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ABSTRAK 

 

Risa Azimatul Fatchuriyah, 2014 “Peningkatan Kemampuan 

Komunikasi Anak Usia 3-4 Tahun melalui Permainan Balok Unit di Sentra 

Balok” Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan 

Universitas Negeri Semarang.Pembimbing 1.Amirul Mukminin, S.Pd, M.Kes, 

2.Wulan Adiarti, M.Pd 

Kata kunci: kemampuan komunikasi, balok unit, sentra balok 

Penelitian ini dilatarbelakangi pentingnya anak dapat berkomunikasi, 

bertanya dan menjawab pertanyaan kepada Guru. Kurangnya anak 

berkomunikasi serta keberanian anak untuk menceritakan pengalaman mainnya 

serta kurang lancar menjawab pertanyaan. Permasalahan yang diungkap dalam 

penelitian ini adalah apakah permainan balok unit dapat meningkatkan 

kemampuan komunikasi anak. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian 

ini adalah untuk mengetahui apakah permainan balok unit di sentra balok dapat 

meningkatkan kemampuan komunikasi anak di KB Lab School Universitas 

Negeri Semarang Tahun ajaran 2013/2014. 

Penelitian inimenggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK), yang 

dilaksanakan dalam dua siklus dengan masing-masing siklus terdapat 

perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Sumber data penelitian ini 

adalah anak usia 3-4 tahun di Kelompok Bermain Lab School Universitas 

Negeri Semarang. Melalui permainan balok unit di sentra balok terbukti 

mampu meningkatkan komunikasi anak, yaitu terlihat dari lembar data hasil 

pengamatan pada saat bermain balok di sentra berlangsung. Kemampuan 

komunikasi anak untuk menjawab pertanyaan, mengungkapkan keinginan, 

bertanya meningkat. Pada siklus I diperoleh hasil 33% dan siklus II diperoleh 

hasil 76%.  

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis dalam penelitian ini terbukti dapat meningkatkan kemampuan 

komunikasi anak usia 3-4 tahun di PAUD Lab School Universitas Negeri 

Semarang.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Anak merupakan anugerah dari Sang Pencipta yang diamanahkan 

untuk dirawat, dibimbing dan dididik yang nantinya akan menjadi Sumber 

Daya Manusia masa mendatang untuk melanjutkan perjuangan bangsa dan 

mewujudkan cita-cita bangsa. Pendidikan anak usia dini adalah suatu 

upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir, yang dilakukan 

melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan 

dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam 

memasuki pendidikan lebih lanjut. Pendidikan anak usia dini akan 

memberikan persiapan anak menghadapi masa yang akan datang. 

Bermain merupakan dunia anak. Kegiatan bermain mulai tampak 

sejak bayi berusia tiga atau empat bulan, yang penting bagi perkembangan 

kognitif, sosial dan kepribadian anak pada umumnya. Kegiatan bermain 

yang diarahkan dapat membantu anak belajar, seperti cara bersosialisasi, 

problem solving, negosiasi, manajemen waktu, berada dalam kelompok 

besar atau kecil dan kemampuan komunikasi anak. Salah satu permainan 

yang dapat meningkatkan kemampuan komunikasi anak adalah permainan 

balok.  

Balok adalah salah satu media yang hampir mempunyai variasi 

yang lengkap (tidak terhitung) dan juga sebagai alat permainan yang dapat 

menunjang komunikasi anak. Melalui penggunaan balok anak dapat 
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melatih keterampilan motorik halusnya, berlatih untuk memecahkan 

masalah, bebas berimajinasi, dan menciptakan hal-hal baru, yang itu 

semua dapat dikemukakan lewat komunikasi. Hal lain yang dapat 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan adalah saat anak bermain balok 

anak harus mengenal dan mendapatkan kembali informasi yang tersimpan 

(memori). Anak harus berkreasi dalam pikirannya dan kemudian 

menyusunnya dalam kenyataan dan membangun bangunan yang kompleks 

(Stone, 1993). 

Alexander (2005:28) menyebutkan bahwa permainan balok 

merupakan permainan yang menggunakan aktivitas otot besar dimana 

permainan ini dapat meningkatkan perkembangan koordinasi mata dan 

tangan, melatih keterampilan motorik halus, melatih anak dalam 

pemecahan masalah, permainan yang memberikan anak kebebasan 

berimajinasi, sehingga hal-hal baru dapat tercipta, dan hal ini merupakan 

salah satu aspek dari bagaimana anak mulai mengembangkan 

kemampuannya dalam berinteraksi.  

Komunikasi anak usia 3-4 tahun mulai dapat  berbicara dengan 

menggunakan kalimat sederhana yang terdiri dari 3-4 kata, mampu 

melaksanakan dua perintah lisan secara berurutan dengan benar, senang 

mendengarkan dan menceritakan kembali cerita sederhana dengan urut dan 

mudah dipahami, menyebut nama, jenis kelamin dan umurnya, menyebut 

nama panggilan orang lain, mengerti  bentuk pertanyaan dengan 

menggunakan sapaan, mengapa dan bagaimana, dapat mengajukan 



 
 

    
 

3 

pertanyaan dengan menggunakan kata apa, siapa dan mengapa, dapat 

menggunakan kata depan (di dalam, di luar, di atas, di bawah dan di 

samping). Bermain balok berguna untuk memberi kesempatan 

berkembangnya kemampuan komunikasi anak. Permainan balok unit ini 

akan mendorong anak untuk menciptakan berbagai macam bentuk benda 

seperti rumah, kereta api, terowongan, kolam ikan, sekolah, istana, pasar, 

supermarket, yang kemudian mereka mencoba menjelaskan apa yang telah 

dikerjakannya. Dalam bermain balok diperlukan balok-balok dengan 

berbagai jenis dan ukuran sehingga anak dapat menghasilkan suatu produk 

yang diinginkan.  

Pada kenyataanya, saat peneliti melaksanakan kegiatan 

pembelajaran anak usia 3-4 tahun di KB Lab School Universitas Negeri 

Semarang, peneliti menyadari adanya permasalahan tentang 

perkembangan kemampuan komunikasi anak yang belum maksimal. Dari 

15 anak usia 3-4 tahun ada 12 anak yang belum berani berkomunikasi 

dengan teman atau guru. Ketika bermain anak hanya diam dan belum 

mengkomunikasikan keinginan anak terhadap teman atau guru. Saat 

kegiatan kelompok, bermain bersama anak juga terlihat pasif dengan 

teman. Oleh karena itu, guru menggunakan permainan balok unit di sentra 

balok untuk meningkatkan kemampuan komunikasi anak. Permainan ini 

dilakukan saat kegiatan pembelajaran di sentra. Saat bermain balok, anak 

dapat mengungkapkan keinginan dan berkomunikasi kepada teman atau 

guru.  



 
 

    
 

4 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti memilih judul 

Peningkatan kemampuan komunikasi anak usia 3-4 tahun melalui 

permainan balok unit di sentra balok (Penelitian Tindakan Kelas di KB 

Lab School Universitas Negeri Semarang) 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah yang dirumuskan 

dalam penulisan ini adalah  apakah permainan balok unit di sentra balok 

dapat meningkatkan kemampuan komunikasi anak usia 3-4 tahun di KB 

Lab School Universitas Negeri Semarang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan di atas, maka tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa permainan 

balok unit dapat meningkatkan kemampuan komunikasi anak usia  3 - 4 

tahun di KB Lab School Universitas Negeri Semarang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini dapat diambil manfaat secara teoritis maupun praktis, 

yaitu sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Untuk memperkaya khasanah penelitian ilmiah, terutama pada 

bidang pendidikan untuk anak usia 3-4 tahun tentang meningkatkan 
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kemampuan komunikasi anak uisa 3-4 tahun melalui permainan balok 

unit di sentra balok.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti 

1) Dapat menambah wawasan peneliti dalam memahami pentingnya 

kemampuan komunikasi anak uisa 3-4 tahun melalui permainan 

balok unit di sentra balok di sekolah. 

2) Untuk evaluasi diri dan mempunyai kesadaran untuk 

meningkatkan kemampuan mengajar yang efektif dan efisien. 

3) Sebagai bahan referensi dalam mengajar. 

b. Bagi Sekolah dan Pengajar PG Paud  

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan 

pertimbangan dan evaluasi guru PAUD untuk lebih memahami 

kemampuan komunikasi anak. 

c. Bagi Pembaca 

Dapat menambah wawasan tentang meningkatkan kemampuan 

komunikasi anak usia 3-4 tahun melalui permainan balok unit di 

sentra balok. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Konsep Kemampuan Komunikasi Anak  

1. Pengertian Kemampuan Komunikasi Anak 

Kemampuan merupakan kesanggupan, kecakapan, (KBBI, 

1993:522). Tarigan (1981:15) mengemukakan bahwa keterampilan 

berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau 

kata-kata untuk mengekspresikan, mengatakan serta menyampaikan 

pikiran, gagasan, dan perasaan.  

Istilah komunikasi dalam bahasa Inggris communication berasal 

dari kata latin, yaitu communicare yang berarti memberi (impart). 

Komunikasi merupakan suatu aktivitas, yang merupakan proses 

penyampaian informasi antara individu dengan individu atau individu 

dengan kelompok, melalui sistem simbol yang umum digunakan seperti 

pesan verbal dan tulisan, serta melalui isyarat atau simbol lainnya.  

Pengertian komunikasi menurut Praktiko (1990:21) bahwa 

“Komunikasi adalah suatu pernyataan antara manusia yang bersifat 

umum dengan menggunakan lambang yang dimengerti”. Sedangkan 

pengertian komunikasi menurut Effendi (1988:6) bahwa “komunikasi 

adalah penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk 

memberitahu atau untuk mengubah sikap, pendapat atau pikiran, baik 

langsung secara lisan maupun tidak langsung”.  Menurut Irwin (Kirk, 

1989:244), mengemukakan bahwa komunikasi adalah penyampaian 
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informasi melalui bicara dan bahasa, tekanan, kecepatan, intonasi, 

kualitas suara, pendengaran dan pemahaman, ekspresi muka, dan gerak-

isyarat tangan. 

Evertt M. Rogers (2009) mendefinisikan komunikasi sebagai 

proses yang di dalamnya terdapat suatu gagasan yang dikirimkan dari 

sumber kepada penerima dengan tujuan untuk merubah perilakunya. 

Pendapat senada dikemukakan oleh Theodore Herbert (2004), yang 

mengatakan bahwa komunikasi merupakan proses yang di dalamnya 

menunjukkan arti pengetahuan dipindahkan dari seseorang kepada 

orang lain, biasanya dengan maksud mencapai beberapa tujuan khusus.  

Selain definisi yang telah disebutkan di atas, pemikir 

komunikasi yang cukup terkenal yaitu Wilbur Schramm (2001) 

memiliki pengertian yang sedikit lebih detail. Menurutnya, komunikasi 

merupakan tindakan melaksanakan kontak antara pengirim dan 

penerima, dengan bantuan pesan pengirim dan penerima memiliki 

beberapa pengalaman bersama yang memberi arti pada pesan dan 

simbol yang dikirim oleh pengirim, dan diterima serta ditafsirkan oleh 

penerima (Suranto : 2005). Dikemukakan tahapan normal dalam 

perkembangan komunikasi anak sebagai berikut ini:  

a. Reflexive Vocalization, dari lahir sampai 2 Minggu,This stage is 

charaterized by a majority of reflexive vocalizations such as crying, 

fussing, and vegetative sounds like coughing, burping, and sneezing. 

(Bernthal dan Nicholas, 1994:168). 
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b. Babbling/Vocal play (6 mingggu - 6 bulan). In this period, it seems 

as though babies are testing their vocal apparatus to determine the 

range of vocal qualities they can produce (Bernthal dan Nicholas, 

1994:168). 

c. Lalling (6-9 bulan), dalam tahap ini anak mendengar suara dan 

memproduksi suara terjadi pada hubungan yang tertutup, Self-

imitation: bayi mendengar suaranya sendiri dan mulai 

mengulanginya, Vokalisasi sering digunakan untuk memperoleh 

perhatian, Vokalisasi biasanya mencakup pengulangan suku kata 

konsonan vokal misalnya ma-ma - ma; pa-pa – pa. 

d. Echolalia (9-12 bulan), dalam tahap ini anak meniru suara yang 

dibuat orang lain, suara-suara yang ditiru tidak mempunyai arti, anak 

membangun perbendaharaan suara-suara dan kombinasi suara 

menurut keunikan lingkungannya. 

e. True Speech (12-18 bulan). Usually by the age of 1 year, a child can 

use two word (of his own jargon) with meaning for objects (Khan 

dan Rahman, 2011:67). Anak mengatakan kata pertamanya 

menggunakan bahasa secara sengaja dan bertujuan sebagai alat 

untuk berkomunikasi. Jumlah kosa kata biasanya 2-3 kata pada usia 

16-18 bulan. 

f. Usia 18-24 bulan (0,5 - 2 tahun). Kosa kata oral berkembang antara 

3-50 kata. Pemahaman kosa kata lebih banyak dari pada kosakata 

eskpresif oral. Anak menggunakan kata-kata baru untuk 
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menggeneralisasi misalnya satu kata. Usia 18-24 bulan, mengikuti 

petunjuk sederhana tanpa isyarat atau gesture. Memiliki kosa kata 

lebih dari 20 kata. Menunjuk dirinya dengan namanya. Bicaranya 

hanya dapat dimengerti 50%. 

g. Usia 2-3 tahun, kosa kata meningkat dari 50 sampai 200 kata yang 

dapat dipahami dan menggunakan nada suara yang bertambah tinggi 

dalam menjawab pertanyaan. 

h. Usia 2,5-3 tahun, mengidentifikasi objek dengan menggunakan 

(what do we cut with?). Menggunakan 3-4 kata dalam satu kalimat 

pada usia 3 tahun. Memiliki kosa kata antara 200-300. Mulai dapat 

mengatakan apa yang diinginkannya (aktifitas sederhana dalam 

kalimat yang tidak sempurna). Mulai dapat berkonsentrasi secara 

singkat pada hal-hal sederhana yang diceritakan dari buku cerita. 

Anak usia ini pun mampu mengingat cerita yang anak dengar (Ibung, 

2009:191-192). 

i. Usia 3-4 tahun, menguasai kira-kira 1.250 kata dan terus bertambah 

seiring bertambahnya usia. Mulai mengucapkan kalimat dengan 

jumlah kata lebih dari 4dan mulai mampu mengarang 

cerita/imajinatif (Ibung, 2009:192). 

Definisi kemampuan komunikasi anak  yang telah dikemukakan 

oleh para ahli di atas, maknanya tidak  jauh berbeda, maka dari itu dapat 

kiranya penulis mendefinisikan komunikasi  yaitu suatu proses 
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penyampaian informasi, pikiran, perasaan, gagasan antara individu 

dengan individu lain melalui  pesan verbal atau non verbal. 

 

2. Bentuk-bentuk Komunikasi Anak  

Kemampuan komunikasi merupakan kecakapan atau 

kesanggupan penyampaian pesan, gagasan, atau pikiran kepada orang 

lain dengan tujuan orang lain tersebut memahami apa yang dimaksudkan 

dengan baik, secara langsung lisan atau tidak langsung. 

Menurut Liliweri (Alo:1994) komunikasi dibedakan menjadi dua 

yaitu: 

a. Komunikasi Verbal  

Komunikasi verbal merupakan suatu bentuk komunikasi 

dimana pesan disampaikan secara lisan menggunakan suatu bahasa. 

Komunikasi verbal adalah suatu proses menyampaikan pesan yang 

dilakukan secara lisan melalui suatu percakapan oleh dua orang atau 

lebih sehingga pesan yang disampaikan dapat dipahami. Melalui kata-

kata, anak dapat mengungkapkan perasaan, emosi, pemikiran, 

gagasan, atau maksud mereka, menyampaikan fakta, data, dan 

informasi serta menjelaskannya, saling bertukar perasaan dan 

pemikiran, saling berdebat, dan bertengkar. Ada beberapa unsur 

penting dalam komunikasi verbal, yaitu: 

1) Bahasa  
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Bahasa mempunyai karakteristik sendiri dan memunyai suatu 

struktur hierarki dan pesan/bahasa dapat dibagi menjadi unit 

terkecil dari analisis. Bahasa anak-anak terdiri dari kalimat yang 

terdiri dari elemen terkecil seperti kata dan suara, kedua hal 

tersebut dapat dikombinasikan menjadi suatu ucapan. Bahasa yang 

baik yaitu bahasa yang diproduksi dan dapat dimengerti menjadi 

suatu kesatuan kalimat yang utuh. Jadi, kemampuan berbahasa 

adalah kemampuan seorang individu untuk membuat kata-kata atau 

suara-suara yang dikombinasikan menjadi suatu ucapan/suatu 

kesatuan kalimat utuh yang dapat dimengerti oleh dirinya sendiri 

dan oleh individu lain di sekitarnya. 

