
BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di TK Sion Blora yang terletak di Jl. Tentara Pelajar No. 9 , 

Kelurahan Tempelan, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora. Berdiri sejak tanggal 18 

Oktober 1954. Penelitian dilaksanakan pada anak usia 5-6 tahun yaitu di kelompok TK B 

yang berjumlah 14 anak terdiri dari 4 anak laki-laki dan 10 anak perempuan. Ruang kelas 

TK B ini tidak begitu luas namun dalam ruangan tertata rapi. Anak-anak duduk diatas 

kursi yang membentuk kelompok dalam satu meja. Satu meja berisi 4-5 anak dan meja 

guru berada di depan dekat papan tulis. Proses belajar di TK Sion dilakukan secara 

klasikal. 

B. Deskripsi Kondisi Awal Sebelum Penelitian  

Sebelum penelitian ini dilakukan, peneliti melakukan kegiatan bersama guru kelas 

untuk mengetahui kondisi awal sebelum diadakannya tindakan sehingga peneliti dapat 

mengukur sejauhmana tingkat keberhasilan penelitian tindakan kelas ini. Berdasarkan 

pengamatan, maka dapat dilihat kemampuan pengenalan huruf siswa TK B Sion Blora 

berdasarkan 4 indikator yaitu menunjukan bentuk-bentuk simbol (pra menulis), membuat 

gambar dengan berbagai coretan/tulisan yang sudah berbentuk huruf/kata, menulis huruf 

dari namanya sendiri dan yang terakhir mencocokan huruf dengan gambar. Pengamatan 

dilakukan menggunakan lembar observasi, dengan skor 4 untuk kategori baik dalam 

pengenalan simbol huruf, skor 3 untuk kategori cukup dalam pengenalan simbol huruf, 

skor 2 untuk kategori kurang dalam pengenalan simbol huruf dan skor 1 untuk kategori 

belum baik dalam pengenalan simbol huruf. Berikut tabel hasil observasi kemampuan 

mengenal simbol huruf sebelum diadakan tindakan.  

 

 



 

Tabel 4.1 Hasil Observasi Kemampuan Pengenalan Huruf Anak Pra Siklus 

No  Indikator Baik Cukup Kurang Sangat 

Kurang 

F  % F  % F  % F  % 

1. Menunjukan bentuk-bentuk 

simbol (pra menulis) 

1 7,14 6 42,86 7 50 0 0 

2. Membuat gambar dengan 

berbagai coretan/tulisan yang 

sudah berbentuk huruf/kata 

0 0 5 35,71 4 28,57 5 35,71 

3. Menulis huruf-huruf dari 

namanya sendiri 

5 35,71  4 28,57 5 35,71 0 0 

4. Mencocokan huruf dengan 

gambar 

2 14,29 8 57,14 4 28,57 0 0 

 Rata-rata ketercapaian 

(frekuensi)  

14,29 

(2) 

41,07 

(6) 

35,71 

(5) 

8,93 

(1) 

 

 Dari tabel 4.1 dapat dilihat bahwa dari 14 anak yang menjadi subjek penelitian 

kemampuan mengenal huruf yang meliputi empat indikator menunjukan masih banyak 

anak yang belum memenuhi di kategori baik dalam kemampuan mengenal huruf. Rata-

rata kemampuan mengenal huruf di pra siklus didapatkan 14,29%  atau 2 anak dalam 

kategori baik sedangkan 85,71% atau 12 anak lainnya masih memerlukan bantuan. 

Keadaan demikian dijadikan sebuah alasan diadakannya tindakan untuk meningkatakan 

kemampuan mengenal huruf melalui bermain kotak pintar. 

 

C. Deskripsi Data Kemampuan Mengenal Huruf Siklus I 

Penelitian dalam siklus I terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengamatan 

dan refleksi, dimana pada siklus I di adakan tiga kali pertemuan. Pertemuan yang pertama 

dilaksanakan pada tanggal 11/04/2018, pertemuan kedua pada tanggal 13/04/2018 dan 

pertemuan ketiga pada tanggal 16/04/2018. Berikut merupakan deskripsi penelitian siklus 

I: 



 

a. Tahap Perencanaan  

1) Menyusun Kegiatan Harian  

Rencana kegiatan harian disusun oleh peneliti dan guru kelas karena pada sekolah 

ini RKH sudah dibuat diawal semester, oleh sebab itu peneliti mencari waktu yang tepat 

untuk melakukan tindakan sesuai dengan RKH milik sekolah. Peneliti membuat sebanyak 

3 RKH untuk 3 kali pertemuan dalam satu siklus ini. Tindakan yang dilakukan yaitu 

menggunakan permainan kotak pintar untuk meningkatkan kemampuan mengenal huruf. 

