
 

 

LAMPIRAN 
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PENGEMBANGAN INDIKATOR KELOMPOK B 

 USIA 5-6 TAHUN 

No Tingkat Pebcapaian 

Perkembangan  

Capaian 

Perkembangan 

Indikator 

 Menerima Bahasa 

1 Mengerti beberapa 

perintah secara 

bersamaan 

Mengerti beberapa 

perintah secara 

bersamaan 

❖ Melakukan 3-5 perintah secara 

berurutan dengan benar. 

❖ Meniru kembali 4-5 urutan kata. 

2 Mengulang kalimat 

yang lebih kompleks 

Mengulang kalimat 

yang lebih kompleks 

❖ Meniru kalimat sederhana 

❖ Mengulang kalimat yang telah 

didengarkan 

3 Memahami aturan 

dalam suatu 

permainan 

Memahami aturan 

dalam suatu 

permainan 

❖ Mentaati aturan permainan 

 Mengungkapkan Bahasa 

4 Menjawab 

pertanyaan yang 

lebih komplek 

Menjawab 

pertanyaan yang 

lebih komplek 

❖ Menjawab pertanyaan tentang 

keterangan/informasi 

❖ Menggunakan dan dapat 

menjawab pertanyaan apa, 

mengapa, dimana, berapa, 
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bagaimana dan sebagainya. 

5 Menyebutkan 

kelompok gambar 

yang memiliki bunyi 

yang sama 

Menyebutkan 

kelompok gambar 

yang memiliki bunyi 

yang sama 

❖ Menyebutkan berbagai 

bunyi/suara tertentu. 

❖ Mengelompokkan macam-

macam gambar yang mempunyai 

bunyi yang sama. 

6 Berkomunikasi 

secara lisan, 

memiliki 

perbendaharaan kata, 

serta mengenal 

symbol-simbol untuk 

persiapan membaca 

Berkomunikasi 

secara lisan, 

memiliki 

perbendaharaan 

kata, serta mengenal 

symbol-simbol 

untuk persiapan 

membaca 

❖ Berani bertanya secara 

sederhana. 

❖ Membedakan kata-kata yang 

mempunyai suku kata awal yang 

sama (misal: kaki-kali), dan suku 

kata akhir yang sama (missal: 

sama-nama) dll. 

❖ Menghubungkan dan 

menyebutkan tulisan sederhan 

dan symbol yang 

melambangkannya. 

❖ Mengelompokkan kata-kata yang 

sejenis. 

❖ Bercerita tentang gambar yang 

disediakan atau dibuat sendiri. 

❖ Menyanyikan 20 lebih lagu anak-

anak. 
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7 Menyusun kalimat 

sederhana dalam 

struktur lengkap 

Menyusun kalimat 

sederhana dalam 

struktur lengkap. 

❖ Menceritakan 

pengalaman/kejadian secara 

sederhana. 

❖ Memberikan 

keterangan/informasi tentang 

suatu hal. 

❖ Bercerita menggunakan kata 

ganti aku, saya, kamu, dia, 

mereka. 

❖ Membuat sajak sederhana. 

8 Memiliki lebih 

banyak kata-kata 

untuk 

mengekspresikan ide 

pada orang lain. 

Memiliki lebih 

banyak kata-kata 

untuk 

mengekspresikan ide 

pada orang lain. 

❖ Melengkapi kalimat sederhana 

yang sudah dimulai dengan guru, 

missal: kemarin ibu pergi ke…. 

❖ Mau mengungkapkan pendapat 

sederhana. 

9 Melanjutkan 

sebagian cerita 

dongeng yang telah 

diperdengarkan. 

Melanjutkan 

sebagian cerita 

dongeng yang telah 

diperdengarkan. 

❖ Bercerita tentang gambar yang 

disediakan atau yang dibuat 

sendiri dengan urut dan bahasa 

yang jelas. 

❖ Mendengarkan dan menceritakan 

kembali isi cerita secara urut. 

❖ Melanjutkan cerita/dongeng yang 

telah didengar sebelumnya. 
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 Keaksaraan  

10 Menyebutkan 

simbol-simbol huruf 

yang dikenal 

Menyebutkan 

simbol-simbol huruf 

yang dikenal 

❖ Menyebutkan simbol huruf vocal 

dan konsonan yang dikenal di 

lingkungan sekitar. 

❖ Membuat gambar dan coretan 

(tulisan) tentang cerita mengenal 

gambar yang dibuat sendiri. 

11 Mengenal suara 

huruf awal dari nama 

benda-benda yang 

ada disekitarnya. 

Mengenal suara 

huruf awal dari 

nama benda-benda 

yang ada 

disekitarnya. 

❖ Menyebutkan nama-nama benda 

yang suara huruf awalnya sama. 

12 Menyebutkan 

kelompok gambar 

yang memiliki 

bunyi/huruf awal 

yang sama. 

Menyebutkan 

kelompok gambar 

yang memiliki 

bunyi/huruf awal 

yang sama. 

❖ Menyebutkan kata-kata yang 

mempunyai huruf awal yang 

sama, missal: bola, buku, baju 

dll. 

❖ Menghubungkan gambar/benda 

dengan kata. 

13 Memahami 

hubungan antara 

bunyi dengan bentuk 

huruf. 

Memahami 

hubungan antara 

bunyi dengan bentuk 

huruf. 

❖ Membaca gambar yang memiliki 

kata/kalimat sederhana. 

❖ Menceritakan isi buku walaupun 

tidak sama tulisan dengan yang 
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diungkapkan. 

❖ Menghubungkan tulisan 

sederhana dengan simbol yang 

melambangkannya. 

❖ Membaca buku cerita bergambar 

yang memiliki kalimat sederhana 

dengan menunjuk beberapa kata 

yang dikenalinya. 

❖ Mengungkapkan syair lagu 

sambil diringi senandung 

lagunya. 

14 Membaca nama 

sendiri 

Membaca nama 

sendiri 

❖ Membaca nama sendiri dengan 

lengkap. 

15 Menuliskan nama 

sendiri 

Menuliskan nama 

sendiri 

❖ Menuliskan nama sendiri dengan 

lengkap. 

 

 

 

Mengetahui:  

Kepala TK Samaturu 

 

 

 

DECY CHRISTINA HASAN, S.Pd    

Nip. 197112312007012060 

Guru Kelompok B        Peneliti 

 

 

NURAINI, S.Pd         NASRAWATI 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan 

TK Samaturu Kec. Ranomeeto 

 

Semester/Minggu   :II/2 

Kelompok    :B     

Tema     : Binatang 

Kompetensi Dasar    : 

No Sub Tema Materi Rencana Kegiatan 

1.  Tempat 

Rekreasi  

Nilai Agama Dan Moral  

❖ Mengenal kegiatan sehari-hari 

❖ Melakukan kegiatan beribadah 

sehari-hari 

❖ Membaca doa sehari-

hari 

 

  Sosial Emosional 

❖ Memiliki perilaku yang 

mencerminkan sikap taat 

terhadap aturan sehari-hari 

untuk melatih kedisplinan 

❖ Memiliki perilaku yang 

mencerminkan sikap percaya 

diri 

❖ Mematuhi tatatertib 

didalam dan diluar kelas 

❖ Bekerja sama 

  Fisik Motorik Kasar Dan Halus 

❖ Mengenal anggota tubuh, fungsi 

untuk mengembangkan motorik 

kasar dan halus 

a. Motorik Kasar 

❖ Melakukan gerakan 

kombinasi 

❖ Melakukan kegiatan 

gerak dan lagu 

b. Motorik Halus 

❖ Bermain kartu huruf 

  Kognitif  

❖ Menyampaikan tentang apa dan 

bagaimana benda-benda 

disekitar yang di kenalnya 

(nama, warna, bentuk, ukuran, 

pola, sifat, suara, tekstur fungsi 

dan ciri-cirinya) melalui hasil 

karya  

❖ Menghitung jumlah 

huruf yang ada pada 

gambar binatang 

❖ Membedakan jenis 

hewan yang hidup di 

darat dan di air 

  Bahasa  

❖ Memahami bahasa (menyimak 

❖ Bercakap-cakap tetang 

binatang ternak 

❖ Bercakap-cakap tetang 



72 
 

dan membaca) 

❖ Mengenal anggota tubuh, fungsi 

untuk pengembangan motorik 

kasar dan halus 

hewan yang hidup di air 

 

  Seni  

❖ Menyanyikan berbagai karyanya 

dalam bentuk gambar, gerak 

tubuh dan lain-lain tentang 

lingkungan social (keluarga, 

tanah, tempat tinggal, tempat 

ibadah, budaya, transportasi) 

❖ Bernyanyi lagu tentang 

Binatang 

 

 

Mengetahui:  

Kepala TK Samaturu 

 

 

 

DECY CHRISTINA HASAN, S.Pd    

Nip. 197112312007012060 

Guru Kelompok B        Peneliti 

 

 

NURAINI, S.Pd         NASRAWATI 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIFITAS GURU SELAMA KEGIATAN 

BELAJAR MENGAJAR PADA SIKLUS I 

Pertemuan 1 

Nama Sekolah : TK Samaturu      Tema Spesifik :Binatang Ternak 

Tema   :Binatang     Kelompok :B 

Sub Tema : Jenis-Jenis Binatang  

No 

 

Aspek Yang Diamati Terlaksana 

A. Kegiatan Awal  Ya Tidak 

1 Guru mengucapkan salam  ✓   

2 Guru mengajak anak berdoa ✓   

3 Guru mengajak anak bernyanyi  ✓   

4  Guru melakukan absen pada anak didik  ✓  

5 Guru mengajak anak melakukan gerakan motorik kasar ✓   

 B. Kegiatan Inti   

6 Guru menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam 

kegiatan bermain kartu huruf  

✓   

7 Guru memperagakan cara bermain kartu huruf  ✓   

8 Guru meminta anak bermain kartu huruf sesuai dengan contoh  ✓   

9 Guru membimbing anak yang mengalami kesulitan  ✓   

10 Guru menilai kegiatan belajar anak  ✓   

 C. Istrahat    

11 Guru mengajak anak mencuci tangan sebelum makan  ✓   

12 Guru mengajak anak berdoa sebelum makan ✓   

13 Guru mempersilahkan makan  ✓  

14 Guru mengajak anak membaca doa sesudah makan ✓   

15 Guru mempersilahkan anak bermain ✓   

 D. Kegiatan Akhir    

 

16 

Guru melakukan Tanya jawab tentang kegiatan hari ini ✓   

17 Guru mengajak anak bernyanyi bersama ✓   

18 Guru mengajak anak berdoa sebelum pulang dan salam ✓   

Konsel, 12 Mei 2017 

         Observer 

  



74 
 

LEMBAR OBSERVASI AKTIFITAS ANAK SELAMA KEGIATAN 

BELAJAR MENGAJAR PADA SIKLUS I 

Pertemuan 1 

Nama Sekolah : TK Samaturu Kec. Ranomeeto   Tema Spesifik :Binatang Ternak 

Tema  : Binatang     Kelompok : B 

Sub Tema :Jenis-Jenis Binatang 

No Aspek yang diamati Terlaksana 

A. Kegiatan Awal Ya Tidak 

1 Anak menjawab salam guru ✓   

2 Anak berdoa sebelum belajar ✓   

3 Anak bernyanyi bersama ✓   

4  Anak mengikuti absen   ✓  

5 Anak melakukan gerakan motorik kasar  ✓   

 B. Kegiatan Inti   

1 Anak melakukan kegiatan bermain kartu huruf ✓   

2 Anak terlihat aktif melakukan kegiatan bermain kartu huruf ✓   

3 Anak bertanya kepada guru jika mengalami kesulitan dalam 

menyebutkan gambar dan huruf pada kartu huruf 

✓   

4  Anak menyelesaikan permainan kartu huruf dengan tuntas  ✓   

 C. Istrahat    

1 Anak mencuci tangan sebelum makan ✓   

2 Anak berdoa sebelum makan ✓   

3 Anak makan bersama ✓   

4  Anak membaca doa setelah makan  ✓   

5 Anak bermain diluar  ruangan dan didalam ruangan  ✓   

 D. Kegiatan Akhir   

1 Anak menceritakan tentang kegiatan hari ini ✓   

2 Anak bernyanyi bersama ✓   

3 Anak berdoa sebelum pulang dan salam  ✓   

Konsel, 12 Mei 2017 

         Obsever 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIFITAS GURU SELAMA KEGIATAN 

BELAJAR MENGAJAR PADA SIKLUS I 

Pertemuan 2 

Nama Sekolah : TK Samaturu     Tema Spesifik :Di Air 

Tema   :Binatang     Kelompok :B 

Sub Tema : Tempat Hidup Binatang  

No Aspek Yang Diamati Terlaksana 

A. Kegiatan Awal  Ya Tidak 

 Guru mengucapkan salam  ✓   

 Guru mengajak anak berdoa ✓   

 Guru mengajak anak bernyanyi  ✓   

 Guru melakukan absen pada anak didik  ✓  

 Guru mengajak anak melakukan gerakan motorik kasar ✓   

 B. Kegiatan Inti   

 Guru menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam 

kegiatan bermain kartu huruf  

✓   

 Guru memperagakan cara bermain kartu huruf  ✓   

 Guru meminta anak bermain kartu huruf sesuai dengan 

contoh  

✓   

 Guru membimbing anak yang mengalami kesulitan  ✓   

 Guru menilai kegiatan belajar anak  ✓   

 C. Istrahat    

 Guru mengajak anak mencuci tangan sebelum makan  ✓   

 Guru mengajak anak berdoa sebelum makan ✓   

 Guru mempersilahkan makan ✓   

 Guru mengajak anak membaca doa sesudah makan ✓   

 Guru mempersilahkan anak bermain ✓   

 D. Kegiatan Akhir    

 Guru melakukan Tanya jawab tentang kegiatan hari ini ✓   

 Guru mengajak anak bernyanyi bersama ✓   

 Guru mengajak anak berdoa sebelum pulang dan salam ✓   

Konsel, 15 Mei 2017 

         Observer 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIFITAS ANAK SELAMA KEGIATAN 

BELAJAR MENGAJAR PADA SIKLUS I 

Pertemuan 2 

Nama Sekolah :TK Samaturu Kec. Ranomeeto   Tema Spesifik :Di Air 

Tema  :Binatang     Kelompok : B 

Sub Tema :Tempat Hidup Binatang 

No Aspek yang diamati Terlaksana 

A. Kegiatan Awal Ya Tidak 

1 Anak menjawab salam guru ✓   

2 Anak berdoa sebelum belajar ✓   

3 Anak bernyanyi bersama ✓   

4  Anak mengikuti absen  ✓  

5 Anak melakukan gerakan motorik kasar  ✓   

 B. Kegiatan Inti   

1 Anak melakukan kegiatan bermain kartu huruf ✓   

2 Anak terlihat aktif melakukan kegiatan bermain kartu huruf ✓   

3 Anak bertanya kepada guru jika mengalami kesulitan dalam 

menyebutkan gambar dan huruf pada kartu huruf 

✓   

4  Anak menyelesaikan permainan kartu huruf dengan tuntas  ✓   

 C. Istrahat    

1 Anak mencuci tangan sebelum makan ✓   

2 Anak berdoa sebelum makan ✓   

3 Anak makan bersama ✓   

4  Anak membaca doa setelah makan  ✓   

5 Anak bermain diluar ruangan  ✓   

 D. Kegiatan Akhir   

1 Anak menceritakan tentang kegiatan hari ini ✓   

2 Anak bernyanyi bersama ✓   

3 Anak berdoa sebelum pulang dan salam  ✓   

Konsel, 15 Mei 2017 

         Obsever 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian 

TK Samaturu Kec. Ranomeeto 

 

Semester/Minggu   :II/2 

Kelompok    :B     

Tema/Sub Tema/Tema Spesifik : Binatang/Jenis-Jenis Binatang/Binatang Ternak 

Hari/Tanggal    :Jumat, 12 Mei 2017 

Waktu Muatan Materi 

pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Alat/Bahan Evaluasi 

07.00-

08.00 

 Penjemputan Anak Anak dan 

guru 

 

  Apel Pagi Anak dan 

guru 

Cara berbaris 

anak 

08.00-

08.30 

 Kegiatan Awal   

 Mengenal kegiatan 

sehari-hari 

❖ Mengucapkan salam 

❖ Berdoa sebelum belajar 

❖ Bernyanyi bersama 

❖ Absen  

Anak dan 

guru 

 

 Mengenal anggota 

tubuh, fungsi untuk 

pengembangan 

motorik kasar dan 

halus  

 