Menurut para ahli, ada tiga teori yang membicarakan 

sehingga orang bisa memiliki kemampuan berbahasa. Teori 

pertama disebut Operant Conditioning yang dikembangkan oleh 

seorang ahli psikologi behavioristik yang bernama B. F. Skinner 

(1957). Teori ini menekankan unsur rangsangan (stimulus) dan 

tanggapan (response) atau lebih dikenal dengan istilah S-R. teori ini 

menyatakan bahwa jika satu organisme dirangsang oleh stimuli dari 

luar, orang cenderung akan memberi reaksi. Anak-anak mengetahui 

bahasa karena anak diajarkan oleh orang tuanya atau meniru apa 

yang diucapkan oleh orang lain. 
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Teori kedua ialah teori kognitif yang dikembangkan oleh 

Noam Chomsky. Menurutnya kemampuan berbahasa yang ada 

pada manusia adalah pembawaan biologis yang dibawa dari lahir. 

Teori ketiga disebut Mediating theory atau teori penengah. 

Dikembangkan oleh Charles Osgood. Teori ini menekankan bahwa 

manusia dalam mengembangkan kemampuannya berbahasa, tidak 

saja bereaksi terhadap rangsangan (stimuli) yang diterima dari luar, 

tetapi juga dipengaruhi oleh proses internal yang terjadi dalam 

dirinya. Adapun aspek-aspek pembentukan bahasa anak  sebagai 

berikut:  

a) Aspek fonologi, berkenaan dengan adanya pertumbuhan dan 

produksi sistem bunyi dalam bahasa bagian terkecil dari sistem 

bunyi tersebut dikenal dengan nama fonem yang dihasilkan 

sejak bayi lahir hingga satu tahun.  

b) Aspek morfologis, morfologi berkenaan dengan pertumbuhan 

dan produksi arti bahasa. Bagian terkecil dari bahasa tersebut 

dikenal dengan istilah morfem sebagai contoh anak yang masih 

kecil mengucapkan kalimat “mam” yang artinya “makan”. 

Dengan cara yang tepat anak mempelajari sebuah kata dan 

mengubahnya dengan cara yang benar dengan menggunakan 

kata-kata jamak, awalan dan imbuhan, menggunaan kata yang 

memberi penjelasan pertambahan dan  perbedaan, menggunaan 

kata kerja. Pada anak usia empat tahun biasanya sudah bisa 
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menggunakan bentuk kata jamak secara baik tanpa kesalahan, 

penggunaan imbuhan,  pertambahan - perbedaan, dan kata kerja. 

c) Aspek sintaksis, meletakkan berbagai kata sekaligus menjadi 

kalimat-kalimat yang memiliki tata bahasa yang tepat. Pada dua 

tahun pertama anak tidak melibatkan kata sandang, sifat maupun 

kata keterangan di dalam berkomunikasi. Dengan bertambahnya 

usia anak seiring dengan perkembangan di dalam berbahasa 

mulai melibatkan komponen fonologi maupun morfologi lebih 

banyak perbendaharaan/mengucapkan 3-4 kosa kata. Pada usia 

3 tahun anak menggunakan banyak kosa kata dan tanda tanya 

“apa”, “siapa”, sedangkan pada usia 4 tahun anak mulai pandai 

bercakap-cakap, seperti memberi nama usia, alamat, dan sudah 

mulai memahami waktu.  

d) Aspek semantik (arti bahasa). Semantik dari bahasa Yunani: 

semantikos, memberikan tanda, penting; dari kata sema, tanda, 

adalah cabang linguistik yang mempelajari arti/makna yang 

terkandung pada suatu bahasa, kode, atau jenis representasi lain. 

Dengan kata lain, semantik adalah pembelajaran tentang makna. 

e) Aspek pragmatik. Dalam hal ini anak akan menggunakan bahasa 

dalam konteks yang tepat dan untuk apa.  

2) Kata  

Kosakata merupakan hal penting dalam kegiatan 

berkomunikasi. Kosakata adalah kekayaan kata yang dimiliki oleh 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Yunani
http://id.wikipedia.org/wiki/Tanda
http://id.wikipedia.org/wiki/Linguistik
http://id.wikipedia.org/wiki/Makna
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa
http://id.wikipedia.org/wiki/Kode
http://www.rumpunnektar.com/2013/04/hakikat-kosakata.html
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(terdapat dalam) suatu bahasa yaitu  unsur-unsur bawahan kosakata 

yang meliputi kata, idiom, ungkapan, dan istilah. Menurut Caroll 

Seefelt dan Barbara A.Wasik (2008: 74) karakteristik anak usia 3-4 

tahun mulai menguasai kira-kira 1.250 kata dan terus bertambah 

seiring bertambahnya usia, mulai mampu berpartisipasi dalam 

percakapan, mendengarkan oranglain berbicara dan 

menanggapinya, mulai mengucapkan kalimat dengan jumlah kata 

lebih dari 4 dan mulai mampu mengarang cerita/imajinatif (Ibung, 

2009:192). 

b. Komunikasi Non Verbal  

Komunikasi non verbal adalah komunikasi yang pesannya 

dikemas dalam bentuk non verbal, tanpa kata-kata. Komunikasi non 

verbal adalah kumpulan isyarat, gerak tubuh, intonasi suara, sikap 

dan sebagainya, yang memungkinkan seseorang untuk 

berkomunikasi tanpa kata-kata. Komunikasi nonverbal juga disebut 

bahasa isyarat atau bahasa diam (silent language). Ahli antropologi 

mengungkapkan bahwa sebelum kata-kata ditemukan, komunikasi 

terjadi melalui gerakan badan atau bahasa tubuh (body language). 

Komunikasi non verbal dapat berupa : 

1) Bahasa Tubuh 

Bahasa tubuh yang berupa raut wajah, gerak kepala, gerak 

tangan, gerak-gerik tubuh mengungkapkan berbagai perasaan, isi 

hati, isi pikiran, kehendak dan sikap orang. 
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2) Tanda 

Dalam komunikasi non verbal tanda mengganti kata-kata, 

misalnya, bendera, rambu-rambu lalu lintas darat, laut, udara, 

aba-aba dalam olahraga. 

3) Tindakan atau perbuatan 

Tindakan atau perbuatan ini sebenarnya tidak khusus 

dimaksudkan mengganti kata-kata, tetapi dapat menghantarkan 

makna. Misalnya, menggebrak meja dalam pembicaraan, 

menutup pintu keras-keras pada waktu meninggalkan rumah, 

menekan gas mobil kuat-kuat. Semua itu mengandung makna 

tersendiri. 

4)  Objek 

Objek sebagai bentuk komunikasi non verbal juga tidak 

mengganti kata, tetapi dapat menyampaikan arti tertentu. 

Misalnya, pakaian, aksesoris dandan, rumah, perabot rumah, harta 

benda, kendaraan, hadiah. 

Komunikasi merupakan hal penting dalam kehidupan sehari-hari. 

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa ada dua bentuk komunikasi 

anak yaitu komunikasi verbal ataupun non verbal. Komunikasi verbal 

merupakan penyampaian komunikasi menggunakan kata-kata, bahasa. 

Komunikasi non verbal merupakan penyampaian informasi 

menggunakan isyarat atau gerakan-gerakan bermakna. 
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3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Komunikasi Anak 

Menurut Roger (Setiawan, 2007:67-68) mengatakan bahwa ada dua 

faktor yang berperan dalam pengembangan komunikasi pada anak, antara 

lain: 

a. Faktor internal 

Faktor internal merupakan  fakor yang berasal dari dalam diri 

anak. 

Faktor internal dapat berupa : 

1) Faktor intelegensi 

Anak yang intelegensinya tinggi akan memperlihatkan 

superioritas linguistik, baik dari segi kuantitas maupun dari segi 

kualitas. 

2) Faktor jenis kelamin 

Anak perempuan melebihi anak laki-laki dalam aspek 

bahasa. Namun, perbedaan jenis kelamin ini akan berkurang 

selaras dengan bergulirnya fase perkembangan dan bertambahnya 

usia, sehingga akhirnya perbedaan ini hilang. 

3) Faktor perkembangan motorik 

Tertundanya perkembangan bahasa atau keterlambatan 

merupakan hal yang lumrah pada saat anak mengalami 

perkembangan motorik dengan cepat. 

4) Faktor kondisi fisik 
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Berhubungan dengan perkembangan anak serta gangguan 

penyakit yang berpengaruh pada kelancaran kerja indera. 

Misalnya, anak cacat, atau anak yang kondisi fisiknya lemah. 

5) Faktor kesehatan fisik 

Sangat berhubungan dengan perhatian keluarga terhadap 

jenis makanan yang dikonsumsi, kesehatan indera, serta 

kesehatan rongga hidung yang berpengaruh besar pada daya ingat 

anak. 

b. Faktor eksternal 

Faktor eksternal merupakan faktor yang memengaruhi diluar 

diri anak. 

Faktor eksternal dapat berupa: 

1) Faktor keluarga 

Anak memperoleh tempat yang membuatnya dapat 

memahami bunyi bahasa yang tepat, dapat menyimak dengan 

baik. Keluarga yang memotivasi anak menyediakan lingkungan 

bahasa yang sesuai, maka anak akan lebih maju. Para psikolog 

menyatakan bahwa faktor lingkungan memiliki peran penting 

terhadap perkembangan bahasa anak (Farmawai, 2007:14). 

Anak dapat mentransfer bahasa dari kelompoknya, begitu pula 

sebaliknya. Terkadang anak menguasai puluhan kata dan 

memahami maknanya dengan baik, tetapi dia tidak mampu 

menggunakan sejumlah kata yang membingungkan itu, anak 
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hanya menggunakan beberapa buah kata saat berinteraksi dan 

berkomunikasi dengan orang yang ada di sekitarnya. 

2) Faktor perbedaan status sosial ekonomi.  

Pengaruh faktor sosial ekonomi terhadap kemampuan 

komunikasi anak bersifat relatif. Orang tua dari tingkat sosial 

dan ekonomi yang tinggi tidak menjamin anaknya untuk 

memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Orang tua dari 

status sosial ekonomi yang tinggi yang memiliki kesibukan yang 

luar biasa sehingga lebih banyak membiarkan anaknya 

berinteraksi dengan fasilitas yang tersedia akan mengakibatkan 

kemampuan verbal anak tersebut kurang berkembang.  

Faktor sosial ekonomi akan memengaruhi perkembangan 

bicara dan bahasa anak baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Pengaruh yang langsung berkaitan dengan penyediaan 

lingkungan yang dapat menstimulasi fungsi pengamatan anak. 

Orang tua dengan status sosial ekonomi yang baik, dapat 

memberikan perhatian terhadap kebutuhan anak dan 

menyediakan berbagai fasilitas yang seperti mainan atau buku-

buku bergambar yang bersifat edukatif. Fasilitas tersebut dapat 

menjadi stimulator bagi pengembangan komunikasi anak. 

Pengaruh yang tidak langsung dari status sosial ekonomi 

terhadap kemampuan komunikasi, adalah berkaitan dengan 

penyediaan nutrisi yang memadai bagi pertumbuhan dan 
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perkembangan anak, termasuk fungsi persyarafan dalam otak, 

sehingga anak mampu menerima rangsangan dengan baik secara 

auditori, visual, maupun kinestetik. 

Dari paparan diatas dapat dimengerti bahwa terdapat 

banyak faktor yang akan mempengaruhi kemampuan 

komunikasi anak. Selain faktor dari dalam diri anak, faktor 

lingkungan juga akan berpengaruh terhadap kemampuan 

komunikasi anak. Dengan pemberian rangsangan yang baik oleh 

orang tua dan lingkungan, fasilitas yang cukup memadai maka 

anak akan lebih berkembang kemampuan komunikasinya. 

 

B. Konsep Permainan Balok Unit  

1. Pengertian Permainan Balok Unit  

Bermain adalah hak asasi bagi anak usia dini yang memiliki nilai 

utama dan hakiki pada masa pra sekolah. Menurut Hurlock (1978:320) 

bermain (play) merupakan istilah yang digunakan secara bebas sehingga 

arti utamanya hilang. Arti yang paling tepat ialah setiap kegiatan yang 

dilakukan untuk kesenangan yang ditimbulkannya, tanpa 

mempertimbangkan hasil akhir. Sudono (2006:1) Bermain adalah suatu 

kegiatan yang dilakukan dengan atau tanpa mempergunakan alat yang 

menghasilkan pengertian atau memberikan informasi, memberi 

kesenangan maupun mengembangkan imajinasi pada anak.  



 
 

    
 

20 

Bermain merupakan kegiatan yang terjadi secara alamiah pada 

anak, anak tidak perlu dipaksa untuk bermain. Bermain juga dapat 

digunakan sebagai media untuk meningkatkan keterampilan dan 

kemampuan tertentu pada anak. Joan Freeman dan Utami munandar 

(2010) mendefinisikan permainan sebagai suatu aktifitas yang membantu 

anak mencapai perkembangan yang utuh, baik fisik, intelektual, sosial, 

moral dan emosional. 

Balok sudah mulai dikenal pada abad 17, John Locke (1632-1704) 

yang mengenalkan balok huruf. Maria Montessory (1870-1952) juga 

mendesain balok yang terdiri dari 10 balok yang berukuran mulai dari 1 

cm sampai 10 cm, dan anak-anak dapat menyusunnya menjadi menara 

atau tower. Balok semakin populer pada abad 19, Carroline Pratt (1915) 

membuat sistem balok yang terdiri dari balok dasar dengan proporsi 

1:2:4, sistem balok Pratt digunakan sampai sekarang sebagai standar 

balok untuk PAUD (Ansel, 2002).  

Mitchell (1972:58) mengungkapkan bahwa balok adalah potongan-

potongan kayu yang polos (tanpa cat), sama lebar dan tebalnya dan 

dengan panjang dua kali atau empat kali sama besarnya dengan satu unit 

balok. Sedikit bentuk kurva, bentuk silinder dan setengah dari potongan-

potongan balok juga disediakan, tetapi semua dengan panjang yang sama 

yang sesuai dengan ukuran balok-balok dasar. Balok-balok yang 

ditemukan oleh Caroline Pratt banyak digunakan oleh sekolah-sekolah 

PAUD sekarang, karena permainan balok terbukti sebagai alat yang 
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paling berguna bagi anak dalam bermain dan belajar dalam 

mengekspresikan pengalaman mereka dan memainkannya secara kreatif. 

Hal yang menarik dari permainan balok adalah banyak pengalaman-

pengalaman yang menarik dapat dituangkan anak-anak secara kreatif 

dalam membangun balok-balok tersebut, apalagi dengan didorong atau 

diarahkan guru atau orangtua (Ansel, 2002).  

Kenneth Moyer dan B. Von Haller Gilner berpendapat bahwa 

membangun balok yang tidak berwarna (balok unit) merupakan faktor 

penting dalam pemilihan balok dan dapat meningkatkan kreativitas anak 

(Ansel, 2002:56).  

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

bermain balok merupakan kemampuan dalam kegiatan yang sifatnya 

konstruktif dengan membangun bangunanyang kompleks menggunakan 

balok unit yang dapat meningkatkan perkembangan koordinasi mata dan 

tangan, melatih keterampilan motorik halus, melatih anak dalam 

memecahkan masalah. 

 

2. Manfaat Bermain Balok  

Melalui bermain balok anak dapat mengekspresikan imajinasinya 

yang bersifat abstrak menjadi sesuatu yang konkret dan mendapatkan 

konsep-konsep penting dalam pemecahan masalah matematika dan 

sebagainya. Bermain pembangunan balok di sentra balok juga akan melatih 

kemampuan visual spasial anak. 
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Pendapat Reifel (1984), Philips dan Hanline (1999) mengenai 

manfaat bermain balok yaitu: 

a. Kemampuan berkomunikasi : Komunikasi diperlukan oleh anak 

manakala anak ingin menyatakan pendapat tentang sesuatu yang 

berhubungan dengan bangunan yang sedang dibuat anak. 

b. Kekuatan dan koordinasi motorik halus dan kasar : Balok adalah alat 

bermain yang berguna untuk mengembangkan fisik anak. 

c. Mengembangkan pemikiran simbolik : Membangun balok-balok 

sangat penting bagi perkembangan kognitif anak. 

d. Konsep matematika : Dengan bermain balok anak-anak mengenal 

konsep lebih banyak-lebih sedikit, sama dan tidak sama, konsep 

angka dan bilangan serta sains, seperti menghitung, klasifikasi, 

gravitasi dan stabilisasi. 