Anak akan diajak bermain kotak pintar kemudian anak akan diberi kegiatan untuk 

mengetahui kemampuan mengenal huruf setelah bermain kotak pintar. Media kotak 

pintar dibuat sesuai dengan tema yang sedang berlangsung yaitu negaraku.  

2) Menyiapkan Instrumen  

Instrumen dibuat berupa lembar observasi yang digunakan untuk mencatat hasil 

pengamatan selama pemberian tindakan berlangsung, kemampuan mengenal huruf anak 

akan dicatat sesuai dengan sskor kriteria keberhasilan. 

b. Tahap Tindakan  

Tahapan siklus I dilaksanakan dan dibantu oleh guru kelas untuk melaksanakan 

kegiatan pembelajaran sesuai dengan rencana kegiatan harian (RKH) yang telah 

disiapkan, dan melakukan pengenalan huruf dengan permainan kotak pintar. Berikut 

penjabaran pelaksanaan tindakan. 

1) Siklus I Pertemuan Pertama 

Pelaksanaan dilakukan pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 dengan tema 

Negaraku. 

- Kegiatan awal  

Anak diajak untuk memuji Tuhan setelah itu doa renungan dilanjut bermain 

estafet membawa gambar burung garuda dan guru menjelaskan tentang lambang negara. 



 

- Kegiatan inti  

Anak-anak diajak untuk menggunting gambar lambang negara yang dijadikan 

sebagai puzzle. Setelah kegiatan pertama selesai anak-anak lanjut untuk kegiatan kedua 

yaitu meronce.  Bagi anak-anak yang sudah menyelesaikan pekerjaan kedua anak-anak 

diajak untuk bermain kotak pintar. Permainan ini dilakukan secara bergantian dari satu 

kelompok yaitu kelompok tempat duduk. Kotak pintar di letakan di bawah papan tulis. 

Anak-anak yang akan bermain harus maju perkelompok tempat duduk. Dalam permainan 

ini anak mengambil salah satu gambar yang ada di dalam kotak pintar lalu anak mencari 

kartu huruf seperti yang ada di tulisan gambar tersebut. 

- Kegiatan akhir  

Dalam kegiatan akhir ini anak-anak diijinkan untuk bermain bebas di luar ruangan 

maupun didalam runagan sesuai kesepakatan diawal. Setelah anak-anak selesai bermain, 

anak-anak mulai makan bersama dan masuk ke kelas. Di dalam kelas anak-anak tanya 

jawab dengan peneliti. Disini peneliti membuka kembali kotak pintar dan mengambil 

beberapa huruf yang ditunjukan kepada anak-anak dan anak menjawabnya. 

- Hasil observasi  

Dalam kegiatan siklus I pertemuan pertama didapatkan anak-anak berebut 

bermain kotak pintar, sehingga anak yang sedang bermain kotak pintar tidak dapat fokus 

memahami huruf-huruf yang telah dipelajari. Hasil dari siklus I pertemuan pertama dapat 

dilihat dalam tabel berikut:  

 

 

 

 

 



 

Tabel 4.2 Tindakan Siklus I Pertemuan Pertama 

 

 

 

Pada tabel 4.2 tersebut dapat diketahui bahwa, hasil presentase pencapaian dalam 

kategori baik stelah di rata-rata sejumlah 4 anak atau 30,36% dalam kategori baik 

sedangkan 10 anak atau 69,64%  lainnya masih memerlukan bantuan. 

2) Siklus I Pertemuan Kedua  

Pelaksanaan dilakukan pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 dengan tema 

Negaraku. 

- Kegiatan awal  

Seperti biasa dalam kegiatan awal anak-anak diajak untuk memuji Tuhan dan 

dilanjutkan doa renungan setelah itu berdiskusi tentang dasar negara 

- Kegiatan inti  

Dalam kegiatan inti anak-anak menulis angka 1-10 yang sudah di berikan contoh 

oleh guru. Kegiatan kedua mengerjakan buku latihan dan meneruskan meronce. 

- Kegiatan akhir 

Indikator Kategori 

Baik Cukup Kurang Sangat 

Kurang 

F % F % F % F % 

1 3 21,42 7 50 4 28,57 0 0 

2 0 0 6 42,86 4 28,57 4 28,57 

3 9 64,29 0 0 5 35,71 0 0 

4 5 35,71 5 35,71 4 28,57 0 0 

Rata-rata 

(frekuensi) 

30,36% 

(4) 

32,14% 

(5) 

30,36% 

(4) 

7,14% 

(1) 



Seperti biasa diakhir kegiatan anak-anak dibebaskan untuk bermain di dalam atau 

pun diluar ruangan sesuai dengan kesepakatan. Setelah bermain anak-anak makan 

bersama dan masuk kelas untuk tanya jawab kepada guru dan menceritakan kembali 

kegiatan yang telah dilakukan. 