Melakukan gerakan dan 

lagu 

Anak  dan 

guru 

Cara anak 

melakukan 

gerakan 

kombinasi 

 Memahami bahasa  

(menyimak dan 

membaca) 

 

Bercakap-cakap tetang 

binatang ternak 

 

Anak  dan 

guru 

Cara anak 

bercakap-

cakap 

08.30-

09.30 

 Kegiatan Inti   

 Menyampaikan 

tentang apa dan 

bagaimana benda-

benda disekitar yang 

di kenalnya (nama, 

warna, bentuk, 

ukuran, pola, sifat, 

suara, tekstur fungsi 

dan ciri-cirinya) 

melalui hasil karya  

Menghitung jumlah huruf 

yang ada pada gambar 

binatang 

Gambar 

binatang 

ternak 

Cara anak 

menghitung 
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 Mengenal anggota 

tubuh, fungsi untuk 

pengembangan 

motorik kasar dan 

halus 

Bermain kartu huruf  Kartu huruf, 

dan bola 

kertas 

Cara anak 

bermain kartu 

huruf  

09.30-

10.00 

 Istrahat/Makan Bersama   

 Mengenal cara hidup 

sehat 

Cuci Tangan air Cara anak 

mencuci 

tangan 

Berdoa sebelum  Anak dan 

guru 

Cara anak 

berdoa 

Makan bersama Bekal anak Cara anak 

makan 

Berdoa sesudah makan Anak dan 

guru 

Cara anak 

berdoa 

  Bermain di luar  Alat 

permainan 

Cara anak 

bermain 

10.00-

10.30 

 Kegiatan Akhir   

  Tanya jawab tentang 

kegiatan hari ini 

Anak dan 

guru 

Cara anak 

menceritakan 

tentang 

kegiatan hari 

ini 

 Menyajikan berbagai 

karya dalam bentuk 

bernyanyi 

bernyanyi Anak dan 

guru 

Cara anak 

bernyanyi 

Berdoa sebelum pulang Anak dan 

guru 

 Anak berdoa 

salam Anak  Cara anak 

salam 

 

Mengetahui:  
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian 

TK Samaturu Kec. Ranomeeto 

 

Semester/Minggu   :II/3 

Kelompok    :B     

Tema/Sub Tema/Tema Spesifik : Binatang/Tempat Hidup Binatang/Di Air 

Hari/Tanggal    :Senin, 15 Mei 2017 

Waktu Muatan Materi 

pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Alat/Bahan Evaluasi 

07.00-

08.00 

 Penjemputan Anak Anak dan 

guru 

 

  Apel Pagi Anak  dan 

guru 

Cara 

berbaris 

anak 

08.00-

08.30 

 Kegiatan Awal   

 Mengenal kegiatan 

sehari-hari 

❖ Mengucapkan salam 

❖ Berdoa sebelum belajar 

❖ Bernyanyi bersama 

❖ Absen  

Anak dan 

guru 

Cara anak 

mengucapka

n salam, 

berdoa, dan 

bernyanyi  

 Mengenal anggota 

tubuh, fungsi untuk 

pengembangan 

motorik kasar dan 

halus  

 

Anak melakukan gerakan 

kombinasi 

Anak  dan 

guru 

Cara anak 

mengambil 

kartu 

 Memahami bahasa  

(menyimak dan 

membaca) 

 

Bercakap-cakap tetang 

hewan yang hidup di air 

Anak dan 

guru 

Cara anak 

bercakap-

cakap 

08.30-

09.30 

 Kegiatan Inti   

 Menyampaikan 

tentang apa dan 

bagaimana benda-

benda disekitar yang 

di kenalnya (nama, 

warna, bentuk, 

ukuran, pola, sifat, 

suara, tekstur fungsi 

dan ciri-cirinya) 

melalui hasil karya  

 

Membedakan jenis hewan 

yang hidup di darat dan di 

air 

Gambar-

gambar 

hewan 

Cara anak 

membedaka

n jenis 

hewan 

 Mengenal kebiasaan 

awal melalui bermain 

Bermain kartuu huruf Kartu huruf 

dan bola 

Cara anak 

bermain 
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kertas kartu huruf 

09.30-

10.00 

 Istrahat/Makan Bersama   

 Mengenal cara hidup 

sehat 

Cuci Tangan Air  Cara anak 

mencuci 

tangan 

Berdoa sebelum  Anak dan 

guru 

Cara anak 

berdoa 

Makan bersama Bekal anak Cara anak 

makan 

Berdoa sesudah makan Anak dan 

guru 

Cara anak 

berdoa 

  Bermain di luar  Alat 

permainan 

luar kelas 

Cara anak 

bermain 

10.00-

10.30 

 Kegiatan Akhir   

  Tanya jawab tentang 

kegiatan hari ini 

Anak dan 

guru 

Cara anak 

bercerita 

tentang 

kegiatan 

hari ini 

 Menyajikan berbagai 

karya dalam bentuk 

bernyanyi 

Bernyanyi Anak dan 

guru 

Cara anak 

bernyanyi 

Berdoa sebelum pulang Anak dan 

guru 

Cara anak 

berdoa 

Salam Anak dan 

guru 

Cara anak 

salam 

 

Mengetahui:  

Kepala TK Samaturu 
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Lembar Penilaian Kegiatan Anak Dalam Meningkatkan Kemampuan 

Mengenal Huruf Alfabet Melalui Metode Bermain Kartu Huruf  

Pada Anak Kelompok B TK Samaturu Kec. Ranomeeto 

Nama anak Didik  : 

Kelompok   : 

Hari/Tanggal   : 

Kegiatan Pembelajaran :  

No INDIKATOR Perolehan Nilai 

BSB 

(****) 

BSH 

(***) 

MB 

(**) 

BB 

(*) 

1. Anak dapat menyebutkan simbol-simbol 

huruf dengan cara yang benar  

    

2. Anak dapat memahami hubungan bentuk 

dan bunyi huruf  dengan cara yang benar 

    

3.  Anak dapat bekerja sama dengan anak 

lainnya dalam kegiatan bermain kartu 

huruf 

    

4.  Anak dapat menuliskan nama diri dengan 

baik dan benar 
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DAFTAR PENILAIAN ANAK DIDIK OBSERVASI AWAL PERTEMUAN PERTAMA  

N

o 

Nama Anak Perolehan Pada Tiap Indikator 

Indikator I Indikator II Indikaor III Indikator IV 

BSB 

**** 

BSH 

*** 

MB 

** 

BB   

* 

BSB 

**** 

BSH 

*** 

MB  

** 

BB    

* 

BSB 

**** 

BSH 

*** 

MB   

** 

BB     

* 

BSB 

**** 

BSH 

*** 

MB 

** 

BB  

* 

1 Aisya     ✓     ✓    ✓      ✓  

2 Alvin   ✓     ✓    ✓       ✓   

3 Angga     ✓     ✓    ✓      ✓  

4 Dafa    ✓     ✓     ✓      ✓  

5 Devi    ✓     ✓      ✓     ✓  

6 Indah   ✓     ✓     ✓      ✓   

7 Fahmi     ✓     ✓     ✓     ✓  

8 Rehan     ✓     ✓     ✓     ✓  

9 Fadil   ✓     ✓     ✓      ✓   

10 Damar  ✓     ✓     ✓      ✓   

11 Afika     ✓     ✓    ✓      ✓  

12 Nabila    ✓     ✓      ✓     ✓  

13 Salsa     ✓     ✓     ✓     ✓  

14 Adel   ✓     ✓    ✓       ✓   

15 Yusuf  ✓     ✓    ✓       ✓   

 

 

 

 

 

 



83 
 

DAFTAR PENILAIAN ANAK DIDIK OBSERVASI AWAL PERTEMUAN KEDUA  

N

o 

Nama Anak Perolehan Pada Tiap Indikator 

Indikator I Indikator II Indikaor III Indikator IV 

BSB 

**** 

BSH 

*** 

MB 

** 

BB   

* 

BSB 

**** 

BSH 

*** 

MB  

** 

BB    

* 

BSB 

**** 

BSH 

*** 

MB   

** 

BB     

* 

BSB 

**** 

BSH 

*** 

MB 

** 

BB  

* 

1 Aisya     ✓     ✓    ✓      ✓  

2 Alvin   ✓     ✓    ✓       ✓   

3 Angga     ✓     ✓   ✓       ✓  

4 Dafa    ✓     ✓    ✓       ✓  

5 Devi    ✓     ✓     ✓      ✓  

6 Indah   ✓     ✓     ✓      ✓   

7 Fahmi     ✓     ✓    ✓      ✓  

8 Rehan     ✓     ✓    ✓      ✓  

9 Fadil   ✓     ✓     ✓      ✓   

10 Damar   ✓     ✓     ✓      ✓   

11 Afika     ✓     ✓    ✓      ✓  

12 Nabila    ✓     ✓     ✓      ✓  

13 Salsa     ✓     ✓    ✓      ✓  

14 Adel   ✓     ✓    ✓       ✓   

15 Yusuf   ✓     ✓    ✓       ✓   
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DAFTAR PENILAIAN ANAK DIDIK 

 

No  Nama 

anak  

Jumlah Nilai Dalam Evaluasi Tes Awal Jum.  Nilai 

akhir  

Ket.  

Pertemuan I Pertemuan II Jumlah Nilai  Jumlah Nilai X Bobot 

BSB BSH MB BB BSB BSH MB BB BSB BSH MB BB BSB 

X4 

BSH 

X3 

MB 

X2 

BB 

X1 

1 Aisya  0 0 1 3 0  1 3 0 0 2 6 0 0 4 6 10 1,25 BB 

2 Alvin  1 2 1 0 1 2 1 0 2 4 2 0 8 12 4 0 24 3 BSH 

3 Angga 0 0 1 3 0 1 0 3 0 1 1 6 0 3 2 6 11 1,37 BB 

4 Dafa 0 1 2 1 0 1 2 1 0 2 4 2 0 6 8 2 16 2 MB 

5 Devi 0 0 2 2 0 0 3 1 0 0 5 3 0 0 10 3 13 1,62 MB 

6 Indah  0 3 1 0 0 3 1 0 0 6 2 0 0 18 4 0 22 2,75 BSH 

7 Fahmi  0 0 0 4 0 0 1 3 0 0 1 7 0 0 2 7 9 1,12 BB 

8 Rehan  0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 8 0 0 0 8 8 1 BB 

9 Fadil  0 3 1 0 0 3 1 0 0 6 2 0 0 18 4 0 22 2,75 BSH 

10 Damar  0 3 1 0 0 3 1 0 0 6 2 0 0 18 4 0 22 2,75 BSH 

11 Afika  0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 8 0 0 0 8 8 1 BB 

12 Nabila  0 0 2 2 0 0 3 1 0 0 5 3 0 0 10 3 13 1,62 MB 

13 Salsa  0 0 0 4 0 0 1 3 0 0 1 7 0 0 2 7 9 1,12 BB 

14 Adel   1 2 1 0 1 2 1 0 2 4 2 0 8 12 4 0 24 3 BSH 

15 Yusuf  1 2 1 0 1 2 1 0 2 4 2 0 8 12 4 0 24 3 BSH 

 

Persentase Keberhasilan/Ketuntasan: 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑘𝑒𝑏𝑒𝑟ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙𝑎𝑛  𝑘𝑙𝑎𝑠𝑖𝑘𝑎𝑙 =

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑛𝑎𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 
"BSB" 𝑑𝑎𝑛 "BSH" 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑛𝑎𝑘   
 𝑥 100% 

                                                                           =  
6

15
 𝑥 100% 

Type equation here. = 40% 
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DAFTAR PENILAIAN ANAK DIDIK SIKLUS I PERTEMUAN PERTAMA  

N

o 

Nama Anak Perolehan Pada Tiap Indikator 

Indikator I Indikator II Indikaor III Indikator IV 

BSB 

**** 

BSH 

*** 

MB 

** 

BB   

* 

BSB 

**** 

BSH 

*** 

MB  

** 

BB    

* 

BSB 

**** 

BSH 

*** 

MB   

** 

BB     

* 

BSB 

**** 

BSH 

*** 

MB 

** 

BB  

* 

1 Aisya    ✓     ✓    ✓     ✓    

2 Alvin   ✓     ✓    ✓      ✓    

3 Angga    ✓    ✓     ✓      ✓   

4 Dafa    ✓    ✓     ✓      ✓   

5 Devi   ✓    ✓     ✓      ✓   

6 Indah  ✓     ✓    ✓      ✓    

7 Fahmi    ✓     ✓    ✓       ✓  

8 Rehan    ✓     ✓   ✓      ✓    

9 Fadil  ✓     ✓    ✓      ✓    

10 Damar  ✓     ✓    ✓      ✓    

11 Afika     ✓     ✓    ✓      ✓  

12 Nabila    ✓     ✓    ✓      ✓   

13 Salsa     ✓     ✓    ✓     ✓   

14 Adel   ✓     ✓    ✓      ✓    

15 Yusuf   ✓     ✓    ✓      ✓    
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DAFTAR PENILAIAN ANAK DIDIK SIKLUS I PERTEMUAN KEDUA 

N

o 

Nama Anak Perolehan Pada Tiap Indikator 

Indikator I Indikator II Indikaor III Indikator IV 

BSB 

**** 

BSH 

*** 

MB 

** 

BB   

* 

BSB 

**** 

BSH 

*** 

MB  

** 

BB    

* 

BSB 

**** 

BSH 

*** 

MB   

** 

BB     

* 

BSB 

**** 

BSH 

*** 

MB 

** 

BB  

* 

1 Aisya    ✓    ✓     ✓     ✓    

2 Alvin   ✓    ✓      ✓    ✓     

3 Angga    ✓    ✓     ✓     ✓    

4 Dafa    ✓    ✓     ✓     ✓    

5 Devi    ✓    ✓     ✓     ✓    

6 Indah   ✓     ✓     ✓     ✓    

7 Fahmi    ✓     ✓    ✓     ✓    

8 Rehan    ✓     ✓    ✓     ✓    

9 Fadil   ✓     ✓    ✓      ✓    

10 Damar   ✓    ✓     ✓      ✓    

11 Afika    ✓      ✓    ✓     ✓   

12 Nabila    ✓     ✓    ✓     ✓    

13 Salsa    ✓     ✓     ✓     ✓   

14 Adel   ✓     ✓    ✓     ✓     

15 Yusuf  ✓     ✓     ✓     ✓     
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DAFTAR PENILAIAN ANAK DIDIK 

No  Nama 

anak  

Jumlah Nilai Dalam Evaluasi Siklus I Jum.  Nilai 

akhir  

Ket.  

