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BAB IV 

DESKRIPSI DATA, ANALISIS DATA, INTERPRETASI HASIL ANALISIS,  

DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Data Hasil Pengamatan dan Intervensi Tindakan 

Penelitian ini dilakukan pada anak-anak usia 5-6 tahun (kelompok B) 

di TK Ora Et Labora Panglima Polim. Lokasi penelitian berada di jalan 

panglima polim, kebayoran baru, Jakarta Selatan.  TK Ora et Labora 

Panglima polim sudah cukup lama berdiri hampir kurang lebih 43 tahun sejak 

tahun 1967. Pada waktu itu TK Ora et Labora berkembang sangat pesat, 

beberapa kali menjuarai perlombaan keTKan se Jakarta. Salah satunya 

adalah kontes anak sehat PRJ, lomba gerak jalan, lomba menyanyi, lomba 

menggambar, lempar bola dan beberapa lomba lainnya hingga sekarang. 

Sejak berdirinya TK Ora et Labora Panglima polim sampai pada tahun 1982 

pernah meluluskan sebanyak 1.647 siswa. Hal ini berarti tiap tahunnya TK 

Ora et Labora pada waktu itu meluluskan lebih kurang 100 anak dan 

menerima lebih kurang 100 anak. Namun sejak tahun 2001 TK Ora et Labora 

mengalami penurunan jumlah murid hingga 65 persen dan pada tahun ajaran 

2009/2010 TK Ora et Labora panglima polim mengalami penurunan jumlah 

murid hingga 80 persen (CW.1 p.1 b.1). Permasalahan penurunan jumlah 

murid menjadi perenungan bagi para guru dan kepala sekolah. Peneliti 
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mencoba untuk membantu menyelesaikan permasalahan dengan mengamati 

kualitas pembelajaran di TK tersebut.  

 TK Ora et Labora panglima polim membagi kelompok belajar kedalam 

tiga jenjang yaitu TK B untuk usia 5-6 tahun, TK A untuk usia 4-5 tahun dan 

Kelompok Bermain untuk usia 3-4 tahun (CW.1 p.2 b.1). Setiap kelas 

dibimbing oleh satu orang guru sebagai wali kelas. Berikut data guru dan 

karyawan berdasarkan pendidikan dan masa mengajar. 

Tabel : Data Guru dan Karyawan TK Ora Et Labora Panglima Polim 

No. Nama Pendidikan Lama Mengabdi Jabatan 

1. Sannaria 

Mangunsong 

Sarjana 

Psikologi 

7 tahun Kepala sekolah 

dan Wali Kelas 

Kelompok 

Bermain (KB) 

2. Rini Kristyaningrum Sarjana 

Pendidikan 

8 tahun Wali kelas TK A 

3. Elbet Yuliahsari Sarjana 

Pendidikan 

1 tahun Wali kelas TK B 

4. Arti Nirwati SD 34 tahun Karyawan 

 

Jika diamati dari tabel tersebut, guru-guru yang mengajar di TK ora et labora 

telah memiliki latar belakang pendidikan yang berkaitan dengan pendidikan 

dan anak. Kepala sekolah TK sedang melanjutkan pendidikannya dibidang 

psikologi dan mengambil kajian tentang anak. Latar belakang pendidikan ini 
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sebenarnya sudah cukup untuk menjamin pendidikan yang sesuai dengan 

pendidikan anak usia dini.  

TK Ora et Labora mulai menggunakan sistem pembelajaran sentra 

namun berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan kepala 

sekolah, sistem pembelajaran ini masih dalam masa adaptasi sehingga guru-

guru tetap kembali pada sistem pembelajaran yang lama yaitu secara klasikal 

berdasarkan jenjang usia TK B, TK A dan Kelompok Bermain (KB) (CW.1 p.4 

b.2). Adapun kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 2004. Pengelolaan 

pembelajaran berdasarkan hasil wawancara masih monoton (CW.1 p.5 b.1). 

Dalam melakukan supervisi, kepala sekolah sampai sejauh ini hanya bisa 

mengontrol pelaksanaan proses pembelajaran melalui evaluasi rencana 

pembelajaran dalam bentuk evaluasi SKH (satuan kegiatan harian) yang 

sudah dibuat oleh guru. Untuk mengamati langsung proses pembelajaran 

tersebut belum dapat dilakukan karena kepala sekolah karena pada jam yang 

bersamaan kepala sekolah mengajar di kelompok bermain (CW.1 p.6 b.1).  

Kegiatan pembelajaraan masih menggunakan lembar kerja anak yang 

diambil dari buku-buku lembar kerja atau sengaja dipilih dan dibuat sendiri 

oleh guru sebagai lembar kerja sesuai dengan tema dan kebutuhan kelas 

(CW.1 p.5 b.2). Kepala sekolah mengakui bahwa pengawasan untuk 

melakukan supervisi mutu pendidikan kurang dilakukan karena keterbatasan 

waktu dan tenaga.  
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Kemampuan berbahasa terutama untuk kemampuan membaca dan 

menulis permulaan anak TK B sudah baik, rata-rata anak sudah bisa 

membaca dan menulis (CW.1 p.7 b.1). Guru memperkirakan 50 persen anak 

sudah mampu membaca dan menulis lancar, 30 persen masih agak 

tersendat, masih perlu bantuan, dan 20 persen perlu bantuan dan bimbingan 

(CW.2 p.12 b.1). Adapun cara yang dilakukan guru untuk mengajarkan baca-

tulis yaitu dengan memberikan anak tugas-tugas menggunakan buku 

bergaris yang harus dikerjakan di sekolah dan di bawa pulang sebagai 

pekerjaan rumah (CW.1 p.7 b.2).  

Target pembelajaran membaca dan menulis ditetapkan sendiri oleh 

guru. Target tersebut dibuat bertahap yaitu mengenal huruf, menggabungkan 

huruf membentuk suku kata dan membaca kata (CW.2 p.6 b.1). Kegiatan ini 

dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya pernah dilakukan dengan 

berlari mengejar kata atau melibatkan motorik, namun tidak sering dilakukan 

karena guru merasa kesulitan untuk mempersiapkan media dan mengatur 

ruangan (CW.2 p.8 b.1). Untuk kegiatan menulis guru lebih banyak 

memberikan dikte namun dengan ketentuan bahwa anak telah mengenal 

huruf dan mampu membaca suku kata (CW.2 p.5 b.1). Hal yang sama juga 

dilakukan untuk mengukur kemampuan membaca dan menulis (CW.2 p.10 

b.1). Dalam mengajar membaca dan menulis, guru sudah memaksimalkan 

berbagai media yang ada dilingkungannya antara lain, kartu puzzle kata, 

gambar-gambar, dan buku-buku cerita (CW.2 p.11 b.1).  
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Adapun berdasarkan wawancara dan pengamatan yang dilakukan 

peneliti, metode yang diberikan untuk mengajarkan membaca dan menulis 

dilakukan dengan pengkodean yaitu mengajarkan huruf terlebih dahulu 

secara bertahap hingga akhirnya membentuk kata (CW.2 p.6 b.1). Berikut 

contoh buku tugas untuk mengajarkan membaca dan menulis. 

 

Gambar 2. Buku Tugas Untuk Pengembangan Kemampuan Baca-Tulis Anak 
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Menurut pengakuan guru kelas TK B, guru mengalami kesulitan dalam 

mengajar baca-tulis jika orang tua tidak ikut mendukung dengan memberikan 

cara mengajar yang sama dengan apa yang guru berikan yaitu dengan 

pengkodean (CW.2 p.13 b.1). Guru beranggapan cara tersebut lebih efektif 

dibandingkan dengan cara lain. Upaya yang dilakukan guru untuk 

mensosialisasikan cara ini sudah dilakukan. Namun beberapa orang tua tidak 

mau mendengarkan sehingga anaknya tetap tidak mengalami peningkatan 

dalam kemampuan baca-tulis tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa guru hanya memahami cara mengajar membaca dan menulis dengan 

satu metode yaitu dengan pengkodean saja.   

Peneliti dan pihak sekolah melakukan diskusi tentang hal ini dan 

memberikan sedikit penjelasan tentang kemampuan baca-tulis anak yang 

sesuai dengan tahap perkembangannya. Penjelasan peneliti tersebut 

disambut baik oleh pihak sekolah. Kepala sekolah dan guru  bersedia untuk 

melakukan perubahan dalam pembelajaran terutama untuk mengembangkan 

kemampuan baca-tulis dengan melibatkan motorik kreatif anak. Pihak 

sekolah bersedia untuk berusaha menciptakan nuansa pembelajaran anak 

usia dini yaitu bermain sambil belajar di dalam kelas. Undangan tersebut 

secara langsung disampaikan kepala sekolah (CW.1 p.4 b.3) dan guru (CW.2 

p.9 b.2). Deskripsi data yang terkait dengan kemampuan baca-tulis 

permulaan anak TK B secara rinci dijelaskan sebagai berikut: 

 



105 
 

1. Deskripsi Data Pra Penelitian 

Data pra penelitian yang diperoleh peneliti sebelum melakukan 

penelitian yaitu mencari dan mengumpulkan data-data tentang proses 

pembelajaran yang berlangsung dan data kemampuan baca-tulis permulaan 

yang akan diteliti. Pengumpulan data tentang proses pembelajaran dilakukan 

sejak wawancara peneliti dengan kepala sekolah dan guru yaitu bulan Maret 

2010. Data kemampuan baca-tulis permulaan anak secara kuantitatif diambil 

pada bulan Juni 2010. Adapun pengamatan terhadap proses pembelajaran 

dilakukan sebanyak 5 kali pertemuan.  

Hari pertama memperoleh hasil data berupa pernyataan-pernyataan 

dari hasil wawancara dengan kepala sekolah. Kemudian peneliti melakukan 

pengamatan proses mengajar guru. Kegiatan pembelajaran dilakukan dari 

pukul 07.30 sampai dengan pukul 11.00. Adapun urutan kegiatan yang 

dilakukan setiap hari di TK Ora et Labora yaitu pukul 07.30 renungan pagi, 

pukul 08.00 kegiatan kelas, pukul 10.15 istirahat atau makan bersama, pukul 

10.30 bermain bersama, lalu pukul 11.00 pulang. Kegiatan kelas dilakukan 

guru secara klasikal. Guru merancang kegiatan pembelajaran disesuaikan 

dengan tema, kemudian memilih kegiatan berdasarkan indikator yang 

tercantum dalam satuan kegiatan mingguan (SKM). Kegiatan yang dipilih 

guru, diambil dari lembar kerja anak yang sudah ada di buku-buku lembar 

kerja dari penerbit tertentu dan kadang guru mencari sendiri dari buku-buku 

lain. Aktivitas motorik dalam pembelajaran masih sangat minim digunakan 
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dalam pembelajaran baca-tulis. Guru lebih dominan menggunakan kertas 

dan pensil untuk mengembangkan kegiatan membaca dan menulis.  

Hari kedua pengamatan pra penelitian dilakukan setelah 

mewawancarai guru kelas TK B. Adapun jumlah anak di kelas TK B 

berjumlah 14 anak dengan rentang usia 5-6 tahun, penjabarannya sebagai 

berikut: 11 anak berusia 6 tahun, satu anak berusia 6,5 tahun dan  2 anak 

berusia 5,5 tahun. Berikut data anak TK B yang disajikan dalam bentuk tabel. 

Tabel.   Data Anak TK B 

No. Nama Anak 
Jenis 

Kelamin 
Tempat, Tanggal Lahir 

1. Elita Angelica Surya P Jakarta, 25 Agustus 2004 

2. Antonio Bimo Raditya L Jakarta, 12 Mei 2004 

3. Rafael Martua Simamora L Jakarta, 9 April 2004 

4. Tabita Bungo Sitorus P Jakarta,30 September 2004 

5. Joaquin Church Efan L Jakarta, 14 Juni 2004 

6. A. B. Hazeli Elfrida P Jakarta, 22 Februari 2004 

7. Yesaya Anayoka Zalukhu L Yogyakarta, 9 Januari 2004 

8. Vianca Tangahu Corpuz P Jakarta, 20 Januari 2005 

9. Ivana Clarissa N. Sipasulta P Jakarta, 11 November 2003 

10. Natazya Linda Putri P Jakarta, 22 Januari 2005 

11. Daniel Harson Imanuel L Jakarta, 19 Mei 2004 

12. Naomi Angelica Panjaitan P Jakarta, 13 April 2004 

13. Keisya Belfa Miranda P Jakarta, 27 April 2004 

14. Gabriella E. Saragih P Jakarta, 5 Mei 2004 

 



107 
 

Peneliti memperoleh data dari pengamatan dalam proses 

pembelajaran di TK B bahwa guru tersebut memilih hari-hari tertentu untuk 

mengembangkan kemampuan bahasa yaitu membaca dan menulis (CW.2 

p.2 b2) sehingga pada hari tersebut, pembelajaran tidak mengembangkan 

aspek lain kecuali baca dan tulis. Guru juga tidak mengaitkan pembelajaran 

bahasa dengan tema karena mengalami kesulitan untuk menggabungkan 

tema dalam pengembangan baca tulis tersebut (CW.2 p.5 b.3). Kegiatan 

proses pembelajaran di kelas TK B dilakukan secara klasikal, guru memberi 

kegiatan satu sampai kegiatan ketiga secara berurutan dan dilakukan secara 

bersama-sama. Kegiatan yang dipilih guru diambil berdasarkan buku-buku 

lembar kerja anak dan dibuat sendiri oleh guru. Guru juga sering memberi 

dikte pada anak dan kurang sabar menghadapi anak yang belum bisa 

mengeja dengan baik. Dalam mengajarkan baca-tulis, guru kadang 

menggunakan kegiatan permainan. Kegiatan ini dilakukan pada saat anak 

sudah bosan dengan kegiatan pembelajaran bahasa yang monoton yaitu 

mengerjakan tugas-tugas pada buku tugas dan lembar kerja. Metode 

mengajarkan membaca pada anak hanya dilakukan dengan pengkodean 

yaitu mengajarkan membaca dengan bertahap, pengenalan simbol-simbol 

atau lambang huruf, membaca suku kata, dan menggabungkan suku kata 

membentuk kata. Pembelajaran baca tulis tidak dilakukan menyeluruh dan 

tidak melibatkan aspek lain yang mengembangkan kemampuan baca-tulis 

tersebut seperti mengamati, berbicara, dan mendengar.  
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Secara kuantitatif, data kemampuan baca tulis permulaan anak diambil 

pada bulan Juni 2010. Data ini kemudian menjadi data asesmen awal 

sebagai tolak ukur untuk menilai kemampuan baca-tulis anak. Penilaian awal 

dilakukan oleh peneliti dan dibantu oleh guru kelas TK B. Kegiatan ini 

dilakukan secara alami dan masuk dalam proses pembelajaran sehingga 

anak-anak tidak mengetahui bahwa tes dilakukan. Adapun kegiatan yang 

harus dilakukan anak terdiri dari empat bentuk kegiatan yaitu pertama, 

menulis kartu ucapan selamat ulang tahun dan membacakannya di depan 

teman-teman, kedua, menggambar buah kesukaan dan menuliskan rasa 

sukanya terhadap buah tersebut lalu membacakannya di depan teman-

temannya, ketiga, membaca gambar seri, menceritakan apa yang dibaca 

dengan cara menggambar gambar seri dan menuliskan sesuatu, keempat, 

menggambar bebas sesuai dengan ekspresi anak, menuliskan sesuatu untuk 

melengkapi gambar, dan membacakannya di depan teman-temannya.  

Pada saat proses tes berlangsung, peneliti melakukan penilaian 

dengan melihat penampilan anak ketika membaca dan menulis. Adapun 

penilaian dilakukan dengan tiga kreteria yaitu tidak mau melakukan dengan 

skor 1, mau melakukan setelah dibantu dan dimotivasi dengan skor 2, dan 

skor 3, mau melakukan secara mandiri dan lancar.  

Berdasarkan hasil pengamatan dalam menilai unjuk kerja anak, 

didapat skor maksimum untuk kemampuan baca-tulis permulaan anak TK B 

yaitu 61 dan skor minimum 47. Rentangan 14 didapat dari selisih hasil skor 
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maksimum dengan minimum. Skor rata-rata dari data tersebut adalah 55,46 

dan median atau nilai paling banyak muncul adalah 57. Dari data tersebut 

menunjukkan bahwa skor rata-rata kelas untuk kemampuan baca-tulis 

permulaan masih jauh dari skor ideal yang telah ditetapkan yaitu berjumlah 

75. Dengan demikian persentasi kemampuan baca-tulis permulaan pada 

anak TK B Ora et Labora Panglima Polim menunjukkan angka 73,9%. 

Adapun peningkatan yang akan diharapkan dapat tercapai adalah 15% dari 

skor asesmen awal. Berikut ini target pencapaian digambarkan dalam bentuk 

grafik. 
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Gambar 3. Skor Asesmen Awal  

Data hasil asesmen awal ini kemudian dikomunikasikan kepada guru 

dan kepala sekolah. Peneliti kemudian memberi program alternatif untuk 

melakukan kegiatan pembelajaran yang lebih menarik dan mampu 

meningkatkan kemampuan baca-tulis permulaan pada anak TK B. Program 



110 
 

tersebut dilakukan dalam bentuk siklus. Peneliti mengutarakan bahwa setiap 

siklus akan dinilai keberhasilannya sehingga mencapai peningkatan 15% dari 

skor awal. Pihak sekolah setuju dan mulai melakukan diskusi untuk 

melakukan langkah-langkah pembelajaran yang lebih kongrit untuk dapat 

dilakukan bersama.  

       

2. Deskripsi Data Siklus I 

Siklus pertama dimulai pada tanggal 8 Juni 2010. Adapun guru dan 

peneliti telah melakukan diskusi sebelumnya untuk merencanakan kegiatan 

apa saja yang akan dilakukan pada siklus pertama. Peneliti menyarankan 

untuk melakukan tindakan pada siklus pertama sebanyak 6 kali pertemuan 

dengan asumsi agar guru lebih terbiasa menggunakan metode tersebut dan 

anak-anak juga diberi kesempatan untuk melakukan penyesuaian terhadap 

program yang telah dilakukan.  

a. Perencanaan 

Tahap pertama, peneliti menjelaskan beberapa teori perkembangan 

dan pendidikan anak bahwa untuk anak usia dini, anak membutuhkan 

aktivitas motorik untuk menjadikan pembelajaran yang dialami menjadi 

sesuatu yang bermakna dan bernilai bagi anak. Beberapa teori juga 

menyebutkan bahwa kemampuan membaca dan menulis terbentuk dari 

kemampuan pengamatan, mendengar, dan berbicara, dengan demikian guru 

harus melibatkan kemampuan tersebut dalam pembelajaran. Jadi tidak hanya 
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mengenalkan huruf saja. Peneliti juga menjabarkan target-target kemampuan 

baca-tulis yang seharusnya dapat dicapai oleh anak yakni bahwa anak 

mampu membaca dan menulis untuk kebutuhannya dan sebagai cara untuk 

menyalurkan ide dan gagasannya, bukan hanya mampu mengerjakan tugas-

tugas yang diberikan guru namun tidak bermakna bagi anak. Peneliti juga 

menyampaikan peran kreatif anak untuk pengembangan bahasa terutama 

baca-tulis sehingga nantinya kegiatan yang dipilih guru adalah kegiatan yang 

mampu mengembangkan dan melibatkan kreativitas anak. Setelah guru 

memahami teori-teori dasar tersebut, peneliti dan guru melakukan langkah 

selanjutnya untuk melakukan persiapan pembelajaran.   