- Kegiatan tambahan  

Dalam kegiatan tambahan ini dilakukan setiap hari jumat sebagai tambahan 

belajar untuk pengenalan huruf bagi siswa TK B di TK Sion Blora. Peneliti mengambil 

kesempatan untuk masuk mengisi dengan memberikan kegiatan beramin kotak pintar. 

Dalam kegiatan ini masih menggunakan tema negaraku. Dalam kotak pintar terdapat 

gambar peta dan bertulisakan kata indonesia anak-anak setiap kelompoknya bermain 

untuk merangkai huruf menjadi satu kata yaitu indonesia. 

- Hasil Observasi  

Dalam siklus I pertemuan kedua ini anak-anak sudah tidak berebut karena peneliti 

menegaskan bahwa yang bermain harus bergantian setiap kelompoknya. Namun masih 

ada beberapa anak yang asik bermain sendiri pada saat menunggu giliran. Hasil dari 

siklus I pertemuan kedua dapat dilihat dalam tabel berikut:  

Tabel 4.3 Tindakan Siklus I Pertemuan kedua  

 

 

 

 

 

 

 

Indikator Kategori 

Baik Cukup Kurang Sangat 

Kurang 

F % F % F % F % 

1 6 42,86 5 35,71 3 21,42 0 0 

2 0 0 9 64,29 3 21,42 2 14,29 

3 11 78,57 3 21,42 0 0 0 0 

4 8 57,14 4 28,57 2 14,29 0 0 

Rata-rata 

(frekuensi) 

44,64% 

(6) 

37,50% 

(5) 

14,28% 

(2) 

3,57% 

(1) 



 

Pada tabel 4.3 tersebut dapat diketahui bahwa, hasil presentase pencapaian dalam 

kategori baik stelah di rata-rata sejumlah 6 anak atau 44,64% dalam kategori baik 

sedangkan 8 anak  atau 55,36% lainnya masih memerlukan bantuan. 

3) Siklus I Pertemuan Ketiga  

Pelaksanaan dilakukan pada hari Senin tanggal 16 April 2018 dengan tema 

Negaraku. 

- Kegiatan awal  

Seperti biasa dalam kegiatan awal anak-anak diajak untuk memuji Tuhan dan 

dilanjutkan doa renungan setelah itu berdiskusi tentang dasar negara 

- Kegiatan inti  

Dalam kegiatan inti di hari senin anak-anak diajarkan bahasa inggris oleh guru 

bahasa setelah pelajaran bahasa inggris anak-anak diajarkan untuk menyebutkan butir-

butir pancasila. Kegiatan kedua anak-anak bermain kotak pintar dalam kegiatan ini 

peneliti memberikan kotak pintar ke atas meja kelompok yang dipilih oleh peneliti lalu 

anak-anak bermain secara bergantian. Setelah bermain kotak pintar anak-anak 

mengerjakan buku latihan dan diberi waktu untuk menggambar bebas bagi anak yang 

sudah selesai mengerjakan buku latihan. 

- Kegiatan akhir  

Dalam jegiatan akhir anak-anak bermain dan makn bersama dilanjut masuk 

kedalam kelas. Di delam kelas peneliti meminta anak untuk menyebutkan huruf yang 

sudah dipahami anak dan anak mencari kartu huruf yang ada di dalam kotak pintar 

sembari itu guru peneliti juga mengenalkan beberapa huruf dengan kartu huruf yang ada 

di dalam kotak pintar. 

- Hasil observasi  



Dalam siklus I pertemuan ketiga ini memperlihatkan bahwa anak-anak sudah mau 

mengikuti aturan dalam bermain kotak pintar serta menunggu giliran. Hasil dari siklus I 

pertemuan ketiga dapat dilihat dalam tabel berikut: 

 

 

 

Tabel 4.4 Tindakan Siklus I Pertemuan ketiga  

 

 

 

 

 

 

 

Pada tabel 4.4 tersebut dapat diketahui bahwa, hasil presentase pencapaian dalam 

kategori baik stelah di rata-rata sejumlah 8 anak atau 60,71% dalam kategori baik 

sedangkan 6 anak atau 39,29 lainnya masih memerlukan bantuan. 