Bermain balok juga memiliki beberapa manfaat untuk 

mengembangkan beberapa aspek (Rustika, 2007:67) yaitu, (1) Kognitif 

antara lain klasifikasi, arah, urutan, perbandingan, simbol, berpikir 

divergen dan logis. (2) Matematika, pemahaman tentang area, ukuran, 

ruang, bentuk, angka, peta, pola, estimasi, penambahan dan serasi. (3) 

Sains, pemahaman tentang ukuran berat, tinggi, gaya gravitasi, simetri, 

keseimbangan, tekstur, sebab-akibat, visual spasial. (4) Keaksaraan  

tentang memberi nama, kosa kata, bercerita, struktur kalimat, membuat 

dan menggunakan tanda, menulis dan membaca buku. (5) Motorik 

tentang koordinasi, persepsi visual, orientasi spasial, motorik halus. (6) 
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Sosial emosi dalam hal percaya diri, keberhasilan, inisiatif, kerja sama, 

negosiasi, kompromi, respon, kepemimpinan, dan ekspresi emosi. (7) 

Kreatifitas  dalam pemecahan masalah, menemukan solusi baru dan 

eksplorasi sensori.  

Dari kutipan di atas dapat dimengerti bahwa bermain balok maka 

anak akan berlatih memecahkan masalah, bebas berimajinasi, 

menciptakan hal-hal baru serta mendorong anak untuk berkomunikasi 

ketika anak ingin menyatakan pendapat tentang bangunan yang anak 

buat.  

 

3. Pijakan-pijakan Bermain Balok di Sentra Balok  

Di Sentra Balok, sebelum kegiatan guru memberikan pijakan-

pijakan (dukungan, bantuan, bimbingan, arahan, dan menjelaskan 

harapan-harapannya terhadap anak) yang diberikan guru kepada anak. 

Pijakan-pijakan di sentra balok, antara lain: 

a. Pijakan Lingkungan Main.  

1) Mengelola awal lingkungan main dengan bahan-bahan yang 

cukup. Meliputi jumlah balok yang mencukupi, satu anak 

idealnya membutuhkan 100 buah balok. Balok diklasifikasikan di 

rak dan diberi nama atau tulisan. Disediakan alas balok untuk alas 

bermain balok dan aksesoris bermain balok untuk eksplorasi dan 

pengembangan main balok unit. 
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2) Merencanakan intensitas dan densitas main. Intensitas bermain 

adalah sejumlah waktu yangdibutuhkan anak untuk pengalaman 

dalam tiga jenis main sepanjang hari dan sepanjang tahun. 

Contoh: anak-anak dibolehkan untuk memilih dari serangkaian 

kegiatan main setiap hari yang menyediakan kesempatan untuk 

terlibat dalam main peran, pembangunan, dan sensorimotor. Anak 

boleh eksplorasi dengan balok (main sensorimotor), membangun 

dengan balok unit (main pembangunan) dan setelah bangunan 

selesai ada kesempatan untuk bermain peran mikro di bangunan 

tersebut (main peran). Densitas bermain adalah berbagai macam 

cara setiap jenis main yang disediakan untuk mendukung 

pengalaman anak. Contoh: Anak-anak dapat menggunakan balok 

unit (Pratt), palu dengan paku dan kayu, sisa-sisa bahan bangunan 

dengan lem tembok, dan Lego untuk berlatih keterampilan 

pembangunan terstruktur. 

3) Memiliki berbagai bahan yang mendukung tiga jenis main 

(Sensorimotor, pembangunan dan main peran) Balok, lego, dos-

dos bekas mendukung main pembangunan, aksesoris main balok 

dapat mendukung main peran mikro, hollow balok dapat 

mendukung main peran makro dan kedua bahan tersebut dapat 

dieksplorasi anak untuk mendukung main sensorimotor.  
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4) Menata kesempatan main untuk mendukung hubungan sosial 

yang positif, dua atau tiga anak membangun satu bangunan akan 

mendukung hubungan sosial yang positif. 

b. Pijakan sebelum main balok  

1) Membaca buku yang berkaitan dengan pengalaman atau 

mengundang nara sumber. Buku yang dibacakan yang sesuai 

dengan tema dan memberi ide bangunan yang akan dibangun.  

2) Menggabungkan kosakata baru dan menunjukkan konsep yang 

mendukung standar kinerja. Kosa kata baru yang ada di buku, 

kosa kata bentuk balok dan yang terkait dengan tema dapat di 

ulang-ulang.  

3) Memberikan gagasan bagaimana menggunakan bahan-bahan. 

Gagasan yang diberikan adalah “bentuk balok” dan “tahapan 

bermain balok”. 

4) Mendiskusikan aturan dan harapan untuk pengalaman main, 

seperti : anak-anak membangun dengan balok, tetapi tidak 

melemparnya, anak-anak tetap membangun di atas alas, setelah 

selesai anak-anak mengembalikan ke rak balok, anak-anak hanya 

mengambil balok yang dibutuhkan. 

5) Menjelaskan rangkaian waktu main. Waktu bermain balok bisa 

didiskusikan dengan anak, berapa lama mereka membangun 

bangunan dari balok unit, menambah aksesoris balok, 

menggambar bangunan yang dibuat, membuat tanda atau tulisan 
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pada bangunan yang dibuat, menceritakan bangunan yang dibuat, 

merapikan balok.  

6) Mengelola anak untuk keberhasilan hubungan sosial. 

Keberhasilan hubungan sosial dapat dilakukan dengan 

membangun bersama-sama atau kelompok (2-3 anak), alas balok 

digabung untuk 2-3 anak, anak mengambil balok dari rak yang 

sama sehingga butuh toleransi, anak membereskan bersama-sama.  

c. Pijakan saat main balok  

1) Memberikan anak waktu untuk mengelola dan meneliti 

pengalaman main mereka. Anak mempunyai kesempatan cukup 

untuk main balok, waktunya cukup untuk mengelola, meneliti 

dan menemukan konsep. Ada cukup waktu untuk bercerita 

sampai dengan membereskan.  

2) Mencontohkan komunikasi yang tepat. Saat main balok anak 

berkomunikasi dengan anak lain dan guru misalnya bercerita 

tentang bangunannya. Pada saat bercerita, kadang muncul kata-

kata yang tidak tepat susunan kalimatnya, guru cukup 

mengulang kalimat yang benar sehingga anak akan menirukan 

kalimat yang benar.  

3) Meningkatkan kesempatan sosialisasi melalui dukungan 

hubungan teman sebaya. Dalam satu kelas ada beberapa anak 

yang bermain balok (main parallel) dalam situasi ini akan terjadi 

komunikasi antar anak.  
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4) Mengamati dan mendokumentasikan perkembangan dan 

kemajuan main anak dengan: (1) portofolio hasil gambar dan 

cerita anak, (2) foto, (3) rekaman bila diperlukan, (4) anecdotal 

record. Ketika anak membangun balok, guru dapat mengetahui 

tahap main balok anak, dan kemampuan lain yang berkembang, 

misalnya: pola yang dibuat anak dan jumlah balok yang 

digunakan. Setelah membangun anak dapat memberi tanda, 

menggambar bangunannya dan menceritakannya.  

d. Pijakan sesudah Main Balok  

1) Mendukung anak untuk mengingat kembali pengalaman 

mainnya dan saling menceritakan pengalaman mainnya. Pada 

saat recall, anak secara bergiliran dapat menceritakan bangunan 

yang sudah dibangunnya, balok-balok yang digunakan dan 

aksesoris yang digunakan.  

2) Menggunakan waktu membereskan sebagai pengalaman belajar 

positif (Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini , 2004:5-15). 

Balok adalah potongan-potongan kayu yang polos (tanpa dicat), 

sama tebalnya dan dengan panjang dua kali atau empat kali 

sama besarnya dengan satu unit balok. Sedikit berbentuk kurva, 

silinder dan setengah dari potongan-potongan balok juga 

disediakan, tetapi semua dengan panjang yang sama yang sesuai 

dengan ukuran balok-balok dasar.  
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4. Tahapan Bermain Balok 

Departemen Pendidikan Nasional (2009), ada tahapan bermain balok 

yaitu: 

a. Tahap bangunan: anak menggunakan balok tetapi tidak 

membangun,meneliti ciri-ciri fisik, membuat suara, membuat 

percobaan, memanipulasi dan main mengosongkan dan mengisi 

b. Susunan garis lurus keatas: anak menumpuk atau menyusun balok 

secara vertikal 

c. Susunan garis lurus kesamping: anakmenempatkan balok bersisian 

atau dari ujung keujung dalam satu garis 

d. Susunan daerah lurus keatas: anak menggabungkan tumpukan balok 

atau garis demi garis (sisi demi sisi menumpuk) 

e. Susunan daerah mendatar: anak mengkombinasikan barisan-barisan 

dari balok dalam daerah mendatar. 

f. Ruang tertutup keatas: anak menempatkan dua balok yang sejajar 

yang berjarak dan menghubungkan diantara dua balok 

diatasnya,membentuk lengkungan atau jembatan 

g.  Ruang tertutup mendatar: anak membuat bentuk seperti kotak 

terbuka dari empat atau lebih balok 

h. Menggunakan balok untukmembangun bangunan tiga dimensi yang 

padat: anak membuat daerah mendatar dan menumpuk satu atau 

lebih lapisan dari balok,menyusun bangunan tiga dimensi yang 

penuh tidak berongga. 
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i. Ruang tertutup tiga dimensi: anak membuat atap pada bangunan 

seperti kotak yang terbuka menjadi rung tertutup tiga dimensi. 

j. Menggabungkan atau membentuk beberapa bangunan: anak 

menggunakan berbagai macam kombinasi bangunan garis lurus, dua 

dimensi, tiga dimensi (ruang) dan anak belum memberi nama 

bangunannya. 

k. Mulai memberi nama: anak membangun satu bangunan dan memberi 

nama pada balok satu-satu sebagai “benda”  walaupun 

bangunan/balok tidak seperti “benda” itu, tetapi tetap mewakili 

pikiran anak. 

l. Satu bangunan satu nama: anak memberi nama pada seluruh 

bangunan balok sebagai satu “benda”, satu bangunan 

mempresentasikan satu benda. Misalnya :ini masjid, ini gedung 

tinggi. 

m. “Bentuk bentuk” balok diberi nama: anakmemberi nama “bentuk-

bentuk” balok dalam satu bangunan mewakili “benda-benda”, lebih 

dari satu balok digunakan untuk membuat obyek misal :kursi. 

n. Memberi nama obyek-obyek yang terpisah: anak memberi nama 

bangunan dari beberapa obyek misal: ini masjid dan kolam 

disebelahnya. 

o. Mempresentasikan ruang dalam: anakmembangun bangunan tertutup 

yang mempresentasikan ruang dalam,ruang dalam belum sempurna. 
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p. Obyek-obyek di dalam ditempatkan di luar: anak membangun 

bangunan tertutup yang mempresentasikan ruang dalam dan luar, 

obyek didalam ditempatkan diluar 

q. Representasi ruang dalam dan luar secara tepat: anak membangun 

bangunan tertutup yang mempresentasikan ruang dalam dan luar. 

Obyek di dalam dan di luar dipisahkan secara tepat. 

r. Bangunan dibangun sesuai skala: anak membangun bangunan 

dengan “bentuk-bentuk” terpisah, beberapapengertian tentang skala 

mualai terlihat dalam bangunan  

s. Bangunan yang terdiri dari banyak bagian: anak membangun secara 

rumit  terdiri dari ruang dalam, petunjuk, jalan dan pengertian skala.  

 

C. Kemampuan bahasa anak usia 3-4 tahun 

Bahasa anak-anak terdiri dari kalimat elemen terkecil seperti kata 

dan suara, kedua hal tersebut dapat dikombinasikan menjadi suatu ucapan. 

Bahasa yang baik yaitu bahasa yang diproduksi dan dapat dimengerti 

menjadi suatu kesatuan kalimat yang utuh. Bahasa digunakan anak dalam 

berkomunikasi dan beradaptasi dengan lingkunganya yang dilakukan 

untuk bertukar gagasan, pikiran dan emosi. 

Semua bahasa memiliki sejumlah karakteristik umum. 

Karakteristik ini mencakup generativitas tak terhingga yang me upakan 

kemampuan menghasilkan kalimat-kalimat bermakna dalam jumlah tak 
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terbatas dengan menggunakan serangkaian kata dan ketentuan-ketentuan 

mendeskripsikan cara kerja bahasa (Berko Gleason,2009). 

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 58 Tahun, 2009 tentang standar tingkat pencapaian perkembangan 

bahasa anak  usia 3-4 tahun, yaitu: 

1. Pura-pura menceritakana cerita bergambar dalam buku dengan kata-

kata sendiri. Anak akan tertarik dengan berbagai buku bergambar. Anak 

membuka-buka buku bergambar dan menceritakan gambar seolah-olah 

anak tahu isi cerita dalam buku tersebut. Anak bercerita sesuai 

imajinasinya walaupun belum sesuai dengan isi buku yang sebenarnya 

misalnya “ini kerbaunya haus”, saat anak menjumpai gambar kerbau 

dipinggir sungai. Saat main balok anak akan berkreasi tentang 

bangunannya dan menjelaskan kreasi yang dibuatnya menggunakan 

kata-kata sendiri. 

2. Mulai memahami dua perintah yang diberikan secara bersamaan. Pada 

usia ini anak memahami instruksi yang diberikan kepadanya dan 

melaksanakannya, misalnya “ambil spidol diatas meja lalu berikan 

kepada bu guru”. 

3. Mulai menyatakan keinginan dengan mengucapkan kalimat sederhana. 

Anak mempunyai keinginan atau ketertarikan terhadap suatu hal, 

mainan atau temannya dikelas dan berusaha mengungkapkanya melalui 

kalimat sederhana, misalnya :aku ingin main bola, aku ingin main disini 

sama Doni. 
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4. Mulai menceritakan pengalaman yang dialami dengan cerita sederhana. 

Anak tentunya mempunyai pengalaman atau kejadian-kejadian yang 

berkesan terhadap keluarga, teman atau saudaranya. Anak mulai bisa 

berbagi pengalaman dengan teman dan menceritakan pengalaman yang 

dialami mengunakan kata-kata sendiri, misalnya :kemarin aku diajak 

bunda berenang, aku lihat ikan besar di kebun binatang. 

Dari paparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

berbahasa adalah kemampuan seorang individu untuk membuat kata-kata 

atau suara-suara yang dikombinasikan menjadi suatu ucapan/suatu kesatuan 

kalimat utuh yang dapat dimengerti oleh dirinya sendiri dan oleh individu 

lain di sekitarnya. 

 

D.  Karakteristik kemampuan komunikasi anak usia 3-4 tahun  

Komunikasi anak terdiri dari kalimat yang terdiri dari elemen 

terkecil seperti kata dan suara, kedua hal tersebut dapat dikombinasikan 

menjadi suatu ucapan.Salah satu alat komunikasi anak adalah bahasa yang 

dimengerti. Bahasa yang baik yaitu bahasa yang diproduksi dan dapat 

dimengerti menjadi suatu kesatuan kalimat yang utuh. Brown (Santrock, 

2002) mengemukakan sebuah indeks perkembangan bahasa yang 

didasarkan atas jumlah kata setiap kalimat yang dihasilkan oleh seorang 

anak di dalam suatu sample yang terdiri dari sekitar 50 hingga 100 

kalimat, sebagai suatu indeks kematangan bahasa yang baik. 
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Menurut Carron dan Allen (Sujiono & Sujiono, 2010) kalimat-

kalimat yang secara universal dikuasai oleh anak usia 3-4 tahun adalah 

kalimat deklaratif, interogatif, imperatif dan ekslamatif. Kemudian muncul 

juga kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Untuk kalimat majemuk 

kebanyakan anak usia 3 tahun masih jarang muncul, meski sebenarnya 

mereka sudah mampu. 

Karakteristik perkembangan komunikasi anak usia 3-4 tahun antara 

lain dapat berbicara dengan menggunakan kalimat sederhana yang terdiri 

dari 3-4 kata, mampu melaksanakan dua perintah lisan secara berurutan 

dengan benar, senang mendengarkan dan menceritakan kembali cerita 

sederhana dengan urut dan mudah dipahami, menyebut nama, jenis 

kelamin dan umurnya, menyebut nama panggilan orang lain, mengerti  

bentuk pertanyaan dengan menggunakan sapaan, mengapa dan bagaimana, 

dapat mengajukan pertanyaan dengan menggunakan kata apa, siapa dan 

mengapa, dapat menggunakan kata depan (di dalam, di luar, di atas, di 

bawah dan di samping), dapat mengulang lagu anak-anak dan 

menyanyikan lagu sederhana, dapat menjawab telepon dan menyampaikan 

pesan sederhana, dapat berperan serta dalam suatu percakapan, serta tidak 

mendominasi untuk selalu ingin didengar (Yuliani Nurani Sujiono & 

Bambang Sujiono,2010) 

Marat (1983) menyebutkan perkembangan komunikasi anak usia 3-

4 tahun dengan kalimat lebih dari dua kata dan periode diferensiasi. Anak 

sudah mulai bercakap-cakap dengan teman sebaya dan mulai aktif 
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memulai percakapan. Pergaulan anak semakin luas dan berarti menambah 

perbendaharaan kata yang cukup banyak. Menurut Marat (1983) ada 

beberapa keterampilan mencolok pada anak usia    3 -4 tahun, yaitu:    

1. Secara garis besar anak lebih menguasai bahasa ibunya, artinya kaidah-

kaidah tata bahasa yang utama dari orang dewasa telah dikuasai. 

