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A. Deskripsi Kegiatan Awal

Sebelum penelitian tindakan dilaksanakan, terlebih dahulu peneliti melakukan

pertemuan dengan kepala sekolah dan guru kelompok B serta guru-guru PAUD TK Al-aqsho

desa lamomea kec. Konda. Dari hasil pertemuan tersebut peneliti memberikan beberapa

keterangan/informasi tentang tahap-tahap pelaksanaan kegiatan dan hasil yang diinginkan

guna tercapainya pelaksanaan kegiatan tersebut. Selanjutnya guru kelompok B PAUD TK Al-

aqsho bersama peneliti sepakat berkolaborasi dan bersama-sama menjadi mitra dalam

penelitian tersebut. Setelah itu peneliti dan guru kelompok B bersama-sama menyusun

Rencana Pelasanaan Pembelajaran Harian (RPPH).

Berdasarkan perencanaan tindakan yang dilakukan maka penelitian diawali dengan

kegiatan penilaian tes awal dengan tujuan untuk mengetahui dan memperoleh gambaran

mengenai kemampuan kognitif anak didik. Peneliti bersama guru melakukan pencatatan nilai

pada instrumen penilaian yang sesuai dengan standar penilaian yang diberikan yaitu

pemberian nilai bintang 4 (****=BSB/Berkembang Sangat Baik) bintang 3

(***=BSH/Berkembang Sesuai Harapan) bintang 2 (***=MB/Mulai Berkembang) dan

bintang 1 (*=BB/Belum Berkembang). Peneliti bersama-sama dengan guru melakukan

evaluasi penilaian, mengumpulkan dan merangkum data-data yang diperoleh dari anak didik

yang berjumlah 17 orang anak didik, lalu melakukan analisis data dan menentukan nilai akhir

anak didik dalam meningkatkan kemampuan kognitif melalui permainan dadu kompleks pada

anak kelompok B PAUD TK Al-aqsho Lamomea Kec.Konda.

Pada kegiatan penelitian tindakan kelas (PTK) dilaksanakan sebanyak dua siklus,

setiap siklus diadakan tiga kali pertemuan yang diawali dengan observasi awal. Adapun

jadwal yang telah disusun oleh peneliti dan guru kelompok B adalah pada siklus I pertemuan

(1) Senin, 12 Februari 2018 pertemuan (2) Selasa, 13 Februari 2018 pertemuan (3) Rabu 14

Februari 2018 dan siklus II pertemuan (1) Senin, 18 Februari 2018 pertemuan (2) Selasa, 19

Februari 2018 pertemuan (3) Rabu, 20 Februari 2018

Pada hari Kamis 8 Februari 2018 diadakan tes awal kepada anak didik untuk

mengetahui kemampuan awal mereka. Hasil yang diperoleh pada kemampuan awal sebelum

tindakan, akan dibandingkan dengan hasil setelah tindakan melalui kegiatan bermain dadu

kompleks. Perbandingan bertujuan untuk menunjukkan adanya peningkatan sebelum dan

sesudah dilakukan tindakan pada anak didik kelompok B PAUD TK Al-aqsho Lamomea

Kec.Konda.
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1. Deskripsi Hasil Pelaksanaan Tindakan Siklus I

a. Perencanaan tindakan siklus I

Tahap perencanaa siklus I adalah menyusun rencana tindakan yang akan dilaksanakan

selama I siklus. Dalam tahapan ini peneliti mengadakan pertemuan dengan guru kelompok B

sebagai rekan peneliti dalam penelitian ini untuk membahas beberapa persiapan/perencanaan

kegiatan disiklus I.

Adapun hal-hal yang didiskusikan adalah sebagai berikut:

1) Penelliti menyamakan persepsi dengan guru kelompok B mengenai kegiatan penelitian

yang akan dilakukan.

2) Membuat lembaran observasi untuk guru dan anak

3) Peneliti menyusun desain-desain model alat peraga/media dalam rangka meningkatkan

kemampuan kognitif anak.

4) Menyediakan media pembelajaran yang akan digunakan

5) Peneliti mengusulkan rencana kegiatan pembelajaran yang tertuang dalam Rencana

Program Pembelajaran Harian (RPPH)

6) Guru mengusulkan model instrumen yang akan digunakan berisi beberapa indikator

penilaian kemampuan kognitif anak.

7) Menyiapkan instrumen penilaian kemampuan kognitif yang terdiri dari enam indikator.

b. Pelaksanaan Tindakan

Tindakan siklus I dilaksanakan tiga kali pertemuan yaitu Senin, 12 Februari 2018

Selasa, 13 Februari 2018 dan Rabu, 14 Februari 2018

1) Pertemuan 1

Siklus I pertemuan 1 dilaksanakan pada hari senin, 12 Februari 2018 guru

mengajarkan tema Rekreasi sub tema Kendaraan tema spesifik Kendaraan Darat dan

dilaksanakan sesuai dengan rencana pelaksanaan. Adapun langkah-langkah kegiatan

pelaksanaan tindakan siklus I dalam penyajian materi kepada anak didik guru menyiapkan

bahan-bahan yang akan digunakan untuk permainan dadu kompleks, RPPH, lembar

observasi, lembar kerja anak (LKA). Langkah awal dalam kegiatan ini, guru menyambut

kedatangan anak dengan senyum ceria selanjutnya proses pembelajaran diawali dengan baris

berbaris di halaman sekolah, mengatur posisi duduk anak didik dikursi masing-masing,

sambil mengucapkan salam, bernyanyi dan berdoa bersama kemudian guru mengecek

kehadiran anak didik.

Sebelum masuk kegiatan inti guru memberikan apersepsi sesuai dengan tema hari itu

yaitu Rekreasi dengan sub tema Kendaraan dengan tema spesifik Kendaraan Darat. Setelah



68

apersepsi guru menjelaskan kegiatan yang akan dilaksanakan pada kegiatan inti, guru

menjelaskan aturan dalam kegiatan bermain dadu kompleks, menjelaskan aturan waktu

proses kegiatan belajar berlangsung dan memberikan motivasi belajar kepada anak didik.

Anak-anak diminta untuk tenang dan menyimak kegiatan yang akan dilaksanakan, guru

memperlihatkan media yang akan digunakan yaitu dadu angka kompleks dengan benner

angka dimana pada dadu tersebut terdapat angka disetiap sisinya yang angka tersebut bisa

dilepas untuk diganti dengan angka yang diinginkan, karena telah dipasangkan perekat pada

angka dan pada sisi dadu tempat angka dipasang. Pada benner juga telah dibuatkan kolom-

kolom angka 1-10.

Guru memperagakan cara bermain dadu kompleks dengan benner angka, anak-anak

berdiri membentuk lingkaran besar dan didalam lingkaran tersebut telah dibentangkan benner

angka, yang dimulai dengan menyanyikan lagu nama-nama Nabi, guru memulai dengan

memberikan dadu tersebut kepada anak kemudian anak memberikan dadu tersebut kepada

teman yang disampingnya, setelah lirik lagu berakhir maka berakhir pula dadu tersebut

dioperkan dan anak yang terakhir menerima dadu berhak melemparkan dadu ketengah

lingkaran.

Apabila dadu dilempar dan bagian sisi atas menunjukkan angkanya, maka anak akan

berlomba menuju kebenner yang menunjukkan angka yang sama pada dadu tersebut dan

berdiri diatas angka pada benner kemudian anak menyebutkan angkanya. Misalkan angka 4

yang ada diatas sisi dadu maka anak akan kebener yang menunjukkan angka 4 sambil berdiri

di atas benner yang menunjukkan angka 4 lalu berkata “4”

Kegiatan selanjutnya adalah meminta anak didik melaksanakan kegiatannya. Selama

proses kegiatan pembelajaran berlangsung, peneliti dan kolaborator mengamati anak yang

sedang melakukan kegiatan bermain dadu angka kompleks. Pada saat anak bermain, guru dan

peneliti mengamati dan mencatat perkembangan anak dari kegiatan yang dilaksanakan

disiklus I pertemuan 1 masih banyak anak yang kebingungan dalam bermain, contohnya pada

saat bermain mereka saling berebutan dadu dan ada anak yang  sudah melemparkan dadunya

sebelum lirik lagu berakhir. Hal ini disebabkan karena anak belum mengenal dan beradaptasi

dengan permaianan tersebut.

Setelah kegiatan selesai anak-anak kembali ke kursi masing-masing untuk

melanjutkan kegiatan pembelajaran, selanjutnya guru membagikan lembar kerja anak (LKA)

sebagai acuan evaluasi untuk mengetahui perkembangan kognitif anak pada hari itu. Setelah

kegiatan inti selesai dilanjutkan dengan membaca doa makan kemudian makan bersama,

setelah makan anak membaca doa sesudah makan kemudian istirahat dan bermain diluar
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ruangan kelas (bermain bebas). Pada kegiatan akhir kolaborator melakukan evaluasi kegiatan

sehari, bernyanyi, berdoa sebelum pulang dan salam.

2) Pertemuan 2

Siklus I pertemuan 2 dilaksanakan pada hari selasa, 13 Februari 2018, kegiatan pada

pertemuan ini merupakan lanjutan dari pertemuan 1 sesuai dengan 6 indikator penilaian yang

digunakan untuk mengetahui perkembangan masing-masing anak didik dalam permainan

dadu angka kompleks. Pada pertemuan ini guru mengajak anak didik untuk lebih focus

terhadap arahan dan petunjuk yang diberikan guru dengan memperhatikan alat/media peraga

untuk permainan dadu angka kompleks. Kegiatan awal proses pembelajaran diawali dengan

baris-berbaris, berdoa bersama, mengucapkan salam dan bernyanyi, mejelaskan aturan dalam

kegiatan bermain dadu angka kompleks, menjelaskan aturan waktu proses kegiatan

berlangsung dan memberikan motivasi belajar kepada anak didik.

Sebelum masuk kedalam kegiatan inti guru meminta kepada anak untuk mengingat

kembali tentang kegiatan sebelumnya, kemudian guru memberikan apersepsi sesuai dengan

tema hari itu. Setelah apersepsi guru menjelaskan tentang kegiatan yang akan dilaksanakan

pada kegiatan inti, anak-anak diminta untuk tenang dan menyimak kegiatan yang akan

dilaksanakan, guru memperlihatkan media yang akan digunakan yaitu dadu angka kompleks

dan benner angka kemudian guru memperagakan cara bermaian dadu angka kompleks

dimulai dari menyanyikan lagu “Kendaraan” langkah-langkah dalam permainan ini sama

dengan pertemuan 1. Pada pertemuan 2 ini sebagian anak sudah melaksanakan kegiatan

walaupun masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan, masih ada beberapa anak yang

selalu diarahkan dan mendapat bimbingan dari awal kegiatan sampai akhir kegiatan oleh

guru. Setelah selesai kegiatan dilanjutkan dengan membaca doa makan, kemudian makan

bersama setelah makan membaca doa sesudah makan anak istirahat dan bermain diluar

ruangan. Pada kegiatan akhir kolabolator melakukan evaluasi kegiatan sehari, bernyanyi,

berdoa sebelum pulang dan salam.

3) Pertemuan 3

Siklus I pertemuan 3 dilaksanakan pada hari Rabu, 14 Februari 2018. Pada pertemuan

ketiga ini, peneliti dan guru sepakat untuk mengganti alat peraga penunjang dari permainan

dadu angka kompleks agar anak-anak didik tidak merasa bosan dengan kegiatan bermain

yang monoton sehingga, dibuatlah kegiatan bermain ini bervariasi agar indikator yang

diharapkan dapat berhasil dan tercapai dengan baik. Di pertemuan ketiga ini pada kegiatan

permainan dadu angka kompleks alat pendampingnya menggunakan kartu angka yang
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bentuknya macam-macam geometri seperti segitiga, bundar dan persegi dengan berbagai

macam warna yang telah ditempelkan angka 1-10.

Kegiatan awal proses pembelajaran diawali dengan baris-berbaris, berdoa bersama,

mengucapkan salam dan bernyanyi, menjelaskan aturan dalam kegiatan bermain dadu angka

kompleks dengan alat pendamping kartu angka, menjelaskan aturan waktu proses kegiatan

belajar berlangsung dan memberikan motivasi belajar kepada anak didik.

Sebelum masuk pada kegiatan inti guru memberikan apersepsi sesuai dengan tema

hari itu, setelah apersepsi guru menjelaskan kegiatan yang akan dilaksanakan pada kegiatan

inti. Guru meminta kepada anak-anak untuk kehalaman  sekolah karena kegiatan ini akan

dilaksanakan diluar ruangan kelas, anak-anak diminta untuk tenang dan menyimak kegiatan

yang akan dilaksanakan sebelum kegiatan dilaksanakan guru memperlihatkan media yang

akan digunakan yaitu dadu angka kompleks dengan kartu angka dimana pada karu tersebut

terdapat angka.

Selanjutnya guru memperagakan cara bermain dadu angka kompleks dengan kartu

angka sebagai alat peraga pendamping dadu angka kompleks Guru meminta agar anak

membuat lingkaran besar dan didalam lingkaran tersebut telah disimpan kartu-kartu angka.

Guru memulai mengoper dadu ke anak kemudian dadu dioper secara bergiliran dari satu anak

ke anak lainnya diiringi lagu yang telah disepakati bersama. Setelah lirik lagu berakhir maka

anak yang mendapatkan atau menerima dadu diakhir lirik lagu, berhak melemparkan dadu ke

tengah lingkaran. Apabila dadu dilempar dan bagian atas menunjukkan angkanya maka anak

akan berlomba mencari dan mengambil kartu angka sesuai dengan angka yang ditunjukkan

oleh sisi dadu bagian atas kemudian anak menyebutkan angkanya.

Pada pertemuan 3 ini tampak sebagian anak sudah mulai memahami kegiatan yang

dilaksanakan, walaupun masih ada pula beberapa anak yang sering bertanya pada guru.

Setelah selesai kegiatan dilanjutkan dengan membaca doa makan kemudian makan bersama

setelah makan membaca doa sesudah makan anak istirahat dan bermain diluar ruangan. Pada

kegiatan akhir kolabolator melakukan evaluasi kegiatan sehari, bernyanyi, berdoa sebelum

pulang dan salam.

c. Observasi Tindakan

Selama pelaksanaan pembelajaran siklus I pertemuan 1, 2 dan 3 observer melakukan

pengamatan terhadap proses kegiatan pembelajaran. Kegiatan observasi adalah melakukan

kegiatan pemantauan langsung mengenai aktivitas guru, dalam mengorganisasi proses belajar

sambil bermain. Pada siklus I dapat dideskripsikan berlangsung cukup baik namun belum

sesuai dengan pencapaian indikator yang diinginkan. Dari enam indikator penilaian
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permainan dadu angka kompleks yang dilakukan guru, masih terdapat anak didik yang belum

memenuhi semua criteria penilaian dan menunjukkan hasil, dikarenakan anak-anak belum

mampu bermain dadu angka kompleks sesuai apa yang dijelaskan guru. Selain itu ada juga

anak yang mengeluh susah dan tidak mau melaksanakan kegiatan pembelajarannya.

Berdasarkan dari hasil pengamatan pada siklus I, aspek penilaian terhadap komponen

indicator diperoleh hasil bahwa sebagian besar anak didik masih kurang mampu

melaksanakan kegiatan yaitu pembelajaran koqnitif melalui permainan dadu angka kompleks,

masih ada anak yang belum bisa melakukan permainan dengan benar dan hanya senyum

memperhatikan teman-temannya yang seru bermain ,berdasarkan pengamatan langsung di

lapangan aktifitas anak didik dalam melakukan kegiatan pembelajaran koqnitif melalui

permainan dadu angka kompleks menunjukan bahwa masih ada beberapa anak yang belum

mengerti dan belum menunjukkan hasil yang baik, rata-rata masih memiliki nilai BSH, MB

dan BB.

Hasil observasi terhadap aktivitas guru pada siklus I selama tiga kali pertemuan

adalah sebagai berikut:

1) Guru telah mengajak anak berbaris

2) Guru tiah memulai pembelajaran dengan baik, yaitu mengucapkan salam, berdoa,

membaca surah-surah pendek, bernyanyi bersama anak didik sebelum belajar,

mengabsen kehadiran anak didik

3) Guru belum maksimal menyiapkan alat dan bahan untuk kegiatan belajar

4) Guru kurang memperkenalkan media dadu angka kompleks pada anak didik

5) Guru telah memperagakan cara bermain dadu angka kompleks

6) Guru hanya membimbing sebagian anak yang mengalami kesulitan

7) Guru telah menilai kegiatan belajar anak

8) Guru telah mendokumentasikan kegiatan bermain dadu angka kompleks

9) Guru telah mengajak anak untuk mencuci tangan sebelum makan

10) Guru telah mempersilahkan anak makan

11) Guru telah meminta anak untuk membaca doa seudah makan

12) Guru telah mempersilahkan anak bermain

13) Guru telah melakukan tanya jawab tentang kegiatan hari ini

14) Guru telah mengajak anak bernyanyi, berdoa dan mengucap salam sebelum pulang

Hasil observasi terhadap aktifitas anak yang diamati pada aktivitas kelompok

B adalah sebagai berikut:

1) Semua anak didik telah ikut baris berbaris
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2) Semua anak didik mengucapkan salam, berdoa, membaca surah-surah pendek, bernyanyi

dengan baik.