 

a. Pengamatan  

Kegiatan ini dilakukan saat pelaksanaan tindakan berlangsung. Pengamatan ini 

dilakukan untuk mencari tahu hasil dari pemberian tindakan berupa permaian kotak pintar 

untuk meningkatkan kemampuan mengenal huruf. Pengamatan dilakukan dengan 

Indikator Kategori 

Baik Cukup Kurang Sangat 

Kurang 

F % F % F % F % 

1 8 57,14 5 35,71 1 7,14 0 0 

2 3 21,43 5 35,71  35,71 1 7,14 

3 12 85,71 2 14,29 0 0 0 0 

4 11 78,57 3 21,43 0 0 0 0 

Rata-rata 

(frekuensi) 

60,71% 

(8) 

26,79% 

(4) 

10,71% 

(2) 

1,79% 

(0) 



menggunakan lembar observasi. Berdasarkan pengamatan siklus pertama dari tiga kali 

pertemuan diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4.5  Hasil Observasi Kemampuan Mengenal Huruf Dalam Kategori Baik Di 

Siklus I 

Siklus I 

Presentase (%) Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 3 

30,36 44,64 60,71 

 

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui tingkat pencapain mengenal huruf di siklus 

I pada pertemuan pertama menunjukan bahwa 30,36% anak tergolong pada kategori baik 

sedangkan pada pertemuan kedua menunjukan 44,64% anak dalam kategori baik dan 

pada pertemuan ketiga terdapat 60,71% anak tergolong dalam kondisi baik. Dalam siklus 

I ini terdapat tiga kali pertemuan dengan setiap pertemuannya mengalami peningkatan. 

Berikut ini gambar peningkatan kemampuan mengenalkan huruf dalam bentuk grafik 

disetiap pertemuan: 

Gambar 4.1 Kemampuan Mengenal Huruf Setelah Siklus I 

 

b. Refleksi Siklus I 
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Refleksi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah evaluasi terhadap proses 

pembelajaran pada saat dilakukan tindakan di siklus I. Berdasarkan hasil dari refleksi di 

siklus I menunjukan bahwa pengenalan huruf bagi anak usia 5-6 tahun belum semuanya 

berkembang secara optimal. Hal ini terlihat pada sikus I hasil semua indikator belum 

mencapai angka diatas 90%. Oleh karena itu akan dilakukan tindakan di siklus II. 

Penulis menganalisis kendala yang muncul pada tindakan di siklus I. Adapun 

kendalanya adalah sebagai berikut: 

1) Pada saat permainan berlangsung ada anak yang menunggu untuk bergantian bermain, 

khususnya anak kelompok lain. 

2) kartu huruf yang ada dalam kotak pintar mudah robek karena terbuat dari kertas tipis 

dan hanya dilapisi dengan isolasi bening. 

Dari kedua kendala tersebut peneliti melakukan perbaikan agar dapat terjadi 

peningkatan yang signifikan terhadap kemampuan mengenal huruf anak pada siklus II. 

Langkah-langakah yang akan dilakukan untuk perbaikan pada siklus II adalah sebagai 

berikut: 

1) Peneliti menambahkan 2 kotak pintar lagi supaya setiap kelompok mendapatkan satu 

kotak pintar sehingga pada saat bermain tidak menunggu giliran dari kelompok lain. 

2) Peneliti membuat ulang kartu huruf dengan menggunakan kertas yang tebal dan di 

laminating supaya tidak mudah robek.  

 

D. Deskripsi Data Kemampuan Mengenal Huruf Siklus II 

Penelitian dalam siklus II terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengamatan 

dan refleksi, dimana pada siklus II akan di adakan tiga kali pertemuan. Pertemuan yang 

pertama dilaksanakan pada tanggal 18/04/2018, pertemuan kedua pada tanggal 

19/04/2018 dan pertemuan ketiga pada tanggal 20/04/2018. Berikut merupakan deskripsi 

penelitian siklus II: 

a. Tahap Perencanaan  



1) Menyusun Kegiatan Harian  

Rencana kegiatan harian disusun oleh peneliti dan guru kelas karena pada sekolah 

ini RKH sudah dibuat diawal semester seperti yang terjadi pada tindakan siklus I, oleh 

sebab itu peneliti mencari waktu yang tepat untuk melakukan tindakan sesuai dengan 

RKH milik sekolah. Peneliti membuat sebanyak 3 RKH untuk 3 kali pertemuan dalam 

siklus II ini. Tindakan yang dilakukan yaitu menggunakan permainan kotak pintar untuk 

meningkatkan kemampuan mengenal huruf. Anak akan diajak bermain kotak pintar 

kemudian anak akan diberi kegiatan untuk mengetahui kemampuan mengenal huruf 

setelah bermain kotak pintar. Media kotak pintar dibuat sesuai dengan tema yang sedang 

berlangsung yaitu negaraku.  