Tahap kedua, peneliti bersama guru melakukan brain storming, 

memilih kegiatan-kegiatan yang melibatkan motorik untuk mengembangkan 

kemampuan bahasa serta melibatkan kreativitas didalamnya. Guru kemudian 

mencatat beberapa kegiatan untuk mengembangkan kemampuan baca tulis 

permulaan tersebut dalam bentuk program kegiatan. Program tersebut 

kemudian dijabarkan oleh guru dalam rencana pembelajaran (lesson plan) 

secara kongrit, agar dalam pelaksanaannya guru lebih memahami dan 

mampu melakukannya. Adapun butir-butir dalam rencana pembelajaraan 

tersebut berisi tema, bentuk kegiatan, langkah-langkah pembelajaran, 

metode dan media yang dibutuhkan.  

Tahap ketiga, menyusun jadwal selama siklus pertama berlangsung. 

Peneliti menyarankan guru untuk melakukan tindakan pada siklus pertama ini 
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selama 6 kali pertemuan. Guru bersepakat untuk memulai kegiatan pada hari 

selasa tanggal 8 juni, sebanyak 6 kali hingga tanggal 15 juni 2010. 

Tahap terakhir dari kegiatan perencanaan yaitu menyiapkan media 

yang dibutuhkan untuk 6 kali pertemuan tersebut. Pembuatan media 

dilakukan guru bersama dengan peneliti sambil mendiskusikan apakah media 

yang dipilih cukup membuka potensi kreatif dan melibatkan motorik anak atau 

tidak. Selain itu juga, media dipilih disesuaikan dengan tema yang telah 

disepakati bersama. Peneliti juga menyiapkan instrumen tindakan untuk 

menilai proses pembelajaran. 

 

b. Tindakan 

Tindakan pada siklus 1 dilakukan sebanyak 6 kali pertemuan sejak 

tanggal 8 Juni sampai dengan 15 Juni 2010. . 

1. Pertemuan 1 

Kegiatan pertama dilaksanakan pada hari selasa, 8 Juni 2010 pada 

pukul 07.30 sampai dengan pukul 10.30. Adapun materi pembelajaran yang 

diberikan adalah menulis huruf yang hilang, menarik garis suku kata dengan 

melukis, mencocokkan gambar dengan kata dan menggabungkan dua kata 

dan berlari mencari bendanya. Materi-materi tersebut diberikan pada anak 

melalui kegiatan teka teki literasi, bermain dalam pulau. Masing-masing 

materi diberikan secara bersamaan dan bergilir. Kelas dibagi empat 

kelompok, masing-masing berjumlah 3 sampai 4 orang anak. Anak 
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dikelompokkan berdasarkan warna kartu yang dipilih secara acak.  Adapun 

tujuannya agar anak tidak dapat memilih teman yang sama pada saat 

bermain (CL.1 k.2 b.10). Kegiatan bermain teka teki literasi dimulai pada saat 

kegiatan kelas berlangsung setelah renungan pagi dan kegiatan pagi hari 

yaitu pada pukul 08.00 sampai 10.00. Adapun kegiatan kelas yang dilakukan 

dimulai dengan bermain dalam lingkaran. Kegiatan ini berisi kegiatan 

bercerita yang menjabarkan tema tentang aku, berdiskusi, bernyanyi dan 

menggerakkan anggota tubuh sesuai dengan lagu. Guru menjelaskan 

tentang anggota tubuh dan fungsinya kepada anak. Anak mendiskusikan 

bersama guru tentang tema tersebut. Selama bercerita guru menyelinginya 

dengan bernyanyi, dua mata saya, sambil mengganti syairnya untuk 

menyebutkan anggota tubuh yang lain (CL.1 k.2 b.5). Kegiatan dalam 

lingkaran diakhiri dengan permainan siapa cepat pegang anggota tubuh 

(CL.1 k.2 b.6). Sebelum bermain teka teki literasi, guru menjelaskan aturan 

bermain terlebih dahulu (CL.1 k.2 b.9). Untuk melihat kemampuan anak 

menyerap aturan permainan tersebut guru meminta anak untuk menyebutkan 

tugas pada masing-masing pulau yang sudah dijelaskan sebelumnya (CL.1 

k.2 b.11).  
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Gambar 4 Pertemuan Pertama Siklus Pertama 
Keterangan: Kegiatan dalam lingkaran (kiri), Pemilihan Kelompok Bermain 

(kanan) 
Sumber: Dokumentasi Penelitian 

Anak-anak mulai bermain dalam pulau-pulau secara berkelompok 

namun melakukan tugas secara individu. Anak-anak yang sudah 

mengerjakan tugas individu tidak boleh pindah ke pulau lain sebelum semua 

teman dalam kelompoknya selesai. Jika teman dalam kelompoknya sudah 

selesai namun kelompok di pulau lain juga belum selesai maka kelompok 

tersebut belum boleh berpindah. Setiap kelompok dapat berpindah setelah 

semua kelompok siap untuk berpindah (CL.1 k.3 b.3). Pada saat 

mengerjakan tugas, anak yang belum memahami tugas dalam kelompok 

dapat bertanya pada temannya (CL.1 k.3 b.1). Demikian pula sebaliknya, 

bagi anak yang sudah selesai mengerjakan tugas dapat membantu temannya 

yang belum selesai (CL.1 k.3 b.2). Pada saat kelompok ingin berpindah, guru 

meminta anak untuk berpindah dengan melakukan gerakan tertentu yaitu 

dengan melompat satu kaki. Demikian seterusnya dilakukan ketika kelompok 

ingin berpindah pulau. Kegiatan bermain dalam pulau diakhiri setelah semua 
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kelompok berhasil menyelesaikan tugas dalam pulau-pulau. Berikut ini 

gambar-gambar kegiatan anak ketika bermain dalam pulau-pulau. 

 

Gambar 5 Teka teki Literasi (Bermain dalam pulau) 
Keterangan: Pulau 1 (A), Pulau 2 (B), Pulau 3 (C), Pulau 4 (D), Pindah Pulau 

(E dan F). 
Sumber: Dokumentasi Penelitian 
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Kegiatan penutup dilakukan dengan kegiatan mengingat kembali 

(recalling). Guru memancing pertanyaan pada anak agar anak mampu 

menceritakan kembali kegiatan yang sudah dilakukan hari ini dan 

menanyakan kesan-kesan anak setelah mengikuti kegiatan (CL.1 k.4 b.1), 

(CL.1 k.4 b.2). Pada pertemuan pertama ada anak yang tidak menyadari 

bahwa hari ini kegiatan pembelajaran telah dilakukan (CL.1 k.4 b.3). Guru 

kemudian menjelaskan pada anak tersebut kegiatan belajar apa saja yang 

sudah dilakukan hari ini (CL.1 k.4 b.5). Semua anak mengerti dan kegiatan 

diakhiri dengan kegiatan cuci tangan dan makan bersama. Berikut ini 

gambar-gambar kegiatan anak ketika bermain dalam pulau. 

 

2. Pertemuan 2 

Pertemuan kedua dilaksanakan pada hari rabu, 9 Juni 2010 mulai 

pada pukul 07.30 sampai dengan 10.30. Tema pembelajaran hari ini adalah 

sekolahku dengan kegiatan bermain yaitu mencari harta karun. Materi 

pembelajaran yang dikembangkan adalah meronce huruf membentuk nama, 

melompat dua kaki ke huruf membentuk kata berdasarkan kartu gambar, dan 

mencatat benda-benda yang dilihat dalam gambar. Materi-materi tersebut 

menjadi tugas-tugas yang harus dilakukan di pos-pos berburu harta karun. 

Tugas-tugas dikerjakan secara bersamaan dan bergilir. Kelas dibagi dalam 3 

kelompok sesuai dengan banyak pos yang dibuka. Anak dibagi dalam 

kelompok berdasarkan kartu warna yang diberikan pada anak secara acak.  



117 
 

Kegiatan dimulai dengan melakukan kegiatan rutin pagi hari yaitu 

renungan pagi (CL.2 k.1 b.1). Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan dalam 

lingkaran di kelas masing-masing. Guru menyapa anak (CL.2 k.2 b.2) dan 

dilanjutkan dengan cerita tentang benda-benda di sekolah yang seringkali 

tercecer atau hilang (CL.2 k.2 b.4). Guru membuka penjelasan tugas hari ini 

dengan membawa anak untuk mencoba mencari benda-benda di sekolah 

yang hilang sambil bermain petualang mencari harta karun. Anak-anak 

sangat menyukai kegiatan berpetualang terlihat dari reaksi anak ketika guru 

menjelaskan peraturan bermain (CL.2 k.2 b.5).  

Pembagian kelompok dilakukan dan masing-masing anak menerima 

amplop berisi peta harta karun. Berikut gambar peta harta karun sederhana 

yang dibuat oleh guru.  

Gambar 6. Peta Harta Karun Buatan Guru 
Sumber:      Dokumentasi Penelitian 
 

Peta dibuat berbeda pada masing-masing kelompok agar kelompok 

tidak berbarengan memasuki pos-pos. Sebelum memulai pencarian harta 

karun, guru memberi atribut untuk berpetualang berupa topi dari lipatan 
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kertas koran untuk anak-anak kenakan (CL.2 k.2 b.6). Setelah semua siap, 

guru memberi aba-aba mempersilakan masing-masing kelompok untuk 

membuka peta harta karun dari dalam amplop. Anak membaca peta secara 

berlahan (CL.2 k.2 b.7). Guru memulai kegiatan pencarian setelah 

menanyakan pada masing-masing kelompok pos mana yang lebih dahulu 

harus dimasuki (CL.2 k.2 b.8).  

Pada saat kegiatan bermain berlangsung, beberapa anak masih 

bingung untuk memasuki pos yang ditunjukan pada peta harta karun karena 

kegiatan ini baru pertama kali dilakukan. Guru memberi bimbingan dan 

kegiatan dimulai kembali (CL.2 k.3 b.1). Setelah masing-masing kelompok 

masuk dalam pos-pos dan mengerjakan tugas, pos terakhir anak 

diperkenankan untuk mencari harta karun tersebut (CL.2 k.3 b.9).  

Setelah berhasil menemukan harta karun (CL.2 k.3 b.10), anak 

berkumpul lagi dalam lingkaran. Guru melakukan pengulangan-pengulangan 

kegiatan yang sudah dilakukan di pos-pos, dan menanyakan harta karun 

yang mereka peroleh (CL.2 k.4 b.1) (CL.2 k.4 b.2) (CL.2 k.4 b.3). Kemudian 

menutup kegiatan dan mempersilakan anak untuk makan. Berikut ini gambar 

aktivitas bermain anak dalam kegiatan mencari harta karun.   
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Gambar 7 Berburu Harta Karun 
Keterangan: Kegiatan dalam lingkaran (A), Ekspresi kegirangan anak (B), 

Pembagian peta harta karun (C), Meronce kalung nama (D), 
Melompat pada huruf membentuk kata (E), Mencatat benda 
dalam gambar (F). 

Sumber: Dokumentasi Penelitian 
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3. Pertemuan 3 

Pertemuan ketiga dilaksanakan pada hari kamis, 10 Juni 2010 pada 

pukul 07.30 sampai dengan pukul 10.30. Kegiatan dimulai dengan renungan 

pagi, dilanjutkan dengan kegiatan selanjutnya yaitu bermain dalam kelas.  

Tema hari ini adalah tentang pekerjaan. Adapun materi pembelajarannya 

adalah menulis kata sesuai tebakan dan bergerak sesuai dengan kartu kata. 

Materi-materi tersebut diberikan dalam bentuk bermain pantomim gembira. 

Kegiatan ini dilakukan berpasangan. Setiap pasangan dipilih oleh guru. 

Pemilihan dilakukan berdasarkan tingkat kelancaran membaca dan menulis 

anak. Anak yang lancar baca-tulis dipasangkan dengan anak yang belum 

lancar. 

Guru membuka pembelajaran dengan bercerita berbagai pekerjaan 

yang ada disekitar anak, lalu mendiskusikan cita-cita anak (CL.3 k.2 b.6) 

(CL.3 k.2 b.7) (CL.3 k.2 b.8) (CL.3 k.2 b.9) (CL.3 k.2 b.10). Kemudian mulai 

berpantomim meminta anak untuk menebak pekerjaan apa saja yang 

ditirukan oleh guru. Beberapa anak tidak mampu menebak gerakan guru dan 

merasa putus asa, diantaranya Bunga (CL.3 k.2 b.12). Namun guru tetap 

melanjutkan pantomimnya tanpa menghiraukan rasa ingin tahu anak 

tersebut. Pada akhirnya guru mau berbicara dan menjelaskan permainan 

yang akan dilakukan hari ini. Setelah menjelaskan peraturan bermain, guru 

membagi anak berpasangan. Berikut gambar-gambar kegiatan bermain 

pantomim gembira.  
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Gambar 8 Pantomim Gembira  

Keterangan: Kegiatan dalam lingkaran (A), Membaca bersama kartu gambar  
(B), Bermain pantomim (C), Teman pasangannya menulis hasil 
tebakan (D) 

Sumber: Dokumentasi Penelitian 
 

Permainan dimulai ketika setiap kelompok telah siap dalam tempatnya 

masing-masing. Secara berkelompok anak membaca kartu kata yang telah 

tersedia di meja. Anak yang sudah lancar membaca membimbing temannya 

yang belum lancar membaca (CL.3 k.3 b.1). Setelah semua kelompok selesai 

membaca, guru mempersilakan anak yang bertugas melakukan gerakan 

pantomim untuk mengambil kartu gambar dan bergerak sesuai dengan 

gambar tersebut. Setelah semua gerakan berhasil ditebak, secara bergantian 
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teman yang menebak gerak tadi kemudian bertugas sebagai orang yang 

berpantomim (CL.3 k.3 b.5), Demikian seterusnya dilakukan sampai kartu 

gambar berhasil ditebak dan permainan berakhir.  

Permainan berakhir dan semua anak kembali duduk dalam lingkaran. 

Guru memberikan beberapa penguatan tentang fungsi anggota tubuh yaitu 

salah satunya mulut dan menanyakan kesan anak dalam permainan ini (CL.3 

k.4 b.3) (CL.3 k.4 b.4) (CL.3 k.4 b.5). Kegiatan diakhiri kemudian anak 

dipersilakan untuk cuci tangan dan makan.  

 

4. Pertemuan 4 

Pertemuan keempat dilaksanakan pada hari Jumat, 11 Juni 2010, 

anak kembali bermain dalam pulau-pulau. Kegiatan ini dimulai pada pukul 

07.30 sampai pukul 10.30. Kegiatan diawali dengan renungan pagi dan 

kemudian dilanjutkan dengan kegiatan olah raga bersama. Setelah selesai 

berolah raga, guru mempersilakan anak untuk istirahat, minum dan ke toilet. 

Kegiatan bermain dimulai setelah anak-anak selesai beristirahat sejenak. 

Adapun tema pada pertemuan kali ini adalah binatang sedangkan materi 

pembelajarannya yaitu menggunting huruf untuk mengisi huruf yang kosong, 

menarik suku kata dengan krayon, menulis kata dengan melihat gambar, dan 

menggambar bebas dan menuliskan sesuatu pada gambarnya. Guru tidak 

melakukan kegiatan bercerita karena waktu tidak cukup.  
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Guru menjelaskan pada anak kegiatan hari ini yaitu bermain dalam 

pulau (teka teki literasi). Anak-anak sudah mengerti aturan permainan (CL.4 

k.2 b.1), guru hanya menjelaskan masing-masing tugas dalam setiap pulau  

(CL.4 k. 2 b.2). Setelah membagi kelompok, guru mempersilakan anak untuk 

bersiap memulai kegiatannya di pulau-pulau. Berikut gambar aktivitas anak  

bermain dalam pulau. 

 

Gambar 9 Teka Teki Literasi (Bermain dalam Pulau)  
Keterangan: Menggambar bebas (A), Menggunting huruf mengisi kata (B), 

Menulis kata melihat gambar (C) 
Sumber: Dokumentasi Penelitian 
 

Semua kelompok sudah memasuki pulau-pulau. Kegiatan kembali 

masuk dalam lingkaran. Kegiatan hari ini lebih mundur dari yang biasa 
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karena ada kegiatan olah raga bersama. Guru memberikan beberapa 

penguatan kepada anak tentang kegiatan yang dilakukan hari ini dan 

pengalaman-pengalaman anak selama mengikuti kegiatan, melakukan tugas 

pada pulau-pulau (CL.4 k.4 b.1) (CL.4 k.4 b.4). Kegiatan diakhiri setelah 

kegiatan mengingat kembali selesai dilakukan. Guru mempersilakan anak 

untuk cuci tangan dan makan.  

 

5. Pertemuan 5 

Pertemuan kelima dilaksanakan pada hari Senin, 14 Juni 2010. 

Kegiatan dimulai pada pukul 07.30 sampai dengan pukul 10.30. Tema 

pertemuan hari ini adalah keluargaku. Adapun materi pembelajaran pada 

pertemuan kelima adalah menjangkau huruf, menyusunnya menjadi kata, 

menulis surat untuk nenek, dan menyusun syair lagu. Bentuk kegiatan adalah 

bermain harta karun. Masing-masing materi pembelajaran menjadi tugas-

tugas yang harus dikerjakan pada pos-pos harta karun.  

Kegiatan awal dimulai dengan upacara bendera. Guru menggilir setiap 

anak untuk menjadi petugas upacara (CL.5 k.1 b.1). Penilaian sebagai 

petugas upacara dan peserta upacara dilakukan langsung oleh pembina 

upacara setelah kegiatan upacara berakhir dan menyerahkan penilaian 

kepada anak-anak sebagai peserta (CL.5 k.1 b.2) (CL.5 k.1 b.3). Upacara 

selesai, guru mempersilakan anak untuk beristirahat, minum dan ke toilet, 

kemudian masuk dalam ruang audio untuk mendengarkan renungan pagi. 
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Selesai renungan pagi, guru meminta anak untuk masuk dalam kelas 

masing-masing mengikuti kegiatan pembelajaran.  

Kegiatan dalam kelas dimulai dengan sapaan dari guru kepada anak 

diikuti dengan nyanyian (CL.5 k.2 b.1). Anak mempersiapkan diri untuk 

masuk dalam lingkaran. Setelah anak tertib dan siap mendengarkan guru 

menceritakan tentang pengalamannya liburan ke rumah nenek. Anak 

mendengarkan dengan serius dan mulai membuka percakapan cerita tentang 

pengalaman pribadi anak ketika berlibur juga (CL.5 k.2 b.2). Guru kemudian 

mengajak anak untuk membagi kelompok karena kegiatan hari ini adalah 

mencari harta karun. Guru membagi kelompok berdasarkan warna (CL.5 k.2 

b.4). Berburu harta karun sudah pernah dilakukan sebelumnya sehingga 

anak-anak cepat menangkap. Guru hanya memberikan penjelasan tentang 

tugas-tugas yang harus dikerjakan pada setiap pos. Setelah membagikan 

peta harta karun kegiatan berburu harta karun dimulai. 

Bermain berburu harta karun dimulai dan anak-anak mulai mencari 

pos yang menjadi petunjuk dalam peta harta karun. Beberapa anak 

mengalami kebingungan dan masuk pada pos dimana pertama kali kegiatan 

bermain ini dilakukan yaitu yang dilakukan pada pertemuan kedua (CL.5 k.3 

b.1). Ini terjadi juga pada saat anak mencari harta karun pada pos terakhir. 