3) Semua anak mendengarkan saat guru mengabsen nama mereka

4) Sebagian anak memperhatikan saat guru menjelaskan kegiatan yang akan dilaksanakan

5) Sebagian anak mengikuti kegiatan bermain dadu angka kompleks

6) Sebagian anak aktif melakukan kegiatan bermain dadu angka kompleks

7) Sebagian anak bertanya kepada ibu guru jika mengalami kesulitan dalam kegiatan

bermain dadu angka kompleks

8) Semua anak mencuci tangan sebelum makan

9) Semua anak berdoa sebelum dan sesudah makan

10) Semua anak makan bersama

11) Semua anak bermain

12) Sebagian anak bercerita tentang kegiatan hari ini

13) Semua anak bernyanyi, berdoa dan salam sebelum pulang

d. Refleksi Tindakan

Pada tahap refleksi ini, peneliti melakukan perbandingan dengan melihat tabel

hasil obervasi sebelum dilakukan tindakan dan pada pelaksanaan tindakan siklus I.

Peningkatan kemampuan kognitif pada anak kelompok B dapat dilihat melalui persentase

yang diperoleh pada pratindakan hingga siklus I. Peneliti bersama kolaborator mendiskusikan

mengenai kegiatan yang telah di laksanakan dari pertemuan pertama hingga pertemuan

ketiga, kemudian menjabarkan permasalahan apa saja yang menjadi kendala pada siklsus I

sehingga belum dapat mencapai target yang di tetapkan.

Hasil analisis terhadap aktifitas anak didik  yang muncul pada tindakan siklus I

menjadi bahan refleksi tindakan pada siklus II berdasarkan hasil observasi aktifitas anak

selama tindakan siklus I adalah sebagai berikut:

1) Anak masih bingung mengoper bola secara bergiliran

2) Masih ada sebagian anak yang mengalami kesulitan dalam mencocokkan angka yang ada

didadu dengan yang ada dibenner

3) Masih ada sebagian anak yang memerlukan bimbingan guru dalam meyebutkan dan

mengingat angka pada dadu dan kartu angka/benner angka

4) Guru harus mengoptimalkan terlaksananya seluruh pembelajaran yang direncanakan

pada rencana kegiatan harian.

5) Guru harus lebih memotivasi anak pada awal pembelajaran
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6) Guru harus memberikan penghargaan bagi anak yang menunjukkan proses pembelajaran

yang baik.

Melihat kekurangan yang ada serta kemampuan kognitif secara klasikal pada tindakan

siklus I yang belum memenuhi indikator keberhasilan yang di tetapkan dalam penelitian ini,

maka peneliti dan kolaborator bersepakat bahwa penelitian ini akan di lakukan pada tindakan

siklus II.

2. Deskriptif Hasil Tindakan Siklus II

a. Perencana Tindakan Siklus I

Berdasarkan hasil observasi dan evaluasi pada tahap siklus I, maka peneliti bersama

guru merencanakan tindakan siklus II yang merupakan kelanjutan dari tindakan siklus I.

Langkah-langkah yang harus dilakukan peneliti dalam tahap perencanaan ini adalah peneliti

melakukan diskusi dengan kolaborator atau guru kelompok tentang kekurangan-kekurangan

yang ada pada silkus I yang akan diperbaiki dan dilaksanakan pada siklus II. Peneliti bersama

guru merencanakan pada siklus II ini akan dilaksanakan tiga kali pertemuan. Pertemuan (1)

pada hari Senin, 18 Februari 2018, pertemuan (2) pada hari Selasa, 19 Februari 2018 dan

pertemuan (3) pada hari Rabu, 20 Februari 2018.

Pada siklus II kembali peneliti dan kolabolator menyiapkan beberapa hal yang akan

di gunakan dalam kegiatan siklus II:

1) Rencana Program Pembelajaran Harian (RPPH) siklus II unruk pertemuan pertama,

pertemuan kedua dan pertemuan ketiga

2) Meyediakan media pembelajaran yang akan di gunakan

3) Membuat lembar observasi untuk guru dan anak

4) Menyediakan instrumen penilaian kemampuan kognitif yang terdiri dari 6 indikator

b. Pelaksanaan Tindakan

Pelaksanaan tindakan siklus II terdiri atas tiga kali pertemuan, pertemuan (1) pada

hari Senin, 18 Februari 2018, pertemuan (2) pada hari Selasa, 19 Februari 2018 dan

pertemuan (3) pada hari Rabu, 20 Februari 2018.

1) Pertemuan 1

Siklus II pertemuan 1 dilaksanakan pada hari Senin, 18 Februari 2018 guru

mengajarkan tema Rekreasi sub tema Kendaraan tema spesifik Kendaraan Laut dan

dilaksanakan sesuai dengan rencana pelaksanaan. Adapun langkah-langkah kegiatan

pelaksanaan tindakan siklus II dalam penyajian materi kepada anak didik, guru menyiapkan

bahan-bahan yang akan digunakan untuk permainan dadu angka kompleks, RPPH, lembar

observasi, lembar kerja anak (LKA). Langkah awal dalam kegiatan ini, guru menyambut
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kedatangan anak dengan senyum ceria, selanjutnya proses pembelajaran diawali dengan baris

berbaris di halaman sekolah, mengatur posisi duduk anak didik dikursi masing-masing,

sambil mengucapkan salam, bernyanyi dan berdoa bersama, selanjutnya guru mengecek

kehadiran anak didik.

Sebelum masuk kegiatan inti guru memberikan apersepsi sesuai dengan tema hari itu

yaitu Rekreasi dengan sub tema Kendaraan dengan tema spesifik Kendaraan Laut. Setelah

apersepsi guru menjelaskan kegiatan yang akan dilaksanakan pada kegiatan inti, guru

menjelaskan aturan dalam kegiatan bermain dadu angka kompleks, menjelaskan aturan waktu

proses kegiatan belajar berlangsung dan memberikan motivasi belajar kepada anak didik.

Anak-anak diminta untuk tenang dan menyimak kegiatan yang akan dilaksanakan,

guru memperlihatkan media yang akan digunakan yaitu dadu angka kompleks dengan benner

ular tangga dimana pada dadu tersebut terdapat angka disetiap sisinya yang angka tersebut

bisa dilepas untuk diganti dengan angka yang diinginkan karena telah dipasangkan perekat

pada angka dan pada sisi dadunya tempat angka dipasang. Pada benner juga telah dibuatkan

kolom-kolom angka dan terdapat gambar ular dan tangga.

Pada siklus II pertemuan I kembali peneliti mengganti media pendamping dadu yaitu

menggunakan benner ular tangga, ini dimaksudkan agar 6 indikator yang diharapkan dapat

tercapai dengan baik dan maksimal, salah satu sasaran indikatornya adalah anak didik dapat

berhitung dengan baik dan benar dan media pendamping dadu yang sangat tepat digunakan

adalah benner ular tangga.

Guru memperagakan cara bermain dadu kompleks dengan ular tangga, Kegiatan

selanjutnya adalah meminta anak didik melaksanakan kegiatannya. Selama proses kegiatan

pembelajaran berlangsung, peneliti dan kolaborator mengamati anak yang sedang melakukan

kegiatan bermain dadu angka kompleks. Pada saat anak bermain, guru dan peneliti

mengamati dan mencatat perkembangan anak dari kegiatan yang dilaksanakan disiklus II

pertemuan 1 pada kegiatan ini anak-anak sangat senang dan bersemangat sehingga kelihatan

bahwa anak-anak aktif dalam kegiatan belajarnya melalui bermain dadu angka kompleks.

Setelah kegiatan selesai anak-anak kembali ke kursi masing-masing untuk melanjutkan

kegiatan pembelajaran selanjutnya guru membagikan lembar kerja anak (LKA) sebagai acuan

evaluasi untuk mengetahui perkembangan kognitif anak pada hari itu. Setelah kegiatan inti

selesai dilanjutkan dengan membaca doa makan kemudian makan bersama setelah makan

anak membaca doa sesudah makan kemudian istirahat dan bermain diluar ruangan kelas

(bermain bebas). Pada kegiatan akhir kolaborator melakukan evaluasi kegiatan sehari,

bernyanyi, berdoa sebelum pulang dan salam.
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2) Pertemuan 2

Siklus II pertemuan 2 dilaksanakan pada hari Selasa, 19 Februari 2018 guru

mengajarkan tema Rekreasi sub tema Kendaraan tema spesifik Kendaraan Laut dan

dilaksanakan sesuai dengan rencana pelaksanaan adapun langkah-langkah kegiatan

pelaksanaan tindakan siklus II dalam penyajian materi kepada anak didik, guru menyiapkan

bahan-bahan yang akan digunakan untuk permainan dadu angka kompleks, RPPH, lembar

observasi, lembar kerja anak (LKA). Langkah awal dalam kegiatan ini, guru menyambut

kedatangan anak dengan senyum ceria, selanjutnya proses pembelajaran diawali dengan baris

berbaris di halaman sekolah, mengatur posisi duduk anak didik dikursi masing-masing,

sambil mengucapkan salam, bernyanyi dan berdoa bersama, selanjutnya guru mengecek

kehadiran anak didik.

Sebelum masuk kegiatan inti guru memberikan apersepsi sesuai dengan tema hari itu

yaitu Rekreasi dengan sub tema Kendaraan dengan tema spesifik Kendaraan Laut. Setelah

apersepsi guru menjelaskan kegiatan yang akan dilaksanakan pada kegiatan inti, guru

menjelaskan aturan dalam kegiatan bermain dadu angka kompleks, menjelaskan aturan waktu

proses kegiatan belajar berlangsung dan memberikan motivasi belajar kepada anak didik.

Anak-anak diminta untuk tenang dan menyimak kegiatan yang akan dilaksanakan, guru

memperlihatkan media yang akan digunakan yaitu dadu angka kompleks dengan benner ular

tangga dimana pada dadu tersebut terdapat angka disetiap sisinya yang angka tersebut bisa

dilepas untuk diganti dengan angka yang diinginkan karena telah dipasangkan perekat pada

angka dan pada sisi dadunya tempat angka dipasang. Pada benner juga telah dibuatkan

kolom-kolom angka dan terdapat gambar ular dan tangga.

Guru memperagakan cara bermain dadu angka kompleks dengan ular tangga, Guru

akan membagi anak kedalam beberapa kelompok setiap kelompok terdiri dari dua orang anak

, ada yang melempar dadu dan ada yang sebagai pionnya. Apabila dadu dilemparkan dan sisi

dadu yang atas akan menunjukkan berapa kali anak akan melompat ke dalam benner tersebut

misalkan sisi atas menunjukkan angka 5 maka anak akan melompat sebanyak lima kali di

dalam kotak benner tersebut. Setiap lompatan mengarah kepada angka yang lebih tinggi

apabila dalam permainan ini anak menemukan gambar tangga maka anak berhak naik ke atas

yang menunjukkan angka yang tinggi. Dan sebaliknya apabila dalam permainan ini anak

menemukan gambar ular dalam lompatannya maka anak harus turun ke angka yang lebih

rendah. Anak yang duluan sampai ke angka yang paling tinggi dan menyelesaikan

permainannya maka anak tersebut yang akan menjadi pemenangnya.
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Kegiatan selanjutnya adalah meminta anak didik melaksanakan kegiatannya. Selama

proses kegiatan pembelajaran berlangsung, peneliti dan kolaborator mengamati anak yang

sedang melakukan kegiatan bermain dadu angka kompleks. Pada saat anak bermain, guru dan

peneliti mengamati dan mencatat perkembangan anak dari kegiatan yang dilaksanakan

disiklus II pertemuan 2, pada kegiatan ini anak-anak sangat senang dan bersemangat sehingga

kelihatan bahwa anak-anak aktif dalam kegiatan belajarnya melalui permainan dadu angka

kompleks. Pada pertemuan kedua ini anak-anak sudah menunjukkan perkembangan

kognitifnya, dalam capaian indikatornya menunjukkan perkembangan yang sangat baik.

Setelah kegiatan selesai anak-anak kembali ke kursi masing-masing untuk melanjutkan

kegiatan pembelajaran, selanjutnya guru membagikan lembar kerja anak (LKA) sebagai

acuan evaluasi untuk mengetahui perkembangan kognitif anak pada hari itu. Setelah kegiatan

inti selesai dilanjutkan dengan membaca doa makan kemudian makan bersama setelah makan

anak membaca doa sesudah makan kemudian istirahat dan bermain diluar ruangan kelas

(bermain bebas). Pada kegiatan akhir kolaborator melakukan evaluasi kegiatan sehari,

bernyanyi, berdoa sebelum pulang dan salam.

3) Pertemuan 3

Siklus II pertemuan 3 dilaksanakan pada hari Rabu, 20 Februari 2018 guru

mengajarkan tema Rekreasi sub tema Kendaraan tema spesifik Kendaraan Laut dan

dilaksanakan sesuai dengan rencana pelaksanaan adapun langkah-langkah kegiatan

pelaksanaan tindakan siklus II dalam penyajian materi kepada anak didik guru menyiapkan

bahan-bahan yang akan digunakan untuk permainan dadu angka kompleks, RPPH, lembar

observasi, lembar kerja anak (LKA). Langkah awal dalam kegiatan ini, guru menyambut

kedatangan anak dengan senyum ceria, selanjutnya proses pembelajaran diawali dengan baris

berbaris di halaman sekolah, mengatur posisi duduk anak didik di kursi masing-masing,

sambil mengucapkan salam, bernyanyi dan berdoa bersama, selanjutnya guru mengecek

kehadiran anak didik.

Sebelum masuk kegiatan inti guru memberikan apersepsi sesuai dengan tema hari itu

yaitu Rekreasi dengan sub tema Kendaraan dengan tema spesifik Kendaraan Laut. Setelah

apersepsi guru menjelaskan kegiatan yang akan dilaksanakan pada kegiatan inti, guru

menjelaskan aturan dalam kegiatan bermain dadu angka kompleks, menjelaskan aturan waktu

proses kegiatan belajar berlangsung dan memberikan motivasi belajar kepada anak didik.

Anak-anak diminta untuk tenang dan menyimak kegiatan yang akan dilaksanakan, guru

memperlihatkan media yang akan digunakan yaitu dadu angka kompleks dengan alat peraga

pendamping yaitu penutup botol warna-warni pada dadu tersebut terdapat angka disetiap
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sisinya yang angka tersebut bisa dilepas untuk diganti dengan angka yang diinginkan karena

telah dipasangkan perekat pada angka dan pada sisi dadunya tempat angka dipasang.

Guru memperagakan cara bermain dadu kompleks dengan tutup botol, Guru meminta

agar anak membuat lingkaran besar dan didalam lingkaran tersebut telah disimpan penutup-

penutup botol guru memulai mengoper dadu keanak kemudian dadu dioper secara bergilir

dari satu anak keanak lainnya diiringi lagu yang telah disepakati bersama setelah lirik lagu

berakhir maka anak yang mendapatkan atau menerima dadu diakhir lirik lagu berhak

melemparkan dadu ke tengah lingkaran apabila dadu dilempar dan bagian atas menunjukkan

angkanya maka anak akan berlomba mengambil penutup botol sebanyak angka yang

ditujukkan pada sisi dadu bagian atas, misalkan sisi dadu bagian atas menunjukkan angka 6

maka anak akan mengambil penutup botol sebanyak 6

Kegiatan selanjutnya adalah meminta anak didik melaksanakan kegiatannya. Selama

proses kegiatan pembelajaran berlangsung, peneliti dan kolaborator mengamati anak yang

sedang melakukan kegiatan bermain dadu angka kompleks. Pada saat anak bermain, guru dan

peneliti mengamati dan mencatat perkembangan anak dari kegiatan yang dilaksanakan

disiklus II pertemuan 3.

Pada kegiatan ini anak-anak sangat senang dan bersemangat sehingga kelihatan

bahwa anak-anak aktif dalam kegiatan belajarnya melalui bermain dadu angka kompleks,

pada pertemuan ketiga ini anak-anak sudah menunjukkan perkembangan kognitifnya, dalam

capaian indikatornya menunjukkan perkembangan yang sudah sangat baik, hal ini tampak

dari banyaknya anak yang mampu menyelesaikan kegiatannya dan ada pula sebagian anak

yang membantu temannya dalam menyelesaikan kegiatannya dan hanya beberapa anak yang

membutuhkan bimbingan dari guru . Setelah kegiatan selesai anak-anak kembali ke kursi

masing-masing untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran selanjutnya guru membagikan

lembar kerja anak (LKA) sebagai acuan evaluasi untuk mengetahui perkembangan kognitif

anak pada hari itu. Setelah kegiatan inti selesai dilanjutkan dengan membaca doa makan

kemudian makan bersama setelah makan anak membaca doa sesudah makan kemudian

istirahat dan bermain diluar ruangan kelas (bermain bebas). Pada kegiatan akhir kolaborator

melakukan evaluasi kegiatan sehari, bernyanyi, berdoa sebelum pulang dan salam.

c. Observasi Tindakan

Selama pelaksanaan pembelajaran siklus II pertemuan 1,2 dan 3 observer melakukan

pengamatan terhadap proses kegiatan pembelajaran. Kegiatan observasi adalah melakukan

kegiatan pemantauan langsung mengenai aktivitas guru dalam mengorganisasi proses belajar

sambil bermain anak didik dalam mengikuti proses pembelajarannya. Pada siklus II dapat
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dideskripsikan berlangsung sangat baik. Hasil observasi pada pelaksanaan siklus II

mengalami kemajuan di banding siklus I, hal ini terlihat dari hasil observasi yang

menunjukkan bahwa semua anak tampak aktif dalam kegiatan, dan dari hasil evaluasi dengan

6 indikator penilaian untuk menilai keberhasilan yang dicapai anak didik dan meningkatkan

koqnitif anak dalam kegiatan permainan dadu angka kompleks pada anak didik kelompok B.