Pertemuan I Pertemuan II Jumlah Nilai  Jumlah Nilai X Bobot 

BSB BSH MB BB BSB BSH MB BB BSB BSH MB BB BSB 

X4 

BSH 

X3 

MB 

X2 

BB 

X1 

1 Aisya  0 2 2 0 0 3 1 0 0 5 3 0 0 15 6 0 21 2,62 BSH 

2 Alvin  0 4 0 0 1 3 0 0 1 7 0 0 4 21 0 0 25 3,12 BSH 

3 Angga  0 2 2 0 0 3 1 0 0 5 3 0 0 15 6 0 21 2,62 BSH 

4 Dafa  0 2 2 0 0 3 1 0 0 5 3 0 0 15 6 0 21 2,62 BSH 

5 Devi  0 2 2 0 0 3 1 0 0 5 3 0 0 15 6 0 21 2,62 BSH 

6 Indah  1 3 0 0 0 4 0 0 1 7 0 0 4 21 0 0 25 3,12 BSH 

7 Fahmi  0 1 2 1 0 2 2 0 0 3 4 0 0 9 8 0 17 2,12 MB 

8 Rehan  0 2 2 0 0 2 2 0 0 4 4 0 0 12 8 0 20 2,5 MB 

9 Fadil  1 3 0 0 1 3 0 0 2 6 0 0 8 18 0 0 26 3,25 BSH 

10 Damar  1 3 0 0 2 2 0 0 3 5 0 0 12 15 0 0 27 3,37 BSH 

11 Afika   0 0 1 3 0 0 3 1 0 0 4 4 0 0 8 4 12 1,5 BB 

12 Nabila  0 0 1 3 0 2 2 0 0 2 3 3 0 6 6 3 15 1,87 MB 

13 Salsa   0 0 2 2 0 0 4 0 0 0 6 2 0 0 12 2 14 1,75 MB 

14 Adel  1 3 0 0 2 2 0 0 3 5 0 0 12 15 0 0 27 3,37 BSH 

15 Yusuf  1 3 0 0 4 0 0 0 5 3 0 0 20 9 0 0 29 3,62 BSB 

Nilai Ketuntasan  

Nilai Ketidak Tuntasan   

 

Persentase Keberhasilan/Ketuntasan: 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑘𝑒𝑏𝑒𝑟ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙𝑎𝑛  𝑘𝑙𝑎𝑠𝑖𝑘𝑎𝑙 =

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑛𝑎𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 
"BSB" 𝑑𝑎𝑛 "BSH" 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑛𝑎𝑘   
 𝑥 100% 

                                                                       =  
10

15
 𝑥 100% 

                             = 66,67%    
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Persentase Ketidak Tuntasan: 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑘𝑒𝑏𝑒𝑟ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙𝑎𝑛  𝑘𝑙𝑎𝑠𝑖𝑘𝑎𝑙 =

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑛𝑎𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 
"MB" 𝑑𝑎𝑛 "BB" 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑛𝑎𝑘   

 𝑥 100% 

                                                                       =  
5

15
 𝑥 100% 

                             = 33,33%    

 

 



90 
 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan 

TK Samaturu Kec. Ranomeeto 

 

Semester/Minggu   :II/4 

Kelompok    :B     

Tema     : Alam Semesta 

Kompetensi Dasar    : 

No Sub Tema Materi Rencana Kegiatan 

1.  Tempat 

Rekreasi  

Nilai Agama Dan Moral  

❖ Mengenal kegiatan sehari-hari 

❖ Melakukan kegiatan beribadah sehari-

hari 

❖ Membaca doa sehari-hari 

 

  Sosial Emosional 

❖ Memiliki perilaku yang 

mencerminkan sikap taat terhadap 

aturan sehari-hari untuk melatih 

kedisplinan 

❖ Memiliki perilaku yang 

mencerminkan sikap percaya diri 

❖ Mematuhi tatatertib didalam 

dan diluar kelas 

❖ Bekerja sama 

  Fisik Motorik Kasar Dan Halus 

❖ Mengenal anggota tubuh, fungsi 

untuk mengembangkan motorik kasar 

dan halus 

a. Motorik Kasar 

❖ Melakukan gerakan kombinasi 

❖ Melakukan kegiatan gerak dan 

lagu 

b. Motorik Halus 

❖ Bermain kartu huruf 

  Kognitif  

❖ Menyampaikan tentang apa dan 

bagaimana benda-benda disekitar 

yang di kenalnya (nama, warna, 

bentuk, ukuran, pola, sifat, suara, 

tekstur fungsi dan ciri-cirinya) 

melalui hasil karya  

❖ Menyebutkan nama-nama 

tanaman yang ada pada 

gambar 

❖ Menyebutkan huruf bila 

diperlihatkan kartu huruf 

❖ Menyebutkan nama-nama 

hewan yang ada disekitar 

tempat tinggal 

  Bahasa  

❖ Memahami bahasa (menyimak dan 

membaca) 

❖ Mengenal anggota tubuh, fungsi 

untuk pengembangan motorik kasar 

dan halus 

❖ Bercakap-cakap tentang 

benda-benda yang ada dibumi 
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  Seni  

❖ Menyanyikan berbagai karyanya 

dalam bentuk gambar, gerak tubuh 

dan lain-lain tentang lingkungan 

social (keluarga, tanah, tempat 

tinggal, tempat ibadah, budaya, 

transportasi) 

❖ Bernyanyi lagu tentang Alam 

Semesta 

 

Mengetahui:  

Kepala TK Samaturu 

 

 

 

DECY CHRISTINA HASAN, S.Pd    

Nip. 197112312007012060 

Guru Kelompok B        Peneliti 

 

 

NURAINI, S.Pd         NASRAWATI 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIFITAS GURU SELAMA KEGIATAN 

BELAJAR MENGAJAR PADA SIKLUS II 

Pertemuan 1 

Nama Sekolah : TK Samaturu     Tema Spesifik :Tanaman 

Tema   :Alam Semesta     Kelompok :B 

Sub Tema : Benda-Benda Yang Ada Di Bumi  

No 

 

Aspek Yang Diamati Terlaksana 

A. Kegiatan Awal  Ya Tidak 

 Guru mengucapkan salam  ✓   

 Guru mengajak anak berdoa ✓   

 Guru mengajak anak bernyanyi  ✓   

 Guru melakukan absen pada anak didik  ✓  

 Guru mengajak anak melakukan gerakan motorik kasar ✓   

 B. Kegiatan Inti   

 Guru menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam 

kegiatan bermain kartu huruf  

✓   

 Guru memperagakan cara bermain kartu huruf  ✓   

 Guru meminta anak bermain kartu huruf sesuai dengan 

contoh  

✓   

 Guru membimbing anak yang mengalami kesulitan  ✓   

 Guru menilai kegiatan belajar anak  ✓   

 C. Istrahat    

 Guru mengajak anak mencuci tangan sebelum makan  ✓   

 Guru mengajak anak berdoa sebelum makan ✓   

 Guru mempersilahkan makan ✓   

 Guru mengajak anak membaca doa sesudah makan ✓   

 Guru mempersilahkan anak bermain ✓   

 D. Kegiatan Akhir    

 Guru melakukan Tanya jawab tentang kegiatan hari ini ✓   

 Guru mengajak anak bernyanyi bersama ✓   

 Guru mengajak anak berdoa sebelum pulang dan salam ✓   

Konsel, 19 Mei 2017 

         Observer 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIFITAS ANAK SELAMA KEGIATAN 

BELAJAR MENGAJAR PADA SIKLUS II 

Pertemuan 1 

Nama Sekolah :TK Samaturu Kec. Ranomeeto    Tema Spesifik :Tanaman 

Tema  :Alam Semesta      Kelompok : B 

Sub Tema :Benda-Benda Yang Ada Di Bumi 

No 

 

Aspek yang diamati Terlaksana 

A. Kegiatan Awal Ya Tidak 

1.  Anak menjawab salam guru ✓   

2.  Anak berdoa sebelum belajar ✓   

3.  Anak bernyanyi bersama ✓   

4.  Anak mengikuti absen  ✓  

5.  Anak melakukan gerakan motorik kasar  ✓   

 B. Kegiatan Inti   

1.  Anak melakukan kegiatan bermain kartu huruf ✓   

2.  Anak terlihat aktif melakukan kegiatan bermain kartu huruf ✓   

3.  Anak bertanya kepada guru jika mengalami kesulitan dalam 

menyusun kartu huruf  

✓   

4.  Anak menyelesaikan permainan kartu huruf dengan tuntas  ✓   

 C. Istrahat    

1.  Anak mencuci tangan sebelum makan ✓   

2.  Anak berdoa sebelum makan ✓   

3.  Anak makan bersama ✓   

4.  Anak membaca doa setelah makan  ✓   

5.  Anak bermain diluar ruangan  ✓   

 D. Kegiatan Akhir   

1.  Anak menceritakan tentang kegiatan hari ini ✓   

2.  Anak bernyanyi bersama ✓   

3.  Anak berdoa sebelum pulang dan salam  ✓   

Konsel, 19 Mei 2017 

         Obsever 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIFITAS GURU SELAMA KEGIATAN 

BELAJAR MENGAJAR PADA SIKLUS II 

Pertemuan 2 

Nama Sekolah : TK Samaturu     Tema Spesifik :Hewan 

Tema   :Alam Semesta     Kelompok :B 

Sub Tema : Benda-Benda Yang Ada Di Bumi  

No 

 

Aspek Yang Diamati Terlaksana 

A. Kegiatan Awal  Ya Tidak 

 Guru mengucapkan salam  ✓   

 Guru mengajak anak berdoa ✓   

 Guru mengajak anak bernyanyi  ✓   

 Guru melakukan absen pada anak didik ✓   

 Guru mengajak anak melakukan gerakan motorik kasar ✓   

 B. Kegiatan Inti   

 Guru menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam 

kegiatan bermain kartu huruf  

✓   

 Guru memperagakan cara bermain kartu huruf  ✓   

 Guru meminta anak bermain kartu huruf sesuai dengan 

contoh  

✓   

 Guru membimbing anak yang mengalami kesulitan  ✓   

 Guru menilai kegiatan belajar anak  ✓   

 C. Istrahat    

 Guru mengajak anak mencuci tangan sebelum makan  ✓   

 Guru mengajak anak berdoa sebelum makan ✓   

 Guru mempersilahkan makan ✓   

 Guru mengajak anak membaca doa sesudah makan ✓   

 Guru mempersilahkan anak bermain ✓   

 D. Kegiatan Akhir    

 Guru melakukan Tanya jawab tentang kegiatan hari ini ✓   

 Guru mengajak anak bernyanyi bersama ✓   

 Guru mengajak anak berdoa sebelum pulang dan salam ✓   

Konsel, 22 Mei 2017 

         Observer 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIFITAS ANAK SELAMA KEGIATAN 

BELAJAR MENGAJAR PADA SIKLUS II 

Pertemuan 2 

Nama Sekolah :TK Samaturu Kec. Ranomeeto    Tema Spesifik :Hewan 

Tema  :Alam Semesta      Kelompok : B 

Sub Tema :Benda-benda Yang Ada Di Bumi 

No 

 

Aspek yang diamati Terlaksana 

A. Kegiatan Awal Ya Tidak 

1.  Anak menjawab salam guru ✓   

2.  Anak berdoa sebelum belajar ✓   

3.  Anak bernyanyi bersama ✓   

4.  Anak mengikuti absen ✓   

5.  Anak melakukan gerakan motorik kasar  ✓   

 B. Kegiatan Inti   

1.  Anak melakukan kegiatan bermain kartu huruf ✓   

2.  Anak terlihat aktif melakukan kegiatan bermain kartu huruf ✓   

3.  Anak bertanya kepada guru jika mengalami kesulitan dalam 

menyusun kartu huruf  

✓   

4.  Anak menyelesaikan permainan kartu huruf dengan tuntas  ✓   

 C. Istrahat    

1.  Anak mencuci tangan sebelum makan ✓   

2.  Anak berdoa sebelum makan ✓   

3.  Anak makan bersama ✓   

4.  Anak membaca doa setelah makan  ✓   

5.  Anak bermain diluar ruangan  ✓   

 D. Kegiatan Akhir   

1.  Anak menceritakan tentang kegiatan hari ini ✓   

2.  Anak bernyanyi bersama ✓   

3.  Anak berdoa sebelum pulang dan salam  ✓   

Konsel, 22 Mei 2017 

         Obsever 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian 

TK Samaturu Kec. Ranomeeto 

 

Semester/Minggu   :II/3 

Kelompok    :B     

Tema/Sub Tema/Tema Spesifik : Alam Semesta/Benda-Benda Yang Ada Dibumi/Tanaman 

Hari/Tanggal    :Jumat, 19 Mei 2017 

Waktu Muatan Materi 

pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Alat/Bahan Evaluasi 

07.00-

08.00 

 Penjemputan Anak   

  Apel Pagi Anak dan 

guru 

Cara berbaris 

anak 

08.00-

08.30 

 Kegiatan Awal   

 Mengenal kegiatan 

sehari-hari 

❖ Mengucapkan 

salam 

❖ Berdoa sebelum 

belajar 

❖ Bernyanyi 

bersama 

❖ Absen  

Anak dan 

guru 

Cara anak 

mengucapkan 

salam, berdoa 

dan bernyanyi 

 Mengenal anggota 

tubuh, fungsi untuk 

pengembangan 

motorik kasar dan 

halus  

 

Anak melakukan gerakan 

kombinasi 

Anak  dan 

guru 

Cara anak 

melakukan 

gerak 

kombinasi 

 Memahami bahasa  

(menyimak dan 

membaca) 

 

Bercakap-cakap tentang 

benda-benda yang ada 

dibumi 

Anak dan 

guru 

Cara anak 

bercakap-

cakap tentang 

benda-benda 

yang ada 

dibumi 

08.30-

09.30 

 Kegiatan Inti   
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 Menyampaikan 

tentang apa dan 

bagaimana benda-

benda disekitar yang di 

kenalnya (nama, 

warna, bentuk, ukuran, 

pola, sifat, suara, 

tekstur fungsi dan ciri-

cirinya) melalui hasil 

karya  

 

Menyebutkan nama-

nama tanaman yang ada 

pada gambar 

Gambar 

beberapa 

jenis 

tanaman 

Cara anak 

menyebutkan 

nama-nama 

tanaman 

 Menyampaikan 

tentang apa dan 

bagaimana benda-

benda disekitar yang di 

kenalnya (nama, 

warna, bentuk, ukuran, 

pola, sifat, suara, 

tekstur fungsi dan ciri-

cirinya) melalui hasil 

karya  

 

Menyebutkan huruf bila 

diperlihatkan kartu huruf 

Kartu huruf Cara anak 

menyebutkan 

huruf 

 Mengenal anggota 

tubuh, fungsi untuk 

pengembangan 

motorik kasar dan 

halus 

Bermain kartu huruf Kartu huruf  Cara anak 

bermain kartu 

huruf 

09.30-

10.00 

 Istrahat/Makan 

Bersama 

  

 Mengenal cara hidup 

sehat 

Cuci Tangan Air  Cara anak 

mencuci 

tangan 

Berdoa sebelum  Anak dan 

guru 

Cara anak 

berdoa 
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Makan bersama Bekal anak Cara anak 

makan 

Berdoa sesudah makan Anak dan 

guru 

Cara anak 

berdoa 

  Bermain di luar  Alat 

permainan 

luar kelas 

Cara anak 

bermain  

10.00-

10.30 

 Kegiatan Akhir   

  Tanya jawab tentang 

kegiatan hari ini 

Anak dan 

guru 

Cara anak 

bercerita 

tentang 

kegiatan hari 

ini 

 Menyajikan berbagai 

karya dalam bentuk 

bernyanyi 

bernyanyi Anak dan 

guru 

Cara anak 

bernyanyi 

Berdoa sebelum pulang Anak dan 

guru 

Cara anak 

berdoa 

salam Anak dan 

guru 

Cara anak 

salam 

 

 

Mengetahui:  

Kepala TK Samaturu 

 

 

 

DECY CHRISTINA HASAN, S.Pd    

Nip. 197112312007012060 

Guru Kelompok B        Peneliti 

 

 

NURAINI, S.Pd         NASRAWATI 
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  Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian 

TK Samaturu Kec. Ranomeeto 

 

Semester/Minggu   :II/4 

Kelompok    :B     

Tema/Sub Tema/Tema Spesifik : Alam Semesta/Benda-Benda Yang Ada Dibumi/Hewan 

Hari/Tanggal    :Senin, 22 Mei 2017 

Waktu Muatan Materi 

pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Alat/Bahan Evaluasi 

07.00-

08.00 

 Penjemputan Anak   

  Apel Pagi Anak  dan 

guru 

Cara 

berbaris 

anak 

08.00-

08.30 

 Kegiatan Awal   

 Mengenal kegiatan 

sehari-hari 

❖ Mengucapkan salam 

❖ Berdoa sebelum 

belajar 

❖ Bernyanyi bersama 

❖ Absen  

Anak dan 

guru 

Cara anak 

mengucapka

n 

salam,berdo

a, dan 

bernyanyi 

 Mengenal anggota 

tubuh, fungsi untuk 

pengembangan 

motorik kasar dan 

halus  

 

Melakukan keguatan gerak 

dan lagu 

Anak  dan 

guru 

Cara anak 

melakukan 

kegiatan 

gerak dan 

lagu 

 Memahami bahasa 

(menyimak dan 

membaca) 

 

Bercakap-cakap tentang 

benda-benda yang ada 

dibumi 

Anak  Cara anak 

bercakap-

cakap 
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08.30-

09.30 

 Kegiatan Inti   

 Menyampaikan 

tentang apa dan 

bagaimana benda-

benda disekitar yang 

di kenalnya (nama, 

warna, bentuk, 

ukuran, pola, sifat, 

suara, tekstur fungsi 

dan ciri-cirinya) 

melalui hasil karya  

 

Menyebutkan nama-nama 

hewan yang ada disekitar 

tempat tinggal 

 Cara anak 

menyebutka

nama-nama 

hewan yang 

ada disekitar 

tempat 

tinggal 

 Menyampaikan 

tentang apa dan 

bagaimana benda-

benda disekitar yang 

di kenalnya (nama, 

warna, bentuk, 

ukuran, pola, sifat, 

suara, tekstur fungsi 

dan ciri-cirinya) 

melalui hasil karya  

 