Anak mencari harta karun pada tempat ditemukannya harta karun pada 

pertemuan yang lalu (CL.5 k.3 b.2). Dengan bimbingan guru, anak dapat 
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melanjutkan pencarian harta karunnya pada pos-pos. Berikut gambar 

aktivitas anak sewaktu berada dalam pos-pos harta karun. 

Gambar 10 Berburu Harta Karun  
Keterangan: Berdiskusi membaca peta (A), Menulis surat untuk nenek (B) 
Sumber: Dokumentasi Penelitian 
 

Anak-anak menemukan harta karun, lalu masuk dalam lingkaran. Guru 

menanyakan harta karun yang mereka dapat dan meminta anak untuk 

menunjukkan harta karunnya. Harta karunnya berupa miniatur sayur-sayuran 

yaitu jagung, terong dan cabe (CL.5 k.3 b.3). Anak-anak merasa tidak yakin 

dengan harta karun yang mereka peroleh. Guru memberikan penguatan 

tentang harta karun tersebut dan menanyakan kembali kegiatan apa saja 

yang sudah dilakukan anak pada pos-pos. Anak-anak sangat bergembira dan 

kegiatan diakhiri. Guru mempersilakan anak untuk cuci tangan dan makan. 

 

6. Pertemuan 6 

Pertemuan keenam dilaksanakan pada hari selasa, 15 Juni 2010. 

Kegiatan ini dimulai pada pukul 07.30 sampai dengan 10.30. Tema yang 



127 
 

dipilih guru adalah buah-buahan. Kegiatan hari ini melakukan pantomim 

gembira. Sama halnya dengan pertemuan ketiga, guru mengajak anak untuk 

berdiskusi tentang berbagai macam buah yang mereka sukai. Lalu guru mulai 

berpantomim, tidak bersuara, hanya melakukan gerakan tubuh. Guru 

menggambarkan buah tertentu diawang-awang dan meminta anak untuk 

menebak buah tersebut. Anak-anak mengetahui bahwa hari ini kegiatan yang 

akan dilakukan adalah berpantomim. Beberapa anak memberi respon yang 

tidak positif pada anak karena anak menganggap sulit permainan ini antara 

lain, Tasya, Daniel, Bimo (CL.6 k.2 b.2). Adapun materi pembelajaran yang 

diberikan pada anak yaitu menulis huruf yang telah ditebak dan 

menggerakkan badan sesuai dengan huruf nama buah tertentu. 

Anak-anak sudah memahami aturan bermain sehingga guru tidak 

perlu banyak memberikan penjelasan. Permainan dimulai setelah semua 

anak siap dengan pasangan masing-masing. Anak pertama telah berhasil 

berpantomim kemudian diganti dengan teman pasangannya sampai kartu 

gambar berhasil ditebak. Berbagai cara dilakukan anak untuk bisa membuat 

temannya mengerti gambar dan nama buah yang dimaksud (CL.6 k.3 b.1). 

Anak-anak yang mengalami kesulitan menulis berdiskusi dengan teman 

pasangannya yang lancar menulis (CL.6 k.3 b.2) (CL.6 k.3 b.3). Berikut ini 

gambar aktivitas dan hasil karya anak ketika berpantomim. 
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Gambar 11 Pantomim Gembira  
Keterangan: Hasil karya tulisan anak (A), Anak membacakan laporan 

kelompok (B) 
Sumber: Dokumentasi Penelitian 
 

Kegiatan berpantomim berakhir, anak-anak diminta untuk masuk 

dalam lingkaran. Guru menanyakan kesan pada anak tentang pantomim 

yang sudah dilakukan. Anak menjawab semua bisa melakukan gerakan 

dengan baik (CL.6 k.4 b.1). Guru meminta masing-masing anak untuk 

membacakan tulisan hasil kelompoknya didepan teman-teman (CL.6 k.4 b.2). 

Setelah semua kelompok membacakan hasilnya, guru mempersilakan anak-

anak untuk cuci tangan dan makan.  

 

c. Pengamatan 

Peneliti melakukan pengamatan selama siklus pertama berlangsung, 

membuat catatan selama persiapan dan proses pembelajaraan. Adapun 

selama persiapan, pengamatan yang dilakukan terkait dengan pemilihan 

kegiatan yang dilakukan guru, persiapan media dan pengaturan ruangan, 
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persiapan bahan pembacaan cerita dan tugas-tugas yang akan diberikan 

pada anak. Dalam proses pembelajaran, peneliti mengamati pelaksanaan 

kegiatan dari awal sampai akhir, cara guru mengajar dan aktivitas serta 

respon anak terhadap kegiatan. 

1. Hasil Pengamatan 1 

Guru kurang memberikan penguatan pada anak dalam bentuk pujian. 

Sebaiknya pada saat kegiatan berlangsung, guru harus sering memberikan 

penguatan-penguatan atas perilaku atau prestasi yang telah berhasil 

dilakukan anak sehingga anak tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan 

(CL.1 A.1 b.4). Guru tidak menggunakan media pada saat bercerita. Dalam 

mengajarkan cerita atau renungan pagi sebaiknya menggunakan media 

tertentu yang sudah dipersiapkan oleh guru. Adapun tujuannya adalah agar 

anak lebih memahami cerita secara kongrit. Terutama cerita-cerita agamawi 

yang abstrak dipahami anak. Dengan menggunakan media anak akan lebih 

memahami, mengerti dan mengingat cerita tersebut (CL.1 A.1 b.5). Guru 

tidak siap untuk melaksanakan pembelajaran terlihat dari kesibukan guru 

menyiapkan media dan bahan ketika masuk kedalam kelas. Kesiapan guru 

ketika memasuki kelas sangat berpengaruh terhadap konsentrasi dan 

kepedulian anak. Guru hendaknya harus lebih siap untuk mengajar. Kesiapan 

ini menyangkut kesiapan akan media, peralatan yang dibutuhkan, pengaturan 

ruangan dan tugas-tugas yang akan diberikan guru pada anak. Hal ini akan 

memudahkan guru menguasai kelas dengan baik (CL.1 A.2 b.3). Guru terus 



130 
 

menerus menggunakan teknik diam ketika ingin menentramkan suasana 

kelas. Pada saat guru ingin menertibkan kelas, sebaiknya guru menggunakan 

berbagai teknik lain agar kelas lebih kondusif. Beri kesempatan pada anak 

untuk belajar mematuhi peraturan. Peraturan yang efektif dapat dibuat 

berdasarkan kesepakatan bersama antara guru dan anak. Sangsi yang 

diberikan juga harus berdasarkan kesepakatan bersama. Adapun tujuannya 

adalah agar anak memahami bahwa setiap anak harus sama-sama menaati 

peraturan dengan baik (CL.1 A.2 b.5) (CL.1 A.2 b.9). Kegiatan kurang banyak 

diselingi dengan nyanyian. Sebaiknya kelas untuk anak usia dini 

memperbanyak bernyanyi untuk meningkatkan konsentrasi, melatih anak 

untuk memperoleh banyak kosa kata bahasa, dan menimbulkan rasa senang 

dan gembira jika dilakukan sambil bergerak (CL.1 A.2 b.6). Kegiatan yang 

dipilih guru kurang bernuansa motorik, perlu dipikirkan dan dipilih kembali 

kegiatan-kegiatan yang bernuansa motorik dan mengembangkan 

kemampuan berbahasa (CL.1 A.2 b.10). Guru mampu mengembangkan rasa 

ingin tahu dan kemampuan memecahkan masalah pada anak. Salah satu ciri 

anak kreatif adalah mampu memecahkan masalah dengan cara sendiri. 

Kegiatan yang dipilih guru sudah mengembangkan ciri tersebut, hanya 

tinggal memasukkan nuansa motorik kedalamnya (CL.1 A.3 b.1). Kegiatan 

bermain dilakukan secara berkelompok. Hal ini sangat baik untuk 

mengajarkan anak untuk saling bekerja sama dan saling membantu jika 

teman mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas. Anak berlatih untuk 
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saling berbagi (CL.1 A.3 b.2). Kecenderungan kegiatan berkelompok adalah 

berkompetisi. Guru harus mengarahkan bentuk kompetisi tersebut kepada 

kompetisi yang lebih positif (CL.1 A.3 b.3). Kegiatan bermain yang dipilih guru 

tidak biasa dilakukan sebelumnya. hal ini berdampak positif bagi anak. Anak 

termotivasi untuk mengikuti kegiatan. Berdasarkan hal tersebut, guru 

hendaknya selalu menciptakan kegiatan kreatif sehingga dapat 

menumbuhkan rasa ingin tahu tersebut (CL.1 A.4 b.1). Beberapa anak 

menganggap kegiatan bermain yang dilakukan pada hari itu bukan kegiatan 

belajar. Pembelajaran yang dikemas dalam bentuk kegiatan bermain masih 

jarang dilakukan oleh guru. Kegiatan menulis, membaca dan berhitung 

disebut anak “kegiatan belajar” yang sesungguhnya. Padahal tidak 

seharusnya kegiatan yang sangat formal diberikan untuk anak usia dini. Guru 

harus mengupayakan agar kegiatan belajar diberikan dalam bentuk bermain 

terutama untuk anak usia dini (CL.1 A.4 b.4). 

 

2. Hasil Pengamatan 2 

Pengamatan pada pertemuan kedua yaitu guru masih kurang dalam 

memberikan penguatan dalam bentuk pujian. Anak banyak menjawab 

pertanyaan guru pada saat cerita. Sebaiknya guru memberikan pujian 

terhadap jawaban-jawaban anak tersebut. Untuk tidak membingungkan anak, 

sebaiknya guru memberikan pertanyaan yang terbuka untuk anak sehingga 

tidak ada jawaban yang benar dan salah. Semua jawaban anak patut 
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dihargai (CL.2 A.1 b.1). Kegiatan kelas disambut anak-anak dengan tidak 

bersemangat. Guru memberikan semangat untuk anak-anak melakukan 

kegiatan bermain pada hari itu. Adapun respon yang tidak bersemangat 

tersebut dipengaruhi oleh lingkungan. Salah satunya adalah kondisi di rumah. 

Sebaiknya pemanasan melalui cerita, bernyanyi dapat diberikan oleh guru 

untuk menetralkan kembali situasi tersebut (CL.2 A.2 b.1). Beberapa anak 

kurang berani untuk berkomunikasi didepan teman-temannya. Cara yang 

dilakukan guru sudah baik, memberikan kesempatan pada anak tersebut 

untuk maju kedepan dan bercerita disertai dengan bimbingan guru (CL. 2 A.2 

b.3). Anak sangat antusias mengikuti kegiatan bermain, namun guru tidak 

memberikan kesempatan pada anak untuk mengekspresikannya. Guru 

sebaiknya memiliki toleransi waktu yang cukup banyak pada anak untuk 

mengekpresikan diri terhadap perasaan senang yang ada dalam setiap diri 

anak. Namun kebebasan tersebut perlu diberikan sesuai dengan 

kesepakatan bersama antara guru dan anak (CL.2 A.2 b.7). Pada saat 

memulai pencarian harta karun, masing-masing kelompok tidak mengetahui 

pos awal yang harus dituju. Guru hanya menjelaskan peraturan dan 

menanyakan pada ketua kelompok tempat mana yang terlebih dahulu dapat 

dilakukan. Namun tidak menjelaskannya pada masing-masing anggota. 

Sebaiknya guru memberikan pertanyaan pada semua anggota tempat mana 

yang harus dituju terlebih dahulu, tidak hanya pada ketua kelompok (CL.2 A.3 

b.1). Kegiatan yang dipilih guru untuk mengembangkan kemampuan bahasa 
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sudah lebih banyak melibatkan motorik didalamnya. Anak dapat belajar 

sambil melakukan (CL.2 A.3 b.3). Pada saat mengerjakan tugas, anak selalu 

bertanya pada guru bagaimana cara melakukannya. Hal ini disebabkan 

karena guru sering mengintervensi anak ketika anak sedang bekerja. Guru 

sebaiknya mengurangi intervensi tersebut dan memberikan anak kebebasan 

untuk melakukan kegiatan sesuai dengan pemahaman dan imajinasi anak 

(CL.2 A.3 b.5). Anak sangat antusias untuk mencari harta karun. Kegiatan ini 

sangat menarik dan menantang bagi anak. Rasa ingin tahu anak terbentuk 

dan hal ini mendorong anak untuk mau terus berusaha menemukan harta 

karun (CL.2 A.3 b.6 b.9 b.10). Anak yang belum lancar membaca, banyak 

belajar dari teman yang sudah lancar. Motivasi ini muncul sendiri pada diri 

anak karena kegiatan yang dilakukan dilakukan dalam bentuk kelompok. 

Secara tidak langsung anak menemukan sendiri bagaimana cara belajar 

dengan melihat teman (CL.2 A.3 b.7). Anak masih berusaha memahami cara 

bermain yang diberikan oleh guru. Anak merasa tidak yakin dengan harta 

karun yang didapat. Hal ini menunjukkan bahwa pada masa itu, anak-anak 

masih membutuhkan bantuan orang dewasa untuk memahami segala 

sesuatu. Oleh karena itu orang dewasa berperan sangat besar untuk 

membentuk citra diri anak. Anak menilai dirinya dengan melihat bagaimana 

orang dewasa menilai dirinya. Perlu penguatan dan perkataan-perkataan 

positif dan membangun untuk mengembangkan citra diri positif anak (CL.2 

A.4 b.1 b.2). Kegiatan mengulang kembali dilakukan guru untuk melihat 
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apakah pembelajaran yang menjadi sasaran guru dapat tercapai dengan baik 

atau tidak (CL.2 A.4 b.3). Demikian pula penguatan yang diberikan guru 

kepada anak, memberi anak semangat untuk melakukan kembali kegiatan 

yang serupa esok hari. Hal ini juga menambah kepercayaan diri anak untuk 

mampu melakukan segala sesuatu secara mandiri, tanpa tergantung dengan 

orang lain atau orang dewasa (CL.2 A.4 b.4).  

 

3. Hasil Pengamatan 3 

Pada saat bercerita, guru mengutarakan pertanyaan yang mampu 

mengembangkan imajinasi anak seolah-olah anak dapat menjadi seperti 

seorang tokoh teladan. Namun anak tidak berkomentar karena masih dalam 

tahap berpikir kongrit. Bentuk aplikasi seperti Daud masih belum bisa 

dimengerti anak. Sebaiknya guru menggunakan alat bantu berupa media 

untuk membantu anak memahami hal yang abstrak (CL.3 A.1 b.1). Guru juga 

dapat menggunakan contoh-contoh sehari-hari yang sering dilakukan anak 

terhadap temannya berkaitan dengan sikap saling menghargai dari aplikasi 

cerita tersebut (CL.3 A.1 b.2). Anak bertanya pada guru ketika kegiatan 

pembelajaran akan dimulai. Pertanyaan anak menegaskan untuk bermain 

harta karun lagi. Anak sangat terkesan dengan permainan yang diberikan 

guru hari yang lalu. Pembelajaran yang bermakna mendorong anak untuk 

mau melakukan kegiatan tersebut terus menerus. Salah satu indikator 

keberhasilan pembelajaran adalah anak memaknai dan mengingat kegiatan 
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pembelajaran tersebut walaupun kegiatan tersebut telah berlalu (CL.3 A.2 

b.1). Kesan terhadap pembelajaran yang menarik tidak hanya pada satu 

anak namun pada semua anak. Hal ini berarti kegiatan bermain yang 

diberikan guru memotivasi anak untuk banyak belajar dari bermain dan 

kegiatan belajar menjadi lebih menarik (CL.3 A.2 b.2). Kelas menjadi gaduh 

karena anak ingin melakukan kegiatan seperti hari yang lalu. Rasa 

penasaran yang tinggi membuat anak lebih bersemangat untuk mengikuti 

kegiatan pembelajaraan. Anak banyak mengajukan pertanyaan yang 

menunjukkan anak sangat antusias untuk mengikuti pelajaran (CL.3 A.2 b.3). 

Teknik lain untuk dapat menguasai kelas adalah dengan mengatur volume 

suara. Guru menggunakan teknik ini untuk menarik kembali perhatian kelas 

pada topik yang akan dijelaskan guru (CL.3 A.2 b.4). Dengan volume suara 

guru yang kecil, anak berusaha untuk tenang agar tetap dapat 

mendengarkan suara guru. Cara ini cukup efektif, karena anak-anak tidak 

ingin kehilangan waktu bermain yang mengasikkan seperti hari yang lalu 

(CL.3 A.2 b.5). Guru mengaitkan kegiatan pembelajaran dengan tema 

renungan pagi hari. Menunjukkan bahwa pembelajaran menjadi satu 

kesatuan yang utuh dan bermakna. Hal ini disebut sebagai pembelajaran 

tematik (CL.3 A.2 b.6). Selain itu guru pun mengaitkannya dengan cita-cita 

anak sehingga pembelajaran tidak hanya berada diawang-awang namun 

lebih menyatu pada kehidupan anak. Anak lebih mudah mengaplikasikannya 

(CL.3 A.2 b.7). Guru memberi masing-masing anak kesempatan untuk 
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menceritakan dan berpendapat tentang cita-citanya. Kesempatan ini perlu 

diberikan secara adil bagi semua anak. Dengan demikian anak merasa 

dihargai dan tidak ada yang salah dengan pilihan cita-cita tersebut (CL.3 A.2 

b.8). Guru menanggapi cita-cita unik anak dengan meminta penjelasan 

mengapa memilih untuk menjadi supir taksi (CL.3 A.2 b.9). Setelah mendapat 

penjelasan dari Bimo, guru meluruskan pada anak-anak bahwa semua cita-

cita yang disebutkan itu baik dan semua harus dihargai (CL.3 A.2 b.10). Guru 

kurang serius melakukan gerakan karena malu diamati oleh peneliti dalam 

kelas sehingga anak tidak mampu untuk menjawab dengan benar. 

Seharusnya guru tidak malu. Guru perlu waktu untuk mempraktekkan 

kegiatannya (CL.3 A.2 b.11). Beberapa anak dengan karakter yang kurang 

sabar, mulai emosional dan menunjukkan kekesalannya dengan memarahi 

guru (CL.3 A.2 b.12). Guru tidak terpancing oleh emosi tersebut dan tetap 

memperagakan gerakan-gerakan sampai waktunya tiba untuk mengeluarkan 

suara. Hal ini baik karena tidak semua keinginan anak harus dituruti. Anak 

perlu melatih kesabaran dan menunggu untuk bergantian mengambil 

kesempatan. Ini mengajarkan pada anak bahwa setelah anak masuk dalam 

dunia yang sebenarnya tidak selalu ia mendapat apa yang diinginkan, 

mampu menunda keinginan sejenak (CL.3 A.2 b.13). Guru memasangkan 

anak seimbang agar anak yang belum mampu membaca lancar dapat belajar 

banyak dan anak yang mampu membaca lancar dapat berbagi pada 

temannya (CL.3 A.2 b.14). Strategi guru untuk mengajarkan anak berbagi 
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kepandaian berhasil dengan baik. Bermain dalam kelompok membuat anak 

merasa menjadi bagian dalam kelompok sehingga ia perlu untuk membantu 

temannya yang agak lambat agar termotivasi untuk lebih cepat 

mengerjakannya. Adapun tujuannya agar kelompok mereka menang (CL.3 

A.3 b.1). Anak yang belum dapat membaca lancar berusaha untuk bisa 

bergerak dengan sangat ekspresif. Hal ini terjadi karena setiap anak diberi 

akal untuk mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Anak dengan suatu 

kekurangan akan lebih banyak dan lebih keras berusaha agar mampu 

mengikuti kemampuan teman yang lebih baik. Dorongan ini membuat anak 

tetap eksis dan tetap diakui keberadaannya (CL.3 A.3 b.2). Permainan ini 

sangat mudah dilakukan oleh anak-anak dengan kemampuan membaca 

yang sudah baik. Namun tetap menjadi pembelajaran yang menarik karena 

keberhasilan anak menebak tanpa harus membaca kartu kata lebih puas 

dirasakan oleh anak (CL.3 A.3 b.3). Agar pembelajaran secara adil dapat 

dilakukan oleh semua anak maka guru melakukan perputaran sehingga 

masing-masing anak mendapat kesempatan yang sama untuk melakukan 

tugasnya masing-masing (CL.3 A.3 b.4). Anak dengan kemampuan 

membaca baik cenderung malu untuk lebih ekspresif bergerak karena cara 

mereka untuk memberi penandaan pada temannya adalah dengan menunjuk 

kartu kata yang ada di atas meja (CL.3 k.3 b.6). Namun karena keterbatasan 

beberapa anak yang belum lancar membaca maka beberapa kelompok 

terhenti sampai kemudian dimotivasi oleh guru dan kegiatan dapat berlanjut 
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kembali (CL.3 A.3 b.7). Pada usia 5-6 tahun anak-anak telah memahami 

peraturan. Oleh karena itu peraturan yang dibuat bersama dapat ditaati 

bersama (CL.3 A.3 b.8). Anak-anak memiliki karakteristik yang terbuka. 