Hasil observasi terhadap aktivitas guru pada silus II selama tiga kali pertemuan adalah

sebagai berikut:

1) Guru telah mengajak anak berbaris

2) Guru telah memulai pembelajaran dengan baik, yaitu mengucapkan salam, berdoa,

membaca surah-surah pendek, bernyanyi bersama anak didik sebelum belajar,

mengabsen kehadiran anak didik

3) Guru telah menyiapkan alat dan bahan untuk kegiatan belajar

4) Guru telah memperkenalkan media dadu angka kompleks pada anak didik

5) Guru telah memperagakan cara bermain dadu angka kompleks

6) Guru telah membimbing anak yang mengalami kesulitan

7) Guru telah menilai kegiatan belajar anak

8) Guru telah mendokumentasikan kegiatan bermain dadu angka kompleks

9) Guru telah mengajak anak untuk mencuci tangan sebelum makan

10) Guru telah mempersilahkan anak makan

11) Guru telah meminta anak untuk membaca doa seudah makan

12) Guru telah mempersilahkan anak bermain

13) Guru telah melakukan tanya jawab tentang kegiatan hari ini

14) Guru telah mengajak anak bernyanyi, berdoa dan mengucap salam sebelum pulang

Hasil observasi terhadap aktifitas anak yang diamati pada aktivitas kelompok

B adalah sebagai berikut:

1) Semua anak didik telah ikut baris berbaris

2) Semua anak didik mengucapkan salam, berdoa, membaca surah-surah pendek, bernyanyi

dengan baik.

3) Semua anak mendengarkan saat guru mengabsen nama mereka

4) Semua anak memperhatikan saat guru menjelaskan kegiatan yang akan dilaksanakan

5) Semua anak mengikuti kegiatan bermain dadu angka kompleks

6) Sebagian anak aktif melakukan kegiatan bermain dadu angka kompleks

7) Sebagian anak bertanya kepada ibu guru jika mengalami kesulitan dalam kegiatan

bermain dadu angka kompleks
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8) Semua anak mencuci tangan sebelum makan

9) Semua anak berdoa sebelum dan sesudah maka

10) Semua anak makan bersama

11) Semua anak bermain

12) Sebagian anak bercerita tentang kegiatan hari ini

13) Semua anak bernyanyi, berdoa dan salam sebelum pulang

d. Refleksi

Refleksi pada kegiatan penelitian ini adalah evaluasi terhadap tindakan yang

dilakukan pada siklus II. Kegiatan pada siklus II berlangsung dengan tertib dan

menyenangkan tampak anak-anak sangat antusias, bersemangat dan menyenangi kegiatan

tersebut serta kemampuan kognitif anak mengalami peningkatan dibandingkan dengan siklus

sebelumnya hal ini dikarenakan peneliti sudah dapat membaca situasi setiap anak sehingga

dapat mengubah situasi belajar dan kemampuan kognitif anak mengalami peningkatan

dibandingkan dengan siklus sebelumnya.

Hal utama yang membuat penelitian ini berhasil adalah, bermain dadu angka

kompleks dapat meningkatkan kognitif dan motivasi anak untuk lebih giat lagi belajar

berhitung, hal ini diketahui dari pengakuan orang tua kepada guru bahwa anak yang tadinya

tidak memiliki keinginan untuk belajar berhitung jadi semangat untuk belajar di rumah,

sehingga hal ini membuat penelitian ini berhasil namun kedua anak yang tidak berhasil itu

karena anak yang bernama Fauzan anaknya sangat pemalu sekali, hampir suaranya tidak

pernah didengar pada setiap pertemuan ditanyapun sangat sulit untuk menjawab

perkembangannya sangat lambat dibanding dengan teman-temannya yang lain,

komunikasinya sangat kurang dia lebih memilih untuk berdiam diri daripada bergabung

dengan teman-teman yang lain dia hanya berteman dengan anak yang bernama Denis

ditambah lagi jumlah anak laki-laki dikelas tersebut lebih sedikit dibanding dengan jumlah

anak perempuannya, yaitu 2: 15 dua orang anak laki-laki dan lima belas orang anak

perempuan, sedangkan anak yang bernama Nahwa diakibatkan karena kemampuan untuk

mengingat sangat rendah ditambah lagi kurangnya perhatian orang tua di rumah, karena anak

tersebut dititipkan di rumah neneknya sedangkan orang tuanya sudah menikah lagi dan ikut

dengan suaminya ke kota lain dan kadang hanya dijenguk sebulan sekali itupun hanya

beberapa hari kemudian pergi lagi , hal ini diperoleh dari pengakuan neneknya sendiri serta

tetangga anak tersebut, dan yang paling nyirisnya lagi kadang anak tersebut tidak mandi

kesekolah dan masih berbau pesing ini mengakibatkan tidak ada anak yang mau berteman

dengannya.
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Berdasarkan hasil observasi yang diperoleh dari tindakan Siklus I,

kekurangan yang ada pada Siklus II sudah dapat teratasi dengan baik, sehingga kemampuan

kognitif anak menjadi lebih baik dari siklus sebelumnya. Persentase keberhasilan pada

peningkatan kemampuan kognitif melalui permainan dadu angka kompleks telah mencapai

indikator keberhasilan yaitu anak yang berada pada kriteria Berkembang Sangat Baik (BSB)

dan Berkembang Sesuai Harapan (BSH) sebanyak 15 anak dari 17 anak atau 88,23%. Hasil

tersebut dapat dikatakan berhasil karena telah melebihi dari indikator keberhasilan penelitian

tindakan kelas yang menjadi acuan dalam penelitian ini  yaitu 75%. Oleh karena itu,

peningkatan kemampuan kognitif melalui permainan dadu angka kompleks pada anak

Kelompok B PAUD TK Al-aqsho Lamomea Kec. Konda tidak perlu dilanjutkan lagi ke

siklus berikutnya.
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LAMPIRAN I

STANDAR PERKEMBANGAN ANAK USIA DINI

ASPEK
PERKEMBANGAN

STANDAR
PERKEMBANGAN

PERKEMBANGAN
DASAR

INDIKATOR

Moral Dan Nilai-Nilai
Agama

Anak mampu melakukan
perilaku keagamaan secara
berurutan

Anak mulai mampu
membedakan perilaku baik
dan buruk

 Dapat berdoa, bersyair, dan
menyanyikan lagu-lagu
keagamaan

 Terbiasa melakukan ibadah

 Dapat mengenal dan
menyayangi ciptaan tuhan

 Terbiasa berperilaku sopan
santun

 Berdoa sebelum dan sesudah
melaksanakan kegiatan dengan
lebih tertib

 Menyanyikan lagu-lagu
keaagamaan

 Melaksanakan kegiatan
beribadah

 Melakukan gerakan ibadah
(shalat)

 Berbuat baik terhadap semua
makhluk tuhan

 Member dan menjawab salam
 Mengucapkan terimakasih, maaf

dan tolong
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 Dapat membedakan
perbuatan benar dan sala

 Menolong teman dan orang
dewasa

 Menghormati yang lebih tua,
menghargai teman dan
menyayangi yang lebih muda

Social, Emosional Dan
Kemandirian

Anak mampu berinteraksi
dan mulai mematuhi aturan,
dapat mengendalikan
emosinya, menunjukkan rasa
percaya diri, dapat menjaga
diri sendiri

 Terbiasa disiplin dan
mentaati peraturan

 Terbiasa bersikap/
berperilaku saling
menghormati dan
manyayangi

 Terbiasa bersikap ramah

 Membuang sampah pada
tempatnya

 Merapikan mainan setelah
digunakan

 Menghormati orang tua dan
orang yang lebih tua

 Menghargai teman dan
menyayangi yang lebih kecil

 Mendengarkan dan
memerhatikan teman bicara

 Berbahasa sopan dan ramah
 Menyapa teman dan orang lain
 Bersedia bermain dengan teman

sebaya tanpa membedakan
(warna kulit, keturunan, rambut
dll)
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 Menunjukkan sikap
kerjasama dan persatuan

 Dapat menunjukkan rasa
percaya diri

 Senang bermain dengan teman
(tidak bermain sendiri)

 Dapat bekerjasama dalam
menyelesaikan tugas

 Mau memuji teman/orang lain
 Dapat menerima kritikan
 Mau berbagi dengan orang lain

 Berani bertanya dan menjawab
 Mau mengemukakan pendapat

secara sederhana
 Mampu mengambil keputusan

secara sederhana
 Bermain pura-pura tentang

profesi
 Dapat bekerja secara mandiri

 Senang menolong
 Mau memeberi dan meminta

maaf
 Mengajak teman untuk

bermain/belajar
 Membantu memecahkan

perselisihan
 Membersihkan diri sendiri tanpa

bantuan
 Memelihara milik sendiri
 Memelihara lingkungan
 Menghemat pemakaian air dan

listrik
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 Terbiasa menunjukkan
kepedulian

 Terbiasa menjaga
kebersihan diri dan
mengurus dirinya

 Terbiasa menjaga
lingkungan

 Melaksanakan kegiatan sendiri
sampai selesai

 Membersihkan peralatan
makanan setelah digunakan

Bahasa Anak mampu berkomunikasi
secara lisan, memiliki
perbendaharaan kata, serta
mengenal symbol-simbol
untuk persiapan membaca,
menulis, dan berhitung

 Dapat mendengar dan
membedakan bunyi suara,
kata dan kalimat sederhana

 Membedakan kembali
bunyi/suara tertentu

 Membedakan kata-kata yang
mempunyai suku kata
awal/akhir yang sama missal:
kaki-kali dll

 Mendengarkan dan
menceritakan kembali cerita
secara urut

 Melakukan 3-5 perintah secara
berurutan dengan benar

 Menunjukkan beberapa gambar
yang diminta

 Menirukan kembali bunyi/suara
tertentu

 Menirukan kembali 4-5 urutan
kata
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 Dapat
berkomunikasi,/berbicara
lancer dengan lafal yang
benar

 Menyebutkan nama diri, nama
orang tua, jrenis kelamin,
tanggal dan bulan kelahirannya,
alamat rumah dengan lengkap

 Menceritakan
pengalaman/kejadian secara
sederhana dengan urut

 Menerima pesan sederhana dan
menyampaikan pesan tersebut

 Menjawab pertanyaan sederhana
 Berbicara lancer dengan

menggunakan kalimat yang
kompleks terdiri atas 5-6 kata

 Bercerita menggunakan kata
ganti aku, saya, kamu, dia,
mereka

 Menyebutkan nama benda yang
diperlihatkan

 Melakukan percakapan dengan
teman sebaya atau orang dewasa

 Menyebutkan gerak-gerakan,
misalnya: jongkok, duduk,
berlari dll.

 Memberikan keterangan yang
berhubungan dengan
posisi/keterangan tempat,
misalnya: di luar, di dalam, di
depan dll

 Menggunakan kata-kata yang
menunjukkan urutan

 Membuat gambar dan
menceritakan isi gambar dengan
beberapa coretan/tulisan yang
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sudah berbentuk huruf/kata

 Bercerita tentang gambar yang
disediakan atau dibuat sendiri
dengan urutan atau bahasa
dibuat sendiri dengan urutan dan
bahasa yang jelas

 Mengurutkan dan menceritakan
isi gambar seri (4-6 gambar)

 Membaca buku cerita
bergambar dan menceritakannya

 Menghubungkan dan
menyebutkan tulisan sederhana
dengan symbol yang
melambangkannya

 Membaca beberapa kata
berdasarkan gabar, huruf-huruf,
dan lambing yang dikenal atau
dilihatnya

 Membaca cerita sederhana

 Membuat coretan atau tulisan
yang berbentu huruf/kata
berdasarkan gambar yang
dibuatnya
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 Dapat memahami bahwa
ada hubungan antara lisan
dengan tulisan (pra
membaca)

 Dapat memahami bahwa
ada hubungan antara gamar
dengan tulisan (pra menulis)

Kognitif Anak mampu mengenal
beragai konsep matematika
dalam kehidupan sehari-
hari.( anak mampu berfikir
kritis, logis, mmberi alas an,
memecahkan masalah,
menemukan hubungan
sebab-akibat)

 Dapat mengenal klasifikasi
sederhana  Mengelompokkan benda dengan

berbagai cara yang diketahui
anak, misalnya: menurut warna,
ukuran, jenis dll

 Menunjukkan sebanyak-
banyaknya benda, hewan,
tanaman yang mempunyai
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 Dapat mengenal konsep-
konsep sains sederhana

 Dapat mengenal bilangan

warna, bentuk, ukuran atau cirri-
ciri tertentu

 Menceritakan hasil percobaan
tentang: benda-benda
dimasukkan kedalam air
(terapung, melayang,
tenggelam) dll

 Membedakan bermacam-macam
rasa, bau, dan suara berdasarkan
percobaan

 Membilang/menyebutkan urutan
bilangan 1-20

 Membilang dengan
menunjukkan benda (mengenal
konsep bilangan dengan benda-
benda sampai 10)

 Membedakan konsep banyak-
sedikit, lebih-kurang, sama-
tidak sama

 Menghubungkan/memasangkan
lambang bilangan dengan
benda-benda sampai 10 (anak
tidak disuruh menulis)

 Menunjukkan jumlah sma-tidak
sama, lebih banyak dan lebih
sedikit dari 2 kumpulan benda

 Menyebutkan hasil penambahan
(menggabungkan 2 kumpulan
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benda) dan pengurangan
(memisahkan kumpulan benda)
dengan benda sampai 5

 Mengelompokkan bentuk-
bentuk geometri (lingkaran,
segitiga, segiempat, dll)

 Membedakan benda-benda yang
berbentuk geometri

 Membedakan cirri-ciri bentuk
geometri

 Mengerjakan maze (mencari
jejak) yang sederhana

 Menyusun kepingan puzzle
menjadi bentuk utuh (7-10
keping)

 Memasang benda sesuai dengan
pasangannya

 Membedakan konsep kasar-
halus melalui panca indera

 Membedakan konsep panjang-
pendek, jauh-dekat, luas-sempit,
melalui mengukur dengan
satuan tak baku ( langkah,
jengkal, benang atau tali)

 Membedakan konsep berat-
rinngan, gemuk-kurus melalui
menimbang benda dengan
timbangan buatan dan panca
indera

 Membedakan konsep penuh-
kosong melalui mengisi wadah
dengan air, pasir, biji-bijian,
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 Dapat mengenal bentuk
geometri

 Dapat memecahkan masalah
sederhana

 Dapat mengenal ukuran

beras dll
 Membedakan konsep tebal-

tipisdll

Fisik Motorik Kemampuan melakukan
koordinasi gerak,
keterampilan gerak dasar
untuk melakukan kelenturan,
keseimbangan, dan
kelincahan

 Mampu melakukan gerakan
jari tangan untuk kelenturan
otot dan koordinasi mata
(motorik halus)

 Memegang pensil dengan benar
(antara ibu jari dan 2 jari)

 Meniru membuat garis tegak,
datar, miring, lengkung, dan
lingkaran

 Meniru melipat kertas sederhana
(7 lipatan)

 Menjahit
 Menggunting dengan berbagai

media berdasarkan bentuk/pola
 Mencocok bentuk
 Menyusun menara
 Membuat lingkaran dan persegi
 Meronce dengan manic-manik



91

 Mampu melakukan gerakan-
gerakan sederhanana
(motorik kasar) dalam
permainan sederhana

sesuai pola
 Membuat mainan dengan

tekhnik menggunting, melipat
dan menempel

 Berjalan ke berbagai arah
dengan berbagai cara, misalnya:
berjalan maju di atas garis lurus,
berjalan di atas papan titian,
berjalan kedepan jinjit, berjalan
mundur

 Meloncat dari ketinggian 30-50
cm

 Melakukan gerak keseimbangan
pada saat duduk dan berdiri

 Membungkukkan badan
 Senam fantasi bentuk meniru

misalnya: menirukan berbagai
gerakan hewan

Seni Kemampuan
mengekspresikan diri dan
berkreasi dengan berbagai
gagasan imajinasi dan
menggunakan berbagai
media/ bahan menjadi suatu

 Dapat menggambar
sederhana

 Menggambar bebas dengan
berbagai media

 Menggambar bebas dari bentuk
dasar titik, lingkaran, segitiga,
dan segiempat

 Menggambar dengan lengkap
dengan proposional

 Mewarnai bentuk gambar
sederhana dengan rapi

 Mewarnai benda dengan
berbagai media
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 Dapat mewarnai sederhana
 Dapat menciptakan sesuatu

dengan berbagai media

 Menciptakan 3 bentuk bangunan
dari balok

 Menvciptakan 3 bentuk dari
kepingan gometri

Kepala Sekolah Paud Tk Al-Aqsho

Neng Fathimah, S.H.I

Guru Kelas Kelompok B

Yusni

Observer

Misnayani
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LAMPIRAN 2

PROGRAM SEMESTER II KELOMPOK B TK AL-AQSHO

No Tema Sub Tema Aspek
Perkembaangan

Kompetensi Dasar Waktu

1. Rekreasi  Kendaraan
 Tempat Rekreasi
 Kehidupan di desa dan di

kota

a. Pai 1.1 mempercayai adanya allah melalui ciptaannya
3.2 mengenal perilaku baik sebagai cerminan akhlak
mulia
4.1 melakukan kegiatan beribadah sehari-hari
4.2 menunjukkan perilaku santun sebagai cerminan akhlak
mulia