Menyebutkan huruf bila 

diperlihatkan kartu huruf 

Kartu huruf Cara anak 

menghubun

gkan huruf 

dan gambar 

Mengenal anggota 

tubuh, fungsi untuk 

pengembangan 

motorik kasar dan 

halus 

Bermain kartu huruf Kartu huruf Cara anak 

bermain 

kartu huruf 

09.30-

10.00 

 Istrahat/Makan Bersama   

 Mengenal cara hidup 

sehat 

Cuci Tangan Air  Cara anak 

mencuci 

tangan 
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Berdoa sebelum  Anak dan 

guru 

Cara anak 

berdoa 

Makan bersama Bekal anak Cara anak 

makan 

Berdoa sesudah makan Anak dan 

guru 

Cara anak 

berdoa  

  Bermain di luar  Alat 

permainan 

luar kelas 

Cara anak 

bermain 

10.00-

10.30 

 Kegiatan Akhir   

  Tanya jawab tentang 

kegiatan hari ini 

Anak dan 

guru 

Cara anak 

bercerita 

tentang 

kagiatan 

hari ini  

 Menyajikan berbagai 

karya dalam bentuk 

bernyanyi 

Bernyanyi Nak dan guru Cara anak 

bernyanyi 

Berdoa sebelum pulang Nak dan guru Cara anak 

berdoa 

Salam Anak dan 

guru 

Cara anak 

salam 

 

Mengetahui:  

Kepala TK Samaturu 

 

 

 

DECY CHRISTINA HASAN, S.Pd    

Nip. 197112312007012060 

Guru Kelompok B        Peneliti 

 

 

NURAINI, S.Pd         NASRAWATI    
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102 
 

DAFTAR PENILAIAN ANAK DIDIK SIKLUS II PERTEMUAN PERTAMA 

N

o 

Nama Anak Perolehan Pada Tiap Indikator 

Indikator I Indikator II Indikaor III Indikator IV 

BSB 

**** 

BSH 

*** 

MB 

** 

BB   

* 

BSB 

**** 

BSH 

*** 

MB  

** 

BB    

* 

BSB 

**** 

BSH 

*** 

MB   

** 

BB     

* 

BSB 

**** 

BSH 

*** 

MB 

** 

BB  

* 

1 Aisya   ✓     ✓     ✓     ✓    

2 Alvin  ✓    ✓      ✓    ✓     

3 Angga  ✓     ✓     ✓     ✓    

4 Dafa  ✓     ✓     ✓     ✓    

5 Devi  ✓     ✓     ✓     ✓    

6 Indah  ✓     ✓     ✓     ✓    

7 Fahmi  ✓     ✓     ✓     ✓    

8 Rehan  ✓     ✓     ✓     ✓    

9 Fadil  ✓     ✓    ✓      ✓    

10 Damar  ✓     ✓      ✓     ✓    

11 Afika    ✓     ✓    ✓      ✓   

12 Nabila   ✓     ✓     ✓     ✓    

13 Salsa    ✓     ✓    ✓      ✓   

14 Adel   ✓     ✓    ✓     ✓     

15 Yusuf  ✓     ✓      ✓    ✓     
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DAFTAR PENILAIAN ANAK DIDIK SIKLUS II PERTEMUAN KEDUA 

N

o 

Nama Anak Perolehan Pada Tiap Indikator 

Indikator I Indikator II Indikaor III Indikator IV 

BSB 

**** 

BSH 

*** 

MB 

** 

BB   

* 

BSB 

**** 

BSH 

*** 

MB  

** 

BB    

* 

BSB 

**** 

BSH 

*** 

MB   

** 

BB     

* 

BSB 

**** 

BSH 

*** 

MB 

** 

BB  

* 

1 Aisya   ✓     ✓     ✓     ✓    

2 Alvin  ✓    ✓     ✓     ✓     

3 Angga  ✓     ✓     ✓     ✓    

4 Dafa  ✓     ✓     ✓     ✓    

5 Devi  ✓     ✓     ✓     ✓    

6 Indah  ✓    ✓     ✓      ✓    

7 Fahmi  ✓     ✓     ✓     ✓    

8 Rehan  ✓     ✓     ✓     ✓    

9 Fadil  ✓     ✓    ✓      ✓    

10 Damar  ✓     ✓      ✓    ✓     

11 Afika    ✓    ✓     ✓     ✓    

12 Nabila   ✓     ✓     ✓     ✓    

13 Salsa    ✓    ✓     ✓     ✓    

14 Adel   ✓    ✓     ✓     ✓     

15 Yusuf  ✓     ✓      ✓     ✓    
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DAFTAR PENILAIAN ANAK DIDIK 

 

No  Nama 

anak  

Jumlah Nilai Dalam Evaluasi Siklus II Jum.  Nilai 

akhir  

Ket.  

Pertemuan I Pertemuan II Jumlah Nilai  Jumlah Nilai X Bobot 

BSB BSH MB BB BSB BSH MB BB BSB BSH MB BB BSB 

X4 

BSH 

X3 

MB 

X2 

BB 

X1 

1 Aisya  0 4 0 0 0 4 0 0 0 8 0 0 0 24 0 0 24 3 BSH 

2 Alvin  2 2 0 0 3 1 0 0 5 3 0 0 20 9 0 0 29 3,62 BSB 

3 Anga  0 4 0 0 0 4 0 0 0 8 0 0 0 24 0 0 24 3 BSH 

4 Dafa  0 4 0 0 0 4 0 0 0 8 0 0 0 24 0 0 24 3 BSH 

5 Devi  0 4 0 0 0 4 0 0 0 8 0 0 0 24 0 0 24 3 BSH 

6 Indah  0 4 0 0 2 2 0 0 2 6 0 0 8 18 0 0 26 3,25 BSH 

7 Fahi  0 4 0 0 0 4 0 0 0 8 0 0 0 24 0 0 24 3 BSH 

8 Rehn  0 4 0 0 0 4 0 0 0 8 0 0 0 24 0 0 24 3 BSH 

9 Fadil  1 3 0 0 1 3 0 0 2 6 0 0 8 18 0 0 26 3,25 BSH 

10 Damr  2 2 0 0 3 1 0 0 5 3 0 0 20 9 0 0 29 3,62 BSB 

11 Afika   0 1 3 0 0 3 1 0 0 4 4 0 0 12 8 0 20 2,5 MB 

12 Nabia  0 4 0 0 0 4 0 0 0 8 0 0 0 24 0 0 24 3 BSH 

13 Salsa   0 1 3 0 0 3 1 0 0 4 4 0 0 12 8 0 20 2,5 MB 

14 Adel  2 2 0 0 3 1 0 0 5 3 0 0 20 9 0 0 29 3,62 BSB 

15 Yusuf  2 2 0 0 3 1 0 0 5 3 0 0 20 9 0 0 29 3,62 BSB 

Nilai Ketuntasan 86,6

7% 

Nilai Ketidak Tuntasan  13,3

3% 

Persentase Keberhasilan/Ketuntasan: 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑘𝑒𝑏𝑒𝑟ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙𝑎𝑛  𝑘𝑙𝑎𝑠𝑖𝑘𝑎𝑙 =

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑛𝑎𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 
"BSB" 𝑑𝑎𝑛 "BSH" 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑛𝑎𝑘   
 𝑥 100% 

                                                                       =  
13

15
 𝑥 100% 
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                             = 86,67%    

 

 

Persentase Ketidak Tuntasan: 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑘𝑒𝑏𝑒𝑟ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙𝑎𝑛  𝑘𝑙𝑎𝑠𝑖𝑘𝑎𝑙 =

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑛𝑎𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 
"MB" 𝑑𝑎𝑛 "BB" 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑛𝑎𝑘   

 𝑥 100% 

                                                                       =  
2

15
 𝑥 100% 

                             = 13,33%    
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Jurnal Refleksi 

Nama   :Aisya Syafarani 

Kelompok  :B 

Pada hari Jumat 12 Mei 2017, Aisya ke Sekolah diantar oleh ibunya, ia 

memakai baju muslim dengan pakaian yang rapih. Aisya tiba disekolah pukul 07.45, 

ia memberi salam kepada semua guru dan langsung masuk ke Kelas untuk 

menyimpan tas, setelah menyimpan tas Aisya ikut berbaris bersama teman-temannya. 

Usai berbaris ia masuk ke kelas dan duduk dengan tenang. Pada saat guru memberi 

salam Aisya tidak menjawab salam, ia bernyanyi dan mengikuti gerakan dengan 

semangat sambil melirik-lirik teman-temannya yang ada di samping kiri dan 

kanannya. 

Pada saat kegiatan bermain kartu huruf ia terlihat gembira dan semangat 

menayikan lagu lingkaran besar dan balonku ada lima. Ketika giliran Aisya untuk 

mengambil sebuah kartu huruf ia mengambil kartu huruf G dengan gambar gajah, 

guru bertanya ada huruf apa dan gambar apa yang diambil aisya, ia hanya diam dan 

menunduk. Setelah kegiatan bermain selesai ia mencuci tangan dan mengambil bekal 

yang ada di dalam tasnya lalu memakan bekalnya tanpa berdoa dan menunggu teman-

temannya yang lain, setelah makan ia membaca doa lalu keluar bermain ayunan ia 

tidak mmemberi kesempatan kepada teman yang lain untuk bermain ayunan. 

Pada saat kegiatan akhir guru bertanya tentang kegiatan hari ini, ia hanya 

diam dan menunduk, ketika bernyanyi bersama dan berdoa ia mengikutinya dengan 

tenang, sebelum pulang ia memberi salam kepada semua guru yang ada. 

Pada hari Senin 15 Mei 2017, Aisya ke Sekolah diantar oleh ayahnya 

menggunakan sepeda motor, ia memakai baju putih biru dengan pakaian yang rapih. 

Ia tiba di sekolah pukul 07.20, ia memberi salam kepada semua guru lalu masuk ke 

kelas untuk menyimpan tasnya dan menunggu teman-temannya datang. Ketika 

temannya datang ia bermain kejar-kejaran sambil menggu waktu berbaris, pada saat 

berbaris ia mengikuti semua kegiatan dengan senang. Usai berbaris aisya masuk ke 

kelas dan duduk dengan tenang, menjawab salam dan mengikuti gerak dan lagu 

dengan semangat. 

Pada saat kegiatan bermain kartu huruf ia terlihat sangat antusias 

menyanyikan lagu lingkaran besar dan balonku ada lima. Ketika tiba giliran Aisya 

untuk mengambil sebanyak tiga buah kartu huruf dengan cara berurutan, aisya 

mengambil huruf A, I, dan K menyebutkan gambar yang ada di kartu dengan benar 

namun dalam menyebutkan huruf K ia nampak bingung. Setelah selesai kegiatan 
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bermain ia langsung membereskan kartu-kartu yang berhamburan kemudian di 

kumpulkan ke meja guru setelah selesai ia langsung mencuci tangan dan mengambil 

bekal yang ada di tasya, ia berdoa dan makan setelah dipersilahkan, selesai makan ia 

membaca doa dan keluar bermain dengan teman-temannya. 

Pada saat kegiatan akhir guru bertanya tentang kegiatan hari ini, ia 

menceritakan bahwa kegiatan hari ini bermain lingkaran dan menyebutkan gambar-

gambar. 

Pada hari Jumat tanggal 19 Mei, Aisya ke sekolah diantar oleh ayahnya ke 

sekolah dengan menggunakan sepeda motor ia tiba di sekolah pukul 07.20, ia 

memberi salam kepada semua guru dan menyapa teman-temannya yang sudah tiba 

lebih dulu lalu ia masuk ke kelas dan menyimpan tasnya, setelah menyimpan tasnya 

ia bermain bersama teman-temannya dengan hati gembira, tak lama kemudia waktu 

apelpun tiba ia segera berlari menuju ke tempat berbaris setelah berbaris ia masuk ke 

kelas dan duduk dengan tenang, ia mengikuti semua kegiatan dengan hati gembira. 

Pada saat kegiatan pembelajaran ia mengikuti semua kegiatan yang diberikan 

dan selalu bertanya ketika ia mengalami kesulitan dalam mengerjakan kegiatan 

pembelajaran. Pada kegiatan bermain kartu huruf ia sangat antusias karena kegiatan 

kali ini berbeda dengan kegiatan bermain sebelumnya. Ketika giliran Aisya untuk 

menyusun kartu huruf ia sangat antusias meskipun huruf yang disusun tidak sesuai 

dengan urutan huruf yang seharusnya. Setelah selesai kegiatan bermain ia langsung 

membereskan kartu-kartu yang berhamburan kemudian dikumpulkan di meja guru 

setelah selesai ia langsung mencuci tangan dan mengambil bekal yang ada di tasya, ia 

berdoa dan makan setelah dipersilahkan, selesai makan ia membaca doa dan keluar 

bermain dengan teman-temannya. 

Ketika bermain ia lebih memilih bermain kejar-kejaran, puas bermain kejar-

kejaran ia duduk di depan kelas, jam istrahat selesai saatnya masuk kembali ke kelas. 

Pada saat kegiatan akhir ia tampil kedepan untuk bernyanyi lagu bintang kejora, ia 

membaca doa dan salam kepada guru sebelum pulang, Aisya pulang dengan bersama 

dengan ibu yang sudah menunggu sejak beberapa menit yang lalu.  

Pada hari Senin tanggal 22 Mei, Aisya ke sekolah diantar oleh ayahnya ke 

sekolah dengan menggunakan sepeda motor ia tiba di sekolah pukul 07.30, ia 

member salam kepada semua guru dan menyapa teman-temannya yang sudah tiba 

lebih dulu lalu ia masuk ke kelas dan menyimpan tasnya, setelah menyimpan tasnya 

ia duduk didepan kelas sambil menunggu waktu berbaris tiba, setelah berbaris Aisya 

masuk ke kelas dan duduk. 
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Pada saat kegiatan pembelajaran ia mengikuti semua kegiatan yang diberikan 

dan selalu bertanya ketika ia mengalami kesulitan dalam mengerjakan  kegiatan 

pembelajaran. Pada kegiatan bermain kartu huruf ia sangat gembira. Ketika giliran 

Aisya untuk menyusun kartu huruf ia sangat antusias dan kartu yang disusun benar 

sesuai dengan urutan huruf Alfabet. Setelah kegiatan bermain kartu huruf ia 

membereskan kartu-kartu yang berhamburan kemudian dikumpulkan di meja guru 

setelah selesai ia langsung mencuci tangan dan mengambil bekal yang ada di tasnya, 

kemudian ia mencuci tangan, berdoa dan makan setelah dipersilahkan, selesai makan 

ia membaca doa dan keluar bermain dengan teman-temannya. 

Ketika waktu istrahat Aisya duduk di depan kelas sambil melihat teman-

temannya yang sedang bermain. Pada saat kegiatan akhir ia bernyanyi, membaca doa 

dan salam, ia mengikuti semua kegiatan akhir dengan senang.  
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Jurnal Refleksi 

Nama  : Alvin Raditya 

Kelompok :B 

Pada hari Jumat 12 Mei 2017, Alvin ke Sekolah diantar oleh ibunya, ia 

memakai baju muslim dengan pakaian yang rapih. Alvin tiba disekolah pukul 07.20, 

ia memberi salam kepada semua guru dan langsung masuk ke Kelas untuk 

menyimpan tas, setelah menyimpan tas Alvin ikut berbaris bersama teman-temannya. 

Usai berbaris ia masuk ke kelas dan duduk dengan tenang. Pada saat guru memberi 

salam Alvin menjawab salam, ia bernyanyi dan mengikuti gerakan dengan semangat. 

Pada saat kegiatan bermain kartu huruf ia terlihat sangat antusias menayikan 

lagu lingkaran besar dan balonku ada lima. Ketika giliran Alvin untuk mengambil 

sebuah kartu huruf ia mengambil kartu huruf K dengan gambar kucing, guru bertanya 

ada huruf apa dan gambar apa yang diambil Alvin, ia menjawab dengan benar. 

Setelah kegiatan bermain selesai ia mencuci tangan dan mengambil bekal yang ada di 

dalam tasnya lalu memakan bekalnya setelah berdoa dan menunggu teman-temannya 

yang lain, setelah makan ia membaca doa lalu keluar bermain ayunan. 

Pada saat kegiatan akhir guru bertanya tentang kegiatan hari ini, ia 

menceritakan bahwa hari ini ia belrmain sambil bernyanyi balonku ada lima, ketika 

bernyanyi bersama dan berdoa ia mengikutinya dengan gembira dan sebelum pulang 

ia memberi salam kepada semua guru yang ada. 

Pada hari Senin 15 Mei 2017, Alvin ke Sekolah diantar oleh ibunya 

menggunakan sepeda motor, ia memakai baju putih biru dengan pakaian yang rapih. 

Ia tiba di sekolah pukul 07.30, ia memberi salam kepada semua guru lalu masuk ke 

kelas untuk menyimpan tasnya, setelah menyimpan tasnya ia langsung menuju ke 

luncuran untuk bermain luncuran sambil menunggu waktu berbaris tiba, pada saat 

berbaris ia mengikuti semua kegiatan dengan senang. Usai berbaris Alvin masuk ke 

kelas dan duduk dengan tenang, menjawab salam dan mengikuti gerak dan lagu 

dengan semangat. 