Ketika mengalami sesuatu peristiwa yang mengesankan maka anak secara 

spontan akan mengekspresikannya dengan berbagai cara. Anak kembali 

gaduh pada saat boleh berbicara memberi kesempatan pada anak untuk 

mengekspresikan diri (CL.3 A.4 b.1). Menepuk tangan 3 kali merupakan 

salah satu strategi kelas untuk menertibkan anak kembali sehingga mampu 

tetap konsentrasi dalam kelas (CL.3 A.4 b.2). Guru memberikan suatu 

pandangan jika sesuatu terjadi pada anak walaupun anak tidak 

mengalaminya. Kemampuan ini mengembangkan imajinasi anak untuk 

berpikir kreatif dan berempati pada orang lain (CL.3 A.4 b.3). Guru kemudian 

menanamkan nilai moral pada anak untuk menjaga perkataan agar tidak 

melukai orang lain. Permasalahan ini diambil guru karena banyak anak yang 

ditemui dalam kelas melakukan hal tersebut (CL.3 A.4 b.4). Anak-anak 

kembali mengingat bahwa setiap anak pernah melakukan hal yang sama. 

Perilaku ini diperoleh anak dari mencontoh lingkungan. Untuk itu lingkungan 

sangat berpengaruh dalam perkembangan anak. Sekolah berperan untuk 

memperbaiki dan meluruskan perilaku tersebut melalui kegiatan-kegiatan 

yang secara langsung dilakukan melalui pembelajaran (CL.3 A.4 b.5). Guru 

seharusnya banyak memberi waktu pada anak untuk secara bergilir 

mengemukakan keluhan dan pengaduannya pada guru agar anak merasa 
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diperlakukan adil oleh guru. Namun guru hanya memberikan waktu sebentar 

dan tidak menanggapi keluhan tersebut. Seharusnya guru perlu menanggapi 

dan mengajarkan pada anak apa yang harus dilakukan, misalnya dengan 

meminta maaf dan berjanji tidak melakukannya lagi (CL.3 k.4 b.6). Guru 

membantu anak membenarkan ucapannya sebagai bentuk peran guru 

sebagai fasilitator dalam pengembangan bahasa. Pembenaran pada saat 

anak melakukan kesalahan membuat anak mengerti cara pengucapan yang 

benar (CL.3 k.4 b.7 b.8). 

 

4. Hasil Pengamatan 4 

 Guru memberi pertanyaan terbuka dan berandai-andai. Kegiatan ini 

melatih anak untuk mampu berimajinasi. Jawaban anak yang bervariasi 

menunjukkan bahwa anak-anak memiliki imajinasi yang beragam dan 

masing-masing anak sudah diciptakan memiliki potensi untuk kreatif (CL.4 

A.1 b.1). Kegiatan awal lebih menyita waktu cukup banyak, diprediksi anak 

akan selesai pada waktu yang agak mundur. Kegiatan ini telah dilakukan dan 

kali ini dengan cara yang sama dilakukan untuk kedua kalinya. Anak-anak 

sudah mulai memahami peraturan bermain dan dengan memperhatikan 

aturan ruangan yang dilakukan guru, anak-anak dapat menebak kegiatan hari 

ini. Jika kegiatan itu berkesan bagi anak maka dengan sangat mudah anak 

mengingat dan melakukan pengulangan dalam kegiatan tersebut (CL.4 A.2 

b.1). Ekspresi senang anak masih terlihat dan menunggu kegiatan menarik 
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yang akan dilakukan oleh anak (CL.4 A.2 b.2). Untuk bisa memahami 

permainan dengan baik anak membutuhkan waktu untuk menyerap proses 

permainan tersebut. Anak belajar dengan melakukan (CL.4 A.2 b.3). Tugas 

pertama yang dipilih guru adalah kegiatan menggunting huruf untuk mengisi 

huruf yang kosong. Kegiatan ini melibatkan motorik halus dan juga 

mengembangkan kemampuan berbahasa yaitu kemampuan membaca. Anak 

memilih huruf yang tepat untuk digunting dan ditempel pada tulisan tersebut. 

Kegiatan ini melatih anak untuk menyadari dan peka terhadap huruf yang 

hilang atau yang tidak ada. Kegiatan ini hampir sama dengan kegiatan yang 

dipilih guru untuk pertemuan pertama teka teki literasi, namun kali ini lebih 

melibatkan motorik halus, tidak hanya menulis huruf saja (CL.4 A.2 b.4). 

Tugas kedua hampir sama dengan tugas yang lalu namun media yang 

digunakan berbeda yaitu menggunakan krayon bukan cat air. Kegiatan ini 

juga sudah melibatkan motorik untuk mengembangkan bahasa (CL.4 A.2 

b.5). Tugas ketiga melatih kepekaan anak dalam mengamati sesuatu. 

Kemampuan mengamati merupakan salah satu kemampuan yang harus 

dimiliki setiap anak untuk dapat membaca dan menulis. Dengan kegiatan ini 

anak mampu mengekspresikan diri melalui tulisan (CL.4 A.2 b.6). Tugas 

keempat dipilih guru agar kegiatan yang dilakukan lebih menantang. 

Sebelumnya anak belum pernah menggambar bebas dengan memberi 

tulisan dalam gambarnya. Kegiatan ini juga sudah mengembangkan 

kemampuan bahasa dengan aktivitas motorik (CL.4 A.2 b.7). Guru berupaya 
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agar kegiatan yang dilakukan tidak monoton, maka berusaha 

menenggelamkan anak pada imajinasi yang sesungguhnya sesuai dengan 

cerita nabi nuh dalam bahtera besar. Anak sangat menyukai kegiatan dan 

memberi semangat pada anak (CL.4 A.2 b.8). Secara mandiri anak sudah 

dapat melakukan tugasnya. Kegiatan ini mengembangkan rasa percaya diri 

anak bahwa ia mampu melakukan tanpa bantuan orang lain. Hal ini juga 

ditunjang dengan kegiatan yang dilakukan sudah berulang 2 kali sehingga 

memudahkan anak untuk melakukannya (CL.4 A.3 b.1). Beberapa anak yang 

mengalami kesulitan masih meminta bantuan pada guru. Hal ini dimaklumi 

dan guru dapat lebih fokus pada tiga anak yang belum mampu melakukannya 

secara mandiri (CL.4 A.3 b.2). Terutama untuk kegiatan di pulau 4 dan 1 guru 

banyak memberi motivasi pada anak karena anak tidak percaya diri dengan 

kemampuannya sendiri. Hal ini mungkin disebabkan karena karekteristik 

anak yang perfeksionis dan kurangnya pujian sehingga takut untuk bertindak 

spontan (CL.4 A.3 b.3). Untuk anak-anak yang lain guru tetap memberikan 

motivasi agar dapat mengerjakan tugas dengan baik (CL.4 A.3 b.4). Kegiatan 

kali ini banyak mengembangkan aktivitas motorik halus namun untuk motorik 

kasar belum dilakukan. Kegiatan menirukan binatang pada awal pembukaan 

sesuai skenario tidak dilakukan oleh guru karena waktu yang tersedia sangat 

sedikit. Guru perlu memikirkan kegiatan yang dipilih agar sesuai dengan 

waktu yang ada (CL.4 A.4 b.1). Masing-masing anak mampu menyebutkan 

kegiatan yang dilakukannya berdasarkan kegiatan yang paling berkesan 
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baginya. Sehingga ketika anak diminta untuk menyebutkan apa saja yang 

sudah dilakukan maka anak menyebutkan beragam jawaban sesuai dengan 

apa yang berkesan padanya (CL.4 A.4 b.2). Untuk memperjelas apa yang 

telah diucapkan anak-anak, guru perlu mendukung dengan memberi 

penegasan, mengulang kembali jawaban-jawaban anak (CL.4 A.4 b.3). 

Pemberian penguatan dalam pujian dapat dilakukan dengan cara yang 

beragam, baik secara verbal atau non verbal. Yang dilakukan guru adalah 

bentuk pujian verbal dan non verbal dalam bentuk gerak tubuh (CL.4 A.4 

b.4). Guru berusaha untuk mencairkan suasana karena terlihat anak sudah 

gelisah karena merasa lapar dengan memberi pertanyaan yang tidak 

diperkirakan sebelumnya oleh anak (CL.4 A.4 b.5). Anak yang kritis langsung 

menjawab ibu guru dan memberi respon pandangannya (CL.4 A.4 b.6). 

Pendekatan yang diberikan guru kepada anak juga dilakukan dengan 

menyentuh dan membelai anak. Pendekatan ini memberi kedekatan 

tersendiri pada anak (CL.4 A.4 b.7).  

 

5. Hasil Pengamatan 5 

Guru memberi kesempatan pada setiap anak untuk mengambil bagian 

dalam upacara. Guru menanamkan nilai nasionalisme pada anak-anak sejak 

dini dan mengajak anak untuk peduli terhadap budaya (CL.5 A.1 b.1). Untuk 

memberikan penghargaan atas usaha anak melakukan upacara dengan baik, 

guru meminta anak yang tidak bertugas untuk saling menilai. Kemampuan 
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melakukan evaluasi terhadap sesuatu merupakan salah satu ciri-ciri anak 

kreatif. Kegiatan yang dilakukan untuk menilai temannya dapat 

mengembangkan kemampuan tersebut (CL.5 A.1 b.2 b.3). Guru membuka 

pertanyaan untuk melibatkan anak dalam cerita. Pertanyaan yang diberikan 

berbentuk pertanyaan terbuka sehingga memberi kemungkinan pada setiap 

anak untuk memiliki banyak jawaban. Pertanyaan yang memberi 

kemungkinan anak untuk memberi jawab yang berbeda dan variatif juga 

mampu mengembangkan potensi kreatif dalam diri anak (CL.5 A.1 b.3). 

Setiap anak mendapatkan kesempatan yang sama untuk bercerita. Guru 

meminta anak untuk sabar menunggu giliran bercerita. Kemampuan 

mengontrol diri, sabar menunggu giliran merupakan salah satu pembiasaan 

yang juga harus dikembangkan sejak usia dini (CL.5 A.1 b.4). Pada saat 

kelas gaduh, isyarat-isyarat bahasa tubuh guru juga dapat dijadikan strategi 

untuk menenangkan anak. Walaupun demikian anak pada usia tersebut 

harus terus diarahkan untuk bisa tertib dan mengikuti peraturan. Kegiatan 

bernyanyi dapat membantu guru dalam mengatur kelas agar lebih kondusif 

untuk memulai pembelajaran. Oleh karena itu bernyanyi menjadi salah satu 

metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk anak usia dini (CL.5 A.2 

b.1). Guru mencoba untuk menenggelamkan anak-anak pada imajinasinya 

dengan bercerita tentang pengalaman guru disuatu tempat. Ekspresi guru 

dalam bercerita memberikan nuansa yang berbeda bagi anak. Intonasi suara 

guru yang membesar dan mengecil membuat anak masuk dalam cerita dan 
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mendengarkan dengan baik. Anak masuk dalam tingkat konsentrasi yang 

sangat tinggi. Hal ini terlihat dari suasana kelas yang cukup hening dan 

tenang (CL.5 A.2 b.2). Untuk mencairkan suasana kembali guru memberikan 

penawaran pada anak untuk bermain harta karun lagi. Anak 

mengekspresikan diri dan merasa senang dengan tawaran tersebut. Mereka 

memutuskan untuk mencari teman-teman yang sesuai dengan kesukaannya. 

Kecenderungan ini wajar terjadi karena anak masuk dalam masa pertemanan 

atau geng tertentu. Masa ini pun harus diarahkan agar anak tetap bersikap 

terbuka untuk bermain dengan siapa saja dan tidak memilih teman dalam 

bermain (CL.5 A.2 b.3). Cara yang dilakukan guru adalah dengan tetap 

mengelompokkan anak berdasarkan kartu yang dipilih secara acak. Ini cukup 

adil, kelompok terbentuk karena anak secara tidak langsung memilih sendiri 

melalui kartu warna. Adapun tujuannya agar anak dapat bermain dengan 

siapa saja, tidak membedakan (CL.5 A.2 b.4). Tugas pertama pada pos 

pertama melibatkan motorik kasar anak dan mengembangkan kemampuan 

berbahasa anak. Dengan permainan ini anak semakin menyadari perbedaan 

setiap bunyi dalam kata (CL.5 A.2 b.5). Tugas kedua, melatih anak untuk 

menuangkan gagasannya melalui tulisan, yang juga mengembangkan 

kemampuan anak untuk menulis dan sekaligus belajar membaca (CL.5 A.2 

b.6). Tugas ketiga, mengajarkan anak untuk peka terhadap kata-kata yang 

hilang dalam syair lagu. Guru memilih syair yang mudah dan dikenal semua 

anak dengan tujuan untuk memudahkan anak melakukan tugas ini dan 
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mengurangi rasa ketidakmampuan anak mengerjakan tugas karena tugas 

terlalu sulit (CL.5 A.2 b.7). Kegiatan ini berulang dan anak menganggap 

ritualnya sama dengan kegiatan waktu pertama kali mereka melakukannya. 

Kecenderungan ini biasa terjadi pada anak karena anak selalu menghadapi 

sesuatu secara rutin. Misalnya, rutinitas di rumah, di sekolah, dan lain 

sebagainya. Dengan demikian ini wajar terjadi pada masing-masing anak, 

guru perlu memberikan arahan dan bimbingan kepada anak untuk berpikir 

sesuatu yang berbeda dari yang biasa (CL.5 A.3 b.1). Sama halnya ketika 

anak mencari harta karun, mereka mencoba mencari di tempat yang dulu 

pernah ditemukannya harta karun tersebut (CL.5 A.3 b.2). Guru menyiasati 

dengan memberikan harta karun yang berbeda. Pemilihan harta karun ini 

pula disesuaikan dengan tema hari ini (CL.5 A.3 b.3). Guru memberi 

kesempatan anak untuk minum dan beristirahat sejenak. Guru mampu 

melihat kebutuhan kelas pada waktu itu sehingga meminta anak untuk 

minum. Hal ini sangat penting bagi anak karena guru yang memahami 

kebutuhan anak akan mampu memberikan pembelajaran yang sesuai 

dengan porsi yang diharapkan oleh anak. Pemahaman akan kebutuhan anak 

ini dapat terus dilatih dengan kemampuan mempertajam pengamatan dan 

banyak membaca buku tentang pendidikan dan perkembangan anak usia 

dini. Pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak juga merupakan 

bentuk pembelajaran yang efektif (CL.5 A.4 b.1). Seperti halnya kegiatan 

masuk dalam pos-pos. Anak-anak mengharapkan hadiah yang sama ketika 



146 
 

memperoleh harta karun. Anak perlu diajarkan untuk tidak membatasi diri 

berpikir tentang harta karun yang sama, walaupun ada sedikit rasa kecewa 

pada anak (CL.5 A.4 b.2 b.3). Pada saat guru menerima sikap tidak 

menerima anak, guru mengalihkan perhatian dengan bertanya pada anak 

tentang tugas pada pos-pos. Sikap guru seharusnya memberi penjelasan 

terlebih dahulu mengapa harta karunnya berbeda. Penjelasan yang logis dan 

masuk akan biasanya akan lebih diterima oleh anak (CL.5 A.4 b.4). Guru 

memanggil beberapa anak dan bertanya merupakan salah satu strategi guru 

untuk membawa anak tetap konsentrasi berada dalam lingkaran (CL.5 A.4 

b.5). 

 

6. Hasil Pengamatan 6 

Guru melakukan kegiatan berulang secara rutin. Anak-anak mengikuti 

kegiatan dengan baik. Banyak anak yang tidak masuk karena sedang sakit 

cacar sehingga kelas sedikit tenang. Kegiatan yang dilakukan berulang-ulang 

dapat membentuk anak secara rutin. Jika kegiatan tersebut dilakukan untuk 

membentuk pembiasaan yang baik mungkin akan berhasil dengan baik (CL.6 

A.1 b.1). Guru senang melihat anak-anak memiliki antusias untuk belajar 

sambil bermain. Hal ini terlihat dari pertanyaan-pertanyaan anak karena rasa 

ingin tahunya dengan kegiatan yang akan dilakukan hari ini (CL.6 A.2 b.1). 

Namun beberapa anak mengeluh bosan karena mungkin mereka juga 

kehilangan teman-teman yang lain untuk memberi semangat (CL.6 A.2 b.2). 
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Guru bercerita untuk mencairkan suasana agar anak kembali bersemangat 

mengikuti kegiatan pembelajaran (CL.6 A.2 b.3). Guru menggunakan media 

untuk mengajar sehingga pembelajaran lebih terarah dan kongrit (CL.6 A.2 

b.4). Setiap anak ingin menyebutkan buah kesukaannya didepan teman-

teman dan guru. Kecenderungan anak untuk ikut bicara jika teman yang lain 

berbicara. Anak perlu diajarkan untuk mau menjadi pendengar dan belajar 

untuk menunggu giliran bicara (CL.6 A.2 b.5). Guru menggunakan strategi 

dengan mengurutkan nama buah lalu meminta anak mengangkat tangan 

untuk buah yang disukai (CL.6 A.2 b.6). Bermain pantomim yang dilakukan 

untuk kedua kalinya tidak hanya menggerakkan anggota tubuh namun juga 

dengan gerakan tangan diawang-awang dan menunjuk warna tertentu 

disekitarnya. Kegiatan ini mampu mengembangkan kemampuan motorik 

halus dan kasar pada anak (CL.6 A.2 b.7). Untuk anak yang mengamati 

gerakan tersebut melatih kepekaan terhadap apa yang diamati dan 

mengembangkan kemampuan bahasa yaitu untuk menulis dan membaca 

(CL.6 A.2 b.8). Berbagai cara digunakan anak untuk bisa melakukan gerakan 

semirip mungkin agar dapat ditebak oleh temannya. Beberapa anak 

menunjuk warna disekitarnya (CL.6 A.3 b.1). Anak yang mengalami kesulitan 

untuk menulis walaupun bisa menebak kemudian bertanya pada temannya 

meminta bantuan (CL.6 A.3 b.2). Teman yang ditanya menjawab dengan 

berbisik karena takut ketahuan. Anak-anak menganggap karena permainan 

ini bentuk kompetisi maka tidak boleh bekerja sama. Padahal tidak, anak-
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anak dapat membantu temannya yang mengalami kesulitan karena ini bagian 

dari proses pembelajaran (CL.6 A.3 b.3). Demikian pula guru tidak melarang 

dan tidak menegur anak yang menolong temannya. Namun peraturan 

tersebut tidak dikomunikasikan guru kepada anak sehingga anak tidak 

mengetahui bahwa mereka boleh bekerja sama (CL.6 A.3 b.4). Kegiatan 

diakhiri dengan membaca hasil tulisan nama-nama buah yang telah berhasil 

ditebak oleh setiap kelompok. Guru melakukan ini sebagai bentuk 

penghargaan terhadap keberhasilan anak. Pada saat anak membaca kembali 

tulisannya anak mengalami kesulitan membaca ketika beberapa huruf 

hilang/tidak tertulis. Misalnya, semangka ditulis smangka. Ketika mereka 

membaca mereka menyadari kekurangan tersebut dan membenarkan 

tulisannya dengan menambah huruf yang kurang (CL.6 A.4 b.1). Untuk anak 

yang mengalami kesulitan membaca, guru membimbing satu persatu dan 

mengajarkan membaca dengan cara anak (CL.6 A.4 b.2). Pada saat guru 

membimbing anak yang kesulitan membaca anak yang lain menjadi gaduh 

karena masing-masing mengobrol sendiri. Akan lebih baik jika anak diberikan 

satu kegiatan sambil bermain, kemudian guru melakukan bimbingan pada 

anak-anak yang khusus (CL.6 A.4 b.3).  