2. Perbendaharaan kata berkembang, beberapa pengertian abstrak seperti 

waktu, ruang dan jumlah yang mulai diinginkan mulai muncul. 

3. Anak mulai dapat membedakan kata kerja (contoh :makan, minum, 

pergi, masak), kata ganti (aku, saya) dan kata kerja bantu (tidak, bukan, 

mau, sudah) 

4. Fungsi bahasa untuk berkomunikasi benar-benar mulai berfungsi sesuai 

fungsinya. Anak sudah mulai mengadakan konversasi (percakapan) 

dengan cara yang dapat lebih dimengerti orang dewasa.  

5. Persepsi anak dengan pengalamanya tentang dunia luar mulai ingin 

dibaginya dengan orang lain, dengan cara memberikan kritik, bertanya, 

menyuruh, memberitahu dan lain-lain.  

Dari paparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi anak 

usia 3-4 tahun lebih berkembang. Mulai banyak kosa kata yang mampu 

anak ucapkan, berani bersosialisasi dengan teman sebaya dan melakukan 

komunikasi dua arah. 
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E. Kerangka Berpikir 

Dunia anak usia 3-4 tahun merupakan usia senang bermain. Dengan 

metode permainan balok unit disentra balok menjadi salah satu sarana untuk 

pembelajaran yang efektif, dalam meningkatkan kemampuan 

berkomunikasi. Dengan pembelajaran yang formal, kadang menjadi 

kejenuhan tersendiri bagi anak. Untuk itu kombinasi permainan sebagai 

sarana efisien untuk proses belajar. 

Dengan adanya sistem pembelajaran lewat media yang ada di PAUD 

Lab School Universitas Negeri Semarang (UNNES), salah satunya balok 

akan menjadi stimulasi yang efektif untuk anak. Anak dapat bermain,  

berkreasi sesuai keinginan, aktif dalam menciptakan dan menuangkan ide-

ide baru. Anak juga akan  belajar mengkomunikasikan ide mereka kepada 

orang lain, baik lewat tindakan maupun perkataan.  

Untuk meningkatkan kemampuan komunikasi anak dapat berkreasi 

menggunakan balok-balok yang sudah dipersiapkan. Anak akan membuat 

kreativitas dengan balok-balok yang sudah tersedia menjadi bentuk-bentuk 

sesuai dengan selera anak. Guru memberikan arahan dan bimbingan kepada 

anak, serta bertanya kepada anak selama kegiatan berlangsung. Setelah anak 

berkreasi dengan balok tersebut maka anak dapat mengkomunikasikan hasil 

kreativitasnya kepada teman-teman dan guru. Guru dapat memberikan 

stimulasi supaya anak lebih aktif dan komunikatif  lewat pertanyaan dan 

hasil yang sudah dikreasikan oleh anak. 



 
 

    
 

36 

Melalui kegiatan tersebut dapat dilihat bagaimana anak 

mengkomunikasikan dengan temannya dan berdiskusi. Pembelajaran dapat 

dilihat dari hasil belajar dan proses pembelajaran, apakah sudah optimal 

ataubelum. Dalam proses pembelajaran ada faktor yang mempengaruhi 

pembelajaran, yaitu faktor guru dan faktor anak. Guru yang terampil dan 

anak yang aktif maka pembelajaran yang diberikan kepada anak menjadi 

lebih optimal. 

 

F. Hipotesis Tindakan  

Kata hipotesis berasal dari gabungan dua kata, yaitu hipo yang berarti 

tersembunyi, dan fase yang berarti pernyataan. Hipotesis menurut asal 

katanya berarti pernyataan mengenai sesuatu yang tersembunyi, sesuatu 

yang tidak diketahui kebenarannya secara pasti (Saefuddin, Khairil, dkk. 

2001:74). Hipotesis adalah sesuatu yang dianggap benar untuk alasan atau 

pengutaraan pendapat, meskipun kebenarannya masih harus dibuktikan; 

anggapan dasar (KBBI, 525). Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

Melalui permainan balok unit di sentra balok akan meningkatkan 

kemampuan komunikasi anak uisa 3 -4 tahun di PAUD Lab School 

Universitas Negeri Semarang. 

 

 



37 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian  

Penelitian yang dilakukan berupa Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

yaitu penelitian yang dilakukan untuk meneliti hal- hal yang terjadi pada 

kelompok sasaran dan hasilnya  dapat langsung dikenakan pada kelompok 

yang bersangkutan dengan ciri utama adanya partisipasi dan kolaborasi antara 

peneliti dengan sasaran. Dalam penelitian ini, kolaboratif pihak yang 

melakukan tindakan adalah guru itu sendiri sedangkan yang diminta 

melakukan pengamatan terhadap berlangsungnya proses tindakan adalah 

peneliti (Suharsimi Arikunto, 2002:17).  

Penelitian ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, 

yang dilaksanakan secara sistematis, terencana, dan mawas diri yang bersifat 

situasional dan kontekstual. Penelitian ini dilakukan untuk memperbaiki dan 

meningkatkan komunikasi saat bermain balok yang terjadi dikelas. PTK 

bersifat reflektif yaitu melakukan tindakan-tindakan untuk memperbaiki dan 

meningkatkan pembelajaran yang ada dikelas (Muslich, 2011:8) 

Menurut Kemmis dan Taggart ada beberapa tahapan dalam penelitian 

ini (Rochiati Wiriaatmadja, 2005:66) yaitu: perencanaan  (plan), tindakan 

(act), pengamatan (observe) dan refleksi (reflect).  

Penelitian dilakukan dalam 2 siklus, setiap siklus memerlukan waktu 6 

(enam) kali tatap muka, hasil dari satu siklus disempurnakan pada siklus 

berikutnya sampai mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Dengan 
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dan seterusnya 
SIKLUS II SIKLUS I SIKLUS III 

Rencana 2 

Refleksi 2 Tindakan 2 

Observasi 2 

Refleksi 1 Tindakan 1 

Observasi 1 

Rencana 1 

demikian akan ditemukan sebuah strategi pembelajaran yang efektif dan 

efisien dan dapat memperoleh hasil yang diinginkan. 

Penelitian ini menggunakan siklus seperti yang tergambar sebagai 

berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

(Aqib Zainal, 2006 : 31) 

1. Penelitian Siklus I 

a. Perencanaan 

1) Mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran. 

2) Tema kegiatan: Peralatan rumah tangga 

3) Jenis kegiatan membuat kreativitas dari balok sesuai dengan tema. 

4) Membuat lembar pengamatan atau observasi. 

b. Pelaksanaan 

1) Peneliti berkalobarasi dengan guru dalam kegiatan. 

2) Guru menyampaikan intruksi kepada anak-anak, untuk membuat apa 

saja yang disukai, tetapi berkaitan dengan tema. 

3) Guru mengatur tempat duduk para anak. 
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4) Guru membagikan balok kepada anak. 

5) Guru memberi waktu agar masing-masing anak menyelesaikan 

kreativitasnya. 

6) Sambil anak berkreativitas guru mengajak anak berinteraksi, dengan 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh guru. 

7) Guru meminta anak untuk menjelaskan kreativitas yang mereka 

kerjakan. 

8) Guru dan peneliti melakukan evaluasi terhadap hasilnya. 

c. Observasi 

Pada waktu kegiatan berlangsung, guru dan peneliti melakukan 

observasi dan mencatat kejadian-kejadian, yang nantinya dapat 

bermanfaat untuk pengambilan keputusan, lewat pertanyaan-pertanyaan 

yang diajukan guru sudah mencerminkan kemampuan komunikasi anak. 

d. Refleksi 

Pada tahap ini peneliti bersama guru melakukan evaluasi dari 

pelaksanaan tindakan pada siklus I yang digunakan sebagai bahan 

pertimbangan perencanaan pembelajaran siklus berikutnya. Peneliti 

menganalisis hasil observasi siklus I.  

2. Penelitian Siklus II 

a. Perencanaan 

1) Mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran. 

2) Tema kegiatan: Kegemaran 

3) Jenis kegiatan membuat kreativitas dari balok sesuai dengan tema. 
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4) Membuat lembar pengamatan atau observasi. 

b. Pelaksanaan 

1) Peneliti berkalobarasi dengan guru dalam kegiatan. 

2) Guru menyampaikan instruksi kepada anak-anak, untuk membuat apa 

saja yang disukai, tetapi berkaitan dengan tema. 

3) Guru mengatur tempat duduk para anak. 

4) Guru membagikan balok kepada anak. 

5) Guru memberi waktu agar masing-masing anak menyelesaikan 

kreativitasnya. 

6) Sambil anak berkreativitas guru mengajak anak berinteraksi dengan 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh guru. 

7) Guru meminta anak untuk menjelaskan kreativitas yang mereka 

kerjakan. 

8) Guru dan peneliti melakukan evaluasi terhadap hasilnya. 

c. Observasi 

Pada waktu kegiatan berlangsung, guru dan peneliti melakukan 

observasi dan mencatat kejadian-kejadian, yang nantinya dapat bermanfaat 

untuk pengambilan keputusan, lewat pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 

guru sudah mencerminkan kemampuan komunikasi anak. 

d. Refleksi 

Pada tahap ini peneliti bersama guru melakukan evaluasi dari 

pelaksanaan tindakan pada siklus II yang digunakan sebagai bahan 
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pertimbangan perencanaan pembelajaran siklus berikutnya.Peneliti 

menganalisis hasil observasi siklus II. 

 

B. Subyek Penelitian  

Subyek penelitian ini adalah guru dan siswa KB Lab School 

Universitas Negeri Semarang yang berjumlah 15 anak usia 3-4 tahun, yang 

terdiri dari 8 anak perempuan dan  7 anak laki-laki. 

 

C. Tempat dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini akan dilaksanakan di KB Lab School Universitas 

Negeri Semarang (UNNES). Dengan menyesuaikan jadwal kegiatan yang 

telah tersusun dan dilaksanakan pada semeseter I (satu) tahun ajaran 

2013/2014. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini  

adalah lembar pengamat atau observasi dan dokumentasi. 

1. Observasi  

Pengamat melakukan observasi saat pembelajaran berlangsung. 

Kegiatan yang dilakukan pengamat adalah mengamati interaksi 

komunikasi anak selama proses kreativitas menyusun balok-balok yang 

ada. Pengamat mencatat hasil pengamatanya dalam lembar pengamatan 

yang telah disediakan 
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Lembar observasi  

Nama anak : 

Kelompok : 

Aspek 

kemampuan anak  
Indikator 

Hasil observasi 
Ket 

1 2 3  

 komunikasi anak  1. Anak mengkomunikasikan 

nama satu-satu pada balok 

sebagai “benda” walaupun 

bangunan/bentuk balok 

tidak sama dengan benda 

tetapi mewakili pikiran 

anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan 

nama seluruh bangunan 

balok sebagai benda 

    

3. Anak mengkomunikasikan 

nama bentuk-bentuk balok 

(lebih dari satu balok) 

dalam satu bangunan 

mewakili benda.  

    

4. Anak mengkomunikasikan 

nama pada masing-masing 

obyek yang terpisah 

    

5. Anak menceritakan  ruang 

dalam 

    

6. Anak mengkomunikasikan 

atau menceritakan 

bangunan yang dihasilkan 

    

7. Anak berkomunikasi 

dengan teman saat bermain 

mikro, setelah selesai 

membangun balok 

    

Keterangan : 

1. Belum berhasil 

2. Cukup berhasil 

3. Berhasil 
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2. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable 

berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 

agenda dan sebagainya (Igak, 2008 : 2,29). Penulis menggunakan 

dokumentasi foto dimaksudkan untuk memperoleh aktifitas anak pada saat 

kegiatan berlangsung. 

E. Teknik Analisis Data  

Analisis data adalah suatu upaya untuk meringkas data yang telah 

dikumpulkan secara akurat, handal dan benar (Dirgantara, 2012:58). Suatu 

cara menganalisis data yang diperoleh selama peneliti mengadakan 

penelitian. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dan kualitatif. 

Data yang telah diperoleh secara kuantitatif kemudian dianalisis dengan 

analisis deskriptif  prosentase. Data kualitatif menerangkan aktivitas siswa 

yang dapat diperoleh dari lembar observasi. Sebelum dilakukan analisis 

data, terlebih dahulu dilakukan reduksi data yaitu merangkum, 

memfokuskan data pada hal-hal yang penting dan menghapus data-data 

yang tidak terpola dari data hasil observasi.  

Rumus yang digunakan adalah : 

P= Nx 100 %  

     A  

Keterangan :  

  P : Persentase tingkat perubahan 

 N   : Nilai yang diperoleh 

A  : Jumlah anak 



 
 

    
 

44 

 

F. Indikator Keberhasilan   

Indikator keberhasilan dalam penelitian ini apabila minimal 75% 

dari jumlah anak didik mencapai kriteria ketuntasan yang telah ditentukan 

oleh peneliti. Anak yang memperoleh nilai (3) berarti anak telah 

memenuhi kriteria berhasil, sedangkan bagi anak yang memperoleh nilai 

(2) berati anak telah memenuhi kriteria cukup berhasil, kemudian anak 

yang memperoleh nilai (1) berarti anak tersebut belum mencapai kriteria 

belum berhasil dan aspek indikator yang diharapkan belum dapat dicapai 

oleh anak. Angka keberhasilan sebesar 75% itu didapatkan dari anak yang 

memperoleh nilai (3). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Lokasi Penelitian 

PAUD Lab School Universitas Negeri Semarang  berdiri pada tanggal 1 

Juli 2007. Secara administratif PAUD Lab School Universitas Negeri 

Semarang berada di Jalan Menoreh Tengah terletak di Kelurahan 

Sampangan, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang. Adapun batas-

batas PAUD Lab School Universitas Negeri Semarang: 

1. Batas sebelah Utara  : Universitas Wahid Hasyim 

2. Batas sebelah Barat  : Perkampungan Menoreh Tengah X 

3. Batas sebelah Selatan  : Perkampungan Menoreh Tengah X  

4. Batas sebelah Timur  : UPTD gajahmungkur  

PAUD Lab School Universitas Negeri Semarang memiliki luas tanah 

1,8 ha. Fasilitas bangunan yang ada di PAUD Lab School Universitas 

Negeri Semarang yaitu: ruang kantorguru, 10 ruang kelas, kamar mandi, 

ruang Tata Usaha, green house, perpustakaan,  ruang TPA (Taman 

Pengasuhan Anak), kantin sehat. Kelas yang digunakan untuk penelitian 

adalah kelas B  dengan jumlah anak 15 yang terdiri dari 7 anak laki-laki dan 

8 anak perempuan. Fasilitas lainnya yaitu halaman tempat bermain yang 

terdiri dari ayunan, jungkat-jungkit, gorong-gorong,  panjat tali, perosotan, 

dan bola-boli. 
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2. Visi dan misi PAUD Lab School Universitas Negeri Semarang  

PAUD Lab School Universitas Negeri Semarang mempunyai Visi 

yaitu sekolah konservasi yang unggul, tangguh dan sigap. Sedangkan Misi 

PAUD Lab School Universitas Negeri Semarang yaitu  

a. Memberikan layanan pengasuhan dan tumbuh kembang yang sesuai 

dengan kebutuhan karakteristik perkembangan anak  

b. Mengembangkan seluruh potensi anak secara optimal 

c. Memberikan pendidikan yang menyenangkan dan bermakna bagi anak 

usia dini dengan mengedepankan dan menjunjung tinggi nilai 

konservasi 

d. Mewujudkan anak yang berbudi luhurdengan kemampuan dalam 

memadukan IPTEK dan nilai-nilai keagamaan melalui pembiasaan 

sehari-hari 

e. Mengoptimalkan masa penanaman dasar kepribadian yang akan 

terbangun untuk sepanjang usianya 

f. Mengembangkan kemampuan anak secara optimal sesuai tugas 

perkembangan anak pada setiap usianya   

 

3. Keadaan SDM (Sumber Daya Manusia) 

Jenjang pendidikan dari guru-guru yang ada  di PAUD Lab School 

Universitas Negeri Semarang bervariasi, rata-rata guru-guru mempunyai 

kualifikasi pendidikan yang cukup memadai, beberapa diantaranya sedang 

menempuh pendidikan S1 untuk jurusan PAUD. Adapun untuk rekruitmen 
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tenaga kependidikan PAUD Lab School Universitas Negeri Semarang 

melalui serangkaian tes dan wawancara. 