Pada saat kegiatan bermain kartu huruf ia terlihat sangat antusias 

menyanyikan lagu lingkaran besar dan balonku ada lima. Ketika tiba giliran Alvin 

untuk mengambil sebanyak tiga buah kartu huruf dengan cara berurutan, Alvin 

mengambil huruf M, P, dan H menyebutkan gambar yang ada di kartu dengan benar, 



110 
 

namun ia masih bingung ketika melihat gambar penguin. Setelah selesai kegiatan 

bermain ia langsung membereskan kartu-kartu yang berhamburan kemudian di 

kumpulkan ke meja guru setelah selesai ia langsung mencuci tangan dan mengambil 

bekal yang ada di tasya, ia berdoa dan makan setelah dipersilahkan, selesai makan ia 

membaca doa dan keluar bermain dengan teman-temannya. 

Pada saat kegiatan akhir guru bertanya tentang kegiatan hari ini, ia 

menceritakan bahwa kegiatan hari ini bermain lingkaran dan menyebutkan huruf dan 

gambar-gambar. 

Pada hari Jumat tanggal 19 Mei, Alvin ke sekolah diantar oleh ibunya ke 

sekolah dengan menggunakan sepeda motor ia tiba di sekolah pukul 07.40, ia 

memberi salam kepada semua guru lalu masuk ke kelas untuk menyimpan tasnya 

kemudian menuju ke tempat apel untuk mengikuti baris-berbaris, setelah berbaris ia 

masuk ke kelas dan duduk dengan tenang, ia mengikuti semua kegiatan dengan hati 

gembira. 

Pada saat kegiatan pembelajaran ia mengikuti semua kegiatan dengan 

antusias. Ketika giliran Alvin untuk menyusun kartu huruf ia sangat antusias dan 

huruf yang disusun sesuai dengan urutan huruf yang seharusnya. Setelah selesai 

kegiatan bermain ia langsung mencuci tangan dan mengambil bekal yang ada di 

tasya, ia berdoa dan makan setelah dipersilahkan, selesai makan ia membaca doa dan 

keluar bermain dengan teman-temannya. 

Ketika bermain ia lebih memilih bermain panjatan bersama teman-temannya 

yang lain setelah bermain panjatan ia bermain luncuran. Pada saat kegiatan akhir ia 

tampil kedepan untuk memimpin doa, Alvin pulang bersama dengan ibu sebelum 

pulang ia tak lupa mengucapkan salam kepada semua guru. 

Pada hari Senin tanggal 22 Mei, Alvin ke sekolah diantar oleh kakaknya ke 

sekolah dengan menggunakan sepeda motor ia tiba di sekolah pukul 07.30, ia masuk 

ke kelas dan menyimpan tasnya, setelah menyimpan tasnya ia bermain ayunan sambil 

menunggu waktu berbaris tiba, setelah berbaris Alvin masuk ke kelas dan duduk. 

Pada saat kegiatan pembelajaran ia mengikuti semua kegiatan yang diberikan 

dan selalu bertanya ketika ia mengalami kesulitan dalam mengerjakan  kegiatan 

pembelajaran. Pada kegiatan bermain kartu huruf ia sangat gembira. Ketika giliran 

Alvin untuk menyusun kartu huruf ia sangat antusias dan kartu yang disusun benar 



111 
 

sesuai dengan urutan huruf Alfabet. Setelah kegiatan bermain kartu huruf ia langsung 

mencuci tangan dan mengambil bekal yang ada di tasnya, kemudian ia mencuci 

tangan, berdoa dan makan setelah dipersilahkan, selesai makan ia membaca doa dan 

keluar bermain dengan teman-temannya. Ketika waktu istrahat Alvin bermain 

luncuran dan bermain. Pada saat kegiatan akhir guru bertanya tentang kegiatan hari 

ini, ia menceritakan kegiatan hari ini dimulai dengan bernyanyi, gerak dan lagu, 

bermain kartu huruf ia menjawab dengan semangat. Ia mengikuti semua kegiatan 

akhir dengan senang. Alvin pulang dengan dijemput oleh ibunya sebelum pulang ia 

mengucapkan salam kepada semua guru.  
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Jurnal Refleksi 

Nama  : Angga Aditya 

Kelompok :B 

Pada hari Jumat 12 Mei 2017, Angga ke Sekolah diantar oleh ibunya, Angga 

tiba disekolah pukul 07.25, ia memberi salam kepada semua guru dan langsung 

masuk ke kelas untuk menyimpan tas, setelah menyimpan tas Angga duduk bersama 

dengan ibunya. Pada saat berbaris ia didampingi oleh ibunya setelah berbaris ia 

masuk ke kelas ditemani oleh ibunya. Pada saat guru memberi salam Angga tidak 

menjawab salam ia hanya menunduk, ia mengikuti kegiatan awal dengan tidak 

semangat.  

Pada saat kegiatan bermain kartu huruf ia mulai terlihat senang menayikan 

lagu lingkaran besar dan balonku ada lima. Ketika giliran Angga untuk mengambil 

sebuah kartu huruf ia mengambil kartu huruf S dengan gambar sapi, guru bertanya 

ada huruf apa dan gambar apa yang diambil Angga, ia masih bingung dengan huruf 

yang ada pada kartu yang ia pegang dan ketika guru bertanya ada gambar apa yang 

ada pada kartu huruf ia menjawab dengan benar. Setelah kegiatan bermain selesai ia 

mencuci tangan dan mengambil bekal yang ada di dalam tasnya lalu memakan 

bekalnya setelah berdoa dan menunggu teman-temannya yang lain, setelah makan ia 

membaca doa lalu keluar bermain ayunan, ia mengikuti kegiatan didampingi oleh 

ibunya. 

Pada saat kegiatan akhir guru bertanya tentang kegiatan hari ini, ia melirik ke 

ibunya dan menunduk. ketika bernyanyi bersama dan berdoa ia mengikutinya dan 

sebelum pulang ia memberi salam kepada semua guru yang ada. 

Pada hari Senin 15 Mei 2017, Angga ke Sekolah diantar oleh ibunya, ia 

memakai baju putih biru dengan pakaian yang rapih. Ia tiba di sekolah pukul 07.35, ia 

memberi salam kepada semua guru lalu masuk ke kelas untuk menyimpan tasnya, 

setelah menyimpan tasnya ia langsung menuju ke ayunan untuk bermain ayunan, 

pada saat berbaris ia mengikuti semua kegiatan dengan senang. Usai berbaris Angga 

masuk ke kelas dan duduk dengan tenang, menjawab salam dan mengikuti gerak dan 

lagu dengan senang, sedangkan ibunya menunggu diluar kelas. 

Pada saat kegiatan bermain kartu huruf ia terlihat sangat senang menyanyikan 

lagu lingkaran besar dan balonku ada lima. Ketika tiba giliran Angga untuk 
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mengambil sebanyak tiga buah kartu huruf dengan cara berurutan, Angga mengambil 

huruf B, O, dan W menyebutkan gambar yang ada di kartu dengan benar, namun ia 

masih bingung ketika melihat gambar wortel. Setelah selesai kegiatan bermain ia 

langsung mencuci tangan dan mengambil bekal yang ada di tasya, ia berdoa dan 

makan setelah dipersilahkan, selesai makan ia membaca doa dan keluar bermain 

dengan teman-temannya. Pada saat kegiatan akhir guru bertanya tentang kegiatan hari 

ini, ia menceritakan bahwa kegiatan hari ini bermain huruf dan gambar-gambar, 

Angga menjawab masih malu-malu dan sebelum pulang membaca doa dan 

mengucapkan salam kepada semua guru.  

Pada hari Jumat tanggal 19 Mei, Angga ke sekolah diantar oleh ibunya r ia 

tiba di sekolah pukul 07.30, ia memberi salam kepada semua guru lalu masuk ke 

kelas untuk menyimpan tasnya ditemani oleh ibunya. Setelah berbaris ia masuk ke 

kelas dan duduk, ia mengikuti semua kegiatan namun sesekali keluar untuk 

memastikan ibunya diluar kelas. 

Pada saat kegiatan pembelajaran ia mengikuti semua kegiatan. Ketika giliran 

Angga untuk menyusun kartu huruf ia sangat gembira dan huruf yang disusun belum 

sesuai dengan urutan huruf yang seharusnya. Setelah selesai kegiatan bermain ia 

langsung mencuci tangan dan mengambil bekal yang ada di tasya, ia berdoa dan 

makan setelah dipersilahkan, selesai makan ia membaca doa dan keluar bermain 

dengan teman-temannya. 

Ketika bermain ia lebih memilih bermain panjatan bersama teman-temannya. 

Pada saat kegiatan akhir ia tampil kedepan untuk bernyanyi, Angga terlihat malu-

malu, ia pulang bersama dengan ibu sebelum pulang ia tak lupa mengucapkan salam 

kepada semua guru. 

Pada hari Senin tanggal 22 Mei, Angga ke sekolah diantar oleh ibunya, ia tiba 

di sekolah pukul 07.30, ia masuk ke kelas dan menyimpan tasnya, setelah menyimpan 

tasnya ia bermain ayunan sambil menunggu waktu berbaris tiba, setelah berbaris 

Angga masuk ke kelas dan duduk. 

Pada saat kegiatan pembelajaran ia mengikuti semua kegiatan yang diberikan 

dan ia masih mengalami kesulitan dalam mengerjakan  kegiatan pembelajaran. Pada 

kegiatan bermain kartu huruf ia sangat gembira. Ketika giliran Angga untuk 

menyusun kartu huruf ia sangat antusias dan kartu yang disusun mulai benar sesuai 

dengan urutan huruf Alfabet meskipun ada beberapa huruf yang tidak sesuai. Setelah 
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kegiatan bermain kartu huruf ia langsung mencuci tangan dan mengambil bekal yang 

ada di tasnya, kemudian ia mencuci tangan, berdoa dan makan setelah dipersilahkan, 

selesai makan ia membaca doa dan keluar bermain dengan teman-temannya. Ketika 

waktu istrahat Angga bermain luncuran. Pada saat kegiatan akhir guru bertanya 

tentang kegiatan hari ini, ia menceritakan kegiatan hari ini dimulai dengan menyusun 

kartu, bermain ayunan, bernyanyi. Ia mengikuti semua kegiatan akhir dengan senang. 

Angga pulang dengan ibunya sebelum pulang ia mengucapkan salam kepada semua 

guru.  
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Jurnal Refleksi 

Nama  : Claudia Yuningsi 

Kelompok :B 

Pada hari Jumat 12 Mei 2017. Salsa ke sekolah dengan di antar oleh ibunya ia 

tiba di sekolah pukul 07.20 ia menyimpan tasnya lalu duduk di depan kelas. Pada saat 

di dalam kelas ia mengikuti semua kegiatan dengan senang. 

Pada saat kegiatan bermain kartu huruf ia terlihat kurang semangat selama 

kegiatan. Ketika giliran Salsa untuk mengambil kartu huruf ia mengambil kartu huruf 

I dengan gambar ikan ia menyebutkan gambar dengan benar namun ia tidak mampu 

menyebutkan I ia hanya diam dan melirik ke teman-temannya. Setelah kegiatan 

bermain selesai ia mencuci tangan dan mengambil bekal yang ada di dalam tasnya 

lalu memakan bekalnya setelah berdoa dan menunggu teman-temannya yang lain, 

setelah makan ia membaca doa lalu keluar bermain ayunan. Pada saat kegiatan akhir 

guru bertanya tentang kegiatan hari ini, ia menceritakan bahwa hari ini ia bermain, 

belajar huruf dan gambar, ketika bernyanyi bersama dan berdoa ia mengikutinya. 

Pada hari senin 15 Mei 2017, Salsa ke sekolah diantar oleh kakaknya, ia tiba 

pukul 07. 35, ketika tiba di sekolah ia memberi salam, menyimpan tasnya dan 

bermain bersama teman-temannya. Pada  saat di dalam kelas ia mengikuti semua 

kegiatan.  

Pada saat kegiatan bermain kartu huruf ia terlihat gembira, ketika giliran Salsa 

untuk mengambil tiga buah kartu huruf ia mengambil huruf J, K dan N ia mampu 

menyebutkan gambar dengan benar namun ia belum mampu menyebutkan huruf 

dengan benar. Setelah selesai kegiatan bermain ia langsung berlari mencuci tangan 

dan mengambil bekal yang ada di tasya, ia berdoa dan makan setelah dipersilahkan, 

selesai makan ia membaca doa dan keluar bermain dengan teman-temannya. Pada 

saat kegiatan akhir guru bertanya tentang kegiatan hari ini, ia menceritakan bahwa 

kegiatan hari ini bermain, bernyanyi, belajar huruf dan gambar-gambar. 

Pada hari Jumat 19 Mei, Salsa berangkat ke sekolah diantar oleh ayahnya, ia 

tiba di sekolah pukul 07.36 ia memberi salam, menyimpan tasnya dan ikut bermain 

bersama teman-temannya. Pada saat di dalam kelas ia mengikuti semua kegiatan. 
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Pada saat kegiatan bermain kartu huruf ia mengikuti kegiatan, pada saat 

giliran Salsa menyusun kartu huruf ia menyusun tidak sesuai dengan urutan yang 

seharusnya. Setelah selesai kegiatan bermain ia langsung mencuci tangan, berdoa dan 

makan setelah dipersilahkan, selesai makan ia membaca doa dan keluar bermain 

dengan teman-temannya. Pada saat kegiatan akhir ia tampil kedepan untuk bernyanyi, 

Afika pulang bersama dengan ibu guru sebelum pulang ia tak lupa mengucapkan 

salam kepada semua guru. 

Pada hari Senin 22 Mei, Salsa diantar oleh ibunya ia tiba di sekolah pukul 

07.30, ia memberi salam, menyimpan tasnya, membersihkan halaman sekolah dan 

bermain bersama teman-temannya. Pada saat kegiatan di dalam kelas ia mengikuti 

semua kegiatan. 

Pada saat kegiatan bermain kartu huruf ia sangat gembira dan Salsa menyusun 

huruf sudah mulai benar. Setelah kegiatan bermain kartu huruf ia mencuci tangan dan 

mengambil bekal kemudian berdoa dan makan setelah dipersilahkan, selesai makan ia 

membaca doa dan keluar bermain dengan teman-temannya. Pada saat kegiatan akhir 

guru bertanya tentang kegiatan hari ini, ia menceritakan kegiatan hari ini bernyanyi, 

gerak dan lagu, bermain kartu huruf. Salsa pulang dengan dijemput oleh kakaknya 

sebelum pulang ia mengucapkan salam kepada semua guru.  
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Jurnal Refleksi 

Nama  : Dafa Syahrim 

Kelompok :B 

Pada hari Jumat 12 Mei 2017, Dafa ke Sekolah diantar oleh ibunya, Dafa tiba 

disekolah pukul 07.45, ia memberi salam kepada semua guru dan langsung masuk ke 

Kelas untuk menyimpan tas, setelah menyimpan tas Alvin ikut berbaris bersama 

teman-temannya. Usai berbaris ia masuk ke kelas dan duduk dengan tenang. Pada 

saat guru memberi salam Dafa menjawab salam, ia bernyanyi dan mengikuti semua 

kegiatan awal. 

Pada saat kegiatan bermain kartu huruf ia terlihat sangat gembira menayikan 

lagu lingkaran besar dan balonku ada lima. Ketika giliran Dafa untuk mengambil 

sebuah kartu huruf ia mengambil kartu huruf D dengan gambar domba, guru bertanya 

ada huruf apa dan gambar apa yang diambil Dafa, ia menjawab dengan benar namun 

masih ragu-ragu. Setelah kegiatan bermain selesai ia mencuci tangan dan mengambil 

bekal yang ada di dalam tasnya lalu memakan bekalnya setelah berdoa dan menunggu 

teman-temannya yang lain, setelah makan ia membaca doa sambil berbicara dengan 

teman disebelahnya. 

Pada saat kegiatan akhir guru bertanya tentang kegiatan hari ini, ia hanya 

menunduk ketika bernyanyi bersama dan berdoa ia mengikutinya dan sebelum pulang 

ia memberi salam kepada semua guru yang ada. 

Pada hari Senin 15 Mei 2017, Dafa ke Sekolah diantar oleh ibunya. Ia tiba di 

sekolah pukul 07.30, ia memberi salam kepada semua guru lalu masuk ke kelas untuk 

menyimpan tasnya, setelah menyimpan tasnya ia langsung menuju ke luncuran untuk 

bermain luncuran sambil menunggu waktu berbaris tiba, pada saat berbaris ia 

bermain dengan teman yang ada disebelahnya. Usai berbaris Dafa masuk ke kelas dan 

duduk dengan tenang, menjawab salam dan mengikuti gerak dan lagu dengan 

semangat. 