 

d. Refleksi 

Peneliti melakukan refleksi bersama dengan guru TK B. Refleksi ini 

dilakukan dengan menganalisis berdasarkan pengamatan dan kesesuaian 
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proses pelaksanaan dengan program yang telah dibuat melalui instrumen 

tindakan. Adapun tujuan dilakukannya refleksi ini adalah untuk melihat 

dampak dari proses pembelajaran melalui bermain motorik kreatif tersebut 

terhadap kemampuan baca-tulis permulaan anak TK B. Dampak tersebut 

terlihat langsung pada hasil tes yang dilakukan pada akhir siklus kedua dan 

dibandingkan dengan hasil skor dari tes asesmen awal. 

Dari hasil tes tersebut diperoleh skor maksimum 68, skor minimum 51, 

rentangan 17 yang diperoleh dari selisih skor maksimum dengan skor 

minimum, mean atau nilai rata-rata 60,31 dan median, nilai paling banyak 

muncul yaitu 62. Dengan demikian persentase kemampuan baca-tulis anak 

mencapai 80,41%. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan 

kemampuan baca-tulis permulaan pada anak TK B sejumlah 6,5% dari skor 

asesmen awal yaitu 73,9% setelah melakukan kegiatan pembelajaraan. 

Berikut ini grafik skor siklus pertama dan target pencapaian. 
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Gambar 12. Skor Siklus 1 

Interpretasi nilai tersebut masih belum sesuai dengan harapan peneliti 

dan guru yaitu 89% anak TK B Panglima polim sudah memiliki kemampuan 

baca-tulis permulaan. Dalam pengertian bahwa terjadi kenaikan sebesar 15% 

dari penilaian sebelum diberi tindakan.  

Oleh karena itu, untuk mencapai target yang ditetapkan peneliti 

menyarankan guru-guru untuk memperhatikan beberapa hal sebagai 

perbaikan pada siklus selanjutnya. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan 

guru dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan adalah sebagai 

berikut: a) guru harus tetap berusaha memilih kegiatan pembelaran yang 

melibatkan aktivitas motorik didalamnya baik kasar maupun halus, b) guru 

harus memilih kegiatan yang menarik dan bervariasi agar anak-anak tidak 

jenuh, c) guru harus menggunakan media pada saat bercerita baik media 

kongrit, semi kongrit ataupun semi abstrak, d) guru harus melakukan 
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persiapan yang lebih baik terutama dalam menyiapkan peralatan dan 

mengatur ruangan, e) guru harus memperbanyak kegiatan bernyanyi sambil 

bergerak agar lebih menyenangkan, f) guru harus lebih banyak memberikan 

penguatan dalam bentuk pujian terhadap prestasi anak dan mengurangi 

intervensi, g) guru harus memberikan kesempatan pada anak 

mengekspresikan dirinya, dengan demikian kegiatan yang dipilih harus 

dikurangi agar sesuai dengan alokasi waktu yang tersedia, h) guru dapat 

membuat kesepakatan dengan anak dalam membuat peraturan, i) guru dapat 

menggunakan cara-cara  yang lebih variatif untuk mengelola kelas agar lebih 

kondusif, j) guru memberi contoh gerakan dengan percaya diri pada anak, 

tidak perlu malu, k) dalam menjelaskan guru harus melakukannya lebih detail 

pada semua anak, l) guru harus memikirkan kembali kegiatan pantomim 

gembira agar lebih menarik minat anak. 

Peneliti berharap dari saran tersebut, guru-guru mampu melakukan 

perubahan pada siklus kedua. 

  

3. Deskripsi Data Siklus II  

Pada siklus kedua peneliti dan guru melakukan beberapa 

perencanaan. Secara teknis kegiatan ini sudah dapat dilakukan oleh guru-

guru namun ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk melakukan 

perbaikan, antara lain; mengurangi jumlah kegiatan pada saat bermain dan 
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mendiskusikan berbagai hal tentang metode, teknik, media dalam 

pembelajaran untuk anak usia dini.  

a. Perencanaan 

Pada siklus kedua, peneliti dan guru berdiskusi berbagai hal antara 

lain sebagai  berikut: a) peneliti dan guru berdiskusi untuk memilih beragam 

kegiatan pembelajaran yang melibatkan aktivitas motorik baik kasar maupun 

halus, mengembangkan kreativitas dan mengembangkan kemampuan baca-

tulis untuk anak, b) peneliti memberikan masukan berbagai media yang dapat 

digunakan oleh guru ketika bercerita. Guru dan peneliti membuat media 

untuk bercerita bersama-sama, c) peneliti bersama guru menyiapkan 

berbagai peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran dan mengatur ruangan, d) peneliti memberi masukan lagu-lagu 

sesuai dengan tema yang dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran, e) 

peneliti menjelaskan berbagai penguatan yang dapat diberikan pada anak 

dan pengaruh penguatan tersebut pada anak. Guru dan peneliti membuat 

hadiah berbentuk stiker bintang, f) peneliti dan guru sepakat untuk 

mengurangi kegiatan agar tidak terlalu banyak terutama dalam kegiatan 

bermain teka teki literasi dan berburu harta karun. Untuk kegiatan teka teki 

literasi dilakukan hanya tiga pulau dan berburu harta karun hanya dilakukan 

dua pos, g) peneliti menjelaskan manfaat pentingnya peraturan dibuat dari 

hasil kesepakatan bersama. Manfaat tersebut dapat dirasakan oleh guru 

ataupun untuk anak. Strategi ini digunakan sebagai salah satu cara untuk 
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menertibkan dan mendisiplinkan anak, h) peneliti menjelaskan berbagai cara 

untuk mengelola kelas kepada guru, i) peneliti menjelaskan berbagai 

pengaruh guru sebagai model yang dapat ditiru oleh anak-anak dalam 

menirukan gerakan pantomim dengan percaya diri, j) peneliti menjelaskan 

pada guru bahwa anak masih masuk dalam masa praoperasional kongrit. 

Oleh karena itu penjelasan yang dilakukan oleh guru harus dilakukan detail 

dan menyeluruh pada setiap anak. Pendekatan yang diberikan pada anak 

adalah pendekatan individual, k) peneliti dan guru sepakat untuk mengubah 

teknik bermain kegiatan pantomim gembira. Adapun perubahan tersebut 

yaitu kegiatan ini tetap dilakukan berpasangan, namun untuk berpantomim, 

dilakukan oleh kelompok lain. Permainan ini adalah perlombaan. Kelompok 

yang paling banyak menebak akan menjadi pemenangnya.   

 

b. Tindakan 

Peneliti dan guru telah melakukan diskusi dan perencanaan untuk 

siklus kedua. Kesepakatan diambil bahwa siklus ini dilakukan sebanyak 6 kali 

pertemuan yaitu pertemuan 7 sampai pertemuan 12. Pertemuan ini akan 

dilaksanakan dari tanggal 17 Juni 2010 sampai dengan 24 Juni 2010. Berikut  

penjabaran pada masing-masing pertemuan. 

1. Pertemuan 7 

Pertemuan ketujuh dilaksanakan pada hari kamis, 17 Juni 2010. 

Kegiatan ini dimulai pada pukul 07.30 sampai dengan pukul 10.30. 
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Pertemuan ini dilakukan dengan bermain teka teki literasi. Adapun materi 

pembelajaran yang diberikan adalah memasangkan kartu gambar dan kartu 

kata, menggambar seri dengan ekspresi dan menuliskan kata-kata untuk 

melengkapi gambar, menebak buah, lempar tangkap bola sesuai kata buah 

yang berhasil ditebak. Kegiatan ini diawali dengan renungan pagi. Kegiatan 

renungan pagi menggunakan media berupa gambar-gambar dan lebih 

banyak bernyanyi (CL.7 k.1 b.2). Kegiatan renungan pagi menjadi bagian 

dalam tema (CL.7 k.1 b.1). Guru memberi kesempatan pada anak untuk 

mengemukakan pendapatnya pada saat kegiatan bercerita di renungan pagi. 

Guru juga mengajarkan anak-anak yang lain untuk mendengarkan cerita 

temannya dengan membuat kesepakatan bersama melalui sebuah peraturan 

(CL.7 k.1 b.3). Guru memberi hadiah bagi anak-anak yang mau 

mendengarkan dengan baik. Hadiah tersebut berbentuk stiker bintang 

berwarna jingga (CL.7 k.1 b.4). 

Pada kegiatan kelas, guru mengajak anak untuk bernyanyi bersama 

sesuai tema (Cl.7 k.2 b.1). Kegiatan bernyanyi diberikan lebih bervariasi. 

Guru mengajak anak untuk bernyanyi sambil membaca syair yang dituliskan 

guru di papan tulis. Syair tersebut beberapa hurufnya masih kosong. Anak-

anak diminta untuk menyanyikan dan mengisi kata-kata yang hilang (CL.7 k.2 

b.2). Selesai bernyanyi, guru bercerita menggunakan media gambar seri 

tentang tumbuhan kepada anak (CL.7 k.2 b.3). Guru memberi kesempatan 

pada anak untuk membaca kata-kata pada gambar seri (CL.7 k.2 b.4). 
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Setelah selesai membaca, guru melanjutkan cerita. Guru memberikan hadiah 

bagi anak yang mau mendengarkan cerita dengan baik (CL.7 k.2 b.5). Untuk 

melihat kemampuan anak dalam memahami cerita, guru meminta anak untuk 

menjelaskan secara urut setiap kartu gambar (CL.7 k.2 b.6). Kegiatan 

bercerita diakhiri, guru menjelaskan bahwa kegiatan hari ini adalah bermain 

teka teki literasi. Anak merespon dengan sangat baik (CL.7 k.2 b.7). Guru 

membagi anak dalam tiga kelompok dan menjelaskan tugas-tugas dalam 

setiap pulau (CL.7 k.2 b.8) (CL.7 k.2 b.9) (CL.7 k.2 b.10) (CL.7 k.2 b.11).  

Anak melakukan tugas dalam kelompok masing-masing, berpindah 

pulau dan menyelesaikan tugasnya sampai selesai. Selama anak 

mengerjakan tugas, guru berkeliling untuk mengamati, memotivasi dan 

memberikan penguatan dan pujian kepada anak (CL.7 k.3 b.4) (CL.7 k.3 b.5) 

(CL.7 k.3 b.6). Satu kegiatan perlu pengawasan dari guru yaitu menebak 

buah dan melemparkan serta menangkap bola sambil menyebutkan huruf-

huruf buah tersebut (CL.7 k.3 b.11). Setelah selesai, anak-anak berkumpul 

kembali dalam lingkaran.  

Dalam lingkaran, guru menanyakan pada setiap anak kegiatan apa 

saja yang telah dilakukan anak pada hari ini (CL.7 k.4 b.1) (CL.7 k.4 b.2) 

(CL.7 k.4 b.3). Guru juga memberikan hadiah bagi semua anak karena 

berhasil melakukan kegiatan dengan baik (CL.7 k.4 b.4). Kegiatan diakhiri 

dan anak-anak dipersilakan untuk cuci tangan dan makan. Berikut ini gambar 
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aktivitas dan hasil karya anak ketika bermain teka teki literasi pada siklus 

kedua.  

 

Gambar 13 Teka teki liteasi (bermain dalam pulau) siklus 2 
Keterangan: Lempar tangkap bola (A), Gambar seri karya Bimo (B), 

Memasangkan kartu gambar dan kartu kata (C) 
Sumber: Dokumentasi Penelitian 

 

2. Pertemuan 8 

Pertemuan kedelapan dilaksanakan pada hari jumat, 18 Juni 2010. 

Kegiatan dimulai pada pukul 07.30 sampai pukul 10.30. Materi pembelajaran 

pada pertemuan ini adalah berlari ke huruf yang ditunjuk guru dan melempar 

bola hingga membentuk kata. Anak mengikuti renungan pagi kemudian diikuti 

dengan kegiatan olah raga. Setelah itu anak dipersilakan untuk istirahat 
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sejenak, minum dan ke toilet. Kegiatan kelas dimulai ketika semua anak 

sudah siap dan duduk di karpet. Guru sudah siap dengan keranjang berisi 

peta harta karun, gambar-gambar, dan atribut untuk bermain harta karun. 

Anak-anak melihat benda-benda yang dipegang guru dan menebak kegiatan 

hari ini (CL.8 k.2 b.1). Guru memberi waktu bagi anak untuk menunjukkan 

ekspresi senang dengan menunggu anak sampai tenang kembali (CL.8 k.2 

b.2). Guru menjelaskan tugas pada setiap pos ketika anak sudah kembali 

tenang. Lalu membagi kelompok menjadi dua berdasarkan warna (CL.8 k.2 

b.3). 

Anak-anak tidak mengalami kesulitan karena materi yang diberikan 

pernah diberikan sebelumnya. Harta karun yang menjadi pencarian anak-

anak kali ini adalah pelangi dan hujan. Aktivitas motorik yang anak-anak 

lakukan adalah membentuk kata sambil melompat dan melempar bola, lalu  

menuliskan kata tersebut pada kertas kelompok (CL.8 k.3 b.3). Tulisan 

tersebut berupa syair lagu yaitu pelangi-pelangi dan tik-tik bunyi hujan (CL.8 

k.3 b.4). Anak-anak diminta untuk menggambar sesuai dengan harta karun 

yang mereka peroleh (CL.8 k.3 b.5). Berikut ini gambar hasil karya anak 

untuk menggambarkan harta karun yang diperoleh dan aktivitas anak. 
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Gambar 14 Berburu Harta Karun Siklus 2 
Keterangan: Pelangi karya Elita (A), Hujan karya Hazeli (B), Diskusi 

membaca peta (C) 
Sumber: Dokumentasi Penelitian 

 

Setelah menemukan harta karun, anak-anak kembali masuk dalam lingkaran.  

Guru menanyakan kegiatan yang telah dilakukan anak dan menanyakan 

harta karun yang mereka peroleh. Guru menjelaskan tentang terjadinya hujan 

dan pelangi. Gambar-gambar yang digunakan guru sebagai media adalah 

gambar anak-anak (CL.8 k.4 b.1). Guru  lalu mengajak anak untuk bernyanyi 

lagu pelangi dan tik bunyi hujan bersama-sama sambil bertepuk tangan (CL.8 

k.4 b.2). Guru memberikan hadiah kepada semua anak dalam bentuk stiker 
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bintang (CL.8 k.4 b.3). Kegiatan diakhiri dan anak-anak boleh cuci tangan 

dan makan.   

 

3. Pertemuan 9 

Pertemuan kesembilan dilaksanakan pada hari senin, 21 Juni 2010. 

Kegiatan dimulai pada pukul 07.30 sampai pukul 10.30. Kegiatan hari senin 

diawali dengan upacara bendera. Setelah upacara selesai, guru 

mempersilakan anak untuk istirahat, minum dan ke toilet. Lalu anak-anak 

memasuki ruang audio untuk mendengarkan renungan pagi. Kegiatan 

selanjutnya setelah renungan pagi yaitu anak-anak diminta untuk masuk 

kelas masing-masing melakukan kegiatan pembelajaran.  

Guru sudah siap dengan pengaturan kelas dan media yang 

dibutuhkan. Anak-anak memasuki ruangan dan sudah memahami bahwa 

kegiatan hari ini adalah bermain pantomim. Setelah guru menjelaskan 

peraturan bermain, anak-anak dibagi dalam kelompok-kelompok 

berpasangan. Peraturan bermain pantomim kali ini agak berbeda (CL.9 k.3 

b.1) (CL.9 k.3 b.2) (CL.9 k.3 b.3). Anak-anak memahami peraturan bermain 

dan mulai bermain. Kegiatan berakhir ketika semua kelompok sudah maju 

dan melakukan gerakan berpantomim didepan kelompok-kelompok lain. 

Anak-anak kembali masuk dalam lingkaran. Guru bertanya pada anak 

kelompok yang menjadi juara. Anak belum tahu karena belum menghitung 

jumlah tebakannya. Anak diminta menghitung sendiri kata-kata yang ditulis 
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dan mencari kelompok yang menjawab paling banyak (CL.9 k.4 b.1) (CL.9 

k.4 b.2).  Kelompok yang menjadi pemenang diberikan hadiah dan bagi yang 

tidak menang juga tetap mendapat hadiah dengan porsi yang berbeda yaitu 

stiker bintang (CL.9 k.4 b.3). Kegiatan berakhir dan anak-anak boleh cuci 

tangan dan makan. 

 

4. Pertemuan 10 

Pertemuan kesepuluh dilaksanakan pada hari selasa, 22 Juni 2010. 

Kegiatan ini dimulai pada pukul 07.30 sampai dengan 10.30. Materi 

pembelajaran hari ini adalah melukis dengan jari, menggambar binatang 

dengan cat jari dan melompat dalam hola hop sambil menyebutkan huruf-

huruf untuk membentuk nama binatang. Anak memasuki ruang audio untuk 

melakukan kegiatan renungan pagi. Setelah itu masuk dalam kelas masing-

masing untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Guru sudah mengatur 

ruangan dalam pulau-pulau (CL.10 k.2 b.1). Anak-anak sudah mengetahui 

kegiatan hari ini yaitu bermain teka teki literasi (CL.10 k.2 b.2). Anak-anak 

berkumpul dalam karpet dan guru mulai bercerita tentang binatang-binatang. 

Guru meminta anak untuk menirukan gerakan binatang yang tadi telah 

disebutkan (CL.10 k.2 b.3). Anak sudah memahami langkah selanjutnya yang 

harus dilakukan setelah guru selesai bercerita dan menjelaskan tugas-tugas 

ditiap pulau yaitu membentuk kelompok dengan mengambil kartu warna acak 

(CL.10 k.2 b.4).   
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Anak-anak dapat melakukan tugasnya dengan mandiri. Beberapa 

anak seperti Bimo, Tasya, Daniel, minta bantuan guru untuk menuliskan 

nama binatang dengan cat jari (CL.10 k.3 b.2). Selama anak bekerja, guru 

berkeliling untuk melihat dan memberi motivasi pada anak (CL.10 k.3 b.4) 

(CL.10 k.3 b.6). Kegiatan dalam pulau sudah berakhir, guru mengumpulkan 

anak kembali dalam lingkaran. Guru menanyakan pada anak kegiatan yang 

telah dilakukan selama dalam pulau-pulau dan apa saja yang anak gambar. 