2) Menyiapkan Instrumen  

Instrumen dibuat berupa lembar observasi yang digunakan untuk mencatat hasil 

pengamatan selama pemberian tindakan berlangsung, kemampuan mengenal huruf anak 

akan dicatat sesuai dengan sskor kriteria keberhasilan. 

Dalam siklus II peneliti melakukan kegiatan lain pada tahap pelaksanaan tindakan, 

yaitu perbaikan terhadap beberapa masalah yang terjadi pada siklus I. Perbaikan yang 

dilakukan adalah: 

a) Anak-anak yang akan bermain ada 3 kelompok setiap kelompok berisi 4-5 anak. 

Dalam setiap kelompok akan di berikan masing-masing satu kotak pintar sehingga 

tidak ada yang menunggu giliran dari kelompok lain. 

b) Kartu yang digunakan sudah mengalami perbaikan dengan menggunakan kertas yang 

lebih tebal dan dilaminating sehingga tahan lama dan tidak mudah robek. 

 

b. Tahap Tindakan  

Tahapan siklus I dilaksanakan dan dibantu oleh guru kelas untuk melaksanakan 

kegiatan pembelajaran sesuai dengan rencana kegiatan harian (RKH) yang telah 



disiapkan, dan melakukan pengenalan huruf dengan permainan kotak pintar. Berikut 

penjabaran pelaksanaan tindakan. 

1) Siklus II Pertemuan Pertama 

Pelaksanaan dilakukan pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 dengan tema 

Negaraku. 

- Kegiatan awal  

Anak diajak untuk memuji Tuhan setelah itu doa renungan dilanjut menyebutkan 

kesenian lokal yang ada di kota blora (barongan, wayang) 

- Kegiatan inti  

Anak-anak diajak untuk menjumlahkan bendera yang sudah disediakan guru 

kelas. Setelah kegiatan tersebut selesai anak mengerjakan buku latihan yang sudah 

disediakan sekolah. Kegiatan selanjutnya adalah bermain kotak pintar, anak-anak dengan 

kelompok masing-masing maju kedepan kelas dan mulai untuk bermain kotak pintar. 

Pada saat bermain peneliti bergantian mendampingi setiap kelompok setelah itu peneliti 

memberikan lembar kerja untuk dikerjakan. Kegiatan yang terakhir adalah membuat 

karya seni berupa pigura. 

- Kegiatan akhir  

Dalam kegiatan akhir ini anak-anak diijinkan untuk bermain bebas di luar ruangan 

maupun didalam runagan sesuai kesepakatan diawal. Setelah anak-anak selesai bermain, 

anak-anak mulai makan bersama dan masuk ke kelas. Di dalam kelas anak-anak tanya 

jawab dengan peneliti. Disini peneliti membuka kembali kotak pintar dan mengambil 

beberapa huruf yang akan diurutkan bersama-sama dengan anak sesuai abjad. 

- Hasil observasi  

Dalam tindakan disiklus II ini peneliti menambahkan 2 kotak pintar dalam 

berlangsungnya proses tindakan sehingga anak-anak mendapatkan 1 kotak pintar dalam 

tiap kelompoknya. Pada saat proses tindakan berlangsung masih ada anak yang berjalan-



jalan ke kelompok lain sehingga dalam satu kelompok dengan satu kotak pintar terisi 5-6 

anak membuat anak-anak tidak maksimal dalam bermain.Hasil dari siklus II pertemuan 

pertama dapat dilihat dalam tabel berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.6 Tindakan Siklus II Pertemuan pertama 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indikator Kategori 

Baik Cukup Kurang Sangat 

Kurang 

F % F % F % F % 

1 10 71,42 4 28,57 0 0 0 0 

2 9 64,29 2 14,30 3 21,43 0 0 

3 12 85,71 2 14,29 0 0 0 0 

4 12 85,71 2 14,29 0 0 0 0 

Rata-rata 

(frekuensi) 

76,78% 

(11) 

17,90% 

(2) 

5,36% 

(1) 

0 

(0) 



Pada tabel 4.6 tersebut dapat diketahui bahwa, hasil presentase pencapaian dalam 

kategori baik stelah di rata-rata sejumlah 11 anak atau 76, 78% dalam kategori baik 

sedangkan 3 atau 23,22% anak lainnya masih memerlukan bantuan. 

2) Siklus II Pertemuan Kedua  

Pelaksanaan dilakukan pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 dengan tema 

Negaraku. 