Pada saat kegiatan bermain kartu huruf ia terlihat sangat antusias 

menyanyikan lagu lingkaran besar dan balonku ada lima. Ketika tiba giliran Dafa 

untuk mengambil sebanyak tiga buah kartu huruf dengan cara berurutan, Dafa 

mengambil huruf Z, L, dan E ia menyebutkan gambar yang ada di kartu dengan 

benar, namun ia masih bingung ketika melihat gambar zebra. Setelah selesai kegiatan 
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bermain ia langsung membereskan kartu-kartu yang berhamburan kemudian di 

kumpulkan ke meja guru setelah selesai ia langsung mencuci tangan dan mengambil 

bekal yang ada di tasya, ia berdoa dan makan setelah dipersilahkan, selesai makan ia 

membaca doa dan keluar bermain dengan teman-temannya. 

Pada saat kegiatan akhir guru bertanya tentang kegiatan hari ini, ia 

menceritakan bahwa kegiatan hari ini bermain lingkaran dan menyebutkan huruf dan 

gambar-gambar. 

Pada hari Jumat tanggal 19 Mei, Dafa ke sekolah diantar oleh ia tiba di 

sekolah pukul 07.30, ia memberi salam kepada semua guru lalu masuk ke kelas untuk 

menyimpan tasnya kemudian menuju ke tempat apel untuk mengikuti baris-berbaris, 

setelah berbaris ia masuk ke kelas dan duduk dengan tenang, ia mengikuti semua 

kegiatan. 

Pada saat kegiatan pembelajaran ia mengikuti semua kegiatan dengan 

antusias. Ketika giliran Dafa untuk menyusun kartu huruf ia sangat antusias dan huruf 

yang disusun sesuai dengan urutan huruf yang seharusnya. Setelah selesai kegiatan 

bermain ia langsung mencuci tangan dan mengambil bekal yang ada di tasnya, ia 

berdoa dan makan setelah dipersilahkan, selesai makan ia membaca doa dan keluar 

bermain dengan teman-temannya. 

Ketika bermain ia lebih memilih bermain panjatan bersama teman-temannya 

yang lain setelah bermain panjatan ia bermain luncuran. Pada saat kegiatan akhir ia 

tampil kedepan untuk menyanyikan lagu potong bebek angsa, Dafa pulang bersama 

dengan ibu sebelum pulang ia tak lupa mengucapkan salam kepada semua guru. 

Pada hari Senin tanggal 22 Mei, Dafa ke sekolah diantar oleh ibunya ia tiba di 

sekolah pukul 07.30, ia masuk ke kelas dan menyimpan tasnya, setelah menyimpan 

tasnya ia bermain ayunan sambil menunggu waktu berbaris tiba, setelah berbaris Dafa 

masuk ke kelas dan duduk. 

Pada saat kegiatan pembelajaran ia mengikuti semua kegiatan yang diberikan 

dan selalu bertanya ketika ia mengalami kesulitan dalam mengerjakan  kegiatan 

pembelajaran. Pada kegiatan bermain kartu huruf ia sangat gembira. Ketika giliran 

Dafa untuk menyusun kartu huruf ia sangat senang dan kartu yang disusun benar 

sesuai dengan urutan huruf Alfabet meskipun ada beberapa huruf masih salah namun 

ia masih bisa ia perbaiki. Setelah kegiatan bermain kartu huruf ia langsung mencuci 
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tangan dan mengambil bekal yang ada di tasnya, kemudian ia mencuci tangan, berdoa 

dan makan setelah dipersilahkan, selesai makan ia membaca doa dan keluar bermain 

dengan teman-temannya. Ketika waktu istrahat Dafa bermain bersama teman-

temannya. Pada saat kegiatan akhir guru bertanya tentang kegiatan hari ini, ia 

menceritakan kegiatan hari ini dimulai dengan bernyanyi, gerak dan lagu, bermain 

kartu huruf ia menjawab masih ragu-ragu. Ia mengikuti semua kegiatan akhir dengan 

senang. Dafa pulang dengan dijemput oleh ibunya sebelum pulang ia mengucapkan 

salam kepada semua guru.  
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Jurnal Refleksi 

Nama  : Devi Kalista Laula 

Kelompok :B 

Pada hari Jumat 12 Mei 2017, Devi ke Sekolah diantar oleh ibunya, Devi tiba 

disekolah pukul 08.00, ia memberi salam kepada semua guru dan langsung masuk ke 

Kelas dan duduk dengan tenang dan mengikuti kegiatan bernyanyi yang sedang 

berlangsung. Pada saat kegiatan bermain kartu huruf ia terlihat sangat gembira 

menayikan lagu lingkaran besar dan balonku ada lima. Ketika giliran Devi untuk 

mengambil sebuah kartu huruf ia mengambil kartu huruf E dengan gambar elang, 

guru bertanya ada huruf apa dan gambar apa yang diambil Devi, ia menjawab dengan 

benar namun masih ragu-ragu. Setelah kegiatan bermain selesai ia mencuci tangan 

dan mengambil bekal yang ada di dalam tasnya lalu memakan bekalnya setelah 

berdoa dan menunggu teman-temannya yang lain, setelah makan ia membaca doa 

sambil berbicara dengan teman disebelahnya, setelah berdoa ia keluar bermain diluar 

kelas. Pada saat kegiatan akhir guru bertanya tentang kegiatan hari ini, ia menjawab 

namun masih garu-ragu dan ketika bernyanyi bersama dan berdoa ia mengikutinya 

dan sebelum pulang ia memberi salam kepada semua guru yang ada. 

Pada hari Senin 15 Mei 2017, Devi ke Sekolah diantar oleh ibunya. Ia tiba di 

sekolah pukul 07.35, ia memberi salam kepada semua guru lalu masuk ke kelas untuk 

menyimpan tasnya, setelah menyimpan tasnya ia langsung menuju ke luncuran untuk 

bermain luncuran sambil menunggu waktu berbaris tiba, pada saat berbaris ia 

mengikuti semua kegiatan yang dilakukan. Usai berbaris Devi masuk ke kelas dan 

duduk dengan tenang, menjawab salam dan mengikuti gerak dan lagu dengan 

semangat. 

Pada saat kegiatan bermain kartu huruf ia terlihat sangat antusias 

menyanyikan lagu lingkaran besar dan balonku ada lima. Ketika tiba giliran Devi 

untuk mengambil sebanyak tiga buah kartu huruf dengan cara berurutan, Devi 

mengambil huruf O, N, dan C ia menyebutkan gambar yang ada di kartu dengan 

benar, namun ia masih bingung ketika melihat gambar orang utan. Setelah selesai 

kegiatan bermain ia langsung membereskan kartu-kartu yang berhamburan kemudian 

di kumpulkan ke meja guru setelah selesai ia langsung mencuci tangan dan 

mengambil bekal yang ada di tasya, ia berdoa dan makan setelah dipersilahkan, 

selesai makan ia membaca doa dan keluar bermain dengan teman-temannya. 

Pada saat kegiatan akhir guru bertanya tentang kegiatan hari ini, ia 

menceritakan bahwa kegiatan hari ini bermain lingkaran dan menyebutkan huruf dan 

gambar-gambar. 
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Pada hari Jumat tanggal 19 Mei, Devi ke sekolah diantar oleh ia tiba di 

sekolah pukul 07.30, ia memberi salam kepada semua guru lalu masuk ke kelas untuk 

menyimpan tasnya kemudian menuju ke tempat apel untuk mengikuti baris-berbaris, 

setelah berbaris ia masuk ke kelas dan duduk dengan tenang, ia mengikuti semua 

kegiatan. 

Pada saat kegiatan pembelajaran ia mengikuti semua kegiatan dengan 

antusias. Ketika giliran Devi untuk menyusun kartu huruf ia sangat antusias dan huruf 

yang disusun sesuai dengan urutan huruf yang seharusnya. Setelah selesai kegiatan 

bermain ia langsung mencuci tangan dan mengambil bekal yang ada di tasya, ia 

berdoa dan makan setelah dipersilahkan, selesai makan ia membaca doa dan keluar 

bermain dengan teman-temannya. 

Ketika bermain ia lebih memilih bermain panjatan bersama teman-temannya 

yang lain setelah bermain panjatan ia bermain luncuran. Pada saat kegiatan akhir ia 

tampil kedepan untuk menyanyikan lagu potong bebek angsa, Devi pulang bersama 

dengan ibu sebelum pulang ia tak lupa mengucapkan salam kepada semua guru. 

Pada hari Senin tanggal 22 Mei, Devi ke sekolah diantar oleh ibunya ia tiba di 

sekolah pukul 07.30, ia masuk ke kelas dan menyimpan tasnya, setelah menyimpan 

tasnya ia bermain ayunan sambil menunggu waktu berbaris tiba, setelah berbaris Devi 

masuk ke kelas dan duduk. 

Pada saat kegiatan pembelajaran ia mengikuti semua kegiatan yang diberikan 

dan selalu bertanya ketika ia mengalami kesulitan dalam mengerjakan  kegiatan 

pembelajaran. Pada kegiatan bermain kartu huruf ia sangat gembira. Ketika giliran 

Devi untuk menyusun kartu huruf ia sangat senang dan kartu yang disusun benar 

sesuai dengan urutan huruf Alfabet meskipun ada beberapa huruf masih salah namun 

ia masih bisa ia perbaiki. Setelah kegiatan bermain kartu huruf ia langsung mencuci 

tangan dan mengambil bekal yang ada di tasnya, kemudian ia mencuci tangan, berdoa 

dan makan setelah dipersilahkan, selesai makan ia membaca doa dan keluar bermain 

dengan teman-temannya. Ketika waktu istrahat Devi bermain bersama teman-

temannya. Pada saat kegiatan akhir guru bertanya tentang kegiatan hari ini, ia nampak 

bingung dan hanya melirik ke teman-temannya. Devi pulang dengan dijemput oleh 

ibunya sebelum pulang ia mengucapkan salam kepada semua guru. 
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Jurnal Refleksi 

Nama  : Fahmi 

Kelompok :B 

Pada hari Jumat 12 Mei 2017, Angga ke Sekolah diantar oleh ayahnya, Fahmi 

tiba disekolah pukul 07.25, ia memberi salam kepada semua guru dan langsung   

bermain. Pada saat berbaris ia bermain dengan teman yang ada disamping kiri 

kanannya, ketika guru memberi salam Fahmi tidak menjawab salam ia asyik bercerita 

dengan temannya, ia mengikuti kegiatan awal sambil bermain-main dengan 

temannya.  

Pada saat kegiatan bermain kartu huruf ia antusias. Ketika giliran Fahmi untuk 

mengambil kartu huruf ia mengambil huruf H dengan gambar harimau, guru bertanya 

ada huruf dan gambar apa yang ada pada kartu ia menjawab dengan ragu-ragu, ia 

belum mampu mengenali huruf H namun ia mampu menyebutkan nama gambar yang 

ada pada kartu huruf. Setelah kegiatan bermain selesai ia mencuci tangan dan 

mengambil bekal yang ada di dalam tasnya lalu memakan bekalnya tanpa membaca 

doa dan dipersilahkan makan. Pada saat kegiatan akhir guru bertanya tentang 

kegiatan hari ini, ia hanya menunduk dan melirik ke teman-temannya. Ketika 

bernyanyi dan berdoa sambil bercerita dengan temannya. 

Pada hari senin 15 Mei 2017, Fahmi ke sekolah diantar oleh ayahnya, ia tiba 

di sekolah pukul 07.27, ia memberi salam kepada guru dan menyapa temannya 

kemudian ia ikut bermain bersama temannya. Pada saat berbaris ia asyik bercerita dan 

bermain. Ketika di dalam kelas ia mengikuti kegiatan pembelajaran dengan senang. 

Pada saat kegiatan bermain kartu huruf ia terlihat sangat senang. Ketika 

giliran fahmi untuk mengambil tiga kartu huruf secara berurutan, ia mengambil huruf 

G, M dan P ia menyebutkan gambar dengan benar namun ia mapu menyebutkan 

huruf G dan P dengan benar. Setelah selesai kegiatan bermain ia langsung mencuci 

tangan dan mengambil bekal yang ada di tasya, ia berdoa dan makan setelah 

dipersilahkan, selesai makan ia membaca doa dan keluar bermain dengan teman-

temannya. Pada saat kegiatan akhir guru bertanya tentang kegiatan hari ini, ia 

menceritakan bahwa kegiatan hari ini bermain huruf dan gambar-gambar.  

Pada hari Jumat tanggal 19 Mei, Fahmi ke sekolah dengan di antar oleh 

ayahnya menggunakan sepeda motor, ia tiba di sekolah pukul 07.25, ia memberi 

salam,  kemudian menyimpan tasnya lalu bermain bersama teman-temannya. Pada 

saat berbaris ia memperhatikan setiap kegiatan yang dilakukan begitu pula pada saat 

berada didalam kelas ia memperhatikan dan mengikuti semua kegiatan pembelajaran 

dengan tanang. 
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Pada saat kegiatan bermain kartu huruf ia nampak bingung karena permainan 

kali ini berbeda dengan sebelumnya. Ketika giliran Fahmi menyusun kartu huruf ia 

menyusun dengan urutan yang salah namun ia tetap semangat mengikuti kegiatan 

sampai selesai. Setelah kegiatan bermain selesai ia mencuci tangan, berdoa dan 

makan bersama setelah dipersilahkan, setelah makan ia membaca doa dan keluar 

bermain bersama. Pada saat kegiatan akhir ia tampil kedepan untuk bernyanyi, Fahmi 

terlihat senang menyanyikan lagu potong bebek angsa, ia pulang bersama dengan 

ayahnya, sebelum pulang ia tak lupa mengucapkan salam kepada semua guru. 

Pada hari Senin tanggal 22 Mei, Fahmi ke sekolah diantar oleh ayah dan 

kakaknya, ia tiba di sekolah lebih awal dari teman-temannya. Fahmi tak lupa member 

salam kepada guru dan menyimpan tasnya, setelah menyimpan tasnya ia memungut 

sampah yang ada di halaman sekolah kemudian ia bermain ayunan sambil menunggu 

teman-temannya. Ketika berbaris ia tampil ke depan untuk memimpin lagu lonceng 

berbunyi. Pada saat di dalam kelas ia mengikuti semua kegiatan pembelajaran. 

Pada saat kegiatan bermain kartu huruf ia mendapat giliran menyusun huruf 

urutan pertama ia menyusun huruf dengan benar namun ketika ia mendapat urutan ke 

tiga ia menyusun kartu dengan urutan yang salah. Setelah kegiatan bermain kartu 

huruf ia langsung mencuci tangan dan mengambil bekal yang ada di tasnya, 

kemudian ia mencuci tangan, berdoa dan makan setelah dipersilahkan, selesai makan 

ia membaca doa dan keluar bermain dengan teman-temannya. Pada saat kegiatan 

akhir guru bertanya tentang kegiatan hari ini, ia menceritakan kegiatan hari ini 

dimulai dengan menyusun kartu, bermain ayunan, bernyanyi. Ia mengikuti semua 

kegiatan akhir dengan senang. Fahmi pulang dengan ibunya sebelum pulang ia 

mengucapkan salam kepada semua guru.  

 

 

  



124 
 

Jurnal Refleksi 

Nama   :Indah Rahmawati 

Kelompok  :B 

Pada hari Jumat 12 Mei 2017, Indah berangkat ke sekolah sendirian, ia tiba di 

sekolah pukul 07.20 ia tiba lebih awal dari teman-temannya. Sambil menunggu 

teman-temannya Indah bermain ayunan tak lama kemudia teman-temannya yang lain 

mulai berdatangan ia menyambut temannya yang datang dan langsung masuk ke 

kelas untuk menyimpan tasnya. Setelah menyimpan tas ia kembali bermain sambil 

mengajak salah satu temannya untuk bermain bersama sambil menunggu waktu 

berbaris. Setelah berbaris ia masuk ke kelas. Pada saat guru member salam Indah 

tidak menjawab salami ia sibuk berbicara dengan temannya, ia bernyanyi dan 

mengikuti gerakan dengan gembira. 