Tabel 1 

Data Tenaga Pengajar 

PAUD Lab School Universitas Negeri Semarang 

No Nama JK Tempat Lahir 
Tanggal 

Lahir 

Pendidik

an 

1. Dhiana Binantari ,A.Ma P Yogyakarta 31-1-1972 D2 

2. Risa Azimatul F,A.Ma P Semarang 23-11-1988 D2 

3. Bitasari Kusuma A,S.Pd P Semarang  20-5-1983 S1 

4. Ririn Widhayati P Magelang  12-3-1989 SMK 

5. Yuni Astuti Tri S, S.Pd P Magelang 1-6-1982 S1 

6. Jumiati, A.Ma P Banjarnegara 20-2-1987 D2 

7. Sofia Ariani, S.Pd P Semarang  4-7-1986 S1 

 

4. Karakteristik anak didik di PAUD Lab School Universitas Negeri 

Semarang  

Anak didik di PAUD Lab School Universitas Negeri Semarang  

pada tahun pelajaran 2013/2014 secara keseluruhan berjumlah 20 anak, 

dan dibagi menjadi 2 kelompok yaitu kelompok A dan kelompok B. 

Karakter dan kemampuan anak di PAUD Lab School Universitas Negeri 

Semarang sangat beraneka ragam. Hal ini juga disebabkan oleh latar 

belakang tempat tinggal dan keluarga yang beraneka ragam pula. Adapun 

anak didik yang menjadi obyek penelitian berjumlah 15 anak, dengan 

jumlah 7 anak laki-laki  dan 8 anak perempuan. 
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Tabel 2   

Data Siswa KB Lab School Universitas Negeri Semarang  

No Nama JK Tempat Lahir Tanggal Lahir 

1. Aiko Afiata Paramakirana P Semarang 21-11-2010 

2. 
Airbening Seikhlas Timur 

Raya 
L Semarang  11-4-2010 

3. 
Kallandra Paramudhito 

Anasea 
L Semarang  24-5-2010 

4. Khansa Nabila P Karanganyar 23-7-2010 

5. Aleandro Axel Aditya B L Semarang 24-8-2010 

6. 
Princes Kezia Angelica 

Pasauw 
P Tual Maluku 25-7-2010 

7. Kevin Arkandia Putra L Semarang  16-12-2009 

8. Labiqa Rajni Ganesanada P Kudus 2-1-2010 

9. Avisa Belva Widi Putrisani P Semarang 21-6-2010 

10. Talita Salsabilah Khaerunnisa P Semarang 3-3-2010 

11. Aisyah Azalia Putri P Ciamis 23-11-2009 

12. Rachel Agatha Iesha Siswoyo P Semarang 9-7-2010 

13. Ghany Prajna Al Hakim L Semarang 3-6-2010 

14. 
Hargian Alaric Prima 

Mulyawan 
L Semarang 24-7-2010 

15. Gabriel Charissa  Radanti P Semarang 17-8-2010 
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5. Karakteristik Pembelajaran/Proses Pembelajaran di PAUD Lab 

School Universitas Negeri Semarang 

Pembelajaran di Kelompok Bermain Lab School Universitas Negeri 

Semarang menggunakan pendekatan BCCT (Beyond Center and Circle 

Time). Pendekatan sentra dan lingkaran adalah pendekatan 

penyelenggaraan PAUD yang berfokus pada anak yang dalam proses 

pembelajarannya berpusat di sentra main dan saat dalam lingkaran dengan 

menggunakan 4 jenis pijakan (scaffolding) untuk mendukung 

perkembangna anak yaitu pijakan lingkungan main, pijakan sebelum main, 

pijakan saat main dan pijakan setelah main. Di sekolah ini menggunakan 

model pembelajaran moving class dimana siswa berpindah sesuai 

pelajaran/sentra. Model pembelajaran ini membuat anak tidak bosan 

dengan menempati kelas yang sama setiap harinya.  

Di KB Lab School Universitas Negeri Semarang ini membuka 10 

sentra yaitu sentra balok, sentra kinestetik, sentra seni, sentra alam, sentra 

imtaq, sentra persiapan, sentra memasak, sentra budaya tradisional dan 

sentra multimedia.  

6. Hasil Penelitian Sebelum diberi Tindakan 

Hasil penelitian anak didik diperoleh dengan prosedur penelitian 

tindakan kelas melalui penerapan permainan balok unit untuk meningkatkan 

kemampuan komunikasi anak di KB Lab School Universitas Negeri 

Semarang, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang dapat dideskripsikan 

sebagai berikut: 
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Hasil pengamatan awal pada proses pembelajaran sehari-hari di 

kelompok B KB Lab School Universitas Negeri Semarang, dapat 

disimpulkan bahwa saat proses pembelajaran kurang menarik minat anak, 

anak kurang termotivasi dan pasif bermain dengan teman-temannya. Pada 

saat kegiatan yang dilakukan oleh guru, guru hanya sebagai fasilitator dan 

sumber satu-satunya dalam pembelajaran. Anak bermain masih kelihatan 

pasif, belum adanya proses komunikasi yang baik dengan temannya. 

Hasil pengamatan peneliti terhadap peningkatan kemampuan 

komunikasi anak melalui permainan balok unit di sentra balok sebelum di 

berikan tindakan adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3 

Hasil Pengamatan Sebelum Diberikan Tindakan 

KB Lab School Universitas Negeri Semarang 

Aspek 

kemampuan 

anak 

Indikator 

Hasil Pengamatan  Jumlah 

yang 

tuntas  

% 1 2 3 

Bahasa/ 

komunikasi 

anak  

1. Anak mengkomunikasikan 

nama satu-satu pada balok 

sebagai “benda” walaupun 

bangunan/bentuk balok tidak 

sama dengan benda tetapi 

mewakili pikiran anak. 

6 4 5 5 33% 

2. Anak mengkomunikasikan  

nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 

7 4 4 4 27% 

3. Anak mengkomunikasikan  

nama bentuk-bentuk balok 

(lebih dari satu balok) dalam 

satu bangunan mewakili benda 

5 5 4 4 27% 

4. Anak mengkomunikasikan 

nama pada masing-masing 

obyek tersebut 

8 4 3 3 20% 

5. Anak menceritakan  ruang 

dalam 

7 3 5 5 33% 

6. Anak mengkomunikasikan 

atau menceritakan bangunan 

yang dihasilkan 

7 4 4 4 27% 

7. Anak berkomunikasi dengan 

teman saat bermain mikro, 

setelah selesai membangun 

balok 

7 5 3 3 20% 

Keterangan: 

1. Kriteria belum berhasil  

2. Kriteria cukup berhasil 

3. Kriteria berhasil 

Berdasarkan data di atas pada proses pembelajaran sebelum 

diberikan tindakan menunjukkan bahwa indikator anak dapat memberi nama 

satu-satu pada balok sebagai “benda” walaupun bangunan/bentuk balok 

tidak sama dengan benda tetapi mewakili pikiran anak 33%, anak dapat 
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memberi nama seluruh bangunan balok sebagai benda 27%, anak dapat 

memberi nama bentuk-bentuk balok (lebih dari satu balok) dalam satu 

bangunan mewakili benda 27%, anak dapat membangun bangunan termasuk 

obyek-obyek yang terpisah, memberi nama pada masing-masing obyek 

tersebut 20%, anak dapat membangun bangunan tertutup dan menceritakan  

ruang dalam 33%, anak dapat mengkomunikasikan atau menceritakan 

bangunan yang dihasilkan 27%, anak dapat berinteraksi dan berkomunikasi 

dengan teman saat bermain mikro, setelah selesai ,membangun balok 20%. 

Rata-rata skor pada hasil pengamatan sebelum diberikan tindakan sebesar 

27%. 
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Tabel 4 

persentase (%) hasil yang diperoleh anak sebelum siklus 

 

No Indikator penilaian Hasil Jumlah anak  
Persentase 

(%) 

1. Anak mengkomunikasikan  

nama satu-satu pada balok 

sebagai “benda” walaupun 

bangunan/bentuk balok tidak 

sama dengan benda tetapi 

mewakili pikiran anak. 

Belum berhasil 6 40% 

Cukup berhasil 4 27% 

Berhasil 5 33% 

2. Anak mengkomunikasikan  

nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 

Belum berhasil 7 47% 

Cukup berhasil 4 27% 

Berhasil 4 27% 

3. Anak mengkomunikasikan  

nama bentuk-bentuk balok 

(lebih dari satu balok) dalam 

satu bangunan mewakili benda 

Belum berhasil 5 33% 

Cukup berhasil 5 33% 

Berhasil 4 27% 

4. Anak mengkomunikasikan  

nama pada masing-masing 

obyek tersebut 

Belum berhasil 8 53% 

Cukup berhasil 4 27% 

Berhasil 3 20% 

5. Anak menceritakan  ruang 

dalam 

Belum berhasil 7 47% 

Cukup berhasil 3 20% 

Berhasil 5 33% 

6. Anak mengkomunikasikan atau 

menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 

Belum berhasil 7 47% 

Cukup berhasil 4 27% 

Berhasil 4 27% 

7. Anak berkomunikasi dengan 

teman saat bermain mikro, 

setelah selesai membangun 

balok 

Belum berhasil 7 47% 

Cukup berhasil 5 33% 

Berhasil 3 20% 
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Berdasarkan data di atas sebelum diberikan tindakan  menunjukkan 

bahwa indikator anak dapat memberi nama satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan benda tetapi 

mewakili pikiran anak dengan kriteria berhasil 33%, cukup berhasil 27%, 

belum berhasil 40%, anak dapat memberi nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda dengan kriteria berhasil 27%, cukup berhasil 27%, belum 

berhasil 47%, anak dapat memberi nama bentuk-bentuk balok (lebih dari 

satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda dengan kriteria berhasil 

27%, cukup berhasil 33%, belum berhasil 33%, anak dapat membangun 

bangunan termasuk obyek-obyek yang terpisah, memberi nama pada 

masing-masing obyek tersebut dengan kriteria berhasil 20%, cukup berhasil 

27%, belum berhasil 53%, anak dapat membangun bangunan tertutup dan 

menceritakan  ruang dalam dengan kriteria berhasil 33%, cukup berhasil 

20%, belum berhasil 47%, anak dapat mengkomunikasikan atau 

menceritakan bangunan yang dihasilkan dengan kriteria berhasil 47%, 

cukup berhasil 27%, belum berhasil 27%, anak dapat berinteraksi dan 

berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, setelah selesai 

membangun balok dengan kriteria berhasil 20%, cukup berhasil 33%, belum 

berhasil 47%. 
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Pada kegiatan sebelum diberikan tindakan dapat dilihat pada grafik 

dibawah ini : 

 

Grafik 1 Persentase ketercapaian sebelum siklus 

Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi anak 

masih kurang berkembang.Anak masih terlihat pasif dengan temannya, 

belum berkomunikasi secara intens. Anak yang belum berkembang 

kemampuan komunikasinya maka akan berdampak pada aspek sosialisasi 

dengan temannya. Anak belum bisa mengungkapkan apa yang diinginkan 

anak, mengkomunikasikan bangunan yang dibuat anak. Permainan balok 

unit ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan komunikasi pada anak. 

Pelaksanaan penelitian ini sebanyak 2 siklus yang dapat diuraikan sebagai 

berikut. 
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7. Hasil Penelitian Siklus 1 

a. Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus 1 

Siklus 1 yang dilaksanakan pada hari Senin, 18 November 2013  

pada tema peralatan rumah tangga dan sub tema peralatan kebersihan. 

Kegiatan dengan membahas tentang tempat-tempat peralatan kebersihan, 

ruang gudang alat kebersihan.Langkah-langkah kegiatan belajar 

mengajar melalui permainan balok unit di sentra balok untuk 

meningkatkan kemampuan komunikasi anak usia 3-4 tahun yaitu: 

1) Perencanaan 

a) Mempersiapkan Rencana Kegiatan Harian yang digunakan 

sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan siklus 1 

b) Tema: peralatan rumah tangga, sub tema :peralatan kebersihan  

c) Menyiapkan media pembelajaran yang dibutuhkan pada proses 

belajar mengajar yaitu balok, alas balok berbentuk geometri 

sebanyak 7 buah, keranjang balok sebanyak 7 buah, gambar alat 

kebersihan (sapu, kemoceng, lap, ember), contoh nyata alat 

kebersihan (sapu, kemoceng, lap, ember), CD, DVD, tape, TV, 

buku cerita “Kaila sakit gigi” 

d) Jenis kegiatan membangun bangunan dari balok sesuai dengan 

tema yaitu membangun gudang, pabrik pembuat alat kebersihan, 

rumahku yang bersih, kantor ibu guru, sekolahku dan dapur 

e) Peneliti dan kolaborator bertindak sebagai pengamat kegiatan 

belajar mengajar. Pembelajaran diobservasi dengan melibatkan 
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rekan kerja sebagai pengamat dengan menggunakan lembar 

observasi aktivitas anak. 

2) Pelaksanaan 

Tahap selanjutnya adalah tahapan pelaksanaan tindakan yang 

mengacu pada Rencana Kegiatan Harian (RKH), kegiatan dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

a) Guru mengawali kegiatan dengan bercerita tentang “Kaila sakit 

gigi” cerita dikaitkan dengan pendidikan karater pada minggu itu. 

b) Kemudian dilanjutkan dengan berdoa yang dipimpin oleh salah 

satu anak 

c) Setelah memberi salam, menanyakan kabar anak, keadaan anak 

saat itu guru mengajak bernyanyi bersama, menari lagu 

tradisional “oinanikeke”, “miss aku menarinya bagus” kata Ganes 

d) Setelah pembagian sentra, guru membuka cerita tentang tema 

“peralatan kebersihan” yang dikaitkan dengan main 

pembangunan, guru menggunakan media gambar alat kebersihan, 

pengenalan bentuk balok unit, “miss mamaku meletakkan sapu 

digudang, rumah yang belakang itu lho” kata Kevin, ketika guru 

menjelaskan tentang balok yang bisa disusun tinggi atau luas ada 

Khansa berkata “miss aku mau bikin gudang yang dirumah, nanti 

tak tumpuk-tumpuk” 

e) Setelah itu, guru mengajak anak bermain pembangunan, anak 

mengambil keranjang dan mengambil balok yang ada diloker . 
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f) Anak membangun balok diatas alas balok, guru memberi waktu 

agar masing-masing anak menyelesaikan kreativitasnya. 

g) Sambil anak berkreativitas guru mengajak anak berinteraksi, 

dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh guru.Aiko 

ditanya miss belum mau bercerita tentang bangunan yang dibuat. 

“Miss gudangku bagus, disini ada sapu, sulak, yang buat pel 

bunda” kata Aisyah sambil menunjuk bangunan dan letak balok 

yang dibangun. 

h) Guru meminta anak untuk menjelaskan kreativitas yang mereka 

kerjakan. 

i) Ketika bercerita ada anak yang sama sekali tidak mau bercerita 

tetapi hanya melihat temanya membangun bangunan. 

j) Pada kegiatan akhir guru memperlihat bangunan yang dibangun 

anak dan meminta anak mencoba bercerita kembali. 
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Hasil pengamatan kemampuan komunikasi anak usia 3-4 tahun pada Rencana 

Kegiatan Harian 1 sampai 6  siklus 1 dapat dilihat dari tabel berikut ini : 

Tabel 5 

Hasil Pengamatan RKH I Tindakan Siklus 1  

KB Lab School Universitas Negeri Semarang  

Aspek 

kemampuan 

anak 

Indikator 

Hasil Pengamatan  Jumlah 

yang 

tuntas  

% 1 2 3 

komunikasi 

anak  

1. Anak mengkomunikasikan nama 

satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk 

balok tidak sama dengan benda 

tetapi mewakili pikiran anak. 

7 5 3 3 20% 

2. Anak mengkomunikasikan nama 

seluruh bangunan balok sebagai 

benda 

5 5 5 5 33% 

3. Anak mengkomunikasikan nama 

bentuk-bentuk balok (lebih dari satu 

balok) dalam satu bangunan 

mewakili benda 

4 7 4 4 27% 

4. Anak mengkomunikasikan nama 

pada masing-masing obyek tersebut 

7 3 5 5 33% 

5. Anak menceritakan  ruang dalam 4 8 3 3 20% 

6. Anak mengkomunikasikan atau 

menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 

6 5 4 4 27% 

7. Anak  berkomunikasi dengan teman 

saat bermain mikro, setelah selesai 

membangun balok 

8 4 3 3 20% 

Keterangan: 

1. Kriteria belum berhasil 

2. Kriteria cukup berhasil 

3. Kriteria berhasil 

Berdasarkan data di atas pada proses pembelajaran pada RKH I  

menunjukkan bahwa indikator anak dapat memberi nama satu-satu pada 

balok sebagai “benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak 20%, anak dapat memberi nama seluruh 

bangunan balok sebagai benda 33%, anak dapat memberi nama bentuk-

bentuk balok (lebih dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
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27%, anak dapat membangun bangunan termasuk obyek-obyek yang 

terpisah, memberi nama pada masing-masing obyek tersebut 33%, anak 

dapat membangun bangunan tertutup dan menceritakan  ruang dalam 20%, 

anak dapat mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 27%, anak dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan teman 

saat bermain mikro setelah selesai membangun balok 20% 

Tabel 6 

Hasil Pengamatan RKH II Tindakan Siklus 1  

KB Lab School Universitas Negeri Semarang  

Aspek 

kemampuan 

anak 

Indikator 

Hasil Pengamatan  Jumlah 

yang 

tuntas  

% 1 2 3 

komunikasi 

anak  

1. Anak mengkomunikasikan nama 

satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun 

bangunan/bentuk balok tidak 

sama dengan benda tetapi 

mewakili pikiran anak. 