- Kegiatan awal  

Seperti biasa dalam kegiatan awal anak-anak diajak untuk memuji Tuhan dan 

dilanjutkan doa renungan setelah itu berdiskusi tentang kesenian dan makan khas Kota 

Blora (barongan, wayang, sate Blora) 

- Kegiatan inti  

Dalam kegiatan inti anak-anak diajarkan tentang bentuk-bentuk geometri beserta 

perbedaanya. Kegiatan yang kedua menebalkan tulisan yang ada di buku latihan yang 

sudah disediakan oleh sekolah. Kegiatan yang terakhir diisi dengan bermain kotak pintar 

seperti pada pertemuan yang pertama setelah itu anak-anak diajak untuk merangkai huruf 

yang menjadi sebuah kata yang akan ditempel ke buku tugas anak.  

- Kegiatan akhir 

Seperti biasa diakhir kegiatan anak-anak dibebaskan untuk bermain di dalam atau 

pun diluar ruangan sesuai dengan kesepakatan. Setelah bermain anak-anak makan 

bersama dan masuk kelas untuk tanya jawab kepada guru dan menceritakan kembali 

kegiatan yang telah dilakukan. 

- Hasil observasi  

Dalam tindakan disiklus II di pertemuan kedua ini peneliti melihat anak-anak mau 

bermain dengan baik di kelompok masing-masing. Hasil dari siklus II pertemuan kedua 

dapat dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel 4.7 Tindakan Siklus II Pertemuan Kedua 



 

 

 

 

 

 

 

 

Pada tabel 4.7 tersebut dapat diketahui bahwa, hasil presentase pencapaian dalam 

kategori baik stelah di rata-rata sejumlah 12 anak atau 85,68% dalam kategori baik 

sedangkan 2 anak atau 14,28% lainnya masih memerlukan bantuan.  

3) Siklus II Pertemuan Ketiga  

Pelaksanaan dilakukan pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 dengan tema 

Negaraku. 

 

- Kegiatan awal  

Seperti biasa dalam kegiatan awal anak-anak diajak untuk memuji Tuhan dan 

dilanjutkan doa renungan setelah itu berdiskusi kesenian dan makanan khas kota blora 

dilanjutkan tanya jawab tentang kota Blora. 

- Kegiatan inti  

Dalam kegiatan inti anak-anak akan mewarnai bendera merah putih kemudian 

gambar yang telah diwarnai digunting sesuai pola dan ditempel ke buku tugas yang sudah 

disediakan sekolah. Kegiatan selanjutnya pengenalan komputer oleh guru komputer. 

Indikator Kategori 

Baik Cukup Kurang Sangat 

Kurang 

F % F % F % F % 

1 11 78,57 3 21,42 0 0 0 0 

2 11 78,57 3 21,42 0 0 0 0 

3 14 100 0 0 0 0 0 0 

4 12 85,71 2 14,29 0 0 0 0 

Rata-rata 

(frekuensi) 

85,68% 

(12) 

14,28% 

(2) 

0% 

(0) 

0% 

(0) 



- Kegiatan akhir  

Dalam jegiatan akhir anak-anak bermain dan makan bersama dilanjut masuk 

kedalam kelas. Doa untuk pulang dan salam, dilanjutkan kegiatan tambahan. 

- Kegiatan tambahan 

 Di delam kelas peneliti meminta anak untuk menyebutkan huruf yang sudah 

dipahami anak dan anak mencari kartu huruf yang ada di dalam kotak pintar sembari itu 

peneliti juga mengenalkan beberapa huruf dengan kartu huruf yang ada di dalam kotak 

pintar. Setelah peneliti selesai mengenalkan ulang anak-anak diminta untuk bermain 

kotak pintar dengan kelompok masing-masing dan kotak pintar yang sudah dibagikan 

perkelompok dan peneliti memberikan kegiatan untuk dikerjakan anak-anak sebelum 

pulang. 

- Hasil observasi  

Dalam tindakan disiklus II di pertemuan ketiga ini peneliti melihat anak-anak mau 

bermain dengan baik di kelompok masing-masing. Hasil dari siklus II pertemuan ketiga 

dapat dilihat dalam tabel berikut: 

 

 

 

Tabel 4.8 Tindakan Siklus II Pertemuan Ketiga 

Indikator Kategori 

Baik Cukup Kurang Sangat 

Kurang 

F % F % F % F % 

1 12 85,71 2 14,29 0 0 0 0 

2 12 85,71 2 14,29 0 0 0 0 



 

 

 

 

 

 

 

 

Pada tabel 4.8 tersebut dapat diketahui bahwa, hasil presentase pencapaian dalam 

kategori baik stelah di rata-rata sejumlah 13 anak atau 92,86% dalam kategori baik 

sedangkan 1 anak  atau 7,15%  lainnya masih memerlukan bantuan.  