3 Minggu

b. Sosem 2.7 memiliki perilaku yang mencerminkan sikap sabar
2.8 memiliki perilaku yang mencerminkan sikap kerja
sama
2.9 memiliki perilaku yang mencerminkan sikap santun
kepada orang tua

c. Bahasa 3.10 memahami bahasa reseptif
( menyimak dan membaca)

4.10 menunjukkan kemampuan berbahasa ekspnesip (
mengungkapkan bahasa secara verbal dan non verbal)
4.11 menunjukkan kemampuan berbahasa eksperisip (
mengungkapkan bahasa secara verbal dan non verbal)

d. Kognitif 2.2 memiliki perilaku yang mencerminkan sikap ingin
tahu
3.5 mengetahui cara memecahkan masalah sehari-hari dan
berperilaku kreatif
4.5 menyelesaikan masalah sehari-hari
3.6 mengenal benda-benda di sekitarnya
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4.6 menyampaikan tentang apa dan bagaimana benda-
benda di sekitar yang di kenalnya

e. Fisik
Motorik

f. Kesehatan
Fisik

3.3 mengenal anggota tubuh, fungsi untuk pengembangan
motorik kasar dan halus
4.3 menggunakan anggota tubuh untuk pengembangan
motorik kasar dan halus

2.1 memiliki perilaku yang mencerminkan hidup sehat
3.4 mengetahui cara hidup sehat

g. Seni 2.3 memiliki perilaku yang menciptakan sikap konsatif
2.4 memiliki perilaku yang mencerminkan sikap estitis
4.8 menyajikan berbagai karyanya dalam bentuk gambar,
bercerita, bernyanyi, gerak tubuh dan lain-lain tentang
lingkungan alam

Observer

Misnayani

Guru Kelas Kelompok B

Yusni

Yusni

Kepala Sekolah Paud Tk Al-Aqsho

Neng Fathimah, S.H.I
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LAMPIRAN 3
RENCANA PROGRAM PEMBELAJARAN MINGGUAN (RPPM)

TK AL-AQSHO KELOMPOK B
SEMESTER/MINGGU : II/I,II
KLP : B
TEMA/SUB TEMA: REKREASI/KENDARAAN, TEMPAT REKREASI
KOMPETENSI DASAR :1.1,4.1,2.7,2.8,3.10,4.10,3.5,4.6,3.3,4.3,2.1,2.4,3.1,2.6,3.6,2.3,4.15

NO SUB TEMA MATERI RENCANA KEGIATAN
1. Kendaraan (PAI)

 mempercayai adanya Allah
melalui ciptaannya

 mengenal perilaku baik sebagai
cerminan akhlak mulia

 Mencontohkan pada anak bagaimana tata cara dalam berdoa
 Membaca surah-surah pendek
 Membaca doa keluar rumah
 Membaca doa sebelum dan sesudah belajar
 Membaca doa kedua orang tua
 Membaca hamdallah

(SOSEM)
 memiliki perilaku yang

mencerminkan sikap kerja sama
 memiliki perilaku yang

mencerminkan sikap santun
kepada orang tua

 Mengerjakan tugas kelompok dengan teman
 Meminta izin ketika mau keluar kelas
 Memakai sepatu
 Bermain bersama teman
 Mengerjakan tugas kelompok
 meminjamkan teman alat mainan

(BAHASA)
 memahami bahasa reseptif

 menulis kata “mobil”

(KOGNITIF)
 memiliki perilaku yang

mencerminkan sikap ingin tahu
 mengetahui cara memecahkan

masalah sehari-hari dan
berperilaku kreatif

 Menyebutkan angka 1-10
 Menghitung jumlah gambar kendaraan
 Membedakan dua buah gambar
 Menghubungkan jumlah gambar dengan angkanya
 Mengenal konsep sama dan tidak sama
 Mengenal konsep bilangan dengan benda
 Mengelompokkan benda sesuai dengan bentuk dan warnanya

(FISIK MOTORIK KASAR)
 mengenal anggota tubuh, fungsi

 Berjalan lurus ke depan
 Berjalan ke samping sebanyak 5 langkah
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untuk pengembangan motorik
kasar dan halus

 Melompat dengan 1 kaki tanpa menggunakan alat
 Melompat dengan 1 kaki
 Memasukkan bola dalam keranjang
 Gerak bebas sesuai irama music

(FISIK MOTORIK HALUS)
 menggunakan anggota tubuh

untuk pengembangan motorik
kasar dan halus

 menggambar bebas
 meronce dengan berbagai media
 mewarnai gambar mobil
 melipat
 menjahit

(SENI)
 memiliki perilaku yang

menciptakan sikap konsatif
 memiliki perilaku yang

mencerminkan sikap estitis

 menyanyikan lagu
 membuat bentuk dari plastisi
 membuat bentuk dari balok-balok
 mencocok gambar

Kepala Sekolah Paud Tk Al-Aqsho

Neng Fathimah, S.H.I

Observer

Misnayani

Guru Kelas Kelompok B

Yusni
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LAMPIRAN 4

Format Data Nilai Hasil Penilaian Awal

NO
NAMA
ANAK
DIDIK

PEROLEHAN SETIAP INDIKATOR
Anak dapat mengenal

angka 1-10
Anak dapat berhitung
dengan baik dan benar

Anak dapat mengenal
konsep bilngan dengan

benda
BB
*

MB
**

BSH
***

BSB
****

BB
*

MB
**

BSH
***

BSB
****

BB
*

MB
**

BSH
***

BSB
****

1 SB √ √ √
2 ND √ √ √
3 WD √ √ √
4 YN √ √ √
5 AD √ √ √
6 KZ √ √ √
7 FZ √ √ √
8 RS √ √ √
9 AZ √ √ √
10 DN √ √ √
11 FY √ √ √
12 AS √ √ √
13 SF √ √ √
14 NS √ √ √
15 NW √ √ √
16 GD √ √ √
17 AL √ √ √

NO
NAMA
ANAK
DIDIK

PEROLEHAN SETIAP INDIKATOR
Anak dapat mengenal

bentuk geometri
Anak dapat mengenal
konsep sama dan tidak

sama

Anak dapat mengenal
macam-macam warna

BB
*

MB
**

BSH
***

BSB
****

BB
*

MB
**

BSH
***

BSB
****

BB
*

MB
**

BSH
***

BSB
****

1 SB √ √ √
2 ND √ √ √
3 WD √ √ √
4 YN √ √ √
5 AD √ √ √
6 KZ √ √ √
7 FZ √ √ √
8 RS √ √ √
9 AZ √ √ √
10 DN √ √ √
11 FY √ √ √
12 AS √ √ √
13 SF √ √ √
14 NS √ √ √
15 NW √ √ √
16 GD √ √ √
17 AL √ √ √
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LAMPIRAN 5

Jumlah nilai konversi setiap anak pada kemampuan perkembangan  kognitif berdasarkan

hasil penilaian pada kegiatan awal

No
Nama
Anak
Didik

Jumlah Nilai Perolehan Anak Evaluasi Awal
Konversi Anak Hasil Anak=

Jumlah Nilai Hasil
Konversi/Indikator

Jumlah
Total

Perolehan

Ket
BB× 1 MB× 2 BSH× 3 BSB× 4

1 SB - - 6 - (6x3):6=18:6 3 BSH
2 ND - 3 2 - (3x2)+(2x3):6=12:6 2 MB
3 WD 2 3 1 - (2x1)+(3x2)+(1x3):6 1,83 MB
4 YN - 1 5 - (1x2)+(5x3):6 2,83 BSH
5 AD - 2 4 - (2x2)+(4x3):6 2,66 BSH
6 KZ - 6 - - (6x2):6 2 MB
7 FZ 5 1 - - (5x1)+(1x2):6 1,16 BB
8 RS 4 1 1 - (4x1)+(1x2)+(1x3):6 1,5 BB
9 AZ - - 6 - (6x3):6 3 BSH
10 DN - 6 - - (6x2):6 2 MB
11 FY - - 6 - (6x3):6 3 BSH
12 AS 1 4 1 - (1x1)+(4x2)+(1x3):6 1,83 MB
13 SF - - 4 2 (4x3)+(2x4):6 3,33 BSH
14 NS 4 2 - - (4x1)+(2x2):6 1,33 BB
15 NW 4 2 - - (4x1)+(2x2):6 1,33 BB
16 GD - 5 1 - (5x2)+(1x3):6 2,16 MB
17 AL - 5 1 - (5x2)+(1x3):6 2,16 MB

Keterangan:

Nilai BB = * anak yang belum berkembang bobotnya (0,01-1,49)

Nilai MB = ** anak yang mulai berkembang bobotnya (1,50-2,49)

Nilai BSH = *** anak yang berkembang sesuai harapan bobotnya (2,50-3,49)

Nilai BSB = **** anak yang berkembang sangat baik bobotnya (3,50-4,00)
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LAMPIRAN 6

Perolehan Nilai Akhir Pada Evaluasi Awal

No
Nama anak

didik

Nilai Akhir Evaluasi Awal
BB
*

MB
**

BSH
***

BSB
****

Jumlah Nilai
Evaluasi Awal

Hasil konversi
nilai

Ket

1 SB 0 0 6 0 18 3 BSH
2 ND 0 3 2 0 12 2 MB
3 WD 2 3 1 0 11 1,83 MB
4 YN 0 1 5 0 17 2,83 BSH
5 AD 0 2 4 0 16 2,66 BSH
6 KZ 0 6 0 0 12 2 MB
7 FZ 5 1 0 0 7 1,16 BB
8 RS 4 1 1 0 9 1,5 BB
9 AZ 0 0 6 0 18 3 BSH
10 DN 0 6 0 0 12 2 MB
11 FY 0 0 6 0 18 3 BSH
12 AS 1 4 1 0 12 2 MB
13 SF 0 0 4 2 20 3,33 BSH
14 NS 4 2 0 0 8 1,33 BB
15 NW 4 2 0 0 8 1,33 BB
16 GD 0 5 1 0 13 2,16 MB
17 AL 0 5 1 0 13 2,16 MB

Keterangan :

Jumlah Anak Didik Yang Memperoleh Nilaikonversi BSB & BSH

Jumlah Seluruh Anak Didik

6

= ------ = 35,29 %

17
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LAMPIRAN 7

SIKLUS I (PETEMUAN 1)
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN HARIAN

PAUD TK AL-AQSHO
DESA LAMOMEA KECAMATAN KONDA

Semester/Minggu Ke                    : 2/2
Hari/Tanggal                                 : Senin/12 Februari  2018
Kelompok/Usia : Khodijah B1/5-6 tahun
Tema/Sub Tema                            : Rekreasi/ Kendaraan

Waktu Muatan/Materi Pelajaran Kegiatan Pembelajaran Alat dan Bahan Evaluasi
07.15 Penjemputan anak
07.30-08.00 Upacara/Apel pagi

I. Kegiatan Pendahuluan
08.00-08.30 Do’a Harian

3.10  memahami bahasa reseptif
(menyimak dan membaca)

Mengucap salam
Niat belajar, do’a harian, surah Al-Fatihah
Bernyanyi Bersama
Hafalan :

 Surah pendek (Al-Humazah)
 Do’a memakai pakaian
 Hadist cermin seorang mukmin
 Mahfudzhot akal sehat
 Asmaul Husna
 Absen kehadiran peserta didk
 Bercerita tentang diri sendiri

 Buku materi
 Guru dan

Murid
 Buku Absen

 Dapat menjawab dan
memberi salam

 Sikap berdo’a yang
baik dan benar
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08.30-10.45
3.10 memahami bahasa

reseptif(menyimak dan
membaca)

3.3   mengenal anggota tubuh,
fungsi untuk pengembnagan
motorik kasar dan halus

2.2  sikap ingin tahu

II. Kegiatan Inti
 Kegiatan inti pertama: mengenal angka 1-

10 dengan menggunakan media dadu dan
benner angka (anak tidak disuruh menulis
melainkan kegiatan ini dilaksanakan
dengan bermain)

 Anak mendengarkan saat guru menjelaskan
langkah-langkah dalam bermain dadu
angka dengan benner sebagai alat
penunjangnya.

 Guru menyuruh anak berdiri membuat
lingkaran yang besar dan di dalam
lingkaran tersebut telah dibentangkan bener
angka (anak melingkari benner tersebut)

 Guru memulai dengan memberikan dadu
tersebut kepada anak dan mengoper dadu
tersebut secara bergilir dari satu anak
keanak lainnya dengan menyanyikan
sebuah lagu yang telah disepakati bersama
untuk mengiringi dadu tersebut.

 Setelah lirik lagu berakhir maka berakhir
pula dadu tersebut dioperkan dan anak
yang terakhir menerima dadu berhak
melemparkan dadu kebenner angka yang
ada di dalam lingkaran anak tersebut

 Apabila dadu dilempar dan bagian sisi atas
menunjukkan angkanya maka anak akan
berlomba menuju kebenner yang
menunjukkan angka yang sama pada dadu
tersebut dan berdiri diatas angka pada
benner kemudian anak menyebutkan
angkanya. Misalkan angka 4 yang ada
diatas sisi dadu maka anak akan kebener
yang menunjukkan angka 4 sambil berdiri
di atas benner yang menunjukkan angka 4

 Dadu angka,
benner angka

 Mampu mengenal
angka 1-10
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lalu berkata “4”
 Kegiatan inti kedua: mengelompokkan

benda yang jumlahnya sama(=) dan tidak
sama(≠)

 Anak mendengarkan saat guru memberikan
pijakan sebelum mengerjakan tugas yang
diberikan

 Kegiatan inti ketiga: menyanyikan lagu-
lagu keagamaan yang sederhana seperti
lagu rukun islam, nama-nama Nabi, ke
mesjid.

 Kegiatan inti keempat: mengaji

 LKA

 Guru dan anak

 Buku iqro’
10.45-11.00

4.2  mengenal perilaku baik sebagai
cerminan akhlak mulia

3.13 mengenal berbagai karya dan
aktifitas seni

1.1 mengenal adanya Tuhan melalui
ciptaanNya

III. Recalling
 Merapikan mainan/beres-beres
 Diskusi tentang perasan diri selama

melakukan kegiatan bermain
 Menceritakan dan menunjukkan hasil

karyanya
 Penguatan-pengetahuan yang di dapat

anak
 Bila ada perilaku yang kurang harus

didiskusikan bersama
 Do’a sesudah belajar

 Mengembalikan
mainan ke tempatnya

 Sikap berdo’a yang
baik dan benar
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11.00-11.15
2.1 memiliki perilaku yang

mencerminkan hidup sehat
3.2 mengenal perilaku baik sebagai

cerminan akhlak mulia

IV. Istirahat/Makan Bersama
 Cuci tangan
 Do’a makan
 Makan bersama
 Berwudhu bersama
 Sholat dzuhur bersama

 Melakukan kegiatan
hidup sehat

 Antri di belakang
teman

 Kegiatan ibadah

11.15-12.00 V. Kegiatan Akhir
 Bernyanyi atau unjuk kerja
 Menginformasikan kegiatan untuk

esok hari
 Mengucap salam
 Do’a pulang

 Menghargai karya seni
 Melatih lafadz do’a

harian

Observer

Misnayani

Guru Kelas Kelompok B

Yusni

Kepala Sekolah PAUD TK Al-aqsho

Neng Fathimah, S.H.I
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11.00-11.15
2.1 memiliki perilaku yang

mencerminkan hidup sehat
3.2 mengenal perilaku baik sebagai

cerminan akhlak mulia

IV. Istirahat/Makan Bersama
 Cuci tangan
 Do’a makan
 Makan bersama
 Berwudhu bersama
 Sholat dzuhur bersama

 Melakukan kegiatan
hidup sehat

 Antri di belakang
teman

 Kegiatan ibadah

11.15-12.00 V. Kegiatan Akhir
 Bernyanyi atau unjuk kerja
 Menginformasikan kegiatan untuk

esok hari
 Mengucap salam
 Do’a pulang

 Menghargai karya seni
 Melatih lafadz do’a

harian

Observer

Misnayani

Guru Kelas Kelompok B

Yusni

Kepala Sekolah PAUD TK Al-aqsho

Neng Fathimah, S.H.I
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11.00-11.15
2.1 memiliki perilaku yang

mencerminkan hidup sehat
3.2 mengenal perilaku baik sebagai

cerminan akhlak mulia

IV. Istirahat/Makan Bersama
 Cuci tangan
 Do’a makan
 Makan bersama
 Berwudhu bersama
 Sholat dzuhur bersama

 Melakukan kegiatan
hidup sehat

 Antri di belakang
teman

 Kegiatan ibadah

11.15-12.00 V. Kegiatan Akhir
 Bernyanyi atau unjuk kerja
 Menginformasikan kegiatan untuk

esok hari
 Mengucap salam
 Do’a pulang

 Menghargai karya seni
 Melatih lafadz do’a

harian

Observer

Misnayani

Guru Kelas Kelompok B

Yusni

Kepala Sekolah PAUD TK Al-aqsho

Neng Fathimah, S.H.I
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LAMPIRAN 8

SIKLUS I (PETEMUAN 2)
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN HARIAN

PAUD TK AL-AQSHO
DESA LAMOMEA KECAMATAN KONDA

Semester/Minggu Ke                    : 2/2
Hari/Tanggal                                 : Selasa/13 Februari 2018
Kelompok/Usia : Khadijah 1 (TK B1 ) /5-6 Tahun
Tema/Sub Tema                            : Rekreasi/Kendaraan

Waktu Muatan/Materi Pelajaran Kegiatan Pembelajaran Alat dan Bahan Evaluasi
07.15 Penjemputan anak
07.30-08.00 I. Kegiatan Pendahuluan
08.00-08.30 Do’a Harian Mengucap salam

Niat belajar, do’a harian, surah Al-Fatihah
Bernyanyi Bersama
Hafalan :

 Surat pendek (Al-Humazah)
 Do’a memakai pakaian
 Hadist cermin seorang mukmin
 Mahfudzhot akal sehat
 Asmaul Husna
 Absen kehadiran peserta didk

 Buku materi
 Guru dan

Murid
 Buku Absen

 Dapat menjawab dan
memberi salam

 Sikap berdo’a yang
baik dan benar
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08.30-10.45
2.2 sikap ingin tahu

II. Kegiatan Inti
 Kegiatan inti pertama: mengenal angka

1-10 dengan menggunakan media dadu
dan benner angka (anak tidak disuruh
menulis melainkan kegiatan ini
dilaksanakan dengan bermain)

 Anak mendengarkan saat guru
menjelaskan langkah-langkah dalam
bermain dadu angka dengan benner
sebagai alat penunjangnya.