Guru memberikan kesempatan pada semua anak untuk menceritakan hasil 

karyanya didepan teman-teman (CL.10 k.4 b.1). Setelah semua anak selesai 

bercerita, guru mempersilakan anak untuk cuci tangan dan makan. 

  

5. Pertemuan 11 

Pertemuan kesebelas dilaksanakan pada hari rabu, 23 Juni 2010. 

Kegiatan ini dilakukan mulai pukul 07.30 sampai dengan pukul 10.30. Materi 

pembelajaran hari ini dikemas dalam bentuk permainan berburu harta karun. 

Adapun kegiatan yang dilakukan dalam setiap pos adalah membentuk 

gunung dengan tanah liat, dan menuliskan sesuatu tentang gunung 

buatannya pada kertas. Kegiatan kelas dilakukan setelah anak-anak selesai 

mengikuti renungan pagi. Tema hari ini adalah tentang pegunungan. Guru 

mengawali kegiatan dengan mengajak anak untuk bernyanyi naik-naik 

kepuncak gunung. Guru mengajak anak untuk diskusi tentang mendaki 

gunung. Beberapa anak spontan menceritakan pengalaman terdekatnya 
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tentang pendaki gunung antara lain Jo dan Bimo. Guru memberikan 

penjelasan dan memulai cerita dari cerita yang anak-anak sampaikan pada 

guru (CL.11 k.2 b.1) (CL.11 k.2 b.2). Guru mengajak anak untuk menirukan 

gerakan para pendaki gunung sambil bernyanyi. Anak-anak mengikuti 

gerakan guru (CL.11 k.2 b.3). Guru mempersilakan anak untuk istirahat, 

minum dan ke toilet sehabis melakukan gerakan naik gunung.   

Guru sudah menyiapkan keranjang berisi perlengkapan berburu harta 

karun sambil menunggu anak-anak untuk masuk dalam lingkaran. Guru 

menjelaskan tugas-tugas yang harus mereka lakukan dalam pos-pos (CL.11 

k.3 b.1) (CL.11 k.3 b.3). Setelah membagikan peta harta karun, anak-anak 

mulai menuju posnya masing-masing. Guru melakukan pemantauan selama 

anak bekerja dengan menanyakan apa yang dilakukan anak (CL.11 k.3 b.2). 

Semua kegiatan pos sudah dikerjakan, saatnya untuk mencari harta karun 

pada pos terakhir yang mereka kunjungi. Harta karun kali ini adalah pohon 

cemara. Pohon cemara tersebut dapat digunakan untuk menghias gunung 

yang dibentuk oleh anak (CL.22 k.3 b.5).  

Kegiatan dalam pos telah berakhir. Guru mengumpulkan anak-anak 

kedalam lingkaran dengan membawa harta karun masing-masing dan hasil 

karyanya. Guru memberi kesempatan pada semua anak untuk bercerita 

tentang karyanya didepan teman-teman dengan membaca tulisannya sendiri 

(CL.11 k.4 b.2) (CL.11 k.4 b.4). Setelah itu, guru menanyakan kesan anak, 

lalu mengakhirinya dengan mempersilakan anak cuci tangan dan makan. 
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6. Pertemuan 12 

Pertemuan keduabelas dilaksanakan pada hari kamis, 24 Juni 2010. 

Kegiatan ini dimulai pada pukul 07.30 sampai dengan pukul 10.30. Materi 

pembelajaran dilakukan sambil berpantomim. Anak-anak sudah memahami 

aturan bermain dan guru hanya mengarahkan. Kegiatan awal yaitu renungan 

pagi, diikuti dengan kegiatan kelas yaitu bercerita dalam lingkaran. Guru 

sudah menyiapkan media berupa kartu-kartu gambar, kertas untuk menulis 

dan pensil. Guru juga sudah mengatur ruangan untuk bermain pantomim. 

Tema kali ini adalah kendaraan. Anak-anak diminta untuk menebak gerakan 

yang diperagakan guru. Guru lebih ekspresif melakukannya sehingga lebih 

mudah ditebak oleh anak (CL.12 k.3 b.1). Kegiatan dilakukan bergiliran pada 

masing-masing kelompok sampai kartu gambar berhasil ditebak.  

Guru mengumpulkan anak dalam lingkaran setelah kegiatan 

berpantomim dilakukan. Guru meminta anak untuk menghitung tulisan yang 

berhasil ditebak dan mencari pemenangnya. Setelah itu memberikan hadiah 

bagi kelompok yang berhasil menjawab lebih banyak. Guru juga memberikan 

stiker pada semua anak sebagai hadiah karena anak tidak malu untuk 

berpantomim didepan teman-temannya (CL.12 k.4 b.1). 

 

c. Pengamatan 

Pengamatan dilakukan peneliti selama perencanaan dan proses 

pembelajaran berlangsung. Guru mengamati kegiatan yang dilakukan guru 
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dan reaksi anak ketika bermain melalui instrumen tindakan. Kegiatan 

pengamatan ini dilakukan dari awal sampai akhir pembelajaran. 

1. Hasil Pengamatan 7 

Kegiatan renungan pagi sudah dikaitkan dengan tema. Pembelajaran 

dapat lebih bermakna pada anak jika masing-masing bagian diberikan sesuai 

dengan tema. Anak tidak memahaminya terpisah-pisah (CL.7 A.1 b.1). 

Kegiatan cerita pada renungan pagi sudah dilengkapi dengan media berupa 

miniatur-miniatur buah-buahan, sayur-sayuran dan beberapa gambar 

tumbuh-tumbuhan (CL.7 A.1 b.2). Pada saat bercerita, guru lebih banyak 

memberi waktu pada anak untuk mengemukakan jawabannya. Kemampuan 

baca tulis permulaan pada anak usia dini tidak dapat terbentuk sendiri. 

Kemampuan mengamati, mendengar dan berbicara membantu kemampuan 

tersebut terbentuk (CL.7 A.1 b.3). Guru dan anak membuat kesepakatan 

bersama untuk membuat peraturan. Bagi anak yang mau menaati peraturan, 

guru memberi hadiah kongrit berbentuk stiker bintang. Adapun tujuannya 

agar anak-anak benar-benar mengetahui bahwa peraturan yang dibuat 

adalah untuk ditaati bersama secara konsisten. Anak yang tidak mendapat 

hadiah bintang, harus banyak belajar untuk mengikuti peraturan dan 

kesepakatan bersama (CL.7 A.1 b.4) (CL.7 A.2 b.5). Guru mengajak anak 

untuk bernyanyi lebih banyak. Kegiatan bernyanyi dikembangkan untuk 

mengembangkan kemampuan bahasa anak. Kegiatan ini dimodifikasi oleh 

guru dengan melengkapi kata yang hilang didalam syair yang telah 
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dipersiapkan oleh guru (CL.7 A.2 b.1). Kesempatan untuk anak 

mengekspresikan diri diberikan adil oleh guru, antara lain dalam menjawab 

kata pada syair yang hilang (CL.7 A.2 b.2), membaca gambar seri yang akan 

dibacakan oleh guru (CL.7 A.2 b.3 b.4). Guru melakukan pengulangan cerita 

bersama-sama dengan anak untuk mengetahui sejauh mana anak 

memahami cerita. Untuk kegiatan menceritakan kembali dari apa yang 

diceritakan perlu mendapatkan bantuan (CL.7 A.2 b.6). Anak-anak masih 

antusias dengan kegiatan bermain dalam pulau. Hal ini meyakinkan guru 

bahwa kegiatan ini masih meningkatkan minat dan motivasi anak untuk 

belajar (CL.7 A.2 b.7). Pulau dikurangi satu agar anak punya banyak 

kesempatan untuk berekspresi ketika mengerjakan tugas-tugasnya (CL.7 A.2 

b.8). Tugas-tugas yang diberikan guru untuk mengembangkan baca tulis 

melalui kegiatan motorik telah terlihat dalam pemilihan tugas pertama hingga 

ketiga (CL.7 A.2 b.9) (CL.7 A.2 b.10) (CL.7 A.2 b.11). Teka teki literasi telah 

dilakukan sebanyak tiga kali, anak lebih memahami aturan bermain dan 

mampu mengerjakan tugasnya dengan baik (CL.7 A.3 b.1). Guru 

mengajarkan anak untuk berbagi berbagai hal. Bagi beberapa anak yang 

belum selesai dan membutuhkan bantuan dapat bertanya dan belajar 

bersama temannya (CL.7 A.3 b.2). Keinginan berkompetisi masih melekat 

pada anak. Semakin anak cepat mengerjakannya maka anak akan 

mendapatkan penghargaan lebih dari guru (CL.7 A.3 b.3). Dalam hal ini guru 

perlu mengarahkan anak untuk bersaing secara positif. Penguatan yang 
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diberikan guru tidak hanya dengan pemberian hadiah dalam bentuk stiker, 

namun juga dilakukan dengan gerak dan ekspresi tubuh guru (CL.7 A.3 b.5). 

Dukungan ini kemudian memberi dorongan dan keyakinan pada kemampuan 

anak (CL.7 A.3 b.6). Guru tidak memaksakan anak untuk melakukan sesuatu 

yang tidak diinginkan anak seperti menulis sesuatu pada gambar serinya 

karena kegiatan menulis permulaan adalah kegiatan yang secara alami dan 

spontan terjadi pada anak. Walaupun demikian tawaran untuk menciptakan 

tulisan tersebut telah diberikan oleh guru kepada anak. Namun anak tetap 

tidak mau melakukannya. Anak diberikan kebebasan untuk mengambil 

keputusannya sendiri (CL.7 A.3 b.7). Beberapa anak menggambar seri dalam 

imajinasinya. Hasil dari gambar tersebut tidak berseri namun secara bertahap 

digambarkan oleh anak seperti gambar seri (CL.7 A.3 b.8). Beberapa anak 

kesulitan menebak nama buah yang diraba karena pengalaman ini baru 

pertama kali dilakukan oleh anak. Anak terbiasa untuk melihat benda secara 

visual. Kegiatan ini mengembangkan kemampuan anak untuk menggali 

memori ketika tidak mampu melihat benda secara visual (CL.7 A.3 b.9). 

Setelah menebak benda dalam kantong, anak menyebutkan huruf yang 

membentuk kata tertentu sambil melempar dan menangkap bola. Kegiatan ini 

melatih kelancaran anak untuk mengeja huruf-huruf dalam kata (CL.7 A.3 

b.10). Anak yang mengalami kesulitan menyebut huruf dibantu oleh 

temannya, merupakan cara anak belajar bersama dengan teman dan dalam 

satu tim CL.7 A.3 b.11). Guru menanyakan pada semua anak kegiatan yang 
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dilakukan secara adil. Kesempatan ini diberikan guru agar masing-masing 

anak memperoleh penghargaan ketika mampu melakukan kegiatan dengan 

baik. Guru juga memberi penguatan pada anak dalam bentuk pujian-pujian 

(CL.7 k.4 b.1 b.2 b.3). Di akhir evaluasi guru memberikan bintang bagi anak-

anak yang mampu mengerjakan tugas dengan baik dan berusaha mengikuti 

peraturan bermain (CL.7 k.4 b.4).  

 

2. Hasil Pengamatan 8 

Kegiatan berolah raga wajib diberikan pada anak untuk melepaskan 

energy-energi berlebih. Senam sehat ceria dipandu dengan musik yang 

menarik dan bernilai pendidikan dapat memberikan masukan bagi sekolah-

sekolah untuk menggunakannya (CL.8 A.1 b.1). Anak-anak sudah dapat 

menebak kegiatan bermain yang akan dilakukan hari ini yaitu mencari harta 

karun karena melihat perlengkapan yang dibawa oleh guru kedalam kelas 

(CL.8 A.2 b.1). Guru memberikan kesempatan waktu beberapa menit untuk 

anak mengekspresikan rasa senang. Hal ini dilakukan agar anak terbiasa 

mengekspresikan sesuatu secara alami dan spontan (CL.8 A.2 b.2). 

Kelompok dan pos hanya dibagi dua karena mengingat waktu yang ada 

hanya cukup untuk masuk dalam dua pos. Kegiatan yang dipilih juga tidak 

banyak karena guru menginginkan anak untuk lebih banyak berekspresi 

dalam kegiatan yang sedikit namun efektif (CL.8 A.2 b.3). Kegiatan pertama 

dalam pos menggunakan motorik untuk menyadarkan anak pada huruf-huruf 
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berbeda yang kemudian dapat bersatu untuk membentuk kata. Aktivitas 

motorik yang digunakan dilakukan sendiri oleh anak sehingga ia mengingat 

huruf apa saja yang habis disentuh oleh anak (CL.8 A.3 b.1). Sama halnya 

dengan pos pertama, kegiatan di pos kedua juga sudah melibatkan motorik 

untuk menyadarkan anak bahwa huruf-huruf dapat membentuk kata (CL.8 

A.3 b.2). Dua kegiatan itu dipilih guru karena berdasarkan hasil tes, anak-

anak masih kehilangan satu huruf ketika menulis. Kata-kata yang dirangkai 

membentuk kalimat dan membentuk syair membuat anak menemukan sendiri 

harta karun yang menjadi tujuan permainan ini. Anak mampu memecahkan 

sendiri teka teki tersebut. Kegiatan ini kreatif dan mengasikkan bagi anak. 

Anak-anak merasa puas bisa menemukan sendiri harta karunnya dengan 

membaca bukan mencari sesuatu (CL.8 A.3 b.3 b.4). Guru memberi 

kesempatan pada anak untuk mengekpresikan harta karunnya dalam bentuk 

gambar. Anak-anak diberi kebebasan untuk menggambar sesuai dengan 

harta karun yang diperoleh. Mereka juga diperbolehkan untuk menulis 

sesuatu pada kertas gambar untuk melengkapi gambar (CL.8 A.3 b.5). Gejala 

alam yang menjadi kata kunci dari harta karun yang ditemukan kemudian 

dijelaskan oleh guru. Guru menggunakan beberapa gambar anak untuk 

menerangkan terjadinya hujan dan mengapa ada pelangi. Anak-anak 

memperhatikan dengan baik karena sangat menarik cara guru 

menerangkannya. Semua gambar anak digunakan guru sebagai media untuk 

menerangkan proses tersebut (CL.8 A.4 b.1). Guru mengajak anak bernyanyi 
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bersama berkaitan dengan syair lagu yang berhasil ditemukan oleh anak. 

Kegiatan bernyanyi dilakukan sambil bertepuk tangan memberi suasana 

gembira pada anak (CL.8 A.4 b.2). Kegiatan diakhiri dengan memberikan 

penghargaan bagi setiap anak yang berhasil menemukan harta karunnya 

(CL.8 A.4 b.3).  

 

3. Hasil Pengamatan 9 

Guru telah menggunakan media untuk memberi ilustrasi renungan dan 

anak-anak lebih memahami cerita dengan baik. Kesempatan untuk bercerita 

yang muncul secara spontan pada anak sudah diresponi dengan baik oleh 

guru. Guru lebih sabar menunggu anak bercerita. Kegiatan pantomim pada 

siklus pertama membuat anak bosan karena kegiatan yang dilakukan cukup 

sulit. Guru memilih kegiatan yang sama dengan cara permainan yang 

berbeda. Setiap kelompok menjawab bersama, tetap berpasangan. 

Kelompok lain memperagakan gerakan agar dapat ditebak teman dalam 

kelompok-kelompok. Guru juga memilih kegiatan dalam bentuk perlombaan 

untuk meningkatkan motivasi anak dalam mengikuti kegiatan (CL.9 A.3 b.1). 

Kegiatan pada siklus pertama tidak menarik karena anak tidak dapat belajar 

bersama dengan teman-temannya. Guru memilih untuk tetap berpasangan 

namun dapat menjawab bersama teman pasangannya. Kegiatan ini 

membantu anak yang butuh bantuan dalam menulis (CL.9 A.3 b.2). 

Pantomim yang dilakukan juga tidak hanya didepan teman pasangannya 
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namun didepan semua teman-teman dalam kelompok. Kegiatan ini melatih 

kepercayaan diri anak dan tidak malu (CL.9 A.3 b.3). Kegiatan ini 

dikombinasikan guru agar bisa digunakan untuk pengembangan aspek lain 

selain berbahasa yaitu kemampuan berhitung (CL.9 A.4 b.1). Anak 

mendapatkan pemenang dari analisis sendiri yang dilakukan dengan 

menghitung jumlah kata yang paling banyak. Anak belajar untuk menilai 

mana yang lebih banyak dan lebih sedikit. Secara tidak langsung anak 

belajar membedakan banyak dan sedikit (CL.9 A.4 b.2). Guru memberi 

hadiah sebagai bentuk penghargaan bagi kelompok yang menebak paling 

banyak. Hadiah yang diberikan berbeda dengan anak yang menebak jumlah 

sedikit. Guru juga tetap memberi penghargaan pada anak yang mampu 

melakukan dan mengikuti kegiatan dengan baik berbentuk bintang (CL.9 A.4 

b.3).  

 

4. Hasil Pengamatan 10 

Kegiatan renungan sudah dipersiapkan lebih baik dengan dilengkapi 

media. Kegiatan bergilir untuk memimpin doa juga sudah dilakukan. Guru 

lebih mempersiapkan peralatan dan semua kebutuhan belajar dengan baik. 

Persiapan yang dilakukan guru memberikan dampak yang lebih baik ketika 

guru mengajar. Anak lebih siap untuk belajar sambil bermain (CL.10 A.2 b.1). 

Anak sudah mengetahui kegiatan yang dilakukan hari ini dengan melihat 

pengaturan ruangan yang dilakukan guru. Anak mudah menangkap bentuk 
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kegiatan yang berarti dan menyenangkan (CL.10 A.2 b.2). Kegiatan 

menirukan binatang menjadi cara bagi guru untuk membantu anak 

berimajinasi mengerjakan tugas-tugas pada pulau-pulau (CL.10 A.2 b.3). 

Anak-anak juga sudah mengetahui apa yang harus dilakukan sebelum masuk 

dalam pulau-pulau yaitu dengan mengambil kartu. Guru mengarahkan anak 

dengan bertanya apa yang harus kita lakukan sebelum masuk dalam 

kelompok. Kegiatan ini menunjukkan bahwa anak-anak sudah mampu 

berpikir urut jika guru melakukan kegiatan dengan konsisten (CL.10 A.2 b.4). 

Kegiatan yang dipilih guru sudah menggabungkan kegiatan motorik untuk 

mengembangkan bahasa. Pembelajaran sambil menulis dengan cat jari 

memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi anak (CL.10 A.3 b.1). 