4 7 4 4 27% 

2. Anak mengkomunikasikan nama 

seluruh bangunan balok sebagai 

benda 

6 4 5 5 33% 

3. Anak mengkomunikasikan nama 

bentuk-bentuk balok (lebih dari 

satu balok) dalam satu bangunan 

mewakili benda 

5 5 5 5 33% 

4. Anak mengkomunikasikan nama 

pada masing-masing obyek 

tersebut 

3 6 6 6 40% 

5. Anak menceritakan  ruang dalam 4 7 4 4 27% 

6. Anak mengkomunikasikan atau 

menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 

6 5 4 4 27% 

7. Anak berkomunikasi dengan 

teman saat bermain mikro, 

setelah selesai membangun balok 

5 7 3 3 20% 

Keterangan:  

1. Kriteria belum berhasil 

2. Kriteria cukup berhasil 

3. Kriteria berhasil 
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Berdasarkan data di atas pada proses pembelajaran pada RKH II  

menunjukkan bahwa indikator anak dapat memberi nama satu-satu pada 

balok sebagai “benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak 27%, anak dapat memberi nama seluruh 

bangunan balok sebagai benda 33%, anak dapat memberi nama bentuk-

bentuk balok (lebih dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 

33%, anak dapat membangun bangunan termasuk obyek-obyek yang 

terpisah, memberi nama pada masing-masing obyek tersebut 40%, anak 

dapat membangun bangunan tertutup dan menceritakan  ruang dalam 27%, 

anak dapat mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 27%, anak dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan teman 

saat bermain mikro setelah selesai membangun balok 20%. 
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Tabel 7 

Hasil Pengamatan RKH III Tindakan Siklus 1  

KB Lab School Universitas Negeri Semarang  

Aspek 

kemampuan 

anak 

Indikator 

Hasil Pengamatan  Jumlah 

yang 

tuntas  

% 1 2 3 

komunikasi 

anak  

1. Anak mengkomunikasikan nama 

satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun 

bangunan/bentuk balok tidak 

sama dengan benda tetapi 

mewakili pikiran anak. 

6 5 4 4 27% 

2. Anak mengkomunikasikan  nama 

seluruh bangunan balok sebagai 

benda 

4 5 6 6 40% 

3. Anak mengkomunikasikan  nama 

bentuk-bentuk balok (lebih dari 

satu balok) dalam satu bangunan 

mewakili benda 

7 3 5 5 33% 

4. Anak mengkomunikasikan  nama 

pada masing-masing obyek 

tersebut 

5 4 6 6 40% 

5. Anak membangun bangunan 

tertutup dan menceritakan  ruang 

dalam 

5 5 5 5 33% 

6. Anak mengkomunikasikan atau 

menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 

2 9 4 4 27% 

7. Anak berkomunikasi dengan 

teman saat bermain mikro, 

setelah selesai membangun balok 

5 7 3 3 20% 

Keterangan: 

1. Kriteria belum berhasil 

2. Kriteria cukup berhasil 

3. Kriteria berhasil 

Berdasarkan data di atas pada proses pembelajaran pada RKH III 

menunjukkan bahwa indikator anak dapat memberi nama satu-satu pada 

balok sebagai “benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak 27%, anak dapat memberi nama seluruh 

bangunan balok sebagai benda 40%, anak dapat memberi nama bentuk-

bentuk balok (lebih dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 

33%, anak dapat membangun bangunan termasuk obyek-obyek yang 
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terpisah, memberi nama pada masing-masing obyek tersebut 40%, anak 

dapat membangun bangunan tertutup dan menceritakan  ruang dalam 33%, 

anak dapat mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 27%, anak dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan teman 

saat bermain mikro setelah selesai membangun balok 20%. 

Tabel 8 

Hasil Pengamatan RKH IV Tindakan Siklus 1 

KB Lab School Universitas Negeri Semarang  

Aspek 

kemampuan 

anak 

Indikator 

Hasil Pengamatan  Jumlah 

yang 

tuntas  

% 1 2 3 

komunikasi 

anak  

1. Anak mengkomunikasikan  nama 

satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun 

bangunan/bentuk balok tidak 

sama dengan benda tetapi 

mewakili pikiran anak. 

2 8 5 5 33% 

2. Anak mengkomunikasikan  nama 

seluruh bangunan balok sebagai 

benda 

3 6 6 6 40% 

3. Anak mengkomunikasikan nama 

bentuk-bentuk balok (lebih dari 

satu balok) dalam satu bangunan 

mewakili benda 

3 7 5 5 33% 

4. Anak mengkomunikasikan nama 

pada masing-masing obyek 

tersebut 

4 5 6 6 40% 

5. Anak  menceritakan  ruang dalam 2 6 7 7 47% 

6. Anak mengkomunikasikan atau 

menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 

4 7 4 4 27% 

7. Anak berkomunikasi dengan 

teman saat bermain mikro, 

setelah selesai membangun balok 

5 6 4 4 27% 

Keterangan: 

1. Kriteria belum berhasil 

2. Kriteria cukup berhasil 

3. Kriteria berhasil 

Berdasarkan data di atas pada proses pembelajaran pada RKH IV  

menunjukkan bahwa indikator anak dapat memberi nama satu-satu pada 
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balok sebagai “benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak 33%, anak dapat memberi nama seluruh 

bangunan balok sebagai benda 40%, anak dapat memberi nama bentuk-

bentuk balok (lebih dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 

33%, anak dapat membangun bangunan termasuk obyek-obyek yang 

terpisah, memberi nama pada masing-masing obyek tersebut 40%, anak 

dapat membangun bangunan tertutup dan menceritakan  ruang dalam 47%, 

anak dapat mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 27%, anak dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan teman 

saat bermain mikro setelah selesai membangun balok 27%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

    
 

65 

Tabel 9 

Hasil Pengamatan V Tindakan Siklus 1  

KB Lab School Universitas Negeri Semarang  

Aspek 

kemampuan 

anak 

Indikator 

Hasil Pengamatan  Jumlah 

yang 

tuntas  

% 1 2 3 

komunikasi 

anak  

1. Anak mengkomunikasikan  nama 

satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun 

bangunan/bentuk balok tidak 

sama dengan benda tetapi 

mewakili pikiran anak. 

4 6 5 5 33% 

2. Anak mengkomunikasikan  nama 

seluruh bangunan balok sebagai 

benda 

5 3 7 7 47% 

3. Anak mengkomunikasikan  nama 

bentuk-bentuk balok (lebih dari 

satu balok) dalam satu bangunan 

mewakili benda 

3 7 5 5 33% 

4. Anak mengkomunikasikan  nama 

pada masing-masing obyek 

tersebut 

4 5 6 6 40% 

5. Anak  menceritakan  ruang dalam 5 3 7 7 47% 

6. Anak mengkomunikasikan atau 

menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 

2 8 5 5 33% 

7. Anak berkomunikasi dengan 

teman saat bermain mikro, 

setelah selesai membangun balok 

7 4 4 4 27% 

Keterangan: 

1. Kriteria belum berhasil 

2. Kriteria cukup berhasil 

3. Kriteria berhasil 

Berdasarkan data di atas pada proses pembelajaran pada RKH V 

menunjukkan bahwa indikator anak dapat memberi nama satu-satu pada 

balok sebagai “benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak 33%, anak dapat memberi nama seluruh 

bangunan balok sebagai benda 47%, anak dapat memberi nama bentuk-

bentuk balok (lebih dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 

33%, anak dapat membangun bangunan termasuk obyek-obyek yang 
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terpisah, memberi nama pada masing-masing obyek tersebut 40%, anak 

dapat membangun bangunan tertutup dan menceritakan  ruang dalam 47%, 

anak dapat mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 33%, anak dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan teman 

saat bermain mikro setelah selesai membangun balok 27%. 

Tabel 10 

Hasil Pengamatan RKH VI Tindakan Siklus 1  

KB Lab School Universitas Negeri Semarang  

Aspek 

kemampuan 

anak 

Indikator 

Hasil Pengamatan  Jumlah 

yang 

tuntas  

% 1 2 3 

komunikasi 

anak  

1. Anak mengkomunikasikan  nama 

satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun 

bangunan/bentuk balok tidak 

sama dengan benda tetapi 

mewakili pikiran anak. 

5 4 6 6 40% 

2. Anak mengkomunikasikan  nama 

seluruh bangunan balok sebagai 

benda 

3 4 8 8 53% 

3. Anak mengkomunikasikan  nama 

bentuk-bentuk balok (lebih dari 

satu balok) dalam satu bangunan 

mewakili benda 

4 4 7 7 47% 

4. Anak mengkomunikasikan  nama 

pada masing-masing obyek 

tersebut 

4 5 6 6 40% 

5. Anak  menceritakan  ruang dalam 2 6 7 7 47% 

6. Anak mengkomunikasikan atau 

menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 

5 4 6 6 40% 

7. Anak berkomunikasi dengan 

teman saat bermain mikro, 

setelah selesai membangun balok 

3 7 5 5 33% 

Keterangan: 

1. Kriteria belum berhasil 

2. Kriteria cukup berhasil 

3. Kriteria berhasil 

Berdasarkan data di atas pada proses pembelajaran pada RKH VI 

menunjukkan bahwa indikator anak dapat memberi nama satu-satu pada 
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balok sebagai “benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak 40%, anak dapat memberi nama seluruh 

bangunan balok sebagai benda 53%, anak dapat memberi nama bentuk-

bentuk balok (lebih dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 

47%, anak dapat membangun bangunan termasuk obyek-obyek yang 

terpisah, memberi nama pada masing-masing obyek tersebut 40%, anak 

dapat membangun bangunan tertutup dan menceritakan  ruang dalam 47%, 

anak dapat mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 40%, anak dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan teman 

saat bermain mikro setelah selesai membangun balok 33%. 

Tabel 11 

Hasil  Tindakan Siklus 1  

KB Lab School Universitas Negeri Semarang  

 

No Rencana Kegiatan Harian Persentase (%) 

1 RKH I 26% 

2 RKH II 29% 

3 RKH III 31% 

4 RKH IV 35% 

5 RKH V 37% 

6 RKH VI 43% 

Rata-rata  33% 
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Tingkat ketercapaian pada kegiatan siklus 1 dapat dilihat pada grafik 

berikut: 

 

Grafik 2 Persentase ketercapaian Siklus 1 

Hasil pengamatan pada proses pembelajaran siklus 1 dapat 

disimpulkan bahwa tingkat keberhasilan pada RKH I sebanyak 26%, RKH 

II sebanyak 29%, RKH III sebanyak 31%, RKH IV sebanyak 35%, RKH V 

sebanyak 37%, RKH VI sebanyak 43%. 

Pada proses pembelajaran siklus 1, ketika tahap pendahuluan 

pembelajaran melalui kegiatan permainan balok unit  dengan menggunakan 

media balok juga gambar sebagian sudah menunjukkan ketertarikan untuk 

mengikuti pelajaran. Hal ini ditandai dengan adanya kesiapan untuk 

menerima penjelasan materi dari guru dan anak mampu mengikutinya. Hal 

ini menunjukkan bahwa anak termotivasi untuk dapat meningkatkan hasil 
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belajar dengan mengikuti kegiatan yang akan dilaksanakan selama 

pembelajaran. 

3) Observasi 

Selama pelaksanaan tindakan kelas, peneliti dan rekan 

kerjapada tahap ini mengamati jalannya proses belajar mengajar 

dengan menggunakan lembar observasi peningkatan hasil belajar anak 

pada pembelajaran tema peralatan rumah tangga  melalui kegiatan 

permainan balok unit untuk meningkatkan kemampuan komunikasi 

anak. Pada tahapan observasi siklus 1 yang dilaksanakan pada saat 

kegiatan proses belajar mengajar sedang berlangsung dapat diketahui 

bahwa anak-anak sangat senang dan tertarik ketika guru bercerita 

tentang peralatan rumah tangga (peralatan kebersihan) menggunakan 

media gambar dan dikaitkan dengan cerita keadaan ruang dirumah 

anak.  

Pelaksanaan RKH I, anak sangat antusias dalam mengikuti 

kegiatan permainan balok unit ini. Ketika guru menunjukkan gambar 

alat kebersihan (sapu) ada anak yang antusias ”itu sapu buat bersihin 

lantai” kata Aisyah. Tetapi ada anak yang hanya diam melihat gambar 

tersebut. Guru bercerita tentang gudang tempat alat kebersihan, ada 

pagarnya, pintunya, atap juga. ”mama punya miss” kata Ian.”iya 

sayang, ini miss punya gambar gudang, nah nanti kita sama-sama 

membangun gudang ya dari balok” jawab ibu guru. Anak semakin 

bersemangat untuk membangun. 
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Pelaksanaan RKH II, anak masih terlihat antusias ketika 

melihat gambar berseri (pabrik pembuatan alat kebersihan). ”Wow 

apa itu miss?” kata Ganes. ”Ini adalah sebuah tempat pembuatan 

kemoceng, ramai ya, banyak pekerja, alat-alat kebersihan” kata ibu 

guru. ”aku mau kesitu miss” kata Dhito. ”nah teman-teman, diluar 

pabrik juga ada tempat parkir, masuknya lewat pintu, ada ruang pak 

satpam yang berjaga” kata ibu guru. Pada pertemuan ini ada anak 

yang aktif bertanya sampai detail. Guru mengajak anak bersama-sama 

membuat pabrik alat kebersihan. 

Pada RKH III, guru terlebih dahulu mengajak anak bernyanyi 

lagu ”ayo kawan ikut olahraga”. Sebagian anak mau bernyanyi tetapi 

ada juga anak yang hanya pelan saja bernyanyi. Guru kemudian 

bercerita tentang rumahku yang bersih. ”Siapa yang mau menjaga 

kebersihan?” tanya ibu guru. ”Aku miss” jawab Ganes, Aisyah, 

Kevin, Ian. Guru menunjukkan gambar rumah dan ruangan-ruangan 

yang ada didalam rumah. ”itu untuk nonton tv miss sama ayah sama 

kakek” kata Air. Guru menerangkan ada ruang makan, tamu, kamar, 

dapur juga. Anak membangun rumahku yang bersih. Ada anak 

membangun balok ditumpuk-tumpuk ”miss ini rumahku tingkat” kata 

Aisyah. Tetapi ada juga anak  yang masih satu kata, dua kata 

bercerita. 

Pertemuan RKH IV, guru mengajak anak membangun kantor 

bu guru yang bersih. Anak tertarik melihat gambar kantor dan 
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membangun ruangan. “Miss ini mejanya miss, lewat sini masuknya” 

anak menceritakan bangunan yang dibuat.Namun, ada anak yang 

bernama Aiko hanya terdiam pasif saat teman-temanya bermain balok. 

Guru mendekati dan mengajak anak bermain bersama. Aiko hanya 

mengucapkan beberapa kata untuk memberi nama bangunan yang 

dibuatnya.  

Pelaksanaan RKH V, guru mengajak anak membangun 

sekolahku. Anak diajak berkeliling sekolahan  kurang lebih 10 menit 

sambil guru menceritakan ruangan-ruangan di sekolah. “Miss ini 

gudang yak ok ada sapu-sapu?” Tanya salah satu anak.“Iya ini 

gudangnya sekolah, dsini untuk menyimpan alat kebersihan” jawab 

ibu guru.Setelah selesai anak membangun bangunan sekolah.Disini 

terlihat anak yang tadinya kurang berkomunikasi dengan teman mulai 

muncul walaupun memang belum intens. 

Pada pelaksanaan RKH VI merupakan akhir siklus ini, guru 

menunjukkan beberapa foto bangunan anak dan meminta anak untuk 

menceritakan bangunan. Ganes, Aisyah, Kevin, Ian, Air, Dhito mau 

menceritakan walaupun dengan malu-malu. Setelah itu anak 

membangun dapur yang ada dirumah.Ada anak yang sudah lancar 

berkomunikasi dengan teman dan guru tetapi ada anak yang baru 

beberapa kata saat bercerita tentang bangunan yang dibuat. 

Pada siklus 1 ini kemampuan komunikasi anak mulai 

terstimulus secara intens. Anak tertarik untuk menceritakan bangunan 
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yang anak buat, anak juga dapat berkomunikasi dengan teman 

kelompoknya.Namun masih ada anak yang belum optimal percaya diri 

berkomunikasi dengan teman atau guru sehingga masih perlu 

dimotivasi lagi sehingga kemampuan komunikasi anak meningkat. 