 Guru menyuruh anak berdiri membuat
lingkaran yang besar dan di dalam
lingkaran tersebut telah dibentangkan
bener angka (anak melingkari benner
tersebut)

 Guru memulai dengan memberikan
dadu tersebut kepada anak dan
mengoper dadu tersebut secara bergilir
dari satu anak keanak lainnya dengan
menyanyikan sebuah lagu yang telah
disepakati bersama untuk mengiringi
dadu tersebut.

 Setelah lirik lagu berakhir maka
berakhir pula dadu tersebut dioperkan
dan anak yang terakhir menerima dadu
berhak melemparkan dadu kebenner
angka yang ada di dalam lingkaran anak
tersebut

 Apabila dadu dilempar dan bagian sisi
atas menunjukkan angkanya maka anak
akan berlomba menuju kebenner yang
menunjukkan angka yang sama pada
dadu tersebut dan berdiri diatas angka

 Dadu angka
 Benner angka

 LKA, pensil,
penghapus

 Mampu mengenal
angka

 Dapat berhitung
dengan baik dan benar

 Dapat memecahkan
masalah sederhana
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pada benner kemudian anak
menyebutkan angkanya. Misalkan
angka 4 yang ada diatas sisi dadu maka
anak akan kebener yang menunjukkan
angka 4 sambil berdiri di atas benner
yang menunjukkan angka 4 lalu berkata
“4”

 Kegiatan inti kedua: mengelompokkan
bentuk geometri

 Kegiatan inti keempat: mengaji

 LKA

 Buku iqro’

10.45-11.00
4.2  mengenal perilaku baik sebagai

cerminan akhlak mulia
3.13 mengenal berbagai karya dan

aktifitas seni
1.1 mengenal adanya Tuhan melalui

ciptaanNya

III. Recalling
 Merapikan mainan/beres-beres
 Diskusi tentang perasan diri

selama melakukan kegiatan
bermain

 Menceritakan dan menunjukkan
hasil karyanya

 Pengutan pengetahuan yang di
dapat anak

 Bila ada perilaku yang kurang
harus didiskusikan bersama

 Do’a sesudah belajar

 Mengembalikan
mainan ke tempatnya

 Sikap berdo’a yang
baik dan benar
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11.00-11.15
2.1 memiliki perilaku yang

mencerminkan hidup sehat
3.2 mengenal perilaku baik sebagai

cerminan akhlak mulia

IV. Istirahat/Makan Bersama
 Cuci tangan
 Do’a makan
 Makan bersama
 Berwudhu bersama
 Sholat dzuhur bersama

 Melakukan kegiatan
hidup sehat

 Antri di belakang
teman

 Kegiatan ibadah
11.15-12.00 V. Kegiatan Akhir

 Bernyanyi atau unjuk kerja
 Menginformasikan kegiatan untuk

esok hari
 Mengucap salam
 Do’a pulang

 Menghargai karya seni
 Melatih lafadz do’a

harian

Observer

Misnayani

Guru Kelas Kelompok B

Yusni

Kepala Sekolah PAUD TK Al-aqsho

Neng Fathimah, S.H.I
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11.00-11.15
2.1 memiliki perilaku yang

mencerminkan hidup sehat
3.2 mengenal perilaku baik sebagai

cerminan akhlak mulia

IV. Istirahat/Makan Bersama
 Cuci tangan
 Do’a makan
 Makan bersama
 Berwudhu bersama
 Sholat dzuhur bersama

 Melakukan kegiatan
hidup sehat

 Antri di belakang
teman

 Kegiatan ibadah
11.15-12.00 V. Kegiatan Akhir

 Bernyanyi atau unjuk kerja
 Menginformasikan kegiatan untuk

esok hari
 Mengucap salam
 Do’a pulang

 Menghargai karya seni
 Melatih lafadz do’a

harian

Observer

Misnayani

Guru Kelas Kelompok B

Yusni

Kepala Sekolah PAUD TK Al-aqsho

Neng Fathimah, S.H.I
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11.00-11.15
2.1 memiliki perilaku yang

mencerminkan hidup sehat
3.2 mengenal perilaku baik sebagai

cerminan akhlak mulia

IV. Istirahat/Makan Bersama
 Cuci tangan
 Do’a makan
 Makan bersama
 Berwudhu bersama
 Sholat dzuhur bersama

 Melakukan kegiatan
hidup sehat

 Antri di belakang
teman

 Kegiatan ibadah
11.15-12.00 V. Kegiatan Akhir

 Bernyanyi atau unjuk kerja
 Menginformasikan kegiatan untuk

esok hari
 Mengucap salam
 Do’a pulang

 Menghargai karya seni
 Melatih lafadz do’a

harian

Observer

Misnayani

Guru Kelas Kelompok B

Yusni

Kepala Sekolah PAUD TK Al-aqsho

Neng Fathimah, S.H.I
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LAMPIRAN 9

SIKLUS I (PETEMUAN 3)
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN HARIAN

PAUD TK AL-AQSHO
DESA LAMOMEA KECAMATAN KONDA

Semester/Minggu Ke                    : 2/2
Hari/Tanggal                                 : Rabu/14 Februari 2018
Kelompok/Usia : Khadijah 1 (TK B1 ) /5-6 Tahun
Tema/Sub Tema                            : Rekreasi/Kendaran

Waktu Muatan/Materi Pelajaran Kegiatan Pembelajaran Alat dan Bahan Evaluasi
07.15 Penjemputan anak
07.30-08.00 I. Kegiatan Pendahuluan
08.00-08.30 Do’a Harian Mengucap salam

Niat belajar, do’a harian, surah Al-Fatihah
Bernyanyi Bersama
Hafalan :

 Surat pendek (Al-Humazah)
 Do’a memakai pakaian
 Hadist cermin seorang mukmin
 Mahfudzhot akal sehat
 Asmaul Husna
 Absen kehadiran peserta didk

 Buku materi
 Guru dan

Murid
 Buku Absen

 Dapat menjawab dan
memberi salam

 Sikap berdo’a yang
baik dan benar
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08.30-10.45
2.3 sikap ingin tahu

II. Kegiatan Inti
 Kegiatan inti pertama: mengenal angka

1-10 menggunakan dadu angka dan
kartu angka sebagai penunjangnya

 Anak mendengarkan saat guru
menjelaskan langkah-langkah dalam
mengenal angka 1-10 menggunakan
dadu angka dan kartu angka sebagai
penunjangnya

 Guru meminta agar anak membuat
lingkaran besar dan didalam lingkaran
tersebut telah disimpan kartu-kartu
angka

 Guru memulai mengoper dadu keanak
kemudian dadu dioper secara bergili
dari satu anak keanak lainnya diiringi
lagu yang telah disepakati bersama

 Setelah lirik lagu berakhir maka anak
yang mendapatkan atau menerima dadu
diakhir lirik lagu berhak melemparkan
dadu ke tengah lingkaran

 Apabila dadu dilempar dan bagian atas
menunjukkan angkanya maka anak akan
berlomba mencari dan mengambil kartu
angka sesuai dengan angka yang
ditunjukkan oleh sisi dadu bagian

 kemudian anak menyebutkan angkanya

 Kegiatan inti kedua: menghitung jumlah
gambar kendaraan

 Anak mendengarkan saat guru
memberikan pijakan sebelum anak
melaksanakan kegiatannya pada LKA

 Guru memberikan contoh
pengerjaannya

 Dadu angka,
kartu angka

 LKA, pensil,
penghapus

 Mampu mengenal
angka
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3.3   mengenal anggota tubuh,
fungsi untuk pengembnagan
motorik kasar dan halus

 Kegiatan inti ketiga: meronce
menggunakan pipet

 Anak mendengarkan saat guru
memberikan pijakan sebelum
melakukan kegiatan meronce

 Guru memberikan contoh cara meronce
yaitu memasukkan benang kasur
kedalam potongan pipet dengan warna
yang berbeda.

 Anak meniru cara guru meronce
 Kegiatan inti keempat: mengaji

 Pipet warna-
warni, benang
kasur

 Buku iqro’

10.45-11.00
4.2  mengenal perilaku baik sebagai

cerminan akhlak mulia
3.13 mengenal berbagai karya dan

aktifitas seni
1.1 mengenal adanya Tuhan melalui

ciptaanNya

III. Recalling
 Merapikan mainan/beres-beres
 Diskusi tentang perasan diri

selama melakukan kegiatan
bermain

 Menceritakan dan menunjukkan
hasil karyanya

 Pengutan pengetahuan yang di
dapat anak

 Bila ada perilaku yang kurang
harus didiskusikan bersama

 Do’a sesudah belajar

 Mengembalikan
mainan ke tempatnya

 Sikap berdo’a yang
baik dan benar

11.00-11.15
2.1 memiliki perilaku yang

mencerminkan hidup sehat
3.2 mengenal perilaku baik sebagai

cerminan akhlak mulia

IV. Istirahat/Makan Bersama
 Cuci tangan
 Do’a makan
 Makan bersama
 Berwudhu bersama
 Sholat dzuhur bersama

 Melakukan kegiatan
hidup sehat

 Antri di belakang
teman

 Kegiatan ibadah
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11.15-12.00 V. Kegiatan Akhir
 Bernyanyi atau unjuk kerja
 Menginformasikan kegiatan untuk

esok hari
 Mengucap salam
 Do’a pulang

 Menghargai karya seni
 Melatih lafadz do’a

harian

Observer

Misnayani

Guru Kelas Kelompok B

Yusni

Kepala Sekolah PAUD TK Al-aqsho

Neng Fathimah, S.H.I
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11.15-12.00 V. Kegiatan Akhir
 Bernyanyi atau unjuk kerja
 Menginformasikan kegiatan untuk

esok hari
 Mengucap salam
 Do’a pulang

 Menghargai karya seni
 Melatih lafadz do’a

harian

Observer

Misnayani

Guru Kelas Kelompok B

Yusni

Kepala Sekolah PAUD TK Al-aqsho

Neng Fathimah, S.H.I
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11.15-12.00 V. Kegiatan Akhir
 Bernyanyi atau unjuk kerja
 Menginformasikan kegiatan untuk

esok hari
 Mengucap salam
 Do’a pulang

 Menghargai karya seni
 Melatih lafadz do’a

harian

Observer

Misnayani

Guru Kelas Kelompok B

Yusni

Kepala Sekolah PAUD TK Al-aqsho

Neng Fathimah, S.H.I
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LAMPIRAN 10

Format Data Nilai Hasil Penilaian Siklus I Pertemuan 1

NO
NAMA
ANAK
DIDIK

PEROLEHAN SETIAP INDIKATOR
Anak dapat mengenal

angka 1-10
Anak dapat berhitung
dengan baik dan benar

Anak dapat mengenal
konsep bilngan dengan

benda
BB
*

MB
**

BSH
***

BSB
****

BB
*

MB
**

BSH
***

BSB
****

BB
*

MB
**

BSH
***

BSB
****

1 SB √ √ √
2 ND √ √ √
3 WD √ √ √
4 YN √ √ √
5 AD √ √ √
6 KZ √ √ √
7 FZ √ √ √
8 RS √ √ √
9 AZ √ √ √
10 DN √ √ √
11 FY √ √ √
12 AS √ √ √
13 SF √ √ √
14 NS √ √ √
15 NW √ √ √
16 GD √ √ √
17 AL √ √ √

NO
NAMA
ANAK
DIDIK

PEROLEHAN SETIAP INDIKATOR
Anak dapat mengenal

bentuk geometri
Anak dapat mengenal
konsep sama dan tidak

sama

Anak dapat mengenal
macam-macam warna

BB
*

MB
**

BSH
***

BSB
****

BB
*

MB
**

BSH
***

BSB
****

BB
*

MB
**

BSH
***

BSB
****

1 SB √ √ √
2 ND √ √ √
3 WD √ √ √
4 YN √ √ √
5 AD √ √ √
6 KZ √ √ √
7 FZ √ √ √
8 RS √ √ √
9 AZ √ √ √
10 DN √ √ √
11 FY √ √ √
12 AS √ √ √
13 SF √ √ √
14 NS √ √ √
15 NW √ √ √
16 GD √ √ √
17 AL √ √ √
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LAMPIRAN 11

Format Data Nilai Hasil Penilaian Siklus I Pertemuan 2

NO
NAMA
ANAK
DIDIK

PEROLEHAN SETIAP INDIKATOR
Anak dapat mengenal

angka 1-10
Anak dapat berhitung
dengan baik dan benar

Anak dapat mengenal
konsep bilangan dengan

benda
BB
*

MB
**

BSH
***

BSB
****

BB
*

MB
**

BSH
***

BSB
****

BB
*

MB
**

BSH
***

BSB
****

1 SB √ √ √
2 ND √ √ √
3 WD √ √ √
4 YN √ √ √
5 AD √ √ √
6 KZ √ √ √
7 FZ √ √
8 RS √ √ √
9 AZ √ √ √
10 DN √ √ √
11 FY √ √ √
12 AS √ √ √
13 SF √ √ √
14 NS √ √ √
15 NW √ √ √
16 GD √ √ √
17 AL √ √ √

NO
NAMA
ANAK
DIDIK

PEROLEHAN SETIAP INDIKATOR
Anak dapat mengenal

bentuk geometri
Anak dapat mengenal
konsep sama dan tidak

sama

Anak dapat mengenal
macam-macam warna

BB
*

MB
**

BSH
***

BSB
****

BB
*

MB
**

BSH
***

BSB
****

BB
*

MB
**

BSH
***

BSB
****

1 SB √ √ √
2 ND √ √ √
3 WD √ √ √
4 YN √ √ √
5 AD √ √ √
6 KZ √ √ √
7 FZ √ √ √
8 RS √ √ √
9 AZ √ √ √
10 DN √ √ √
11 FY √ √ √
12 AS √ √ √
13 SF √ √ √
14 NS √ √ √
15 NW √ √ √
16 GD √ √ √
17 AL √ √ √
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LAMPIRAN 12

Format Data Nilai Hasil Penilaian Siklus I Pertemuan 3

NO
NAMA
ANAK
DIDIK

PEROLEHAN SETIAP INDIKATOR
Anak dapat mengenal

angka 1-10
Anak dapat berhitung
dengan baik dan benar

Anak dapat mengenal
konsep bilangan dengan

benda
BB
*

MB
**

BSH
***

BSB
****

BB
*

MB
**

BSH
***

BSB
****

BB
*

MB
**

BSH
***

BSB
****

1 SB √ √ √
2 ND √ √ √
3 WD √ √ √
4 YN √ √ √
5 AD √ √ √
6 KZ √ √ √
7 FZ √ √ √
8 RS √ √ √
9 AZ √ √ √
10 DN √ √ √
11 FY √ √ √
12 AS √ √ √
13 SF √ √ √
14 NS √ √ √
15 NW √ √ √
16 GD √ √ √
17 AL √ √ √

NO
NAMA
ANAK
DIDIK

PEROLEHAN SETIAP INDIKATOR
Anak dapat mengenal

bentuk geometri
Anak dapat mengenal
konsep sama dan tidak

sama

Anak dapat mengenal
macam-macam warna

BB
*

MB
**

BSH
***

BSB
****

BB
*

MB
**

BSH
***

BSB
****

BB
*

MB
**

BSH
***

BSB
****

1 SB √ √ √
2 ND √ √ √
3 WD √ √ √
4 YN √ √ √
5 AD √ √ √
6 KZ √ √ √
7 FZ √ √ √
8 RS √ √ √
9 AZ √ √ √
10 DN √ √ √
11 FY √ √ √
12 AS √ √ √
13 SF √ √ √
14 NS √ √ √
15 NW √ √ √
16 GD √ √ √
17 AL √ √ √
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LAMPIRAN 13