Guru memberi bimbingan bagi beberapa anak yang mengalami kesulitan 

dalam menulis. Dengan cat jari anak lebih mudah untuk mengulangi tulisan 

yang salah karena dapat dihapus dengan tangan. Bimbingan yang diberikan 

guru pada anak dilakukan untuk memberikan penguatan. Pada saat anak 

sedang mengerjakan tugas, guru sebaiknya mengurangi instruksi agar anak 

dapat dengan ekspresif mengerjakan tugasnya secara mandiri. Hasil yang 

dibuat sendiri dengan kemampuan dan pilihan sendiri memberikan 

kebanggaan pada anak (CL.10 A.3 b.2).  Kegiatan kedua yaitu menggambar 

binatang dengan cat jari. Kegiatan ini dilakukan untuk mengembangkan 

kelancaran anak berimajinasi terhadap sesuatu. Kemampuan ini sangat 

penting untuk mengembangkan menulis dan membaca (CL.10 A.3 b.3). Guru 
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memberikan penghargaan pada saat anak melukis dengan bertanya tentang 

apa yang anak gambar (CL.10 A.3 b.4). Tugas ketiga melatih kemampuan 

bahasa melalui kegiatan motorik kasar. Melompat dalam hola hop belum 

pernah dilakukan sebelumnya. Anak mencoba berpikir lebih cepat untuk 

menyebutkan huruf-huruf membentuk nama binatang tertentu (CL.10 A.3 

b.5). Anak yang belum lancar membaca dibantu guru untuk menyebutkan 

huruf yang terlewatkan (CL.10 A.3 b.6). Kesempatan yang banyak dapat 

diberikan guru pada masing-masing anak dengan kesabaran mau 

mendengarkan semua yang diceritakan anak pada guru. Guru harus 

merespon dengan baik cerita anak dan membantu anak untuk dapat 

menceritakan sesuatu dengan cara yang sismatis dan dipahami oleh teman-

teman (CL.10 A.4 b.1). 

 

5. Hasil Pengamatan 11 

Anak melakukan kegiatan renungan pagi secara rutin. Anak sudah 

memahami apa yang harus dilakukan dan siapa yang menjadi petugas hari 

ini. Guru membuka percakapan dengan bernyanyi lagu sesuai dengan tema. 

Penjelasan yang diberikan guru diambil dari respon yang anak-anak utarakan 

dalam kelas sehingga cerita tidak diilustrasikan dengan hal-hal yang tidak 

dekat dengan anak, namun sebaliknya sangat dekat dengan anak (CL.11 A.2 

b.1). Guru juga berperan untuk meluruskan pendapat-pendapat anak yang 

subjektif terhadap sesuatu. Guru juga harus membuka diri dengan berbagai 
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pengetahuan sehingga dapat merespon anak dengan sikap yang kritis. 

Pengetahuan guru juga harus banyak untuk bisa menjelaskan pada anak 

gejala-gejala alam yang terjadi sebagai sebab akibat terhadap sesuatu. 

Penjelasan yang logis dan berisi pengetahuan memberikan anak 

pengetahuan tambahan. Oleh karena itu guru harus banyak membaca (CL.11 

A.2 b.2). Kegiatan menirukan gerakan mendaki gunung dipilih guru untuk 

menenggelamkan anak dalam suasana seperti di gunung dan menjadi 

kegiatan yang sangat menarik. Kegiatan ini mengembangkan kemampuan 

motorik anak ditambah dilakukan sambil bernyanyi, anak semakin menyukai 

dan menjadi sesuatu yang menyenangkan bagi anak (CL.11 A.2 b.3). 

Kegiatan pertama pada pos pertama yaitu membentuk gunung dengan tanah 

liat. Anak sangat menikmati kegiatan bereksplorasi dengan tanah liat. 

Kegiatan yang menenggelamkan anak pada kegiatan yang jarang dilakukan 

oleh anak memberikan pengalaman tersendiri. Biasanya anak tidak 

diperbolehkan untuk bermain dengan sesuatu yang kotor dan merepotkan. 

Namun kali ini anak bebas bermain dengan sesuatu yang dianggap orang 

kotor dan tidak boleh dimainkan. Anak tertantang dan memuaskan diri sambil 

bereksplorasi (CL.11 A.3 b.1). Guru menyiapkan beberapa aksesoris untuk 

melengkapi bentuk yang dibuat anak. Anak bebas memilih miniatur apa saja 

yang akan dipilih. Pelengkap ini bisa menambah kesan mendalam pada anak 

karena mampu memvisualisasikan imajinasi anak untuk melancarkan ide dan 

gagasannya (CL.11 A.3 b.2). Pos kedua yaitu menuliskan cerita dari karya 
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yang anak-anak buat. Kemampuan untuk menuangkan ekspresi anak dalam 

bentuk tulisan sangat jarang dilakukan. Kegiatan ini dipilih guru agar anak 

lebih lancar menuangkan idenya melalui tulisan sesuai dengan tujuan 

membaca dan menulis permulaan untuk anak usia dini (CL.11 A.3 b.3). Untuk 

membantu anak menciptakan tulisan ekspresif, anak dipersilakan membawa 

gunung buatannya pada pos kedua. Ini membantu anak untuk melancarkan 

idenya dalam menulis (CL.11 A.3 b.4). Harta karun yang dipilih guru 

disesuaikan dengan tema dan kegiatan yang dilakukan sehingga 

pembelajaran menjadi satu kesatuan yang utuh (CL.11 A.3 b.5). Kegiatan ini 

baru pertama kali dilakukan. Anak ingin mengapresiasikan hasil karyanya 

didepan teman-teman untuk menunjukkan kebanggaan atas hasil karyanya. 

Guru memberi waktu pada anak untuk mengekspresikanya. Kesempatan ini 

sangat dihargai oleh anak. Semakin sering guru melarang anak untuk 

mengembangkan dirinya maka semakin anak ingin melakukan sesuatu yang 

dilarang tersebut (CL.11 A.4 b.1 b.2). Setiap kali selesai mengerjakan tugas. 

Guru memberi kesempatan pula pada anak untuk mempersentasikan 

hasilnya di depan teman-teman. Hal ini menjadi kebanggaan sendiri dan 

melatih anak untuk percaya diri berbicara didepan umum serta percaya diri 

dengan kemampuannya bahwa ia bisa melakukan sesuatu yang bisa dihargai 

oleh orang lain (CL.11 A.4 b.4). Anak menunjuk tangan meyakinkan bahwa ia 

bisa melakukan apa yang ditugaskan padanya (CL.11 A.4 b.3). 
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6. Hasil Pengamatan 12 

Kegiatan rutin yang diberikan guru pada anak membuat anak mampu 

melakukannya dengan percaya diri dan belajar dari semuanya. Kegiatan 

bermain pantomim dilakukan dengan perlombaan. Guru melihat bahwa anak 

lebih tertarik dengan perlombaan yang dilakukan dengan sehat. Guru juga 

melihat banyak anak-anak yang mengalami kesulitan dalam membaca dan 

menulis lebih bersemangat ketika belajar bersama temannya. Guru 

menirukan gerakan dengan lebih percaya diri dan memasukkan sedikit gaya 

yang lucu di depan anak-anak. Hal ini membantu anak untuk lebih ekspresif 

dan tidak malu untuk melakukannya. Permainan yang menyenangkan berciri 

bahwa ada rasa senang dan gembira yang dimunculkan anak ketika sedang 

bermain (CL.12 A.2 b.1). Anak melihat contoh dari orang dewasa. Ketika guru 

memberi contoh yang tidak malu-malu, percaya diri dan menyelipkan humor 

didalamnya maka anak-anak akan menirukan apa yang dilakukan guru dalam 

kegiatan bermain. Seperti halnya anak TK B yang awalnya malu-malu untuk 

bergerak kemudian menjadi lebih berani bahkan mampu membuat temannya 

tertawa merupakan contoh yang sangat baik untuk dilakukan. Pembelajaran 

menjadi lebih hidup dan menyenangkan (Cl.12 A.3 b.1). Guru memberikan 

penghargaan pada anak yang mau mengerjakan tugasnya dengan sangat 

baik dengan memberi bintang. Penghargaan ini dapat dihilangkan jika anak 

sudah mampu melakukan secara otomatis tanpa harus diberi hadiah. Hadiah 
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dapat diberikan pada anak untuk menerapkan bentuk-bentuk pembiasaan 

lain yang ingin dimunculkan pada anak (CL.12 A.4 b.1).  

 

d. Refleksi  

Refleksi pada siklus kedua dilakukan sama seperti siklus pertama dan 

dilakukan setelah tindakan dan pengamatan berakhir. Refleksi dilakukan 

melalui hasil instrumen tindakan, data catatan lapangan, dan analisis temuan 

pengamatan selama pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan pengamatan 

tersebut terlihat bahwa kegiatan pembelajaran relatif sesuai dengan program 

yang sudah disepakati bersama. Guru konsisten dalam melibatkan kegiatan 

motorik yang dikemas secara kreatif dan mengembangkan kreativitas anak 

dalam pembelajaran bahasa terutama baca-tulis, kegiatan yang dipilih lebih 

menarik, menggunakan media dalam kegiatan bercerita, melakukan 

persiapan lebih maksimal, memperbanyak penguatan dan mengurangi 

intervensi, memberi kesempatan pada anak untuk berekspresi, menjadi 

contoh anak yang percaya diri, mengelola kelas dengan cara yang bervariasi, 

dan dapat bersepakat untuk membuat peraturan dengan anak agar ditaati 

bersama. Dengan perubahan dalam perencanaan dan pelaksanaan program 

tersebut maka peneliti melihat secara kualitatif peningkatan kemampuan 

baca-tulis pada anak TK B. 

 Untuk dapat mengukur peningkatan tersebut, peneliti secara 

kuantitatif melakukan perhitungan berdasarkan alat ukur yang digunakan 
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untuk mengukur kemampuan baca-tulis anak pada asesmen awal dan siklus 

pertama. Berdasarkan perhitungan tersebut terlihat adanya peningkatan yang 

lebih baik dari siklus pertama yaitu sejumlah 11,38%. Dengan demikian 

terjadi peningkatan sebesar 17,89% sejak pemberian tindakan dilakukan dari 

siklus pertama. Peningkatan tersebut melebihi batas minimal yang dijadikan 

standar bagi peneliti dan guru dalam melakukan tindakan yaitu sebesar 15%. 

Adapun data perhitungan pada siklus kedua didapat bahwa skor maksimum 

sebesar 74, skor minimum 61, rentangan 13 dari hasil selisih skor maksimum 

dan minimum, rata-rata 68,85, dan median, nilai paling banyak muncul yaitu 

71. Berikut ini hasil pencapaian siklus 2 diterangkan dalam bentuk grafik.  
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Gambar 15. Skor Siklus 2 

 Berdasarkan grafik tersebut dari terdapat beberapa anak yang belum 

mencapai target skor penelitian yang diharapkan, diantaranya, Bimo, Daniel, 

Keisya. Meskipun tiga anak tersebut belum mencapai skor target yang 
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diharapkan namun telah terjadi peningkatan pada skor masing-masing anak. 

Skor Bimo meningkat 21%, Daniel 13,3% dan Keisya 23% dari asesmen 

awal. Dengan demikian secara umum telah terjadi peningkatan kemampuan 

baca-tulis permulaan anak TK B di TK Ora et Labora melalui kegiatan 

bermain motorik kreatif.  

 

B. Analisis Data 

Analisis data dilakukan setelah diperoleh data-data secara kuantitatif 

dan kualitatif dari asesmen awal, siklus 1 dan 2. Adapun data secara 

kuantitatif mengalami peningkatan pada setiap siklusnya. Persentase 

kenaikan kemampuan baca-tulis permulaan anak sebesar 6,5% dari 

asesmen awal dan 11,38% dari siklus pertama. Jika dijumlahkan kenaikan 

tersebut berjumlah 17,89%. Hal ini berarti bahwa persentase kenaikan 

tersebut melebihi target yang telah ditetapkan peneliti dan guru pada pra 

penelitian yaitu sebesar 15%. Peningkatan tersebut dapat dilihat pada grafik 

berikut ini. 
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Gambar 16. Data Peningkatan Kemampuan Baca-Tulis Permulaan Anak TK  

B Berdasarkan Persentase 
 

Secara kualitatif, analisis data juga dilakukan peneliti dengan 

menganalisis catatan lapangan dan hasil wawancara. Adapun perubahan 

yang telah dilakukan sebelum dan sesudah penelitian dalam proses 

pembelajaran baca-tulis adalah sebagai berikut; pertama, sebelum penelitian 

kegiatan yang dipilih guru untuk mengajarkan baca-tulis masih monoton, 

hanya menggunakan buku tugas dan lembar kerja anak (CW.1 p.5 b.1), 

(CW.1 p.5 b.2), (CW.1 p.5 b.3), (CW.1 p.6 b.3), (CW.1 p.8 b.1), (CW.2 p.2 

b.1), (CW.2 p.5 b.1). Namun setelah diberikan tindakan maka kegiatan baca-

tulis dilakukan sambil bermain pada pulau-pulau (dalam permainan teka teki 
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literasi), pada pos-pos (dalam permainan berburu harta karun), dan dengan 

bergerak yaitu bermain pantomim.  

Beberapa kegiatan-kegiatan tersebut antara lain, menarik  garis suku 

kata berawalan sama dengan cat jari (CL.1 k.2 b.10), mencocokkan gambar 

dan kata (CL.1 k.2 b.10) (CL.7 k.2 b.9), menggabungkan dua kata dan berlari 

mencari bendanya (CL.1 k.2 b.10), meronce huruf membentuk nama (CL.2 

k.3 b.3), melompat dua kaki pada huruf-huruf untuk membentuk suatu kata 

(CL.2 k.3 b.4), menggambar bebas sesuai tema sambil menuliskan sesuatu 

pada gambar (CL.4 k.2 b.7), bergerak mengikuti kartu gambar (CL.3 k.3 b.2) 

(CL.6 k.2 b.7) (CL.9 k.3 b.3), menebak gerakan teman dan menuliskan 

katanya (CL.3 k.3 b.3) (CL.6 k.2 b.8), menulis surat untuk nenek (CL.5 k.2 

b.6), menyusun syair lagu (CL.5 k.2 b.7), menggunting huruf untuk mengisi 

huruf yang kosong (CL.4 k.2 b.4), menarik suku kata dengan krayon (CL.4 

k.2 b.5), menulis kata dengan melihat gambar (CL.2 k.3 b.5) (CL.4 k.2 b.6), 

menggunting memasangkan kartu gambar dan kartu kata, menggambar seri 

dengan ekspresi (CL.7 k.2 b.10), menangkap bola sambil menyebutkan huruf 

untuk membentuk kata (CL.7 k.2 b.11), melempar bola membentuk kata 

(CL.7 k.2 b.11) (CL.8 k.3 b.2), berlari ke huruf yang ditunjuk guru (CL.8 k.3 

b.1), menulis dengan cat jari (CL.10 k.3 b.1), menggambar ekspresi dengan 

cat jari (CL.10 k.3 b.3), melompat dalam hola hop membentuk kata (CL.10 k.3 

b.5) , membentuk dengan tanah liat (CL.11 k.3 b.1) dan menulis ekspresi dari 

hasil karyanya (CL.11 k.3 b.3), menjangkau huruf membentuk kata dan 



181 
 

menuliskannya (CL.5 k.2 b.5). Kegiatan tersebut dilakukan sambil bermain 

namun tetap mengembangkan kemampuan baca-tulis anak. 

Kedua, sebelum penelitian dilakukan guru mengaku bahwa untuk 

mengajarkan baca-tulis pada anak guru tidak mengaitkan pembelajaran 

dengan tema (CW.2 p.5 b.4). Namun setelah dilakukan tindakan dan 

bimbingan, guru dapat memilih kegiatan pengembangan kemampuan baca-

tulis dengan mengaitkannya pada tema sehingga pembelajaran dapat 

dipahami utuh oleh setiap anak. Tidak hanya dalam mengembangkan 

kemampuan baca-tulis guru mengaitkan pada tema, tapi juga kegiatan 

menyeluruh dari kegiatan awal sampai pada kegiatan akhir, termasuk 

didalamnya tema renungan pagi. 

Ketiga, sebelum penelitian guru mengajarkan baca tulis tidak 

mengembangkan aspek lain dari bahasa untuk mengembangkan 

kemampuan baca-tulis anak seperti mengamati, mendengar dan berbicara. 

Guru hanya fokus pada pengembangan baca tulis dengan mengerjakan 

tugas-tugas formal seperti dikte (CW.2 p.5 b.1) dan pekerjaan rumah (CW.1 

p.7 b.2). Namun setelah dilakukan tindakan maka guru sudah dapat 

mengembangkan kemampuan aspek lain untuk menunjang kemampuan 

membaca dan menulis tersebut. Kegiatan tersebut yaitu dengan mengamati, 

mendengar dan berbicara. Dalam kegiatan mengamati, guru memberikan 

beberapa kegiatan untuk melatih kepekaan anak terhadap sesuatu, antara 

lain; menulis sesuatu yang dilihat dalam gambar (CL.2 k.3 b.5) (CL.4 k.2 b.6), 
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memperhatikan gerakan teman dan menebak gerakan tersebut (CL.3 k.3 b.3) 

(CL.6 k.2 b.8), melakukan gerakan sesuai dengan gambar (CL.3 k.3 b.2) 

(CL.6 k.2 b.7) (CL.9 k.3 b.3), mencocokkan gambar dan kata (CL.1 k.2 b.10) 

(CL.7 k.2 b.9), melihat dan mengamati gambar yang digunakan guru sebagai 

media untuk bercerita, mengaitkan cerita dengan kehidupan sehari-hari 

secara kontekstual, mengambil tema dan kegiatan yang dekat dengan 

lingkungan anak sehingga anak mampu memberikan pendapat terhadap 

fenomena tersebut. Untuk aspek kemampuan mendengar, guru memberikan 

beberapa peraturan dan kegiatan yang mampu mengembangkan aspek 

tersebut, diantaranya, dengan membuat peraturan bersama anak untuk 

mendengarkan teman atau guru yang sedang berbicara dan boleh berbicara 

jika dipersilakan untuk cerita. Untuk menerapkan perilaku mau mendengar 

tersebut, guru memberi hadiah bagi anak-anak yang mengikuti peraturan 

dengan baik.  

Demikian pula dengan kemampuan berbicara, guru melakukan strategi 

yang sama yaitu dengan membuat peraturan bersama dan kegiatan-kegiatan 

lain yang mengembangkan aspek tersebut. Beberapa kegiatan yang 

dilakukan adalah memberi kesempatan pada semua anak untuk 

menceritakan pengalamannya, hasil karyanya, perasaannya di depan kelas 

dan kepada guru. Penanaman pembiasaan tersebut dilakukan dengan 

memberi penguatan yaitu dengan hadiah stiker bintang. Hadiah tersebut 

diberikan pada anak-anak yang mau mengikuti peraturan dengan baik.  
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Keempat, sebelum penelitian dalam memilih kegiatan untuk 

pengembangan kemampuan baca-tulis anak, guru tidak sering menggunakan 

aktivitas motorik dalam kegiatan pembelajaran baca-tulis (CW.2 p.7 b.1). 

Namun setelah dilakukan tindakan, guru banyak memilih kegiatan yang 

melibatkan aktivitas bermain melibatkan motorik pada anak. Beberapa 

kegiatan yang melibatkan motorik halus yaitu menarik  garis suku kata 

berawalan sama dengan cat jari (CL.1 k.2 b.10), meronce huruf membentuk 

nama (CL.2 k.3 b.3), menggambar bebas sesuai tema sambil menuliskan 

sesuatu pada gambar (CL.4 k.2 b.7), menuliskan kata setelah menebak 

gerakan teman (CL.3 k.3 b.3) (CL.6 k.2 b.8), menulis surat untuk nenek (CL.5 

k.2 b.6),  menggunting huruf untuk mengisi huruf yang kosong (CL.4 k.2 b.4), 

menarik suku kata dengan krayon (CL.4 k.2 b.5), menulis kata dengan 

melihat gambar (CL.2 k.3 b.5) (CL.4 k.2 b.6), menggambar seri dengan 

ekspresi (CL.7 k.2 b.10), menulis dengan cat jari (CL.10 k.3 b.1), 

menggambar ekspresi dengan cat jari (CL.10 k.3 b.3), membentuk dengan 

tanah liat (CL.11 k.3 b.1), dan menulis ekspresi dari hasil karyanya (CL.11 k.3 

b.3). 