Pada saat bermain kartu huruf ia terlihat gembira menyanyikan lagu ingkaran 

besar dan balonku ada lima. Ketika giliran Indah untuk mengambil sebuah kartu 

huruf ia mengambil kartu huruf Z dengan gambar zebra, guru bertanya ada huruf dan 

gambar apa pada kartu yang diambil Indah, ia menjawab gambar zebra dengan benar 

namun ia masih salah menyebutkan huruf Z. setelah kegiatan bermain selesai ia 

langsung berlari untuk mencuci tangan dan mengambil bekal di tasnya lalu duduk dan 

memakan bekalnya tanpa membaca doa terlebih dahulu, setelah makan ia keluar 

bermain tanpa membaca doa sesudah makan. 

Pada saat kegiatan akhir guru bertanya tentang kegiatan hari ini ia hanya diam 

dan menunduk, pada saat bernyanyi bersama da berdoa ia mengikutinya sambil 
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bermain dengan temannya, sebelum pulang yang member salam kepada semua guru 

yang ada. 

Pada hari Senin 15 Mei 2017, seperti biasa indah berangkat ke sekolah 

sendirian, ia tiba di sekolah pukul 07.30 ia member salam kepada semua guru lalu 

masuk ke kelas dan menyimpan tasnya kemudia keluar bermain bersama dengan 

teman-temannya yang lain. Setelah berbaris Indah masuk ke kelas dan mengikuti 

semua kegiatan sebelum masuk kegiatan inti. 

Pada saat kegiatan bermain kartu huruf ia terlihat sangat gembira 

menyanyikan lagu lingkaran besar dan balonku ada lima. Pada saat giliran Indah 

untuk mengambil sebanyak tiga kartu huruf dengan cara berurutan, ia mengambil 

huruf C, F dan P ia menyebutkan gambar dengan benar namun ia salah menyebutkan 

huruf F dan P. Setelah selesai kegiatan bermain ia langsung membereskan kartu-kartu 

yang berhamburan kemudian di kumpulkan ke meja guru setelah selesai ia langsung 

mencuci tangan dan mengambil bekal yang ada di tasya, ia berdoa dan makan setelah 

dipersilahkan, selesai makan ia membaca doa dan keluar bermain dengan teman-

temannya. Pada saat kegiatan akhir guru bertanya tentang kegiatan hari ini, ia 

menceritakan bahwa kegiatan hari ini bermain lingkaran dan menyebutkan gambar-

gambar. 

Pada hari Jumat tanggal 19 Mei, Indah kesekolah dengan berjalan kaki dari 

rumah ke sekolah, ia tiba di sekolah pukul 07.30, ia memberi salam kepada guru dan 

menyimpan tasnya ke dalam kelas dan menyimpan tasnya, setelah menyimpan tasnya 

ia memilih bermain di dalam kelas. Pada saat waktu berbaris tiba ia segera berlari 
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menuju ke tempat berbaris, setelah berbaris ia masuk ke dalam kelas dan duduk 

sambil menunggu kegiatan pembelajaran. 

Pada saat kegiatan pembelajaran ia mengikuti semua kegiatan yang diberikan, 

pada kegiatan bermain kartu huruf ia memperhatikan dengan serius karena kegiatan 

bermain kali ini berbeda dengan sebelumnya. Ketika giliran Indah untuk menyusun 

kartu huruf ia menyusun huruf-huruf dengan benar. Setelah selesai kegiatan bermain 

ia langsung membereskan kartu-kartu yang berhamburan kemudian dikumpulkan di 

meja guru setelah selesai ia langsung mencuci tangan dan mengambil bekal yang ada 

di tasya, ia berdoa dan makan setelah dipersilahkan, selesai makan ia membaca doa 

dan keluar bermain dengan teman-temannya. 

Pada saat kegiatan akhir ia tampil kedepan untuk bernyanyi lagu bintang 

kejora, ia membaca doa dan salam kepada guru sebelum pulang, Indah pulang dengan 

bersama dengan ibu yang sudah menunggu sejak beberapa menit yang lalu.  

Pada hari senin 22 Mei, Indah tiba di sekolah pukul 07.35, ia memberi salam 

dan langsung menyimpan tasnya, setelah menyimpan tas ia bermain bersama 

temannya. Pada saat berbaris Indah tampil ke depan untuk memimpin teman-

temannya menyanyikan lagu lonceng berbunyi, usai berbaris ia masuk ke kelas dan 

mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran pada hari itu. 

Pada saat kegiatan bermain kartu huruf ia mampu menyusun kartu huruf 

dengan benar sesuai dengan urutan huruf Alfabet. Setelah kegiatan bermain selesai ia 

mencuci tangan, mengambil bekal, berdoa bersama dan makan bersama, setelah 

makan ia membaca doa dan keluar bermain. Pada saat kegiatan akhir ia menjawab 
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pertanyaan guru, bernyanyi, membaca doa dan salam, ia mengikuti semua kegiatan 

akhir. 
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Jurnal Refleksi 

Nama  : Jaka Bhayangkara 

Kelompok :B 

Pada hari Jumat 12 Mei 2017, Yusuf ke Sekolah berangkat sendiri ia tiba di 

sekolah pukul 07.40, ia memberi salam kepada semua guru dan langsung masuk ke 

kelas untuk menyimpan tas, setelah menyimpan tas ia ikut berbaris bersama teman-

temannya. Pada saat di dalam kelas ia mengikuti semua kegiatan. 

Pada saat kegiatan bermain kartu huruf ia terlihat sangat antusias menayikan 

lagu lingkaran besar dan balonku ada lima. Ketika giliran Yusuf untuk mengambil 

sebuah kartu huruf ia mengambil kartu huruf U dengan gambar udang, guru bertanya 

ada huruf apa dan gambar apa yang diambil Yusuf, ia menjawab dengan benar. 

Setelah kegiatan bermain selesai ia mencuci tangan dan mengambil bekal yang ada di 

dalam tasnya lalu memakan bekalnya setelah berdoa dan menunggu teman-temannya 

yang lain, setelah makan ia membaca doa lalu keluar bermain ayunan. 

Pada saat kegiatan akhir guru bertanya tentang kegiatan hari ini, ia 

menceritakan bahwa hari ini ia belrmain sambil bernyanyi balonku ada lima, ketika 

bernyanyi bersama dan berdoa ia mengikutinya dengan gembira dan sebelum pulang 

ia memberi salam kepada semua guru yang ada. 

Pada hari Senin 15 Mei 2017, Yusuf tiba di sekolah pukul 07.45, ia memberi 

salam kepada semua guru lalu ikut berbaris dengan teman-temannya. Ketika di dalam 

kelas ia mengikuti semua kegiatan pembelajaran dengan semangat.  

Pada saat kegiatan bermain kartu huruf ia terlihat sangat antusias 

menyanyikan lagu lingkaran besar dan balonku ada lima. Ketika giliran Yusuf untuk 

mengambil sebanyak tiga buah kartu huruf dengan cara berurutan ia mengambil huruf 

M, T, dan Q menyebutkan gambar dan huruf yang ada di kartu dengan benar, Setelah 

selesai kegiatan bermain ia langsung membereskan kartu-kartu yang berhamburan 

kemudian di kumpulkan ke meja guru setelah selesai ia langsung mencuci tangan dan 

mengambil bekal yang ada di tasya, ia berdoa dan makan setelah dipersilahkan, 

selesai makan ia membaca doa dan keluar bermain dengan teman-temannya. Pada 

saat kegiatan akhir guru bertanya tentang kegiatan hari ini, ia menceritakan bahwa 

kegiatan hari ini bermain lingkaran dan menyebutkan huruf dan gambar-gambar. 
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Pada hari Jumat tanggal 19 Mei, tiba di sekolah pukul 07.45, ia memberi 

salam kepada semua guru lalu masuk ke kelas untuk menyimpan tasnya kemudian 

menuju ke tempat apel untuk mengikuti baris-berbaris, setelah berbaris ia masuk ke 

kelas dan duduk dengan tenang, ia mengikuti semua kegiatan dengan hati gembira. 

Pada saat kegiatan pembelajaran ia mengikuti semua kegiatan dengan 

antusias. Ketika giliran Yusuf untuk menyusun kartu huruf ia sangat antusias dan 

huruf yang disusun sesuai dengan urutan huruf yang seharusnya. Setelah selesai 

kegiatan bermain ia langsung mencuci tangan dan mengambil bekal yang ada di 

tasya, ia berdoa dan makan setelah dipersilahkan, selesai makan ia membaca doa dan 

keluar bermain dengan teman-temannya. Pada saat kegiatan akhir ia tampil kedepan 

untuk memimpin bernyanyi ia pulang bersama dengan ibu sebelum pulang ia tak lupa 

mengucapkan salam kepada semua guru. 

Pada hari Senin tanggal 22 Mei, Yusuf tiba di sekolah pukul 07.45, ia masuk 

ke kelas dan menyimpan tasnya lalu ikut berbaris bersama teman-temannya. Pada 

saat di kelas ia mengikuti semua kegiatan pembelajaran senang gembira.  

Pada saat kegiatan bermain kartu huruf ia sangat gembira, ketika giliran Yusuf 

untuk menyusun kartu huruf ia sangat antusias dan kartu yang disusun benar sesuai 

dengan urutan huruf Alfabet. Setelah kegiatan bermain kartu huruf ia langsung 

mencuci tangan dan mengambil bekal yang ada di tasnya, kemudian ia mencuci 

tangan, berdoa dan makan setelah dipersilahkan, selesai makan ia membaca doa dan 

keluar bermain dengan teman-temannya. Pada saat kegiatan akhir guru bertanya 

tentang kegiatan hari ini, ia menceritakan kegiatan hari ini dimulai dengan bernyanyi, 

gerak dan lagu, bermain kartu huruf ia menjawab dengan semangat. Ia mengikuti 

semua kegiatan akhir dengan senang.  
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Jurnal Refleksi 

Nama  : M. Aidil fiqri 

Kelompok :B 

Pada hari Jumat 12 Mei 2017. Fadil ke sekolah diantar oleh ibunya ia tiba di 

sekolah pukul 07.45 ia menyimpan tasnya kemudian ikut berbaris bersama teman-

temannya. Pada saat di dalam kelas ia mengikuti semua kegiatan yang diberikan guru. 

Pada saat kegiatan bermain kartu huruf ia terlihat antusias selama kegiatan 

berlangsung. Ketika giliran Fadil untuk mengambil kartu huruf ia mengambil huruf J 

dengan gambar jerapah, ia menyebutkan huruf dengan benar namun ia sempat lupa 

nama gambar yang ada pada kartu huruf. Setelah kegiatan bermain selesai ia mencuci 

tangan dan mengambil bekal yang ada di dalam tasnya lalu memakan bekalnya 

setelah berdoa dan menunggu teman-temannya yang lain, setelah makan ia membaca 

doa lalu keluar bermain ayunan. Pada saat kegiatan akhir guru bertanya tentang 

kegiatan hari ini, ia menceritakan bahwa hari ini ia bermain, belajar huruf dan 

gambar, ketika bernyanyi bersama dan berdoa ia mengikutinya dengan gembira. 

Pada hari senin 15 Mei 2017, Fadil ke sekolah diantar oleh ibunya, ia tiba 

pukul 07.32, ketika tiba di sekolah ia memberi salam dan menyimpan tasnya lalu ikut 

bermain bersama teman-temannya. Pada saat di dalam kelas ia mengikuti semua 

kegiatan yang dilakukan dengan gembira. 

Pada saat bermain kartu huruf ia terlihat gembira, ketika giliran Fadil untuk 

mengabil kartu huruf ia mengambil huruf S ia mampu menyebutkan gambar dengan 

benar dan menyebutkan huruf S dengan ragu-ragu. Setelah selesai kegiatan bermain 

ia langsung berlari mencuci tangan dan mengambil bekal yang ada di tasya, ia berdoa 

dan makan setelah dipersilahkan, selesai makan ia membaca doa dan keluar bermain 

dengan teman-temannya. Pada saat kegiatan akhir guru bertanya tentang kegiatan hari 

ini, ia menceritakan bahwa kegiatan hari ini bermain, bernyanyi, belajar huruf dan 

gambar-gambar. 

Pada hari Jumat tanggal 19 Mei, Fadil tiba di sekolah pukul07.20, ia memberi 

salam lalu menyimpan tasnya kemudia ia membantu guru membersihkan halaman 

sekolah. Pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung ia mengikuti semua kegiatan 

dengan senang. 
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Pada saat kegiatan bermain kartu huruf ia mengikuti semua kegiatan, pada 

saat giliran Fadil menyusun kartu huruf ia menyusun huruf dengan tepat namun 

masih ragu-ragu saat menyusun. Setelah selesai kegiatan bermain ia langsung 

mencuci tangan, berdoa dan makan setelah dipersilahkan, selesai makan ia membaca 

doa dan keluar bermain dengan teman-temannya. Pada saat kegiatan akhir ia tampil 

kedepan untuk bernyanyi, Fadil pulang bersama dengan ibu sebelum pulang ia tak 

lupa mengucapkan salam kepada semua guru. 

Pada hari Senin tanggal 22 Mei, Fadil tiba di sekolah pukul 07.37, ia memberi 

salam lalu menyimpan tasnya ke dalam kelas lalu ikut bermain dengan teman-

temannya. Pada saat di dalam kelas ia mengikuti semua kegiatan dengan gembira. 

 Pada saat kegiatan bermain kartu huruf ia sangat gembira dan Fadil 

menyususun huruf dengan benar. Setelah kegiatan bermain kartu huruf ia mencuci 

tangan dan mengambil bekal kemudian berdoa dan makan setelah dipersilahkan, 

selesai makan ia membaca doa dan keluar bermain dengan teman-temannya. Pada 

saat kegiatan akhir guru bertanya tentang kegiatan hari ini, ia menceritakan kegiatan 

hari ini bernyanyi, gerak dan lagu, bermain kartu huruf ia menjawab dengan ragu-

ragu. Ia mengikuti semua kegiatan akhir dengan senang. Fadil pulang dengan 

dijemput oleh ibunya sebelum pulang ia mengucapkan salam kepada semua guru.  
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Jurnal Refleksi 

Nama  : Milanda Safitri 

Kelompok :B 

Pada hari Jumat 12 Mei 2017. Afika ke sekolah dengan di antar oleh 

kakaknya ia tiba di sekolah pukul 07.47 ia menyimpan tasnya lalu ikut berbaris 

dengan teman-temannya. Pada saat di dalam kelas ia mengikuti semua kegiatan 

dengan senang. 

Pada saat kegiatan bermain kartu huruf ia terlihat senang selama kegiatan. 

Ketika giliran Afika untuk mengambil kartu huruf ia mengambil kartu huruf B 

dengan gambar bebek ia menyebutkan gambar dengan benar namun ia tidak mampu 

menyebutkan B ia hanya diam dan melirik ke teman-temannya. Setelah kegiatan 

bermain selesai ia mencuci tangan dan mengambil bekal yang ada di dalam tasnya 

lalu memakan bekalnya setelah berdoa dan menunggu teman-temannya yang lain, 

setelah makan ia membaca doa lalu keluar bermain ayunan. Pada saat kegiatan akhir 

guru bertanya tentang kegiatan hari ini, ia menceritakan bahwa hari ini ia bermain, 

belajar huruf dan gambar, ketika bernyanyi bersama dan berdoa ia mengikutinya. 

Pada hari senin 15 Mei 2017, Afika ke sekolah diantar oleh kakaknya, ia tiba 

pukul 07. 30, ketika tiba di sekolah ia memberi salam, menyimpan tasnya dan 

bermain bersama teman-temannya. Pada  saat di dalam kelas ia mengikuti semua 

kegiatan.  

Pada saat kegiatan bermain kartu huruf ia terlihat gembira, ketika giliran 

Afika untuk mengambil tiga buah kartu huruf ia mengambil huruf E, D dan L ia 

mampu menyebutkan gambar dengan benar namun ia belum mampu menyebutkan 

huruf dengan benar. Setelah selesai kegiatan bermain ia langsung berlari mencuci 

tangan dan mengambil bekal yang ada di tasya, ia berdoa dan makan setelah 

dipersilahkan, selesai makan ia membaca doa dan keluar bermain dengan teman-

temannya. Pada saat kegiatan akhir guru bertanya tentang kegiatan hari ini, ia 

menceritakan bahwa kegiatan hari ini bermain, bernyanyi, belajar huruf dan gambar-

gambar. 

Pada hari Jumat 19 Mei, Afika berangkat ke sekolah diantar oleh kakaknya, ia 

tiba di sekolah pukul 07.47 ia memberi salam, menyimpan tasnya dan ikut berbaris 
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bersama teman-temannya. Pada saat di dalam kelas ia mengikuti semua kegiatan 

dengan gembira. 