Jumlah nilai konversi setiap anak pada kemampuan perkembangan  kognitif berdasarkan

hasil penilaian pada kegiatan siklus I pertemuan 1, 2 dan 3

No
Nama
Anak
Didik

Jumlah Nilai Perolehan Anak Evaluasi Kegiatan Siklus I
Konversi Anak Hasil Anak=

Jumlah Nilai Hasil
Konversi/Indikator

Jumlah
Total

Perolehan

Ket
BB× 1 MB× 2 BSH× 3 BSB× 4

1 SB - - 6 12 (6x3)+(12x4):18 3,66 BSB
2 ND - 6 10 2 (6x2)+(10x3)+(2x4):18 2,77 BSH
3 WD - 3 10 5 (3x2)+(10x3)+(5x4):18 3,11 BSH
4 YN - 2 14 2 (2x2)+(14x3)+(2x4):18 3 BSH
5 AD - 2 12 3 (2x2)+(12x3)+(3x4):18 2,88 BSH
6 KZ - 2 9 7 (2x2)+(9x3)+(7x4):18 3,27 BSH
7 FZ 11 6 1 - (11x1)+(6x2)+(1x3):18 1,44 BB
8 RS 5 7 4 2 (5x1)+(7x2)+(4x3)+(2x4):18 2,16 MB
9 AZ - - 12 6 (12x3)+(6x4):18 3,33 BSH
10 DN - 16 2 - (16x2)+(2x3):18 1,77 MB
11 FY - - 14 4 (14x3)+(4x4):18 3,22 BSH
12 AS - 2 10 6 (2x2)+(10x3)+(6x4):18 3,22 BSH
13 SF - - 6 12 (6x3)+(12x4):18 3,66 BSB
14 NS 5 10 3 - (5x1)+(10x2)+(3x3):18 1,88 MB
15 NW 13 5 - - (13x1)+(5x2):18 1,27 BB
16 GD - 7 8 3 (7x2)+(8x3)+(3x4):18 2,77 BSH
17 AL - 10 6 2 (10x2)+(6x3)+(2x4):18 2,55 BSH

Keterangan:

Nilai BB = * anak yang belum berkembang bobotnya (0,01-1,49)

Nilai MB = ** anak yang mulai berkembang bobotnya (1,50-2,49)

Nilai BSH = *** anak yang berkembang sesuai harapan bobotnya (2,50-3,49)

Nilai BSB = **** anak yang berkembang sangat baik bobotnya (3,50-4,00)
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LAMPIRAN 14

Perolehan Nilai Akhir Pada Evaluasi Siklus I

No
Nama anak

didik

Nilai Akhir Evaluasi Siklus I
BB
*

MB
**

BSH
***

BSB
****

Jumlah Nilai
Evaluasi siklus I

Hasil konversi
nilai

Ket

1 SB 0 0 6 12 66 3,66 BSH
2 ND 0 6 10 2 50 2,77 BSH
3 WD 0 6 10 5 56 3,11 BSH
4 YN 0 2 14 2 54 3 BSH
5 AD 0 2 12 3 52 2,88 BSH
6 KZ 0 2 9 7 59 2,44 MB
7 FZ 11 6 1 0 26 1,44 BB
8 RS 5 7 4 2 39 2,16 MB
9 AZ 0 0 12 6 60 3,33 BSH
10 DN 0 16 2 0 38 1,77 MB
11 FY 0 0 14 4 58 3,22 BSH
12 AS 0 2 10 6 58 3,22 BSH
13 SF 0 0 6 12 66 3,66 BSB
14 NS 5 10 3 0 34 1,88 MB
15 NW 13 5 0 0 23 1,27 BB
16 GD 0 7 8 3 50 2,77 BSH
17 AL 0 10 6 2 46 2,55 BSH

Keterangan :

Persentasi keberhasilan atau ketuntasan

Jumlah Anak Didik Yang Memperoleh Nilai konversi BSB & BSH

Jumlah Seluruh Anak Didik

12

= ------ = 70,58 %

17

Keterangan :

Persentasi ketidak tuntasan

Jumlah Anak Didik Yang Memperoleh Nilai konversi BB & MB

Jumlah Seluruh Anak Didik

5

= ------ = 29,41 %

17
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LAMPIRAN 15

LEMBAR OBSERVASI AKTIFITAS GURU SELAMA KEGIATAN BELAJAR
MENGAJAR PADA SIKLUS I

Nama sekolah : Paud TK Al-Aqsho
Tema : Rekreasi
Sub Tema : Kendaraan
Tema Spesifik : Kendaraan Darat
Kelompok : B
No Aspek Yang Di Amati Terlaksana

Keterangan
A. Kegiatan Awal Ya Tidak

1 Guru telah mengucapkan salam √ Mengucapkan salam dengan bernyanyi
2 Guru mengajak anak berdoa sebelum belajar √ Mengajak berdoa dengan bernyanyi bersama
3 Guru mengajak anak membaca surah – surah pendek √ Membaca surah al-fatihah, an-naas, al-falaq dan al-ikhlas
4 Guru mengajak anak bernyanyi √ Bernyayi lagu “kendaraan”
5 Guru mengabsen kehadiran peserta didik √ Guru memanggil satu persatu nama anak

B. Kegiatan inti
6 Guru menyiapkan alat dan bahan yang akan di gunakan dalam

kegiatan bermain untuk meningkatkan kemampuan kognitif
anak(mengenal angka1-10)

√
Namun belum maksimal menyiapkan alat tersebut, terlihat
belum siap dalam melaksanakan proses pembelajaran

7 Guru memperkenalkan  media dadu angka kepada  anak √ Namun guru tidak memperkenalkan dengan baik secara
sistematis

8 Guru menjelaskan kepada anak langkah-langkah dalam bermain
dadu angka dengan benner angka sebagai alat penunjangnya.

√ namun guru menjelaskan dengan cara yang tidak menarik
sehingga hanyasebagian anak yang memperhatikan

9 Guru meminta anak untuk membuat lingkaran besar √ Namun guru tidak berinteraksi kepada semua anak didik
10 Guru meminta anak untuk mengoperkan dadu tersebut secara

bergiliran sambil memyanyikan sebuah lagu
√ Namun guru tidak sabar menghadapi anak-anak yang belum

mengerti cara bermain dadu
11 Guru membimbing anak yang mengalami kesulitan √ Namun hanya sebagian saja yang mendapat bimbingan
12 Guru menilai kegiatan anak saat bermain √ Melakukan penilaian untuk mengetahui peningkatan

keberhasilan kognitif anak
13 Guru memberikan pijakan sebelum anak melakukan kegiatan √ Namun guru tidak melaksanakan secara maksimal
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C. Recalling
14 Guru mengajak anak membereskan alat permainan √ Mengajak anak bekerjasama dalam membereskan alat

permainan dadu
15 Guru menanyakan kepada anak  tentang perasaan hari ini √ Menanyakan kepada anak tentang perasaan mereka dalam

melakukan permainan dadu
16 Guru memberikan penguatan-penguatan kepada anak √ Namun masih kurang dalam memberikan motivasi kepada anak
17 Guru mengajak anak berdo’a setelah belajar √ Mengajak anak berdoa bersama setelah belajar

D. Istirahat
18 Guru mengajak anak berdoa sebelum makan, dan mencuci tangan √ Mengajak anak berdoa sebelum makan, dan mengajak anak

mencuci tangan sebelum makan
19 Guru mempersilahkan anak makan √ Mempersilahkan kepada anak untuk makan
20 Guru mengajak anak membaca doa sesudah makan √ Mengajak anak membaca doa sebelum makan
21 Guru mempersilahkan anak bermain bebas √ Mempersilhkan kepada anak untuk memilih sendiri permain

mereka
22 Guru mengajak anak berwudhu dan melaksanakan sholat √ Mengajak anak berwudhu dan melaksanakan sholat bersama

E. Kegiatan akhir
23 Guru mengajak anak bernyanyi bersama √ Mengajak bernyanyi bersama

Guru menginformasikan untuk kegiatan esok hari √ Menginformasikan tentang kegiatan yang akan dilakukn pada
esok hari

24 Guru mengajak anak berdoa sebelum pulang √ Mengajak anak membaca doa sebelum pulang

Observer
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LAMPIRAN 16

LEMBAR OBSERVASI AKTIFITAS ANAK SELAMA KEGIATAN BELAJAR
MENGAJAR PADA SIKLUS 1

Nama Sekolah: Paud TK Al-Aqsho
Tema : Rekreasi
Sub Tema : Kendaraan
Tema Spesifik : Kendaraan Darat
Kelompok : B

No.
Aspek yang diamati Terlaksana Keterangan

A. Kegiatan Awal Ya Tidak
1. Anak memjawab salam guru √ Anak menjawab salam dengan baik
2. Anak berdoa sebelum belajar √ Anak berdoa dengan baik dan benar
3. Anak membaca surah-surah pendek √ Namun ada sebagian anak yang tidak mengikutinya

4.
Anak bernyanyi bersama √ Bernyanyi dengan suara keras dan melakukan gerakan

sederhana

5.
Anak mendengarkan saat guru mengabsen nama mereka √ Anak mendengarkan dan menyahut saat guru memanggil

nama mereka
B. Kegiatan Inti

6.
Anak memperhatikan saat guru menjelaskan kegiatan bermain
yang akan dilaksanakan pada hari itu

√ Namun ada sebagian anak yang tidak memperhatikan saat
guru menjelaskan

7.
Anak menyebutkan angka dan warna yang ada pada setiap sisi
dadu tersebut

√ Namun hanya sebagian anak yang menyebutkan karena
mereka belum mengerti angka dan warna

8. Anak membuat lingkaran besar √

9.
Anak mengoperkan dadu kepada teman yang satu ke teman yang
lain sambil bernyanyi

√ Hanya sebagian anak saja yang melakukannya karena
mereka belum faham dan mengerti permainan tersebut

10. Anak antusias dalam melakukan kegiatan bermain dadu √ Sebagian anak saja yang antusias
11. Anak bertanya kepada guru jika mengalami kesulitan √ Hanya sebagian anak saja, yang lainnya tidak peduli
12. Anak dapat mengenal angka 1-10 √ Hanya sebagian anak yang dapat mengenal angka 1-10

13.
Anak dapat berhitung dengan baik dan benar √ Hanya sebagian anak yang dapat berhitung dengan baik

dan benar

14.
Anak dapat mengenal konsep bilangan dengan benda √ Hanya sebagian anak saja yang dapat mengenal konsep

bilangan dengan benda
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15.
Anak dapat mengenal bentuk geometri √ Hanya sebagian anak yang dapat menngenal bentuk

geometri

16.
Anak dapat mengenal konsep sama dan tidak sama √ Sebagian anak yang dapat mengenal konsep sama dan

tidak sama

17.
Anak dapat mengenal macam-macam warna √ Sebagian anak saja yang dapat mengenal macam-macam

warna
18. C. Recalling
19. Anak membereskan alat permainan √ Anak membereskan alat permainannya bersama-sama
20. Anak bercerita tentang perasaan hari ini √ Hanya sebagian anak saja yang bercerita
21. Anak berdo’a setelah belajar √ Menunjukkan sikap berdoa yang baik dan benar

D. Istrahat
22. Anak berdoa sebelum makan √ Menunjukkan sikap berdoa yang baik dan benar
23. Anak mencuci tangan sebelum makan √ Mengajak anak untuk hidup sehat dan bersih
24. Anak makan √ Mewujudkan rasa kebersamaan
25. Anak membaca doa sesudah makan √ Mengajak anak untuk berdoa dengan tenang dan tertib
26. Anak bermain bebas √ Mengajak anak untuk memilih sendiri permainannya
27. Anak berwudhu dan melaksanakan sholat bersama √ Mengenal penciptanya melalui ibadah sholat bersama

E. Kegiatan Akhir
28. Anak beryanyi bersama √ Mengajak anak mengenal seni lewat lagu

29.
Anak berdoa sebelum pulang √ Membiasakan anak untuk melakukan doa sebelum dan

sesudah melaksanakan kegiatan

observer
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LAMPIRAN 2

SIKLUS II ( PERTEMUAN 1)
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN HARIAN

PAUD TK AL-AQSHO
DESA LAMOMEA KECAMATAN KONDA

Semester/Minggu Ke                    : 2/3
Hari/Tanggal                                 : Senin/18 Februari 2018
Kelompok/Usia : Khadijah (TK B1 ) /5-6 Tahun
Tema/Sub Tema                            : Rekreasi/Kendaraan

Waktu Muatan/Materi Pelajaran Kegiatan Pembelajaran Alat dan Bahan Evaluasi
07.15 Penjemputan anak
07.30-08.00 I. Kegiatan Pendahuluan
08.00-08.30 Do’a Harian Mengucap salam

Niat belajar, do’a harian, surah Al-Fatihah
Bernyanyi Bersama
Hafalan :

 Surat pendek (Al-Humazah)
 Do’a memakai pakaian
 Hadist memuliakan tamu
 Mahfudzhot kejujuran
 Asmaul Husna
 Absen kehadiran peserta didk

 Buku materi
 Guru dan

Murid
 Buku Absen

 Dapat menjawab dan
memberi salam

 Sikap berdo’a yang
baik dan benar
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08.30-10.45
3.10 memahami bahasa

reseptif(menyimak dan
membaca)

3.3   mengenal anggota tubuh, funsi
untuk pengembnagan motorik
kasar dan halus

2.4 sikap ingin tahu

II. Kegiatan Inti
 Kegiatan inti pertama: membilang

(mengenal konsep bilangan)
menggunakan dadu angka dan benner
ular tangga

 Guru akan menunjuk anak pertama yang
akan melempar dadu tersebut dengan
cara melakukan batu, gunting, kertas
yang menang dalam permainan batu,
gunting, kertas sebagai pelempar dadu
pertama diikuti dengan urutan anak
selanjutnya

 Anak yang pertama melempar dadu ke
tengah benner ular tangga sisi dadu
yang atas akan menunjukkan berapa kali
anak akan melompat ke dalam benner
tersebut misalkan sisi atas menunjukkan
angka 5 maka anak akan melompat
sebanyak lima kali di dalam kotak
benner tersebut

 Setiap lompatan mengarah kepada
angka yang lebih tinggi

 Apabila dalam permainan ini anak
menemukan gambar tangga maka anak
berhak naik ke atas yang menunjukkan
angka yang tinggi. Dan sebaliknya
apabila dalam permainan ini anak
menemukan gambar ular dalam
lompatannya maka anak harus turun ke
angka yang lebih rendah.

 Anak yang duluan sampai ke angka
yang paling tinggi dan menyelesaikan
permainannya maka anak tersebut yang
akan menjadi pemenangnya.