 

c. Pengamatan  

Kegiatan ini dilakukan saat pelaksanaan tindakan berlangsung. Pengamatan ini 

dilakukan untuk mencari tahu hasil dari pemberian tindakan berupa permaian kotak pintar 

untuk meningkatkan kemampuan mengenal huruf. Pengamatan dilakukan dengan 

menggunakan lembar observasi. Dari siklus II pertemuan pertama angka presentase rata-

rata keberhasilan anak sudah mencapai ≥90%, namun pada siklus ini tetap menyelesaikan 

sampai ke pertemuan ketiga sehingga pada pertemuan ketiga angka presentase rata-rata 

ketercapaian meningkat menjadi 92,86%. Berdasarkan pengamatan siklus kedua dari tiga 

kali pertemuan diperoleh data sebagai berikut: 

 

 

 

3 14 100 0 0 0 0 0 0 

4 14 100 0 0 0 0 0 0 

Rata-rata 

(frekuensi) 

92,86% 

(13) 

7,15% 

(1) 

0 

(0) 

0 

(0) 



Tabel 4.9  Hasil Observasi Kemampuan Mengenal Huruf Dalam Kategori Baik Di 

Siklus II 

Siklus II 

Presentase (%) Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 3 

76,78 85,68 92,86 

 

Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui tingkat pencapain mengenal huruf di siklus 

I pada pertemuan pertama menunjukan bahwa 76,78% anak tergolong pada kategori baik 

sedangkan pada pertemuan kedua menunjukan 85,68% anak dalam kategori baik dan 

pada pertemuan ketiga terdapat 92,86% anak tergolong dalam kondisi baik. Dalam siklus 

II ini terdapat tiga kali pertemuan dengan setiap pertemuannya mengalami peningkatan. 

Berikut ini gambar peningkatan kemampuan mengenalkan huruf dalam bentuk grafik 

disetiap pertemuan: 

Gambar 4.2 Kemampuan Mengenal Huruf Setelah Siklus II 

 

Setelah diadakan tindakan tersebut dapat dilihat adanya peningkatan dari  pra 

siklus menuju siklus I kemudian ke siklus II.   

c. Refleksi Siklus II 
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Tahap pengamatan yang telah dilakukan dengan melakukan perbaikan pada siklus 

I diperoleh hasil yang lebih baik. Kemampuan anak untuk memperoleh kategori baik 

meningkat secara menyeluruh baik pada kemampuan menunjukan bentuk-bentuk simbol 

(pra menulis), membuat gambar dengan coretan/tulisan yang sudah berbentuk huruf/kata, 

menulis huruf-huruf dari namanya sendiri dan mencocokan huruf dengan gambar.  

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditegaskan bahwa melalui permainan kotak 

pintar dapat meningkatkan kemampuan mengenal huruf anak hingga mencapai 90%. 

Peningkatan kemampuan mengenal huruf sudah sampai target yang telah ditentukan 

sehingga pembelajaran diberhentikan sampai siklus II. Anak-anak yang belum mencapai 

target, perlu adanya dampingan atau penanganan yang tepat oleh guru. Selain itu guru 

perlu melakukan pendekatan kepada orang tua sehingga dapat bekerjasama untuk 

meningkatkan kemampuannya.  

E. Analisis Data Dan Pembahasan  

Berdasarkan pelaksanaan tindakan yang dilaksanakan dalam 2 siklus menunjukan 

adanya peningkatan kemampuan mengenal huruf pada kelompok TK B Sion Blora. 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif, sehingga data yang telah 

terkumpul beruba lembar observasi dihitung secara deskriptif kuantitatif dengan rumus 

yang telah ditentukan untuk melihat presentase keberhasilan tindakan.  

Hasil observasi kemampuan mengenal huruf anak sebelum diadakan tindakan atau 

pra siklus menunjukan bahwa dari 14 anak yang menjadi subjek penelitian kemampuan 

mengenal huruf yang meliputi empat indikator menunjukan masih banyak anak yang 

belum memenuhi di kategori baik dalam kemampuan mengenal huruf. Rata-rata 

kemampuan mengenal huruf di pra siklus didapatkan 14,29% dalam kategori baik 

sedangkan 85,71% masih memerlukan bantuan.  