Beberapa kegiatan yang melibatkan aktivitas motorik kasar dalam 

mengembangkan kemampuan baca-tulis, antara lain; menangkap bola sambil 

menyebutkan huruf untuk membentuk kata (CL.7 k.2 b.11), melompat dua 

kaki pada huruf-huruf untuk membentuk suatu kata (CL.2 k.3 b.4), 

menggabungkan dua kata dan berlari mencari bendanya (CL.1 k.2 b.10), 
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melempar bola membentuk kata (CL.7 k.2 b.11) (CL.8 k.3 b.2), berlari ke 

huruf yang ditunjuk guru (CL.8 k.3 b.1), bergerak mengikuti kartu gambar 

(CL.3 k.3 b.2) (CL.6 k.2 b.7) (CL.9 k.3 b.3), melompat dalam hola hop 

membentuk kata (CL.10 k.3 b.5), dan menjangkau huruf membentuk kata dan 

menuliskannya (CL.5 k.2 b.5). 

Kelima, sebelum penelitian guru hanya menggunakan metode 

pengkodean dalam mengajarkan baca-tulis pada anak, tidak mengaitkan 

metode bahasa utuh (CW.2 p.6 b.1). Namun setelah tindakan dilakukan, guru 

tidak hanya melibatkan metode pengkodean tetapi juga menggunakan 

metode bahasa utuh untuk mengembangkan kemampuan baca-tulis tersebut. 

Beberapa kegiatan yang menggunakan bahasa utuh, antara lain; menulis 

kata dengan melihat gambar (CL.2 k.3 b.5) (CL.4 k.2 b.6), mencocokkan 

gambar dan kata (CL.1 k.2 b.10) (CL.7 k.2 b.9), menggabungkan dua kata 

dan berlari mencari bendanya (CL.1 k.2 b.10), menggunting memasangkan 

kartu gambar dan kartu kata, menggambar seri dengan ekspresi (CL.7 k.2 

b.10), menggambar ekspresi dengan cat jari (CL.10 k.3 b.3), membentuk 

dengan tanah liat (CL.11 k.3 b.1) dan menulis ekspresi dari hasil karyanya 

(CL.11 k.3 b.3). Selain itu, kegiatan mengamati gambar, mendengarkan guru 

atau teman bercerita, bercerita tentang pengalamannya juga melibatkan 

metode bahasa utuh. Kegiatan-kegiatan tersebut telah dilakukan oleh guru. 

Adapun perubahan yang muncul dari anak jika dilihat berdasar pada 

instrumen tindakan yaitu anak banyak mengajukan pertanyaan, anak 
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menjawab dengan jawaban yang beragam, lancar mengungkapkan gagasan, 

menentukan pendapat sendiri mengenai sesuatu hal, memiliki cara berpikir 

yang berbeda dengan temannya, memberikan bermacam penafsiran 

terhadap sesuatu, bekerja lebih cepat dan berusaha melakukan lebih banyak 

dari anak lain, menyelesaikan tugas dengan cara berbeda-beda, menambah 

detail pada hasil karyanya, mempunyai alasan yang dapat 

dipertanggungjawabkan, senang menjajaki peta/gambar, tidak membutuhkan 

dorongan untuk melakukannya, berusaha terus menerus agar berhasil, 

berusaha menyelesaikan tugas tanpa bantuan orang lain, berani mencoba 

hal-hal baru, senang dengan penghargaan yang diberikan kepada orang lain, 

mau menghargai teman dengan cara saling mendengarkan teman atau guru 

yang sedang berbicara.  

Perubahan-perubahan tersebut menghasilkan peningkatan dalam 

kemampuan baca-tulis pada anak hingga mencapai 17,9%. Dengan demikian 

persentase tersebut telah mencapai target yang diharapkan peneliti dan guru 

yaitu sebesar 15%. 

              

C. Interpretasi Hasil Analisis 

Persentase peningkatan kemampuan baca-tulis permulaan anak 

mencapai 17,9% jika dilihat dari data asesmen awal, siklus 1, dan siklus 2. 

Hasil ini kemudian mengatakan bahwa penelitian tindakan kemampuan baca-
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tulis permulaan anak melalui kegiatan bermain motorik kreatif dapat 

dikatakan berhasil. 

Secara kualitatif, keberhasilan ini juga terlihat dalam instrumen 

tindakan, dan catatan lapangan. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh 

kegiatan beragam yang dipilih guru untuk mengembangkan kemampuan 

baca-tulis dengan melibatkan motorik anak dan melibatkan kemampuan 

berbahasa yang lain seperti mengamati, mendengar dan berbicara, serta 

beberapa faktor pendukung lainnya seperti secara teknis, guru melakukan 

persiapan yang matang baik dalam segi peralatan atau pengaturan ruangan, 

menggunakan media pada saat bercerita, memperbanyak kegiatan 

bernyanyi, memperbanyak penguatan positif dan mengurangi intervensi, 

memberi kesempatan pada anak untuk berekspresi, membuat peraturan 

bersama dengan anak untuk membentuk perilaku tertentu, memberi contoh 

dengan percaya diri pada anak, memberikan penjelasan langkah-langkah 

kegiatan dengan detail, dan mengatur alokasi waktu dengan banyak kegiatan 

secara proporsional. Hasil yang akan dicapai akan lebih maksimal jika guru 

secara konsisten menerapkan perubahan tersebut dalam proses 

pembelajaran. 

Berdasarkan penjabaran tersebut maka dapat dikatakan bahwa 

bermain motorik kreatif dapat meningkatkan kemampuan baca-tulis 

permulaan pada anak TK B dapat diterima. 
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D. Pembahasan Temuan Penelitian 

Berdasarkan hasil analisis data persentase peningkatan kemampuan 

baca-tulis permulaan anak TK B pada siklus 1 yaitu 6,5% dan pada siklus 2 

11,4%, jika dijumlahkan maka memperoleh hasil sejumlah 17,9%. 

Peningkatan tersebut melebihi target yang ditetapkan peneliti dan guru yaitu 

sebesar 15%. Peningkatan tersebut terjadi karena faktor-faktor berikut ini, 

antara lain; guru berhasil memilih beragam kegiatan motorik kreatif untuk 

mengambangkan kemampuan baca-tulis, guru memberi kesempatan pada 

anak untuk berekspresi, guru menggunakan variasi dalam mengelola kelas, 

guru mengatur ruangan, guru menggunakan media dalam proses 

pembelajaraan, guru melibatkan aspek lain dari bahasa, guru memperbanyak 

nyanyian, guru menjadi model bagi anak, dan guru banyak memberi 

penguatan pada anak. Berikut ini penjabaran masing-masing faktor tersebut.  

Guru mampu memilih beragam kegiatan kreatif yang melibatkan 

motorik anak untuk mengembangkan kemampuan baca tulis. Kemampuan 

guru memilih dan merencanakan kegiatan bermain untuk anak merupakan 

cara untuk menjadikan kelas lebih berhasil. Torrance dalam Mayesky 

mengatakan bahwa anak akan menghasilkan ide-ide kreatif jika dibimbing 

oleh guru yang kreatif pula.1  Kreativitas penting untuk dikembangkan karena 

dengan berkreasi akan terbentuk aspek perkembangan lain dalam diri anak 

                                                             
1
 Mayesky, p. 3 
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seperti bahasa, kognitif, motorik, dan psikososial. Guru dapat 

mengembangkan kemampuan baca-tulis dengan bermain motorik kreatif 

karena melalui kegiatan tersebut anak anak mampu memecahkan masalah, 

menghadapi situasi yang berbeda, menampilkan kefleksibelan dan 

melakukan petualangan.2 Kegiatan bermain motorik kreatif juga mampu 

mempertahankan minat anak untuk belajar baca-tulis. Keterlibatan motorik 

memperkuat kemampuan anak untuk mengkodekan sesuatu karena ketika 

anak sudah menyadari dan memahami bahwa suara memiliki simbol, dan 

memiliki kemampuan visual dan auditori maka anak dikatakan siap untuk 

membaca.3 Jika dikaitkan dengan memori, perkembangan bahasa sangat 

terkait dengan memori autobiografis. Memori autobiografis adalah memori 

tentang peristiwa tertentu dalam kehidupan seseorang, sangat spesifik dan 

berjangka panjang. Peristiwa tersebut akan bertahan lama jika ada partisipasi 

aktif dari seseorang. Semakin berkesan peristiwa tersebut maka akan 

semakin lama tersimpan dalam memori.4  

Sama halnya dengan teori belajar kognitif oleh Gagne. Teori yang 

memandang belajar sebagai proses untuk memperoleh, mengolah, 

menyimpan dan mengingat kembali informasi yang dikontrol oleh otak. Teori 

ini mengaitkan antara input, memori jangka pendek, memori jangka panjang, 

                                                             
2 Ibid, p. 9 

3
 Mayesky, p. 268 

4
 Papalia, pp. 348-352 
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persepsi, organisasi informasi, menyimpan dan mengingat informasi dan 

merespon. Dengan demikian untuk memudahkan anak mengingat, memori 

harus ditata dan diatur dengan  baik. Penataan memori dilakukan dengan 

berbagai metode. Metode tersebut harus sesuatu yang menarik dan menyita 

perhatian anak. Pembelajaran baca-tulis permulaan untuk anak yang 

dilakukan dengan bermain motorik kreatif mampu menyimpan kesan dalam 

memori dengan baik dan teratur karena dilakukan secara aktif oleh anak. 

Kegiatan yang menarik, menyenangkan, dan menantang bagi anak memberi 

kesan tersendiri pada anak. Kemampuan anak untuk menyerap kegiatan 

pembelajaran dengan bermain motorik kreatif membuat penelitian ini 

mencapai keberhasilan melebihi target yang ditentukan peneliti dan guru. 

Guru memberi kesempatan lebih banyak pada anak untuk berekspresi. 

Dalam kegiatan bercerita, anak banyak menyampaikan gagasan-gagasan 

dan cerita-cerita unik yang dialaminya. Kegiatan ini awalnya tidak diresponi 

baik oleh guru, karena anak memiliki kecenderungan untuk tidak mau 

mendengarkan orang lain pada saat berbicara. Demikian pula dalam 

mengerjakan tugas. Pada siklus pertama, banyak tugas yang dipilih guru 

untuk dikerjakan anak sehingga waktu berekspresi kurang didapatkan anak. 

Siklus kedua guru lebih banyak memberi kesempatan pada anak untuk 

berekspresi dengan mengerjakan tugas-tugas yang lebih sedikit dan 

melibatkan imajinasi serta memberi kebebasan pada anak untuk 

mengekspresikan dirinya. Kegiatan bermain yang dipilih guru untuk 
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mengembangkan kemampuan baca-tulis dapat menyalurkan ekspresi 

perasaan tersebut sehingga nuansa kegiatan bermain sambil belajar. 

Guru melakukan pengaturan ruang sedemikian mungkin untuk 

meningkatkan minat anak dalam proses pembelajaran baca-tulis. TK perlu 

didisain agar menarik dan fungsional untuk bermain dan belajar. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Ki Hadjar Dewantara yang mengatakan bahwa TK 

seharusnya dirancang dengan baik sehingga menjadi “taman” bagi anak. 

Taman yang memberikan rasa aman, nyaman dan kondusif untuk belajar 

anak. Guru harus kreatif melihat potensi dalam lingkungan dan mendisain 

pembelajaran yang menyenangkan bagi anak. Dengan demikian kemampuan 

guru untuk mengatur ruangan yang menyenangkan bagi anak mempercepat 

kenaikan skor kemampuan baca-tulis permulaan pada anak.  

Guru berusaha untuk menggunakan media dalam kegiatan 

pembelajaran terutama kegiatan bercerita. Pengembangan kemampuan 

baca-tulis tidak dapat terbentuk sendiri. Piaget menyatakan bahwa 

pentingnya objek nyata untuk belajar pada anak usia dini. Penggunaan media 

dalam pembelajaran memudahkan anak untuk mengembangkan imajinasinya 

ketika bercerita. Papalia mengatakan bahwa semakin sering anak dibacakan 

cerita sejak dini maka potensi untuk dapat membaca dan menulis dapat lebih 

cepat muncul pada anak tersebut. Anak belajar banyak literasi dan peka 

terhadap bentuk-bentuk huruf yang berbeda dengan adanya media. Dengan 
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demikian, media yang digunakan membantu anak untuk cepat membaca dan 

menulis.    

Guru melibatkan aspek lain dari bahasa untuk mendukung 

kemampuan baca-tulis yaitu mengamati, mendengarkan, dan berbicara. 

Kemampuan membaca dan menulis tidak dapat berdiri sendiri. Menurut 

Kostelnik, dkk, perlu ada keterlibatan pengembangan kemampuan bahasa 

lain yaitu kemampuan mengamati, mendengarkan, dan kemampuan 

berbicara. Kemampuan mengamati dan mendengar mengarah pada 

kemampuan untuk berkomunikasi yaitu untuk mampu mendengar dan 

mengamati secara visual. Kemampuan berbicara membantu anak untuk 

mempelajari struktur bahasa yang berguna pula bagi kemampuan baca dan 

tulis. Semua kemampuan tersebut berguna untuk meningkatkan kemampuan 

baca-tulis permulaan. Guru berhasil mengembangkan semua kemampuan 

tersebut dan menghasilkan peningkatan kemampuan dalam proses 

pembelajaran baca-tulis. 

Guru memperbanyak kegiatan bernyanyi dalam kegiatan 

pembelajaran. Kegiatan bernyanyi selain menimbulkan dampak yang 

menyenangkan bagi anak, juga mampu mengenalkan berbagai kata baru 

pada anak. Semakin banyak kosa kata yang anak miliki maka akan semakin 

cepat anak membaca dan menulis. Tidak hanya memiliki banyak kosa kata, 

dengan bernyanyi anak memiliki kosa kata sekaligus juga mengetahui makna 

dari kata tersebut. Kegiatan bernyanyi yang dilakukan dengan riang, gembira, 
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gerakan tubuh dan menyenangkan memberi berbagai manfaat pada anak, 

yaitu meningkatkan kemampuan bahasa dan mengembangkan aspek lain, 

seperti sosial, dan motorik.  

Guru menjadi model bagi anak untuk belajar. Anak banyak belajar 

dengan cara mencontoh perilaku orang lain. Hal ini sesuai dengan teori 

belajar sosial oleh Albert Bandura yang mengatakan bahwa informasi dari 

lingkungan tentang suatu perilaku atau kegiatan ditransfer anak menjadi 

bentuk simbolis dengan cara meniru. Oleh karena itu, meniru merupakan 

bukti anak belajar dan mencoba menampilkannya dan menjadi sama. 

Dengan demikian, peran guru sangat besar pada proses belajar anak. Guru 

yang percaya diri akan menjadikan anak percaya diri. Guru yang kreatif akan 

menjadikan anak lebih kreatif. Keberhasilan proses pembelajaran melalui 

kegiatan bermain motorik kreatif ini ditunjang pula dengan kemampuan guru 

menjadi model yang baik untuk anak-anak. 

Pada saat proses pembelajaran sedang berlangsung, guru 

memperbanyak penguatan dan mengurangi intervensi. Pembelajaran untuk 

anak usia dini, bentuk disiplin perlu diberikan sebagai cara untuk 

mempertegas perilaku yang diinginkan dan menghilangkan perilaku yang 

tidak diinginkan. Papalia, dkk, mengatakan bentuk penerapan disiplin 

berdasarkan teknik behavioris membaginya menjadi dua yaitu penguatan dan 
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hukuman5. Untuk anak usia dini penguatan dapat lebih efektif digunakan 

karena menghindari kekerasan terhadap fisik anak dan memicu perilaku 

agresif yang lain. Keberhasilan pembelajaran dipengaruhi pula oleh bentuk 

kedisplinan tersebut. Kelas yang tidak kondusif untuk belajar seperti, gaduh, 

tidak tertib, tidak antri bicara, membuat anak-anak tidak mampu menyerap 

pembelajaran secara maksimal. Pemberian stiker bintang pada anak yang 

menunjukkan perilaku baik dan diharapkan menegaskan kepada anak bahwa 

apa yang dilakukan adalah baik dan dapat diterima secara sosial. Demikian 

pula sebaliknya, jika anak berperilaku buruk maka tidak akan mendapat 

hadiah. Guru memberi anak stiker bintang, tersenyum, memberi jempol, 

pujian, pelukan, belaian, dan perhatian merupakan bentuk penguatan 

eksternal yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri anak. Strategi ini 

kemudian memampukan guru untuk menciptakan variasi dalam mengelola 

kelas. 

Dalam konsep kreativitas Mayesky6 mengatakan bahwa pemberian 

penguatan kepada anak sangat penting untuk membantu anak 

mengekpresikan kreativitasnya. Menurutnya penguatan juga merupakan 

kebutuhan dasar untuk anak memulai aktivitas kreatifnya dan sebagai 

penguatan bagi mereka untuk dapat berkreasi terus menerus. Keinginan 

                                                             
5 Papalia,dkk. Pp. 390 

6
 Mayesky, pp.7-16 
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untuk terus menerus berusaha sampai berhasil dibutuhkan setiap anak dalam 

proses pembelajaran agar lebih efektif. Namun jika intervensi terus menerus 

diberikan guru pada anak maka anak tidak akan berusaha untuk 

melakukannya lagi.  

Dengan demikian, faktor-faktor tersebut mampu meningkatkan 

kemampuan baca-tulis permulaan pada anak TK B. Keberhasilan ini 

melibatkan guru sebagai perancang sekaligus pelaksana dalam proses 

pembelajaran.  

 

E. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Keterbatasan penelitian 

disebabkan karena peneliti kurang teliti dalam melakukan setiap tahapan dan 

pada saat proses penelitian yang sedang berlangsung. Adapun keterbatasan 

tersebut antara lain dijabarkan sebagai berikut: 

1. Jumlah pertemuan/tindakan 

Penelitian ini dilakukan ketika kelas pada semester genap akan berakhir. 

Hal ini mempengaruhi fokus guru dalam melakukan persiapan dan 

pemilihan kegiatan karena guru juga harus mempersiapkan perpisahan 

kelas, membuat laporan perkembangan anak, dan mengumpulkan 

portofolio.  Peneliti berharap penelitian ini dapat dilakukan dalam jumlah 

waktu yang lebih panjang dan memaksimalkan perhatian guru untuk 

melakukan perencanaan dan pelaksanaan dalam prosesnya. Dengan 
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demikian, peningkatan kemampuan baca-tulis pada anak akan 

menunjukkan hasil yang lebih baik.   

2. Kondisi fisik anak 

Selama penelitian dilakukan, beberapa anak sering tidak masuk sekolah 

karena penyakit cacar. Pada awalnya hanya menulari satu anak, 

kemudian menulari semua anak. Kegiatan ini mengurangi waktu 

pertemuan pemberian tindakan yang diberikan guru pada anak. Ketika 

anak masuk kelas, kondisi fisik anak belum begitu sempurna karena 

masih dalam tahap penyembuhan sehingga proses pembelajaran kurang 

optimal diserap oleh anak. Kondisi tersebut secara langsung 

mempengaruhi anak dalam belajar dan kondisi kelas secara keseluruhan.  