 Kegiatan inti kedua:

 Dadu angka,
benner ular
tangga

 LKA, pensil,
penghapus

 Mampu mengenal
angka
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menghubungkan/memasangkan
lambang bilangan dengan gambar 1-10
menggunakan LKA

 Anak mendengarkan saat guru
memberikan pijakan sebelum anak
mengerjakan tugas yang diberikan pada
LKA

 Guru memberikan contoh kepada anak
cara menghubungkan/memasangkan
lambang bilangan dengan gambar

 Anak meniru dan mengerjakan sesuai
dengan apa yang telah disampaikan oleh
ibu guru

 Kegiatan inti ketiga: menjahit baju
menggunakan tali rapiah dan gambar
bentuk baju menggunakan kertas karton

 Kegiatan inti keempat: mengaji

 Gambar baju,
tali rapiah

 Buku iqro’

10.45-11.00
4.2  mengenal perilaku baik sebagai

cerminan akhlak mulia
3.13 mengenal berbagai karya dan

aktifitas seni
1.1 mengenal adanya Tuhan melalui

ciptaanNya

III. Recalling
 Merapikan mainan/beres-beres
 Diskusi tentang perasan diri

selama melakukan kegiatan
bermain

 Menceritakan dan menunjukkan
hasil karyanya

 Pengutan pengetahuan yang di
dapat anak

 Bila ada perilaku yang kurang
harus didiskusikan bersama

 Do’a sesudah belajar

 Mengembalikan
mainan ke tempatnya

 Sikap berdo’a yang
baik dan benar
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11.00-11.15
2.1 memiliki perilaku yang

mencerminkan hidup sehat
3.2 mengenal perilaku baik sebagai

cerminan akhlak mulia

IV. Istirahat/Makan Bersama
 Cuci tangan
 Do’a makan
 Makan bersama
 Berwudhu bersama
 Sholat dzuhur bersama

 Melakukan kegiatan
hidup sehat

 Antri di belakang
teman

 Kegiatan ibadah
11.15-12.00 V. Kegiatan Akhir

 Bernyanyi atau unjuk kerja
 Menginformasikan kegiatan untuk

esok hari
 Mengucap salam
 Do’a pulang

 Menghargai karya seni
 Melatih lafadz do’a

harian

Guru Kelas Kelompok B

Yusni

Kepala Sekolah PAUD TK Al-aqsho

Neng Fathimah, S.H.I

Observer

Misnayani
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11.00-11.15
2.1 memiliki perilaku yang

mencerminkan hidup sehat
3.2 mengenal perilaku baik sebagai

cerminan akhlak mulia

IV. Istirahat/Makan Bersama
 Cuci tangan
 Do’a makan
 Makan bersama
 Berwudhu bersama
 Sholat dzuhur bersama

 Melakukan kegiatan
hidup sehat

 Antri di belakang
teman

 Kegiatan ibadah
11.15-12.00 V. Kegiatan Akhir

 Bernyanyi atau unjuk kerja
 Menginformasikan kegiatan untuk

esok hari
 Mengucap salam
 Do’a pulang

 Menghargai karya seni
 Melatih lafadz do’a

harian

Guru Kelas Kelompok B

Yusni

Kepala Sekolah PAUD TK Al-aqsho

Neng Fathimah, S.H.I

Observer

Misnayani
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11.00-11.15
2.1 memiliki perilaku yang

mencerminkan hidup sehat
3.2 mengenal perilaku baik sebagai

cerminan akhlak mulia

IV. Istirahat/Makan Bersama
 Cuci tangan
 Do’a makan
 Makan bersama
 Berwudhu bersama
 Sholat dzuhur bersama

 Melakukan kegiatan
hidup sehat

 Antri di belakang
teman

 Kegiatan ibadah
11.15-12.00 V. Kegiatan Akhir

 Bernyanyi atau unjuk kerja
 Menginformasikan kegiatan untuk

esok hari
 Mengucap salam
 Do’a pulang

 Menghargai karya seni
 Melatih lafadz do’a

harian

Guru Kelas Kelompok B

Yusni

Kepala Sekolah PAUD TK Al-aqsho

Neng Fathimah, S.H.I

Observer

Misnayani
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LAMPIRAN 22

SIKLUS II ( PERTEMUAN 2)
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN HARIAN

PAUD TK AL-AQSHO
DESA LAMOMEA KECAMATAN KONDA

Semester/Minggu Ke                    : 2/3
Hari/Tanggal                                 : Selasa/19 Februari 2018
Kelompok/Usia : Khadijah (TK B1 ) /5-6 Tahun
Tema/Sub Tema                            : Rekreasi/Kendaraan

Waktu Muatan/Materi Pelajaran Kegiatan Pembelajaran Alat dan Bahan Evaluasi
07.15 Penjemputan anak
07.30-08.00 I. Kegiatan Pendahuluan
08.00-08.30 Do’a Harian Mengucap salam

Niat belajar, do’a harian, surah Al-Fatihah
Bernyanyi Bersama
Hafalan :

 Surat pendek (Al-Humazah)
 Do’a memakai pakaian
 Hadist memuliakan tamu
 Mahfudzhot kejujuran
 Asmaul Husna
 Absen kehadiran peserta didk

 Buku materi
 Guru dan

Murid
 Buku Absen

 Dapat menjawab dan
memberi salam

 Sikap berdo’a yang
baik dan benar
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08.30-10.45
3.10 memahami bahasa

reseptif(menyimak dan
membaca)

3.3   mengenal anggota tubuh, funsi
untuk pengembnagan motorik
kasar dan halus

2.5 sikap ingin tahu

II. Kegiatan Inti
 Kegiatan inti pertama: membilang

(mengenal konsep bilangan)
menggunakan dadu angka dan benner
ular tangga

 Guru akan menunjuk anak pertama yang
akan melempar dadu tersebut dengan
cara melakukan batu, gunting, kertas
yang menang dalam permainan batu,
gunting, kertas sebagai pelempar dadu
pertama diikuti dengan urutan anak
selanjutnya

 Anak yang pertama melempar dadu ke
tengah benner ular tangga sisi dadu
yang atas akan menunjukkan berapa kali
anak akan melompat ke dalam benner
tersebut misalkan sisi atas menunjukkan
angka 5 maka anak akan melompat
sebanyak lima kali di dalam kotak
benner tersebut

 Setiap lompatan mengarah kepada
angka yang lebih tinggi

 Apabila dalam permainan ini anak
menemukan gambar tangga maka anak
berhak naik ke atas yang menunjukkan
angka yang tinggi. Dan sebaliknya
apabila dalam permainan ini anak
menemukan gambar ular dalam
lompatannya maka anak harus turun ke
angka yang lebih rendah.

 Anak yang duluan sampai ke angka
yang paling tinggi dan menyelesaikan
permainannya maka anak tersebut yang
akan menjadi pemenangnya.

 Kegiatan inti kedua: mengelompokkan

 Dadu angka,
benner ular
tangga

 LKA, pensil,
penghapus

 Mampu mengenal
angka
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benda yang jumlahnya sama (=) dan
tidak sama (≠) menggunakan LKA

 Anak mendengarkan saat guru
memberikan pijakan sebelum anak
mengerjakan tugas yang diberikan pada
LKA

 Guru memberikan contoh kepada anak
cara menghubungkan/memasangkan
lambang bilangan dengan gambar

 Anak meniru dan mengerjakan sesuai
dengan apa yang telah disampaikan oleh
ibu guru

 Kegiatan inti ketiga: menjahit baju
menggunakan tali rapiah dan gambar
bentuk baju menggunakan kertas karton

 Kegiatan inti keempat: mengaji

 Gambar baju,
tali rapiah

 Buku iqro’
10.45-11.00

4.2  mengenal perilaku baik sebagai
cerminan akhlak mulia

3.13 mengenal berbagai karya dan
aktifitas seni

1.1 mengenal adanya Tuhan melalui
ciptaanNya

III. Recalling
 Merapikan mainan/beres-beres
 Diskusi tentang perasan diri

selama melakukan kegiatan
bermain

 Menceritakan dan menunjukkan
hasil karyanya

 Pengutan pengetahuan yang di
dapat anak

 Bila ada perilaku yang kurang
harus didiskusikan bersama

 Do’a sesudah belajar

 Mengembalikan
mainan ke tempatnya

 Sikap berdo’a yang
baik dan benar
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11.00-11.15
2.1 memiliki perilaku yang

mencerminkan hidup sehat
3.2 mengenal perilaku baik sebagai

cerminan akhlak mulia

IV. Istirahat/Makan Bersama
 Cuci tangan
 Do’a makan
 Makan bersama
 Berwudhu bersama
 Sholat dzuhur bersama

 Melakukan kegiatan
hidup sehat

 Antri di belakang
teman

 Kegiatan ibadah
11.15-12.00 V. Kegiatan Akhir

 Bernyanyi atau unjuk kerja
 Menginformasikan kegiatan untuk

esok hari
 Mengucap salam
 Do’a pulang

 Menghargai karya seni
 Melatih lafadz do’a

harian

Observer

Misnayani

Guru Kelas Kelompok B

Yusni

Kepala Sekolah PAUD TK Al-aqsho

Neng Fathimah, S.H.I
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11.00-11.15
2.1 memiliki perilaku yang

mencerminkan hidup sehat
3.2 mengenal perilaku baik sebagai

cerminan akhlak mulia

IV. Istirahat/Makan Bersama
 Cuci tangan
 Do’a makan
 Makan bersama
 Berwudhu bersama
 Sholat dzuhur bersama

 Melakukan kegiatan
hidup sehat

 Antri di belakang
teman

 Kegiatan ibadah
11.15-12.00 V. Kegiatan Akhir

 Bernyanyi atau unjuk kerja
 Menginformasikan kegiatan untuk

esok hari
 Mengucap salam
 Do’a pulang

 Menghargai karya seni
 Melatih lafadz do’a

harian

Observer

Misnayani

Guru Kelas Kelompok B

Yusni

Kepala Sekolah PAUD TK Al-aqsho

Neng Fathimah, S.H.I

128

11.00-11.15
2.1 memiliki perilaku yang

mencerminkan hidup sehat
3.2 mengenal perilaku baik sebagai

cerminan akhlak mulia

IV. Istirahat/Makan Bersama
 Cuci tangan
 Do’a makan
 Makan bersama
 Berwudhu bersama
 Sholat dzuhur bersama

 Melakukan kegiatan
hidup sehat

 Antri di belakang
teman

 Kegiatan ibadah
11.15-12.00 V. Kegiatan Akhir

 Bernyanyi atau unjuk kerja
 Menginformasikan kegiatan untuk

esok hari
 Mengucap salam
 Do’a pulang

 Menghargai karya seni
 Melatih lafadz do’a

harian

Observer

Misnayani

Guru Kelas Kelompok B

Yusni

Kepala Sekolah PAUD TK Al-aqsho

Neng Fathimah, S.H.I
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LAMPIRAN 23

SIKLUS II (PEREMUAN 3)
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN HARIAN

PAUD TK AL-AQSHO
DESA LAMOMEA KECAMATAN KONDA

Semester/Minggu Ke                    : 2/3
Hari/Tanggal                                 : Rabu/20 Februari 2018
Kelompok/Usia : Khadijah 1 (TK B1) /5-6 Tahun
Tema/Sub Tema                            : Rekreasi/Kendaraan

Waktu Muatan/Materi Pelajaran Kegiatan Pembelajaran Alat dan Bahan Evaluasi
07.15 Penjemputan anak
07.30-08.00 Upacara/Apel pagi

I. Kegiatan Pendahuluan
08.00-08.30 Do’a Harian Mengucap salam

Niat belajar, do’a harian, surah Al-Fatihah
Bernyanyi Bersama
Hafalan :

 Surat pendek (Al-Humazah)
 Do’a memakai pakaian
 Hadist memuliakan tamu
 Mahfudzhot kejujuran
 Asmaul Husna
 Absen kehadiran peserta didk

 Buku materi
 Guru dan

Murid
 Buku Absen

 Dapat menjawab dan
memberi salam

 Sikap berdo’a yang
baik dan benar
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08.30-10.45
3.10 memahami bahasa

reseptif(menyimak dan
membaca)

3.3   mengenal anggota tubuh,
fungsi untuk pengembnagan
motorik kasar dan halus

2.6 sikap ingin tahu

II. Kegiatan Inti
 Kegiatan inti pertama: mengenal konsep

bilangan dengan benda menggunakan
dadu angka dan penutup botol

 Anak mendengarkan saat guru
menjelaskan langkah-langkah dalam
mengenal angka 1-10 menggunakan
dadu angka dan penutup botol sebagai
penunjangnya

 Guru meminta agar anak membuat
lingkaran besar dan didalam lingkaran
tersebut telah disimpan penutup-
penutup botol

 Guru memulai mengoper dadu keanak
kemudian dadu dioper secara bergilir
dari satu anak keanak lainnya diiringi
lagu yang telah disepakati bersama

 Setelah lirik lagu berakhir maka anak
yang mendapatkan atau menerima dadu
diakhir lirik lagu berhak melemparkan
dadu ke tengah lingkaran

 Apabila dadu dilempar dan bagian atas
menunjukkan angkanya maka anak akan
berlomba mengambil penutup botol
sebanyak angka yang ditujukkan pada
sisi dadu bagian atas, misalkan sisi dadu
bagian atas menunjukkan angka 6 maka
anak akan mengambil penutup botol
sebanyak 6

 Kegiatan inti kedua: menghitung jumlah
gambar pada LKA

 Anak mendengarkan saat guru
memberikan pijakan sebelum anak
mengerjakan tugas yang diberikan pada
LKA

 Dadu angka,
penutup botol

 LKA, pensil,
penghapus

 Mampu mengenal
konsep bilangan
dengan benda
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 Guru memberikan contoh kepada anak
cara mengerjakan/menghitung jumlah
gambar kendaraan

 Anak meniru dan mengerjakan sesuai
dengan apa yang telah disampaikan oleh
ibu guru

 Kegiatan inti ketiga: menciptkan bentuk
dari kepingan geometri dengan
menggunakan kertas lipat berwarna

 Anak mendengarkan saat guru
memberikan pijakan sebelum anak
membuat bentuk dari kepingan geometri

 Guru memberikan contoh kepada anak
cara membuat bentuk dari kepingan
gemetri misalkan bentuk rumah

 Anak meniru dan mengerjakan sesuai
dengan apa yang telah disampaikan oleh
ibu guru

 Kegiatan inti keempat: mengaji

 Kertas lipat
berwarna, lem

 Buku iqro’
10.45-11.00

4.2  mengenal perilaku baik sebagai
cerminan akhlak mulia

3.13 mengenal berbagai karya dan
aktifitas seni

1.1 mengenal adanya Tuhan melalui
ciptaanNya

III. Recalling
 Merapikan mainan/beres-beres
 Diskusi tentang perasan diri

selama melakukan kegiatan
bermain

 Menceritakan dan menunjukkan
hasil karyanya

 Pengutan pengetahuan yang di
dapat anak

 Bila ada perilaku yang kurang

 Mengembalikan
mainan ke tempatnya

 Sikap berdo’a yang
baik dan benar
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harus didiskusikan bersama
 Do’a sesudah belajar

11.00-11.15
2.1 memiliki perilaku yang

mencerminkan hidup sehat
3.2 mengenal perilaku baik sebagai

cerminan akhlak mulia

IV. Istirahat/Makan Bersama
 Cuci tangan
 Do’a makan
 Makan bersama
 Berwudhu bersama
 Sholat dzuhur bersama

 Melakukan kegiatan
hidup sehat

 Antri di belakang
teman

 Kegiatan ibadah
11.15-12.00 V. Kegiatan Akhir

 Bernyanyi atau unjuk kerja
 Menginformasikan kegiatan untuk

esok hari
 Mengucap salam
 Do’a pulang

 Menghargai karya seni
 Melatih lafadz do’a

harian

Observer

Misnayani

Guru Kelas Kelompok B

Yusni

Kepala Sekolah PAUD TK Al-aqsho

Neng Fathimah, S.H.I
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LAMPIRAN 24

Format Data Nilai Hasil Penilaian Siklus II Pertemuan 1

NO
NAMA
ANAK
DIDIK

PEROLEHAN SETIAP INDIKATOR
Anak dapat mengenal

angka 1-10
Anak dapat berhitung
dengan baik dan benar

Anak dapat mengenal
konsep bilngan dengan

benda
BB
*

MB
**

BSH
***

BSB
****

BB
*

MB
**

BSH
***

BSB
****

BB
*

MB
**

BSH
***

BSB
****

1 SB √ √ √
2 ND √ √ √
3 WD √ √ √
4 YN √ √ √
5 AD √ √ √
6 KZ √ √ √
7 FZ √ √ √
8 RS √ √ √
9 AZ √ √ √
10 DN √ √ √
11 FY √ √ √
12 AS √ √ √
13 SF √ √ √
14 NS √ √ √
15 NW √ √ √
16 GD √ √ √
17 AL √ √ √

NO
NAMA
ANAK
DIDIK

PEROLEHAN SETIAP INDIKATOR
Anak dapat mengenal

bentuk geometri
Anak dapat mengenal
konsep sama dan tidak

sama

Anak dapat mengenal
macam-macam warna

BB
*

MB
**

BSH
***

BSB
****

BB
*

MB
**

BSH
***

BSB
****

BB
*

MB
**

BSH
***

BSB
****

1 SB √ √ √
2 ND √ √ √
3 WD √ √ √
4 YN √ √ √
5 AD √ √ √
6 KZ √ √ √
7 FZ √ √ √
8 RS √ √ √
9 AZ √ √ √
10 DN √ √ √
11 FY √ √ √
12 AS √ √ √
13 SF √ √ √
14 NS √ √ √
15 NW √ √ √
16 GD √ √ √
17 AL √ √ √
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LAMPIRAN 25

Format Data Nilai Hasil Penilaian Siklus II Pertemuan 2

NO
NAMA
ANAK
DIDIK

PEROLEHAN SETIAP INDIKATOR
Anak dapat mengenal

angka 1-10
Anak dapat berhitung
dengan baik dan benar

Anak dapat mengenal
konsep bilngan dengan

benda
BB
*

MB
**

BSH
***

BSB
****

BB
*

MB
**

BSH
***

BSB
****

BB
*

MB
**

BSH
***

BSB
****

1 SB √ √ √
2 ND √ √ √
3 WD √ √ √
4 YN √ √ √
5 AD √ √ √
6 KZ √ √ √
7 FZ √ √ √
8 RS √ √ √
9 AZ √ √ √
10 DN √ √ √
11 FY √ √ √
12 AS √ √ √
13 SF √ √ √
14 NS √ √ √
15 NW √ √ √
16 GD √ √ √
17 AL √ √ √

NO
NAMA
ANAK
DIDIK

PEROLEHAN SETIAP INDIKATOR
Anak dapat mengenal

bentuk geometri
Anak dapat mengenal
konsep sama dan tidak

sama

Anak dapat mengenal
macam-macam warna

BB
*

MB
**

BSH
***

BSB
****

BB
*

MB
**

BSH
***

BSB
****

BB
*

MB
**

BSH
***

BSB
****

1 SB √ √ √
2 ND √ √ √
3 WD √ √ √
4 YN √ √ √
5 AD √ √ √
6 KZ √ √ √
7 FZ √ √ √
8 RS √ √ √
9 AZ √ √ √
10 DN √ √ √
11 FY √ √ √
12 AS √ √ √
13 SF √ √ √
14 NS √ √ √
15 NW √ √ √
16 GD √ √ √
17 AL √ √ √
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LAMPIRAN 26