Hasil observasi kemampuan mengenal huruf anak pada saat pemberian tindakan 

pertama kalinya anak masih belum mampu mengikuti intruksi yang telah diberikan 

peneliti sehingga angka presentase keberhasilan yang dicapai setelah diadakan siklus I 

menunjukan bahwa 30,36% anak tergolong pada kategori baik sedangkan pada 



pertemuan kedua menunjukan 44,64% anak dalam kategori baik dan pada pertemuan 

ketiga terdapat 60,71% anak tergolong dalam kondisi baik.  

Hasil observasi kemampuan mengenal huruf anak pada siklus yang kedua ini 

anak-anak sudah mengikuti aturan yang peneliti sampaikan sehingga angka presentase 

keberhasilan yang dicapai setelah diadakan siklus II menunjukan bahwa 76,78% anak 

tergolong pada kategori baik sedangkan pada pertemuan kedua menunjukan 85,68% anak 

dalam kategori baik dan pada pertemuan ketiga terdapat 92,86% anak tergolong dalam 

kondisi baik.  

Hasil tersebut menunjukan terjadinya sebuah peningkatan dari hasil awal atau pra 

siklus, setelah siklus I dan setelah siklus II. Peningkatan tersebut dapat dilihat melalui 

tabel rata-rata ketercapaian kemampuan mengenal huruf setelah siklus II. 

Tabel 4.10 Rata-Rata Ketercapaian Kemampuan Mengenal Huruf Setelah Siklus II 

Rata-rata ketercapaian 

Pra Siklus Siklus I Siklus II 

14,29% 60,71% 92,86% 

 

Pada tabel 4.10 tersebut dapat diketahui bahwa, hasil presentase pencapaian 

mengenal huruf anak usia 5-6 tahun mengalami peningkatan. Pada pra siklus ke siklus I 

ditunjukan bahwa rata-rata ketercapaian mengalami peningkatan 46,42% dari 14,29% 

menjadi 60,71%. Pada siklus I ke siklus II mengalami peningkatan 32,15% dari 60,71% 

menjadi 92,86%. Berikut ini grafik rata-rata penigkatan mengenal huruf setelah siklus II. 

 

 

 

 



 

 

Gambar 4.3 Rata-Rata Ketercapaian Kemampuan Mengenal Huruf Setelah Siklus 

II 

 

 

Berdasarkan penelitian pencapaian kemampuan mengenal huruf anak mencapai 

kategori baik sampai 92,86% pada siklus II. Kondisi anak-anak dalam belajar mengenal 

huruf melalui metode bermain dengan media kotak pintar terlihat senang dan berantusias. 

Situasi tersebut sangat mendukung dalam proses belajar sehingga anak-anak dengan 

mudah mengenal huruf-huruf dan mampu mencapai kategori baik. 

Kemampuan anak dalam mengenal huruf perlu dikembangkan karena kemapuan 

ini merupakan paling dasar dalam kesiapan baca tulis nantinya. Hal ini sependapat 

dengan Carol Seefelt dan Barbara A. Wasik dalam Trisnawati (2014) yang mengatakan 

bahwa anak-anak yang bisa mengenal huruf dan menyebutkan daftar abjad, dalam belajar 

akan memiliki kesulitan lebih sedikit dari pada anak yang tidak bisa mengenal huruf.  

Berkaitan dengan kemampuan mengenal huruf dalam permainan kotak pintar 

awalnya anak-anak masih kesulitan membedakan huruf. Hal ini sependapat dengan Carol 

Seefelt dan Barbara A. Wasik dalam Trisniwati (2014) yang mengatakan bahwa anak 
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akan mengalami kesulitan untuk membedakan huruf “E” dengan “F”, huruf  “b” dengan 

“d”, huruf “M” dengan “N” itulah sebabnya anak-anak terkadang sulit membedakan 

huruf. 

Penelitian untuk meningkatkan kemampuan mengenal huruf menggunakan 

metode permainan kotak pintar. Metode bermain ini dipilih karena menurut Conny R. 

Semiawan (2008) mengungkapkan bahwa bermain adalah berbagai kegiatan yang 

sebenarnya sengaja dirancang dengan maksud dan tujuan agar anak dapat meningkatkan 

kemampuan tertentu berdasarkan pengalaman belajar. Hal serupa di katakan oleh Suyadi 

& Maulidya dalam Ahmad Zaini, (2015) bahwa dengan bermain anak dapat tertarik 

dengan media permainan dan mudah menyerap informasi baik. Selain itu tujuan 

permainan kotak pintar menurut Harnanto (2016) antara lain adalah meningkatkan daya 

konsentrasi anak, meningkatkan kekreativitasan anak, meningkatakan hasil belajar siswa, 

menciptakan suasana menyenangkan saat belajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