4) Refleksi siklus 1 

Deskripsi data hasil implementasi tentang peningkatan 

kemampuan komunikasi anak melalui permainan balok unit pada 

siklus 1berkembang baik dengan rata-rata peningkatan adalah 33%, 

anak mulaiberkomunikasi yang  baik dengan teman dan guru. 

Namun, kegiatan pembelajaran pada siklus 1 perlu di ulang 

karena peningkatan kemampuan komunikasi anak belum tercapai, 

masih ada anak yang masih diam, belum mau berkomunikasi dengan 

teman atau guru. Kekurangan-kekurangan yang ditemukan pada siklus 

1 antara lain: 

a) Anak-anak kurang antusias dalam kegiatan pembelajaran  

b) Kurangnya konsentrasi anak saat guru memberikan informasi  

c) Kegiatan permainan balok unit ini belum meningkatkan 

kemampuan komunikasi anak secara signifikan  

d) Hasil pembelajaran anak belum mencapai target  

e) Belum berkembangnya kemampuan komunikasi anak baik 

dengan teman ataupun guru 
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Untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terjadi dan 

meningkatkan keberhasilan yang telah dicapaipada siklus 1, maka pada 

pelaksanaan siklus II direncanakan : 

a) Peneliti harus meningkatkan pengelolaan pembelajaran ketika dikelas  

b) Peneliti memotivasi anak dengan lebih giat lagi  

c) Kegiatan lebih dibuat semenarik mungkin agar anak tertarik dengan 

memanfaatkan media gambar atau buku cerita yang disukai anak  

d) Sebelum membangun, anak-anak berkeliling diluar kelas sambil 

melihat ruangan-ruangan yang ada disekolah sehingga memotivasi 

anak untuk membangun bangunan dari balok 

e) Menciptakan lagu dan tepuk yang lebih bervariasi lagi  

5) Kinerja Guru 

Data performance atau kinerja guru dalam pembelajaran kegiatan 

permainan balok unitpada siklus I, seperti yang terlihat pada tabel  dibawah ini 

Tabel  12  

Hasil Observasi Performance Guru dalam Pelaksanaan Pembelajaran 

siklus 1 

No Performa Guru 

Penilaian 

1-2,2 

(kurang 

2,3-3,5 

(cukup) 

3,6-4,7 

(baik) 

1. Pengelolaan Ruang Kelas   3,6% 

2. 
Pelaksanaan Kegiatan 

Pembelajaran 
 3,4%  

3. Mengelola Interaksi dalamKelas  3,4%  

4. Sikap  Terbuka terhadap Anak  3,5%  

5. 
Mendemonstrasikan Kegiatan 

Pembelajaran 
 3,5%  

6. Melaksanakan Evaluasi  3,3%  

7. Profesionalisme  3,5%  

Skor rata-rata  3,45% 
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Dari pelaksanaan pembelajaran siklus I guru mampu melaksanakan 

pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, guru berinteraksi dan 

memberikan pertanyaan terbuka terhadap anak. Dinilai dari mengelola 

ruang kelas termasuk fasilitas pembelajaran, media, penataan balok sesuai 

bentuknya yaitu sebanyak 3,6%, guru melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dari awal sampai akhir kegiatan sebanyak 3,4%,guru mengelola interaksi 

dalam kelas terhadap anak sebanyak 3,4%,guru bersikap terbuka terhadap 

anak termasuk memberikan kesempatan anak bertanya sebanyak 3,5%,guru 

mendemonstrasikan pembelajaran dengan memberikan pertanyaan terbuka 

sebanyak 3,5%, guru melaksanakan evaluasianak sebanyak3,3%, 

profesionalisme gurusebanyak 3,5%. Dari hasil penilaian tersebut dibagi 7 

aspek penilaian hasilnya adalah 3,45%. 

Pada siklus I dapat dilihat grafik berikut ini : 

 

Grafik 3  Performance Guru Siklus 1 
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8. Hasil Penelitian Siklus II 

a. Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

Siklus II yang dilaksanakan pada hari Senin, 6 Februari 2014  pada 

tema kegemaran dan sub tema menyanyi dan menari. Kegiatan dengan 

membahas tentang ruangan untuk menyanyi, panggung untuk menari, 

aula sekolah. Pelaksanaan siklus II dilakukan di sentra balok.  

Langkah-langkah kegiatan belajar mengajar melalui permainan 

balok unit di sentra balok untuk meningkatkan kemampuan komunikasi 

anak usia 3-4 tahun yaitu: 

1) Perencanaan 

a) Mempersiapkan Rencana Kegiatan Harian yang digunakan 

sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan siklus II 

b) Tema: kegemaran, sub tema :menyanyi dan menari 

c) Menyiapkan media pembelajaran yang dibutuhkan pada proses 

belajar mengajar yaitu balok, alas balok berbentuk geometri 

sebanyak 7 buah, keranjang balok sebanyak 7 buah, CD pentas 

Lab School, DVD, TV, tape, gambar penyanyi cilik (Maissy, Tina 

Toon), gambar ruangan alat musik, tempat menyanyi, gedung 

teater 

d) Jenis kegiatan membangun bangunan dari balok sesuai dengan 

tema yaitu membangun ruangan tempat menyanyi, gedung dan 

panggung pentas, ruangan menari ballet, ruangan bermain alat 

musik, ruangan tertutup menyanyi, ruangan bermain musik. 
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e) Peneliti dan kolaborator bertindak sebagai pengamat kegiatan 

belajar mengajar. Pembelajaran diobservasi dengan melibatkan 

rekan kerja sebagai pengamat dengan menggunakan lembar 

observasi aktivitas anak. 

2) Pelaksanaan 

Tahap selanjutnya adalah tahapan pelaksanaan tindakan yang 

mengacu pada Rencana Kegiatan Harian (RKH), kegiatan dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

a) Guru mengawali kegiatan dengan bercerita tentang “Penyanyi 

cilik” cerita dikaitkan dengan pendidikan karater pada minggu itu. 

b) Kemudian dilanjutkan dengan berdoa yang dipimpin oleh salah 

satu anak 

c) Setelah memberi salam, menanyakan kabar anak, keadaan anak 

saat itu guru mengajak bernyanyi bersama, guru menawarkan 

anak yang ingin bernyanyi sendiri didalam lingkaran. ada Aisyah, 

Kevin dan Khansa bernyanyi lagu “Pelangi” 

d) Setelah pembagian sentra, guru membuka cerita tentang tema 

“kegemaran/hobi” yang dikaitkan dengan main pembangunan, 

guru menggunakan media gambar, melihat film tentang penyanyi 

cilik, pengenalan bentuk balok unit. “Miss aku sukanya 

menyanyi” kata Khansa. Teman-teman yang lainpun mengikuti 

“kemarin aku sama bunda menyanyi pakai halo-halo (mic)” kata 

Aisyah. Anak antusias menyebutkan kegemaranya saat bersama 
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keluarga. Setelah itu, guru mengajak anak bermain pembangunan, 

anak mengambil keranjang dan mengambil balok yang ada 

diloker . 

e) Anak membangun balok diatas alas balok, guru memberi waktu 

agar masing-masing anak menyelesaikan kreativitasnya. 

f) Sambil anak berkreativitas guru mengajak anak berinteraksi, 

dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh guru. Axel 

ditanya miss sudah mau bercerita tentang bangunan yang dibuat. 

“Miss ini rumahku bisa buat nyanyi” kata Axel walaupun hanya 

dengan satu kalimat. “Ini sekolah kakak, kemarin pentas disini 

ada panggungnya” kata Atha yang sedang bekerjasama 

membangun bangunan bersama Aisyah dan Ganes. “Miss aku 

punya TV bisa buat nyanyi” kata Ghany. Ghany sudah mulai 

berani berkomunikasi dengan guru. Guru meminta anak untuk 

menjelaskan kreativitas yang mereka bangun.. 

g) Pada kegiatan akhir guru melihat bangunan yang dibangun anak 

dan meminta anak mencoba bercerita kembali. 
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Hasil pengamatan kemampuan komunikasi anak usia 3-4 tahun Rencana 

Kegiatan Harian 1 sampai 6 pada siklus II dapat dilihat dari tabel berikut ini : 

Tabel 13 

Hasil Pengamatan RKH I Tindakan Siklus 1I  

KB Lab School Universitas Negeri Semarang  

Aspek 

kemampuan 

anak 

Indikator 

Hasil Pengamatan  Jumlah 

yang 

tuntas  

% 1 2 3 

komunikasi 

anak  

1. Anak mengkomunikasikan  nama 

satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun 

bangunan/bentuk balok tidak 

sama dengan benda tetapi 

mewakili pikiran anak. 

1 1 13 13 87% 

2. Anak mengkomunikasikan  nama 

seluruh bangunan balok sebagai 

benda 

1 2 12 12 80% 

3. Anak mengkomunikasikan  nama 

bentuk-bentuk balok (lebih dari 

satu balok) dalam satu bangunan 

mewakili benda 

1 1 13 13 87% 

4. Anak mengkomunikasikan nama 

pada masing-masing obyek 

tersebut 

1 3 11 11 73% 

5. Anak menceritakan  ruang dalam 1 2 12 12 80% 

6. Anak mengkomunikasikan atau 

menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 

1 4 10 10 67% 

7. Anak berkomunikasi dengan 

teman saat bermain mikro, 

setelah selesai membangun balok 

3 3 9 9 60% 

Keterangan: 

1. Kriteria belum berhasil 

2. Kriteria cukup berhasil 

3. Kriteria berhasil 

Berdasarkan data di atas pada proses pembelajaran pada RKH I 

menunjukkan bahwa indikator anak dapat memberi nama satu-satu pada 

balok sebagai “benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak 87%, anak dapat memberi nama seluruh 

bangunan balok sebagai benda 80%, anak dapat memberi nama bentuk-
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bentuk balok (lebih dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 

87%, anak dapat membangun bangunan termasuk obyek-obyek yang 

terpisah, memberi nama pada masing-masing obyek tersebut 73%, anak 

dapat membangun bangunan tertutup dan menceritakan  ruang dalam 80%, 

anak dapat mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 67%, anak dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan teman 

saat bermain mikro setelah selesai membangun balok 60%. 

Tabel 14 

Hasil Pengamatan RKH II Tindakan Siklus 1I  

KB Lab School Universitas Negeri Semarang  

Aspek 

kemampuan 

anak 

Indikator 

Hasil Pengamatan  Jumlah 

yang 

tuntas  

% 1 2 3 

komunikasi 

anak  

1. Anak mengkomunikasikan  nama 

satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun 

bangunan/bentuk balok tidak 

sama dengan benda tetapi 

mewakili pikiran anak. 

0 3 12 12 80% 

2. Anak mengkomunikasikan  nama 

seluruh bangunan balok sebagai 

benda 

1 3 11 11 73% 

3. Anak mengkomunikasikan  nama 

bentuk-bentuk balok (lebih dari 

satu balok) dalam satu bangunan 

mewakili benda 

3 3 9 9 60% 

4. Anak mengkomunikasikan nama 

pada masing-masing obyek 

tersebut 

1 1 13 13 87% 

5. Anak menceritakan  ruang dalam 1 2 12 12 80% 

6. Anak mengkomunikasikan atau 

menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 

1 3 11 11 73% 

7. Anak berkomunikasi dengan 

teman saat bermain mikro, 

setelah selesai membangun balok 

3 4 8 8 53% 

Keterangan: 

1. Kriteria belum berhasil  

2. Kriteria cukup berhasil 

3. Kriteria berhasil  
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Berdasarkan data di atas pada proses pembelajaran pada RKH II  

menunjukkan bahwa indikator anak dapat memberi nama satu-satu pada 

balok sebagai “benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak 80%, anak dapat memberi nama seluruh 

bangunan balok sebagai benda 73%, anak dapat memberi nama bentuk-

bentuk balok (lebih dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 

60%, anak dapat membangun bangunan termasuk obyek-obyek yang 

terpisah, memberi nama pada masing-masing obyek tersebut 87%, anak 

dapat membangun bangunan tertutup dan menceritakan  ruang dalam 80%, 

anak dapat mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 73%, anak dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan teman 

saat bermain mikro setelah selesai membangun balok 53%. 
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Tabel 15 

Hasil Pengamatan RKH III Tindakan Siklus 1I  

KB Lab School Universitas Negeri Semarang  

Aspek 

kemampuan 

anak 

Indikator 

Hasil Pengamatan  Jumlah 

yang 

tuntas  

% 1 2 3 

komunikasi 

anak  

1. Anak mengkomunikasikan  nama 

satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun 

bangunan/bentuk balok tidak 

sama dengan benda tetapi 

mewakili pikiran anak. 

1 2 12 12 80% 

2. Anak mengkomunikasikan  nama 

seluruh bangunan balok sebagai 

benda 

1 4 10 10 67% 

3. Anak mengkomunikasikan  nama 

bentuk-bentuk balok (lebih dari 

satu balok) dalam satu bangunan 

mewakili benda 

2 2 12 12 80% 

4. Anak mengkomunikasikan nama 

pada masing-masing obyek 

tersebut 

0 3 12 12 80% 

5. Anak  menceritakan  ruang dalam 1 3 11 11 73% 

6. Anak mengkomunikasikan atau 

menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 

3 2 10 10 67% 

7. Anak berkomunikasi dengan 

teman saat bermain mikro, 

setelah selesai membangun balok 

2 2 11 11 73% 

Keterangan:  

1. Kriteria belum berhasil 

2. Kriteria cukup berhasil 

3. Kriteria berhasil 

Berdasarkan data di atas pada proses pembelajaran pada RKH III 

menunjukkan bahwa indikator anak dapat memberi nama satu-satu pada 

balok sebagai “benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak 80%, anak dapat memberi nama seluruh 

bangunan balok sebagai benda 67%, anak dapat memberi nama bentuk-

bentuk balok (lebih dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 

80%, anak dapat membangun bangunan termasuk obyek-obyek yang 
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terpisah, memberi nama pada masing-masing obyek tersebut 80%, anak 

dapat membangun bangunan tertutup dan menceritakan  ruang dalam 73%, 

anak dapat mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 67%, anak dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan teman 

saat bermain mikro setelah selesai membangun balok 73%. 

Tabel 16 

Hasil Pengamatan RKH IV Tindakan Siklus II  

KB Lab School Universitas Negeri Semarang  

Aspek 

kemampuan 

anak 

Indikator 

Hasil Pengamatan  Jumlah 

yang 

tuntas  

% 1 2 3 

komunikasi 

anak  

1. Anak mengkomunikasikan  nama 

satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun 

bangunan/bentuk balok tidak 

sama dengan benda tetapi 

mewakili pikiran anak. 

0 2 13 13 87% 

2. Anak mengkomunikasikan nama 

seluruh bangunan balok sebagai 

benda 

2 2 11 11 73% 

3. Anak mengkomunikasikan  nama 

bentuk-bentuk balok (lebih dari 

satu balok) dalam satu bangunan 

mewakili benda 

1 2 12 12 80% 

4. Anak mengkomunikasikan nama 

pada masing-masing obyek 

tersebut 

2 3 10 10 67% 

5. Anak menceritakan  ruang dalam 2 4 9 9 60% 

6. Anak mengkomunikasikan atau 

menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 

1 2 12 12 80% 

7. Anak berkomunikasi dengan 

teman saat bermain mikro, 

setelah selesai membangun balok 

4 2 9 9 60% 

Keterangan: 

1. Kriteria belum berhasil 

2. Kriteria cukup berhasil 

3. Kriteria berhasil 

Berdasarkan data di atas pada proses pembelajaran pada RKH IV  

menunjukkan bahwa indikator anak dapat memberi nama satu-satu pada 
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balok sebagai “benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak 87%, anak dapat memberi nama seluruh 

bangunan balok sebagai benda 73%, anak dapat memberi nama bentuk-

bentuk balok (lebih dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 

80%, anak dapat membangun bangunan termasuk obyek-obyek yang 

terpisah, memberi nama pada masing-masing obyek tersebut 67%, anak 

dapat membangun bangunan tertutup dan menceritakan  ruang dalam 60%, 

anak dapat mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 80%, anak dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan teman 

saat bermain mikro setelah selesai membangun balok 60%. 
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Tabel 17 

Hasil Pengamatan V Tindakan Siklus 1 I 

KB Lab School Universitas Negeri Semarang  

Aspek 

kemampuan 

anak 

Indikator 

Hasil Pengamatan  Jumlah 

yang 

tuntas  

% 1 2 3 

komunikasi 

anak  

1. Anak mengkomunikasikan  nama 

satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun 

bangunan/bentuk balok tidak 

sama dengan benda tetapi 

mewakili pikiran anak. 