Format Data Nilai Hasil Penilaian Siklus II Pertemuan 3

NO
NAMA
ANAK
DIDIK

PEROLEHAN SETIAP INDIKATOR
Anak dapat mengenal

angka 1-10
Anak dapat berhitung
dengan baik dan benar

Anak dapat mengenal
konsep bilngan dengan

benda
BB
*

MB
**

BSH
***

BSB
****

BB
*

MB
**

BSH
***

BSB
****

BB
*

MB
**

BSH
***

BSB
****

1 SB √ √ √
2 ND √ √ √
3 WD √ √ √
4 YN √ √ √
5 AD √ √ √
6 KZ √ √ √
7 FZ √ √ √
8 RS √ √ √
9 AZ √ √ √
10 DN √ √ √
11 FY √ √ √
12 AS √ √ √
13 SF √ √ √
14 NS √ √ √
15 NW √ √ √
16 GD √ √ √
17 AL √ √ √

NO
NAMA
ANAK
DIDIK

PEROLEHAN SETIAP INDIKATOR
Anak dapat mengenal

bentuk geometri
Anak dapat mengenal
konsep sama dan tidak

sama

Anak dapat mengenal
macam-macam warna

BB
*

MB
**

BSH
***

BSB
****

BB
*

MB
**

BSH
***

BSB
****

BB
*

MB
**

BSH
***

BSB
****

1 SB √ √ √
2 ND √ √ √
3 WD √ √ √
4 YN √ √ √
5 AD √ √ √
6 KZ √ √ √
7 FZ √ √ √
8 RS √ √ √
9 AZ √ √ √
10 DN √ √ √
11 FY √ √ √
12 AS √ √ √
13 SF √ √ √
14 NS √ √ √
15 NW √ √ √
16 GD √ √ √
17 AL √ √ √
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LAMPIRAN 27

Jumlah nilai konversi setiap anak pada kemampuan perkembangan  kognitif berdasarkan

hasil penilaian pada kegiatan siklus II pertemuan 1, 2 dan 3

No
Nama
Anak
Didik

Jumlah Nilai Perolehan Anak Evaluasi Kegiatan Siklus I
Konversi Anak Hasil Anak=

Jumlah Nilai Hasil
Konversi/Indikator

Jumlah
Total

Perolehan

Ket
BB× 1 MB× 2 BSH× 3 BSB× 4

1 SB - - 4 14 (4x3)+(14x4):18 3,77 BSB
2 ND - - 6 12 (6x3)+(12x4):18 3,66 BSB
3 WD - - 8 10 (8x3)+(10x4):18 3,55 BSB
4 YN - - 7 11 (7x3)+(11x4):18 3,61 BSB
5 AD - - 5 13 (5x3)+(13x4):18 3,72 BSB
6 KZ - - 12 6 (12x3)+(6x4):18 3,33 BSH
7 FZ 7 8 3 - (7x1)+(8x2)+(3x3):18 1,77 MB
8 RS - 7 5 6 (7x2)+(5x3)+(6x4):18 2,94 BSH
9 AZ - - 2 16 (2x3)+(16x4):18 3,88 BSB
10 DN - 8 7 3 (8x2)+(7x3)+(3x4):18 2,72 BSH
11 FY - - 5 13 (5x3)+(13x4):18 3,72 BSB
12 AS - 2 7 9 (2x2)+(7x3)+(9x4):18 3,38 BSH
13 SF - - - 18 (18x4):18 4 BSB
14 NS - 6 8 4 (6x2)+(8x3)+(4x4):18 2,88 BSH
15 NW 8 7 3 - (8x1)+(7x2)+(3x3):18 1,72 MB
16 GD - - 8 10 (8x3)+(10x4):18 3,55 BSB
17 AL - - 6 12 (6x3)+(12x4):18 3,66 BSB
Keterangan:

Nilai BB = * anak yang belum berkembang bobotnya (0,01-1,49)

Nilai MB = ** anak yang mulai berkembang bobotnya (1,50-2,49)

Nilai BSH = *** anak yang berkembang sesuai harapan bobotnya (2,50-3,49)

Nilai BSB = **** anak yang berkembang sangat baik bobotnya (3,50-4,00)



137

LAMPIRAN 28

Perolehan Nilai Akhir Pada Evaluasi Siklus II

No
Nama anak

didik

Nilai Akhir Evaluasi Siklus I
BB
*

MB
**

BSH
***

BSB
****

Jumlah Nilai
Evaluasi siklus I

Hasil konversi
nilai

Ket

1 SB 0 0 4 14 68 3,77 BSB
2 ND 0 1 7 9 59 3,27 BSH
3 WD 0 0 8 10 64 3,55 BSB
4 YN 0 0 7 11 65 3,61 BSB
5 AD 0 0 5 13 67 3,72 BSB
6 KZ 0 0 12 6 60 3,33 BSH
7 FZ 7 8 3 0 32 1,77 MB
8 RS 0 7 5 6 53 2,94 BSH
9 AZ 0 0 2 16 70 3,88 BSB
10 DN 0 8 7 3 44 2,72 BSH
11 FY 0 0 5 13 67 3,72 BSB
12 AS 0 2 7 9 6I 3,38 BSH
13 SF 0 0 0 18 72 4 BSB
14 NS 0 6 8 4 52 2,88 BSH
15 NW 8 7 3 0 31 1,72 MB
16 GD 0 0 8 10 64 3,55 BSB
17 AL 0 10 6 12 66 3,66 BSB

Keterangan :

Persentasi keberhasilan atau ketuntasan

Jumlah Anak Didik Yang Memperoleh Nilai konversi BSB & BSH

Jumlah Seluruh Anak Didik

15

= ------ = 88,23%

17

Keterangan :

Persentasi ketidak tuntasan

Jumlah Anak Didik Yang Memperoleh Nilai konversi BB & MB

Jumlah Seluruh Anak Didik

2

= ------ = 11,76%

17
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LAMPIRAN 29

LEMBAR OBSERVASI AKTIFITAS GURU SELAMA KEGIATAN BELAJAR

MENGAJAR PADA SIKLUS II

Nama sekolah : Paud TK Al-Aqsho
Tema : Rekreasi
Sub Tema : Kendaraan
Tema Spesifik : kendaraan Laut
Kelompok : B

No Aspek Yang Di Amati Terlaksana
Keterangan

A. Kegiatan Awal Ya Tidak
1 Guru telah mengucapkan salam √ Mengucapkan salam dengan bernyanyi
2 Guru mengajak anak berdoa sebelum belajar √ Mengajak berdoa dengan bernyanyi bersama
3 Guru mengajak anak membaca surah – surah pendek √ Membaca surah al-fatihah, an-naas, al-falaq dan al-ikhlas
4 Guru mengajak anak bernyanyi √ Bernyayi lagu “kendaraan”
5 Guru mengabsen kehadiran peserta didik √ Guru memanggil satu persatu nama anak

B. Kegiatan inti
6 Guru menyiapkan alat dan bahan yang akan di gunakan dalam

kegiatan bermain untuk meningkatkan kemampuan kognitif
anak(mengenal angka1-10)

√
Guru telah maksimal menyiapkan alat tersebut, terlihat dari
kesiapan dalam melaksanakan proses pembelajaran

7 Guru memperkenalkan  media dadu angka kepada  anak √ guru telah memperkenalkan media dengan baik secara
sistematis

8 Guru menjelaskan kepada anak langkah-langkah dalam bermain
dadu angka dengan benner angka sebagai alat penunjangnya.

√ Guru menjelaskan dengan baik sehingga anak-anak antusias
dalam mengikuti kegiatan tersebut.

9 Guru meminta anak untuk membuat lingkaran besar √ Guru telah berinteraksi kepada semua anak didik
10 Guru meminta anak untuk mengoperkan dadu tersebut secara

bergiliran sambil memyanyikan sebuah lagu
√ Guru telah sabar menghadapi anak-anak yang belum mengerti

cara bermain dadu
11 Guru membimbing anak yang mengalami kesulitan √ Guru telah memberikan bimbingan kesemua anak didik
12 Guru menilai kegiatan anak saat bermain √ Melakukan penilaian untuk mengetahui peningkatan

keberhasilan kognitif anak
13 Guru memberikan pijakan sebelum anak melakukan kegiatan √ Guru telah melaksanakan secara maksimal
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C. Recalling
14 Guru mengajak anak membereskan alat permainan √ Mengajak anak bekerjasama dalam membereskan alat

permainan dadu
15 Guru menanyakan kepada anak  tentang perasaan hari ini √ Menanyakan kepada anak tentang perasaan mereka dalam

melakukan permainan dadu
16 Guru memberikan penguatan-penguatan kepada anak √ Guru memberikan motivasi kepada anak didik
17 Guru mengajak anak berdo’a setelah belajar √ Mengajak anak berdoa bersama setelah belajar

D. Istirahat
18 Guru mengajak anak berdoa sebelum makan, dan mencuci tangan √ Mengajak anak berdoa sebelum makan, dan mengajak anak

mencuci tangan sebelum makan
19 Guru mempersilahkan anak makan √ Mempersilahkan kepada anak untuk makan
20 Guru mengajak anak membaca doa sesudah makan √ Mengajak anak membaca doa sebelum makan
21 Guru mempersilahkan anak bermain bebas √ Mempersilhkan kepada anak untuk memilih sendiri permain

mereka
22 Guru mengajak anak berwudhu dan melaksanakan sholat √ Mengajak anak berwudhu dan melaksanakan sholat bersama

E. Kegiatan akhir
23 Guru mengajak anak bernyanyi bersama √ Mengajak bernyanyi bersama

Guru menginformasikan untuk kegiatan esok hari √ Menginformasikan tentang kegiatan yang akan dilakukn pada
esok hari

24 Guru mengajak anak berdoa sebelum pulang √ Mengajak anak membaca doa sebelum pulang

Observer



140

LAMPIRAN 30

LEMBAR OBSERVASI AKTIFITAS ANAK SELAMA KEGIATAN BELAJAR
MENGAJAR PADA SIKLUS 1I

Nama Sekolah : Paud TK Al-Aqsho
Tema : Rekreasi
Sub Tema : Kendaraan
Tema Spesifik : Kendaraan Laut
Kelompok : B

No.
Aspek yang diamati Terlaksana Keterangan

F. Kegiatan Awal Ya Tidak
1. Anak memjawab salam guru √ Anak menjawab salam dengan baik
2. Anak berdoa sebelum belajar √ Anak berdoa dengan baik dan benar
3. Anak membaca surah-surah pendek √ Namun ada sebagian anak yang tidak mengikutinya

4.
Anak bernyanyi bersama √ Bernyanyi dengan suara keras dan melakukan gerakan

sederhana

5.
Anak mendengarkan saat guru mengabsen nama mereka √ Anak mendengarkan dan menyahut saat guru memanggil

nama mereka
G. Kegiatan Inti

6.
Anak memperhatikan saat guru menjelaskan kegiatan bermain
yang akan dilaksanakan pada hari itu

√ Anak memperhatikan saat guru menjelaskan

7.
Anak menyebutkan angka dan warna yang ada pada setiap sisi
dadu tersebut

√ anak sudah mampu menyebutkan karena mereka sudah
mengerti angka dan warna

8. Anak membuat lingkaran besar √

9.
Anak mengoperkan dadu kepada teman yang satu ke teman yang
lain sambil bernyanyi

√ Semua anak melakukannya karena mereka dah sefaham
dan mengerti permainan tersebut

10. Anak antusias dalam melakukan kegiatan bermain dadu √ Anak sangat antusias dalam mengikuti kegiata tersebut
11. Anak bertanya kepada guru jika mengalami kesulitan √ Anak bertanya apabila mengalami kesulitan
12. Anak dapat mengenal angka 1-10 √ Anak dapat mengenal angka 1-10
13. Anak dapat berhitung dengan baik dan benar √ anak dapat berhitung dengan baik dan benar
14. Anak dapat mengenal konsep bilangan dengan benda √ Anak dapat mengenal konsep bilangan dengan benda
15. Anak dapat mengenal bentuk geometri √ Anak dapat mengenal bentuk geometri
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16. Anak dapat mengenal konsep sama dan tidak sama √ Anak dapat mengenal konsep sama dan tidak sama
17. Anak dapat mengenal macam-macam warna √ Anak dapat mengenal macam-macam warna
18. H. Recalling
19. Anak membereskan alat permainan √ Anak membereskan alat permainannya bersama-sama
20. Anak bercerita tentang perasaan hari ini √ Hanya sebagian anak saja yang bercerita
21. Anak berdo’a setelah belajar √ Menunjukkan sikap berdoa yang baik dan benar

I. Istrahat
22. Anak berdoa sebelum makan √ Menunjukkan sikap berdoa yang baik dan benar
23. Anak mencuci tangan sebelum makan √ Mengajak anak untuk hidup sehat dan bersih
24. Anak makan √ Mewujudkan rasa kebersamaan
25. Anak membaca doa sesudah makan √ Mengajak anak untuk berdoa dengan tenang dan tertib
26. Anak bermain bebas √ Mengajak anak untuk memilih sendiri permainannya
27. Anak berwudhu dan melaksanakan sholat bersama √ Mengenal penciptanya melalui ibadah sholat bersama

J. Kegiatan Akhir
28. Anak beryanyi bersama √ Mengajak anak mengenal seni lewat lagu

29.
Anak berdoa sebelum pulang √ Membiasakan anak untuk melakukan doa sebelum dan

sesudah melaksanakan kegiatan

observer
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Guru sedang menjelaskan cara
bermain dadu angka kompleks

dengan benner angka

Anak didik sedang
mengerjakan lembar kerja

anak (LKA)

Anak-anak sedang melakukan permainan
dadu angka kompleks dengan benner angka

142

Guru sedang menjelaskan cara
bermain dadu angka kompleks

dengan benner angka

Anak didik sedang
mengerjakan lembar kerja

anak (LKA)

Anak-anak sedang melakukan permainan
dadu angka kompleks dengan benner angka

142

Guru sedang menjelaskan cara
bermain dadu angka kompleks

dengan benner angka

Anak didik sedang
mengerjakan lembar kerja

anak (LKA)

Anak-anak sedang melakukan permainan
dadu angka kompleks dengan benner angka



143

Anak-anak sedang bermain dadu angka kompleks
dengan tutup botol

Anak-anak tampak senang dan gembira
melakukan permainan tersebut

143

Anak-anak sedang bermain dadu angka kompleks
dengan tutup botol

Anak-anak tampak senang dan gembira
melakukan permainan tersebut

143

Anak-anak sedang bermain dadu angka kompleks
dengan tutup botol

Anak-anak tampak senang dan gembira
melakukan permainan tersebut
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Anak-anak sedang melakukan permainan
dadu angka kompleks dengan kartu angka

Anak didik melakukan permainan dadu
angka kompleks dengan benner ular tangga

144

Anak-anak sedang melakukan permainan
dadu angka kompleks dengan kartu angka

Anak didik melakukan permainan dadu
angka kompleks dengan benner ular tangga

144

Anak-anak sedang melakukan permainan
dadu angka kompleks dengan kartu angka

Anak didik melakukan permainan dadu
angka kompleks dengan benner ular tangga
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pengumpulan data pada PAUD TK Al-Aqsho dengan judul skripsi:

“Meningkatkan Kemampuan Kognitif Melalui Permainan Dadu Angka Kompleks

Pada Anak Kelompok B PAUD TK Al-Aqsho Desa Lamomea Kecamatan Konda”

Demikian surat rekomendasi ini kami buat untuk digunakan seperlunya

Lamomea, 5 Juni 2018
Kepala PAUD TK Al-Aqsho

Neng Fathimah, S.H.I

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD AL-AQSHO)

LAMOMEA KONDA KONAWE SELATAN SULAWESI TENGGARA

email:paudpasal_aqsho@yahoo.co.id
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Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

No. 14/PAUD AL-AQSHO/IX/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini kepala PAUD TK Al-Aqsho Lamomea Kecamatan Konda

Konawe Selatan, memberi keterangan kepada:

Nama : Misnayani

Nim : 14010105005

Program studi : pendidikan islam anak usia dini

Telah melaksanakan penelitian di unit kerja kami, dengan judul skripsi

“Meningkatkan Kemampuan Kognitif Melalui Permainan Dadu Angka Kompleks Pada

Anak Kelompok B PAUD TK Al-Aqsho Desa Lamomea Kecamatan Konda”

Demikian surat keterangan ini kami buat dan diberikan kepadanya untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya.

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD AL-AQSHO)

LAMOMEA KONDA KONAWE SELATAN SULAWESI TENGGARA

email:paudpasal_aqsho@yahoo.co.id

Lamomea, 5 Juni 2018
Kepala PAUD TK Al-Aqsho

Neng Fathimah, S.H.I
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CURICULUM VITAE (CV)

I. Keterangan Perorangan

Nama : Misnayani

Tempat Tanggal Lahir : Sinjai, 04 Desember 1984

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Status : Menikah

Alamat : Desa Konda Satu, Kec. Konda, Kab. Konawe Selatan

Kontak Person : 085241026494

II. Keterangan Keluarga

Nama Ayah : Sulaiman

Nama ibu : Nasri

Nama Saudara : 1. Misnayani

2. Jusnaidi

3. Muh. Saiful

4. Hamsinr

III.Pendidikan

1. SD Negeri Puosu Jaya Tahun 1996

2. SLTP Negeri 1 Konda Tahun 1999

3. PKBM Meohai Mandonga Tahun 2010

Kendari, 26 Agustus 2018

Mengetahui,

Misnayani

Nim: 14010105005
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