Pada saat kegiatan bermain kartu huruf ia mengikuti kegiatan, pada saat 

giliran Afika menyusun kartu huruf ia menyusun tidak sesuai dengan urutan yang 

seharusnya. Setelah selesai kegiatan bermain ia langsung mencuci tangan, berdoa dan 

makan setelah dipersilahkan, selesai makan ia membaca doa dan keluar bermain 

dengan teman-temannya. Pada saat kegiatan akhir ia tampil kedepan untuk bernyanyi, 

Afika pulang bersama dengan kakaknya sebelum pulang ia tak lupa mengucapkan 

salam kepada semua guru. 

Pada hari Senin 22 Mei, Afika diantar oleh kakaknya ia tiba di sekolah pukul 

07.30, ia memberi salam, menyimpan tasnya, membersihkan halaman sekolah dan 

bermain bersama teman-temannya. Pada saat kegiatan di dalam kelas ia mengikuti 

semua kegiatan dengan gembira. 

Pada saat kegiatan bermain kartu huruf ia sangat gembira dan afika menyusun huruf 

sudah mulai benar. Setelah kegiatan bermain kartu huruf ia mencuci tangan dan 

mengambil bekal kemudian berdoa dan makan setelah dipersilahkan, selesai makan ia 

membaca doa dan keluar bermain dengan teman-temannya. Pada saat kegiatan akhir 

guru bertanya tentang kegiatan hari ini, ia menceritakan kegiatan hari ini bernyanyi, 

gerak dan lagu, bermain kartu huruf. Afika pulang dengan dijemput oleh kakaknya 

sebelum pulang ia mengucapkan salam kepada semua guru. 
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Jurnal Refleksi 

Nama  : Muh. Fuan Ruwandi 

Kelompok :B 

Pada hari Jumat 12 Mei 2017. Dammar ke sekolah dengan di antar oleh 

pamannya ia tiba di sekolah pukul 07.45 ia menyimpan tasnya lalu ikut berbaris 

dengan teman-temannya. Pada saat di dalam kelas ia mengikuti semua kegiatan 

dengan senang. 

Pada saat kegiatan bermain kartu huruf ia terlihat sangat gembira selama 

kegiatan. Ketika giliran dammar untuk mengambil kartu huruf ia mengambil kartu 

huruf C dengan gambar cicak ia menyebutkan huruf dan gambar tanpa ragu-ragu. 

Setelah kegiatan bermain selesai ia mencuci tangan dan mengambil bekal yang ada di 

dalam tasnya lalu memakan bekalnya setelah berdoa dan menunggu teman-temannya 

yang lain, setelah makan ia membaca doa lalu keluar bermain ayunan. Pada saat 

kegiatan akhir guru bertanya tentang kegiatan hari ini, ia menceritakan bahwa hari ini 

ia bermain, belajar huruf dan gambar, ketika bernyanyi bersama dan berdoa ia 

mengikutinya dengan gembira. 

Pada hari senin 15 Mei 2017, Damar ke sekolah diantar oleh ibunya, ia tiba 

pukul 07. 30, ketika tiba di sekolah ia member salam, menyimpan tasnya dan bermain 

bersama teman-temannya. Pada  saat di dalam kelas ia mengikuti semua kegiatan 

namun sekali-kali ia masih bercerita dengan temannya. 

Pada saat kegiatan bermain kartu huruf ia terlihat gembira, ketika giliran 

Damar untuk mengambil tiga buah kartu huruf ia mengambil huruf R, T dan Y ia 

mampu menyebutkan huruf dan gambar dengan benar. Setelah selesai kegiatan 

bermain ia langsung berlari mencuci tangan dan mengambil bekal yang ada di tasya, 

ia berdoa dan makan setelah dipersilahkan, selesai makan ia membaca doa dan keluar 

bermain dengan teman-temannya. Pada saat kegiatan akhir guru bertanya tentang 

kegiatan hari ini, ia menceritakan bahwa kegiatan hari ini bermain, bernyanyi, belajar 

huruf dan gambar-gambar. 

Pada hari Jumat 19 Mei, Damar berangkat ke sekolah diantar oleh ayahnya, ia 

tiba di sekolah pukul 07.25 ia member salam, menyimpan tasnya dan membersihkan 

halam sekolah bersama teman teman-temannya. Padasaat di dalam kelas ia mengikuti 

semua kegiatan dengan gembira. 
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Pada saat kegiatan bermain kartu huruf ia mengikuti kegiatan, pada saat 

giliran Damar menyusun kartu huruf dengan benar. Setelah selesai kegiatan bermain 

ia langsung mencuci tangan, berdoa dan makan setelah dipersilahkan, selesai makan 

ia membaca doa dan keluar bermain dengan teman-temannya. Pada saat kegiatan 

akhir ia tampil kedepan untuk bernyanyi, Damar pulang bersama dengan ibu sebelum 

pulang ia tak lupa mengucapkan salam kepada semua guru. 

Pada hari Senin 22 Mei, Damar diantar oleh ayahnya ia tiba di sekolah pukul 

07.28, ia member salam, menyimpan tasnya, membersihkan halaman sekolah dan 

bermain bersama teman-temannya. Pada saat kegiatan di dalam kelas ia mengikuti 

semua kegiatan dengan gembira. 

Pada saat kegiatan bermain kartu huruf ia sangat gembira dan Damar 

menyusun kartu huruf dengan benar. Setelah kegiatan bermain kartu huruf ia mencuci 

tangan dan mengambil bekal kemudian berdoa dan makan setelah dipersilahkan, 

selesai makan ia membaca doa dan keluar bermain dengan teman-temannya. Pada 

saat kegiatan akhir guru bertanya tentang kegiatan hari ini, ia menceritakan kegiatan 

hari ini bernyanyi, gerak dan lagu, bermain kartu huruf. Damar pulang dengan 

dijemput oleh ibunya sebelum pulang ia mengucapkan salam kepada semua guru.  
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Jurnal Refleksi 

Nama  : Muh. Rehan Al-Hapsi 

Kelompok :B 

Pada hari Jumat 12 Mei 2017. Rehan ke sekolah diantar oleh ibunya ia tiba 

disekolah pukul 07.35, ketika tiba di sekolah ia tidak member salam dan langsung 

bermain bersama teman-temannya. Pada saat berbaris ia menganggu temannya yang 

ada di depan, samping kiri dan kanannya. Ketika di dalam kelas ia membaca doa 

sambil bermain, bernyanyi dan mengikuti gerakan dan lagu dengan semangat. 

Pada saat kegitan bermain kartu huruf ia terlihat antuasias selama kegiatan 

berlangsung. Ketika giliran rehan untuk mengambil sebuah kartu, ia mengambil kartu 

dengan huruf V dengan gambar vas bunga, ia menyebutkan gambar dengan benar 

namun ia hanya tersenyum ketika di Tanya huruf apa yang ada pada kartu yang 

dipilihnya. Setelah kegiatan bermain selesai ia mencuci tangan dan mengambil bekal 

yang ada di dalam tasnya lalu memakan bekalnya setelah berdoa dan menunggu 

teman-temannya yang lain, setelah makan ia membaca doa lalu keluar bermain 

ayunan. Pada saat kegiatan akhir guru bertanya tentang kegiatan hari ini, ia 

menceritakan bahwa hari ini ia belrmain sambil bernyanyi balonku ada lima, ketika 

bernyanyi bersama dan berdoa ia mengikutinya dengan gembira. 

Pada hari Senin 15 Mei 2017, Rehan ke sekolah diantar oleh ibunya, ia tiba 

pukul 07.30, ketika tiba di sekolah ia langsung berlari bermain namun ketika melihat 

temannya bersalaman dan menyimpan tasnya ia berlari dan mengikuti kegiatan yang 

dilakukan oleh temannya. Pada saat kegiatan berbaris dan kegiatan pembelajaran di 

dalam kelas ia mengikutinya sambil bermain dengan teman yang duduk di sampinya. 

Pada saat bermain kartu huruf ia terlihat gembira, saat giliran rehan 

mengambil tiga buah kartu huruf ia mengambil kartu huruf O, E dan X, ia mampu 

menyebutkan gambar yang ada pada kartu namun ia menyebut huruf  X masih salah. 

Setelah selesai kegiatan bermain ia langsung berlari mencuci tangan dan mengambil 

bekal yang ada di tasya, ia berdoa dan makan setelah dipersilahkan, selesai makan ia 

membaca doa dan keluar bermain dengan teman-temannya. Pada saat kegiatan akhir 

guru bertanya tentang kegiatan hari ini, ia menceritakan bahwa kegiatan hari ini 

bermain, belajar huruf dan gambar-gambar. 

Pada hari Jumat tanggal 19 Mei, Rehan tiba di sekolah pukul 07.35, ia 

member salam ke pada guru lalu menyimpan tasnya di depan kelas. Pada saat 

berbaris ia memperhatikan guru dan sekali-kali bermain dengan temannya di 

sampingnya begitu pula pada saat berada di dalam kelas ia memperhatikan dan 

mengikuti kegiatan yang dilakukan. 
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Pada saat kegiatan bermain kartu huruf ia mengikuti semua arahan guru, 

ketika giliran Rehan untuk menyusun kartu huruf ia menyusun huruf dengan urutan 

yang belum tepat. Setelah selesai kegiatan bermain ia langsung mencuci tangan, 

berdoa dan makan setelah dipersilahkan, selesai makan ia membaca doa dan keluar 

bermain dengan teman-temannya. Pada saat kegiatan akhir ia tampil kedepan untuk 

memimpin doa, Rehan pulang bersama dengan ibu sebelum pulang ia tak lupa 

mengucapkan salam kepada semua guru. 

Pada hari Senin tanggal 22 Mei, Rehan tiba di sekolah pukul 07.30, ia masuk 

ke kelas menyimpan tasnya lalu memberi salam kepada guru. Pada saat di dalam 

kelas ia berdoa, bernyanyi dan mengikuti semua kegiatan dengan gembira. 

Pada saat kegiatan bermain kartu huruf ia sangat gembira dan kartu yang 

disusun rehan sudah mulai benar namun ia tampak ragu-ragu. Setelah kegiatan 

bermain kartu huruf ia mencuci tangan dan mengambil bekal kemudian berdoa dan 

makan setelah dipersilahkan, selesai makan ia membaca doa dan keluar bermain 

dengan teman-temannya. Pada saat kegiatan akhir guru bertanya tentang kegiatan hari 

ini, ia menceritakan kegiatan hari ini bernyanyi, gerak dan lagu, bermain kartu huruf 

ia menjawab dengan ragu-ragu. Ia mengikuti semua kegiatan akhir dengan senang. 

Rehan pulang dengan dijemput oleh ibunya sebelum pulang ia mengucapkan salam 

kepada semua guru.  
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Jurnal Refleksi 

Nama  : Nabila E Pratiwi 

Kelompok :B 

Pada hari Jumat 12 Mei 2017. Nabila ke sekolah dengan di antar oleh ibunya 

ia tiba di sekolah pukul 07.40 ia menyimpan tasnya lalu ikut berbaris dengan teman-

temannya. Pada saat di dalam kelas ia mengikuti semua kegiatan dengan senang. 

Pada saat kegiatan bermain kartu huruf ia terlihat senang selama kegiatan. 

Ketika gilihan Nabila untuk mengambil sebuah kartu huruf ia mengambil huruf L 

dengan gambar laba-laba ia menyebutkan gambar dengan benar namun ia masih salah 

menyebutkan huruf L. Setelah kegiatan bermain selesai ia mencuci tangan dan 

mengambil bekal yang ada di dalam tasnya lalu memakan bekalnya setelah berdoa 

dan menunggu teman-temannya yang lain, setelah makan ia membaca doa lalu keluar 

bermain ayunan. Pada saat kegiatan akhir guru bertanya tentang kegiatan hari ini, ia 

menceritakan bahwa hari ini ia bermain, belajar huruf dan gambar, ketika bernyanyi 

bersama dan berdoa ia mengikutinya. 

Pada hari senin 15 Mei 2017, Nabila ke sekolah diantar oleh ibunya, ia tiba 

pukul 07. 30, ketika tiba di sekolah ia memberi salam, menyimpan tasnya dan dan 

duduk di depan kelas sambil memperhatikan teman-temannya yang bermain. Pada  

saat di dalam kelas ia mengikuti semua kegiatan dengan tenang. 

Pada saat kegiatan bermain kartu huruf ia terlihat gembira, ketika giliran 

Nabila untuk mengambil tiga buah kartu huruf ia mengambil huruf R, G dan I ia 

mampu menyebutkan semua gambar namun ia tidak mampu menyebutkan huruf R 

dan G. Setelah selesai kegiatan bermain ia langsung berlari mencuci tangan dan 

mengambil bekal yang ada di tasya, ia berdoa dan makan setelah dipersilahkan, 

selesai makan ia membaca doa dan keluar bermain dengan teman-temannya. Pada 

saat kegiatan akhir guru bertanya tentang kegiatan hari ini, ia menceritakan bahwa 

kegiatan hari ini bermain, bernyanyi, belajar huruf dan gambar-gambar. 

Pada hari Jumat 19 Mei, Nabila berangkat ke sekolah diantar oleh ibunya, ia 

tiba di sekolah pukul 07.30 ia memberi salam, menyimpan tasnya dan ikut bermain 

bersama teman-temannya. Pada saat di dalam kelas ia mengikuti semua kegiatan 

dengan gembira. 

Pada saat kegiatan bermain kartu huruf ia mengikuti kegiatan, pada saat 

giliran Nabila menyusun kartu huruf ia menyusun tidak sesuai dengan urutan yang 

seharusnya. Setelah selesai kegiatan bermain ia langsung mencuci tangan, berdoa dan 

makan setelah dipersilahkan, selesai makan ia membaca doa dan keluar bermain 

dengan teman-temannya. Pada saat kegiatan akhir ia tampil kedepan untuk bernyanyi, 
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Nabila pulang bersama dengan ibunya sebelum pulang ia tak lupa mengucapkan 

salam kepada semua guru. 

Pada hari Senin 22 Mei, Nabila diantar oleh ibunya ia tiba di sekolah pukul 

07.30, ia memberi salam, menyimpan tasnya, membersihkan halaman sekolah dan 

bermain bersama teman-temannya. Pada saat kegiatan di dalam kelas ia mengikuti 

semua kegiatan dengan gembira. 

Pada saat kegiatan bermain kartu huruf ia sangat gembira dan Nabila 

menyusun huruf sudah mulai benar. Setelah kegiatan bermain kartu huruf ia mencuci 

tangan dan mengambil bekal kemudian berdoa dan makan setelah dipersilahkan, 

selesai makan ia membaca doa dan keluar bermain dengan teman-temannya. Pada 

saat kegiatan akhir guru bertanya tentang kegiatan hari ini, ia menceritakan kegiatan 

hari ini bernyanyi, gerak dan lagu, bermain kartu huruf. Nabila pulang dengan 

dijemput oleh kakaknya sebelum pulang ia mengucapkan salam kepada semua guru.  
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Gambar kartu huruf siklus I 

   

 Gambar kartu bagian depan    Gambar kartu bagian belakang 

Gambar kartu huruf siklus II 

Kegiatan anak pada saat bermain kartu huruf siklus I 
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Anak membentuk lingkaran sambil menyanyikan lagu lingkaran besar, dalam kegiatan ini 

terdapat nilai-nilai pendidikan karakter diantanya: Toleransi, Bersahabat/Komunikatif, Kreatif. 

 

Anak melakukan kegiatan bermain kartu huruf, dalam kegiatan ini terdapat nilai-nilai pendidikan 

karakter diantaranya: Jujur, Toleransi, Disiplin, Kerja Keras, Kreatif, Mandiri, Rasa Ingin Tahu, 

Bersahabat/Komunikatif, Peduli Sosial dan Tanggung Jawab. 
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Anak membentuk lingkaran besar sebelum memulai kegiatan bermain kartu huruf, dalam 

kegiatan ini terdapat nilai-nilai pendidikan karakter diantanya: Toleransi, 

Bersahabat/Komunikatif, Kreatif. 
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Kegiatan bermain kartu huruf pada siklus II 

 

 

Guru memberikan bimbingan kepada anak didik sebelum anak menyusun kartu huruf, dalam 

kegiatan ini terdapat nilai-nilai pendidikan karakter diantanya: Jujur, Rasa Ingin Tahu. 
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Anak melakukan kegiatan menyususun kartu huruf 

 

 

Anak melakukan kegiatan menyususun kartu huruf 
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Anak melakukan kegiatan menyusun kartu huruf, pada kegiatan menyususn kartu huruf terdapat 

nilai-nilai pendidikan karakter diantaranya: Jujur, Toleransi, Disiplin, Kerja Keras, Kreatif, 

Mandiri, Rasa Ingin Tahu, Bersahabat/Komunikatif, Peduli Sosial dan Tanggung Jawab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 










