gambar binatang peliharaan”

Memperhatikan keeping
geometri segiempat (persegi,
persegi panjang, trapezium)

Anak mengamati keeping
geometri bentuk segiempat yang
disediakan guru

Meletakkan keeping geometri
di kelompok meja anak-anak

Anak mengambil keeping
geometri bentuk segi empat yang
diseddiakan guru

Mempersilahkan anak
bermain untuk membuat
gambar hewan dari bentuk
geometri yang sudah
disediakan guru di kelompok
mejanya

Anak menyusun keeping
geometri bentuk segi empat
(persegi, persegi panjang atau
trapezium) “teselasi” mengisi
permukaan datar (kertas/dus)
yang disediakan guru ukuran
8×10 cm

Member kesempatan anak
menceritakan hasil karyanya
di depan teman atau orang
lain

Anak menceritakan hasil
karyanya didepan teman atau
orang lain, lalu meletakkannya
di tempat yang sudah disediakan
guru

Mengingatkan anak untuk
merapikan kembali sisa/alat
bermain

Membereskan dan
mengembalikan sisa bahan
ketempat yang disediakan

Bernyanyi persiapan istirahat Bersam-sama menyanyi sebelum
makan

3 Istirahat Mengkondisikan anak untuk
cuci tangan, persiapan makan
dan minum, kembali kekelas

Anak tertib cuci tangan, berdia
sebelum makan, lalu kembali ke
kelas

4 penutup Review, menanyakan kembali Anak mengingat kembali
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pengalaman bermainnya pengalaman mainnya hari ini,
manjawab pertanyaan guru

Menyanyikan lagu
“kelinciku”

Mengulang bersama menyanyi
lagu kelinciku

Berdoa persiapan pulang,
ucap janji pulang sekolah,
salam

Berdoa bersama, ucapkan janji
pulang sekolah, pulang dengan
tertib

Metode :

a. Tanya jawab tentang binatang peliharaan
b. Unjuk kerja menyanyi
c. Pemberian tugas menyusun keping geometri “teselasi”
d. Praktek langsung bermain bentuk geometri

Media :

a. Macam-macam binatang peliharaan
b. Keping deomtri bentuk segiempat : persegi, persegi panjang, trapezium,

kertas karton ukuran 8×10 cm

Mengetahui
Kepala RA Syech Abdul Wahid peneliti

Ending, S.Pd.I Waode Nursyamsiah
NIP.19722211222002122001
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Lampiran 2: rencana kegiatan harian siklius II

Hari : Kamis, 8 september 2011
Tema : Binatang
Sub tema : manfaat binatang peliharaan
Tujuan : dengan penerapan kegiatan bermain ragam bentuk

geometri anak menjadi kreatif
Indicator :
a. Mencipakan bentuk binatang dari tangram
b. Melaksanakan tugas sendiri, membuat bentuk dari bagian tangram
c. Menceritakan pengalaman

Langkah-langkah pembelajaran

No Kegiatan Kegiatan Guru Kegiatan anak
1 Pembukaan Berbaris Membentuk 2 barisan

dipimpin seorang teman
Berdoa, ucap sa;am, absen
kehadiran

Bersama berdoa sebelum
belajar, menjawab salam,
memperhatikan absen

Sebutkan hari ini, Kamis 8
september 2011 dan agenda
kegiatan, yaitu menyanyi,
menyebut manfaat binatang
peliharaan, bermain puzzle
tangram, menceritakan hasil
karya, mengapresiasikan

Mendengarkan agenda yang
diucapkan guru, menyanyi
lagu “kukuruyuk” bersama-
sama

2 Inti Apersepsi, mengkondisikan
anak untuk siap belajar

Menjawab pertanyaan guru

Memperlihatkan alat peraga,
menjelaskan tentang manfaat
dari memelihara bdinatang
peliharaan

Menyimak dan mengamati
alat peraga yang disediakan
guru

Menyediakan alat puzzle
tangram, membagikannya pada
semua anak

Mendapat puzzle tangram
masing-masing satu dari guru

Memberikan kesempatan pada Bermain puzzle tangram yang
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anak bermain dengan puzzle
tangram

disediakan guru,
menyusunnya sesuai minat

Memberikan kesemkpatan
pada anak untuk menceritakan
hasil karyanya

Menceritakan hasil karyanya
didepan teman/orang lain

Memamerkan hasil karya anak Menempelkan hasil karyanya
masing-masing

Mengingatkan anak untuk
kmerapikan kembali alat yang
sudah digunakan

Mengembalikan alat yang
sudah digunakan, merapikan
kembali sisa bahan puzzle
tangram

3 Istirahat Mengkondisikan anak untu
cuci tangan, berdoa, persiapan
makan dan minum

Cuci tangan dengan tertib,
berdoa sebelum makan dan
minum, berdoa kembali
setelah makan

4 Penutup Menanyakan pengalaman anak
bagaimana hari ini

Anak menjawab sesuai yang
dialaminya

Berdoa persiapan pulang, ucap
janji pulang sekolah dan salam

Berdoa bersama dengan
khusu’, ucapkan janji pulang
sekolah, lalu salam

Metode :

a. Tanya jawab tentang informasi yang diperoleh dari
manfaat binatang peliharaan

b. Praktek langsung bermain dengan media tangram

Media :

a. Alat peraga gambar binatang peliharaan
b. Bentuk geometri tangram

Mengetahui

Kepala RA syaikh Abdul Wahid peneliti

Endang, S.Pd.I Waode Nur Syamsiah
NIP. 19722211222002122001
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Lampiran 3: rencana kegiatan harian siklus III

Hari/tanggal : Selasa, 13 September 2003
Tema : Tanaman
Sub tema : Tanaman Hias
Tujuan : Dengan penerapan kegiatan ragam bentuk geometri anak

menjadi kreatif
Indikator :

a. Melaksanakan tugas sendiri
b. Membuat gambar tanaman dengan bermain ragam bentuk

geometri
c. Menceritakan gambar yang dibuat sendiri

Materi :

a. Aku suka menanam pohon
b. Lagu “menanam jagung”

Kegiatan :

a. Mengenalkan macam-macam tanaman
b. Menyanyi lagu “menanam jagung”
c. Menyediakan sehelai gambar pohon jagung
d. Menyediakan /membagikan ragam bentuk geometri

Langkah-langkah pembelajaran

1 pembukaan berbaris Membentuk dua barisan dipimpin
seorang teman
Bersama berdoa sebelum belajar,
manjawab salam, memperhatikan
absen
Mendengarkan penjelasan guru,
kegiatan hari ini tentang aku suka
menanam pohon, bermain ragam
bentuk geometri, mengulang
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menyanyi lagu “menanam jagung”
Mendengar dan menjawab
pertanyaan guru
Menyelesaikan menyambung
titik-titik gambar jagung, lalu
bermain dengan ragam bentuk
geometridengan menyusunnya di
temapatr