0 1 14 14 93% 

2. Anak mengkomunikasikan  nama 

seluruh bangunan balok sebagai 

benda 

1 3 11 11 73% 

3. Anak mengkomunikasikan  nama 

bentuk-bentuk balok (lebih dari 

satu balok) dalam satu bangunan 

mewakili benda 

1 2 12 12 80% 

4. Anak mengkomunikasikan nama 

pada masing-masing obyek 

tersebut 

0 2 13 13 87% 

5. Anak  menceritakan  ruang dalam 1 2 12 12 80% 

6. Anak mengkomunikasikan atau 

menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 

3 2 10 10 67% 

7. Anak berkomunikasi dengan 

teman saat bermain mikro, 

setelah selesai membangun balok 

2 3 10 10 67% 

Keterangan: 

1. Kriteria belum berhasil 

2. Kriteria cukup berhasil 

3. Kriteria berhasil 

Berdasarkan data di atas pada proses pembelajaran pada RKH V 

menunjukkan bahwa indikator anak dapat memberi nama satu-satu pada 

balok sebagai “benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak 93%, anak dapat memberi nama seluruh 

bangunan balok sebagai benda 73%, anak dapat memberi nama bentuk-

bentuk balok (lebih dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 

80%, anak dapat membangun bangunan termasuk obyek-obyek yang 
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terpisah, memberi nama pada masing-masing obyek tersebut 87%, anak 

dapat membangun bangunan tertutup dan menceritakan  ruang dalam 80%, 

anak dapat mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 67%, anak dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan teman 

saat bermain mikro setelah selesai membangun balok 67%. 

Tabel 18 

Hasil Pengamatan RKH VI Tindakan Siklus 1I  

KB Lab School Universitas Negeri Semarang  

Aspek 

kemampuan 

anak 

Indikator 

Hasil Pengamatan  Jumlah 

yang 

tuntas  

% 1 2 3 

komunikasi 

anak  

1. Anak mengkomunikasikan  nama 

satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun 

bangunan/bentuk balok tidak 

sama dengan benda tetapi 

mewakili pikiran anak. 

0 1 14 14 93% 

2. Anak mengkomunikasikan  nama 

seluruh bangunan balok sebagai 

benda 

1 2 12 12 80% 

3. Anak mengkomunikasikan  nama 

bentuk-bentuk balok (lebih dari 

satu balok) dalam satu bangunan 

mewakili benda 

2 2 11 11 73% 

4. Anak mengkomunikasikan nama 

pada masing-masing obyek 

tersebut 

1 0 14 14 93% 

5. Anak  menceritakan  ruang dalam 1 1 13 13 87% 

6. Anak mengkomunikasikan atau 

menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 

1 3 12 12 80% 

7. Anak berkomunikasi dengan 

teman saat bermain mikro, 

setelah selesai membangun balok 

2 2 11 11 73% 

Keterangan: 

1. Kriteria belum berhasil 

2. Kriteria cukup berhasil 

3. Kriteria berhasil 

Berdasarkan data di atas pada proses pembelajaran pada RKH VI  

menunjukkan bahwa indikator anak dapat memberi nama satu-satu pada 
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balok sebagai “benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak 93%, anak dapat memberi nama seluruh 

bangunan balok sebagai benda 80%, anak dapat memberi nama bentuk-

bentuk balok (lebih dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 

73%, anak dapat membangun bangunan termasuk obyek-obyek yang 

terpisah, memberi nama pada masing-masing obyek tersebut 93%, anak 

dapat membangun bangunan tertutup dan menceritakan  ruang dalam 87%, 

anak dapat mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 80%, anak dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan teman 

saat bermain mikro setelah selesai membangun balok 73%. 

Tabel 19 

Hasil  Tindakan Siklus 1I  

KB Lab School Universitas Negeri Semarang  

 

No Rencana Kegiatan Harian Persentase (%) 

1 RKH I 76% 

2 RKH II 72% 

3 RKH III 74% 

4 RKH IV 72% 

5 RKH V 78% 

6 RKH VI 82% 

Rata-rata  76% 
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Tingkat ketercapaian pada kegiatan siklus II dapat dilihat pada grafik berikut: 

 

Grafik 4 Persentase ketercapaian Siklus 1I 

Hasil pengamatan pada proses pembelajaran siklus II dapat 

disimpulkan bahwa tingkat keberhasilan pada RKH I sebanyak 76%, RKH 

II sebanyak 72%, RKH III sebanyak 74%, RKH IV sebanyak 72%, RKH V 

sebanyak 78%, RKH VI sebanyak 82%.  

Pada proses pembelajaran siklus 2, ketika tahap pendahuluan 

pembelajaran melalui kegiatan permainan balok unit  dengan menggunakan 

media balok dangambar juga film sudah menunjukkan ketertarikan untuk 

mengikuti pelajaran. Hal ini ditandai dengan adanya kesiapan untuk 

menerima penjelasan materi dari guru dan anak mampu mengikutinya. Hal 

ini menunjukkan bahwa anak termotivasi untuk dapat meningkatkan hasil 

belajar dengan mengikuti kegiatan yang akan dilaksanakan selama 

pembelajaran. 
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3) Observasi 

Selama pelaksanaan tindakan kelas, peneliti dan rekan kerja 

(guru) mengamati jalannya proses kegiatan belajar mengajar dengan 

menggunakan lembar observasi peningkatan kemampuan komunikasi 

pada anak dengan menggunakan permainan balok. Pada tahapan 

observasi siklus 2 yang dilaksanakan pada saat kegiatan proses belajar 

mengajar sedang berlangsung dapat diketahui bahwa anak-anak sangat 

senang dan tertarik.  

Pada RKH I, anak sangat antusias dalam mengikuti kegiatan 

permainan balok unit ini. Ketika guru menunjukkan gambar  penyanyi 

cilik ”Maissy” anak sangat tertarik dan menanggapi ”Miss itu kayak 

gambar dikasetnya kakak” kata Aisyah. Guru menerangkan gambar 

tersebut dan memotivasi anak untuk mengembangkan kegemaran 

masing-masing anak. ”Aku mau jadi dokter kayak Maissy miss” kata 

Aisyah lagi. ”Kayak papa sama mamaku juga dokter”. Guru mengajak 

anak membangun sebuah ruangan tempat bernyanyi seperti Maissy. 

Anak bersemangat saat membangun bangunan dan mereka mulai 

bekerja secara kelompok walaupun dalam kelompok kecil.  

Pada pertemuan RKH II, anak masih terlihat antusias ketika 

anak diajak melihat film tentang pentas Lab School UNNES, ”Miss 

itu aku dulu pentas menyanyi diatas panggung” kata Ganes dan Atha. 

”Iya ya hebatnya menyanyi dan menari diatas panggung, teman-teman 

berani ya pentas” kata guru. ”Aku mau pentas lagi miss besok” kata 
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Kevin, Khansa dan Nissa. Guru mengajak anak membangun gedung 

dan ada panggungnya. ”Wah didepan panggung ada kursi untuk 

penonton ya” kata guru. Anak bersama-sama membangun bangunan, 

ada yang membuat panggung, kursi, gedung bertingkat. Anak terlihat 

senang dan tertarik dengan permainan balok unit tersebut.  

Pada RKH III, guru terlebih dahulu mengajak anak bernyanyi 

dan menari lagu ”Rentangkan tangan”. Anak bernyanyi dan menari 

mengikuti irama musik. Kemudian guru bercerita tentang 

kegemaran/hobi anak. Ada anak yang berani menyebutkan hobi 

mereka, ”Aku suka nari balet Miss, disana ada kacanya” kata Belva. 

Guru menanggapi ”wah asyiknya menari balet, kalau menari balet 

dimana?”. ”Disana, kayak kamarku ada kacanya” kata Belva dan 

Aisyah. Kemudian guru mengajak anak membuat ruangan khusus 

untuk menari balet. Beberapa anak berkelompok dengan Belva saat 

membangun.  

Pada RKH IV, guru mengajak anak membangun ruangan 

tempat bermain alat musik. Guru menunjukkan beberapa gambar alat 

musik (gitar, drum) yang ada didalam ruangan tempat alat music 

tersebut. Ada anak yang kegemaranya main alat musik drum. Guru 

mengajak anak membangun ruangan alat musik. “Aku suka main 

drum sambil menyanyi miss” kata Kevin.Anak mulai berkelompok 2 

orang dan membangun bersama.Anak terlihat antusias saat 

membangun dan mulai bekerjasama dengan teman yang lainya. 
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Pada RKH V, guru mengajak anak membangun ruangan 

tertutup untuk bernyanyi. Guru menunjukkan beberapa gambar 

ruangan dan menceritakan gambar tersebut. “Miss itu ada 

pintunya?masuknya lewat mana?” kata Dhito. “Iya ini pintunya lebar 

sekali, nanti teman-teman bisa membuat diberi pintu dua” kata guru 

menanggapinya.Kemudian anak membangun bersama dalam 

kelompok besar yaitu 3 atau 4 orang dalam satu kelompok. 

Pada RKH VI akhir siklus ini, guru menunjukkan beberapa 

foto bangunan anak dan meminta anak untuk menceritakan bangunan. 

Ganes, Aisyah, Kevin, Ian, Air, Dhito, Atha, Khansa, Riel  mau 

menceritakan bangunan yang dibuat dengan beberapa kalimat 

sederhana. Setelah itu anak membangun ruangan bermain musik. Guru 

memotivasi anak untuk semangat membangun. Anak bekerjasama 

dengan teman dan terlihat berkomunikasi dengan yang lainya.“Yuk 

main sama aku” kata Ganes kepada Angel. Kemudian anak 

menceritakan bangunan yang anak bangun menggunakan kata-kata 

mereka sendiri. 

Pada siklus II ini kemampuan komunikasi anak  terstimulus secara 

intens. Anak tertarik untuk menceritakan bangunan yang anak buat, anak 

juga dapat berkomunikasi dengan teman kelompoknya. Anak mulai bisa 

mengungkapkan keinginanya dengan teman yang lainnya. Komunikasi anak 

terjalin dengan baik. 
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4) Refleksi Siklus II 

Deskripsi data hasil implementasi tentang peningkatan 

kemampuan komunikasi anak melalui permainan balok unit pada 

siklus 2 berkembang sangat baik. Anak dapat berkomunikasi dengan 

sesama teman ataupun guru. Semua anak memperhatikan guru saat 

menjelaskan materi dan dapat mengikuti kegiatan dengan tuntas. 

Hasil pengamatan pembelajaran pada siklus 2 ini sudah 

baik.Pada siklus II ini anak mengalami ketecapaian kemampuan 

komunikasi baik dengan teman ataupun dengan guru sebanyak 76%. 

Anak dapat bekerjasama dalam suatu kelompok dan berkomunikasi 

secara intens dengan teman-temannya. Hasil  pengamatan pada siklus 

II diperoleh kelebihan-kelebihan sebagai berikut: 

a) Aktivitas siswa sudah baik dibuktikan dengan beberapa siswa 

yang menunjukkan peningkatan cukup signifikan. 

b) Anak-anak sudah mulai meningkat kemampuan 

komunikasinya. Hal tersebut terlihat ketika anak mampu 

bekerjasama dan berkomunikasi dengan teman yang lain saat 

membangun. 

c) Hasil yang dicapai lebih maksimal bisa katakan bahwa siklus 

2 berhasil atau terlaksana dengan baik 
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5) Kinerja Guru 

Data performance atau kinerja guru dalam pembelajaran 

kegiatan permainan balok unit untuk meningkatkan kemampuan 

komunikasi anak  pada siklus II, seperti yang terlihat pada tabel  

dibawah ini: 

Tabel  20 

Hasil Observasi Performance Guru dalam Pelaksanaan Pembelajaran 

siklus II 

No Performa Guru 

Penilaian 

1-2,2 

(kurang) 

2,3-3,5 

(cukup) 

3,6-4,7 

(baik) 

1. Pengelolaan Ruang Kelas   3,7% 

2. 
Pelaksanaan Kegiatan 

Pembelajaran 
  3,6% 

3. 
Mengelola Interaksi 

dalamKelas 
  3,9% 

4. 
Sikap  Terbuka terhadap 

Anak 
  3,9% 

5. 
Mendemonstrasikan 

Kegiatan Pembelajaran 
  3,7% 

6. Melaksanakan Evaluasi   3,6% 

7. Profesionalisme   3,7% 

Rata-rata skor  3,72% 

 

Dari pelaksanaan pembelajaran siklus II guru mampu melaksanakan 

pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, guru berinteraksi dan 

memberikan pertanyaan terbuka terhadap anak. Dinilai dari mengelola 

ruang kelas termasuk fasilitas pembelajaran, media, penataan balok sesuai 

bentuknya yaitu sebanyak 3,7%, guru melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dari awal sampai akhir kegiatan sebanyak 3,6%,guru mengelola interaksi 

dalam kelas terhadap anak sebanyak 3,9%,guru bersikap terbuka terhadap 

anak termasuk memberikan kesempatan anak bertanya sebanyak 3,9%,guru 
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mendemonstrasikan pembelajaran dengan memberikan pertanyaan terbuka 

sebanyak 3,7%, guru melaksanakan evaluasi anak sebanyak3,6%, 

profesionalisme gurusebanyak 3,7%. Dari hasil penilaian tersebut dibagi 7 

aspek penilaian hasilnya adalah 3,72%. 

Pada siklus II dapat dilihat grafik berikut ini : 

 

Grafik 5 Performance Guru Siklus II 

Tabel 21 

Peningkatan Komunikasi Anak Pra Siklus, Siklus I dan Siklus II 

Hasil 

Penelitian 

Pra 

Siklus 

Siklus I (RKH 1-6) Siklus II (RKH 1-6) 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Hasil 

Observasi 
27 26 29 31 35 37 43 76 72 74 72 78 82 

Rata-rata 

hasil 

observasi 

27% 33% 76% 
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Berdasarkan tabel diatas terjadi peningkatan komunikasi anak dari pra siklus, 

siklus I dan siklus II, dapat digambarkan pada grafik berikut ini: 

     

            

Grafik 6 Persentase Rata-rata Hasil Pra Siklus, Siklus I, Siklus II 

 

B. Pembahasan 

Menurut Hurlock (1978:320) bermain (play) merupakan istilah yang 

digunakan secara bebas sehingga arti utamanya hilang. Arti yang paling tepat 

ialah setiap kegiatan yang dilakukan untuk kesenangan yang ditimbulkannya, 

tanpa mempertimbangkan hasil akhir. Bermain merupakan dunia yang sangat 

disenangi anak. Dalam bermain, anak secara tidak langsung anak belajar 

memecahkan masalah baru, menemukan ide baru, menuangkan ide dan 

mempelajari semua hal dilingkungan ini.   

Bermain mengembangkan komunikasi anak yaitu melalui bermain 

anak mempunyai rasa memiliki, merasa menjadi bagian/diterima dalam 
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kelompok, belajar untuk hidup dan bekerja sama dalam kelompok dengan 

segala perbedaan yang ada. Dengan bermain dalam kelompok anak juga akan 

belajar untuk menyesuaikan tingkah lakunya dengan anak yang lain, belajar 

bersosialisasi, mengungkapkan pendapat. Banyak sekali permainan yang 

dapat anak lakukan dengan variasi, salah satunya bermain pembangunan 

menggunakan balok. 

Mitchell (1972:58) mengungkapkan bahwa balok adalah potongan-

potongan kayu yang polos (tanpa cat), sama lebar dan tebalnya dandengan 

panjang dua kali atau empat kali sama besarnya dengan satu unit balok. 

Bermain balok merupakan kemampuan dalam kegiatan yang sifatnya 

konstruktif dengan membangun bangunanyang kompleks menggunakan balok 

unit yang dapat meningkatkan perkembangan koordinasi mata dan tangan, 

melatih keterampilan motorik halus, melatih anak dalam memecahkan 

masalah serta anak dapat berlatih berkomunikasi dengan oranglain. 

Bangun berbentuk balok dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-

hari. Seperti lemari berbentuk balok, televisi, speaker, atau bis. Terdapat 6 

buah sisi yang berbentuk persegi panjang yang membentuk balok posisinya 

yakni sisi alas, sisi depan, sisi atas, sisi belakang, sisi kiri dan kanan. Sisi 

alaskongruen dengan sisi atas, sisi depan kongruen dengan sisi belakang ,sisi 

kiri kongruen dengan sisi kanan. 

Komunikasi merupakan prasyarat kehidupan manusia. Kehidupan 

manusia akan tampak “hampa” atau tiada kehidupan sama sekali apabila tidak 

ada komunikasi. Karena tanpa komunikasi, interaksi antar manusia baik 
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secara perorangan, kelompok atau organisasi tidak mungkin dapat terjadi. 

Dua orang dikatakan melakukan interaksi apabila masing-masing melakukan 

aksi dan reaksi. Aksi dan reaksi yang dilakukan manusia ini (baik perorangan, 

kelompok, organisasi) dalam ilmu komunikasi disebut sebagai tindakan 

komunikasi 

Komunikasi menurut Effendi (1988:6) adalah penyampaian suatu 

pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau untuk 

mengubah sikap, pendapat atau pikiran, baik langsung secara lisan maupun 

tidak langsung. Komunikasi merupakan hal penting yang harus dimiliki anak 

dalam kehidupan sehari-hari. Anak mengungkapkan keinginan, menyanggah 

sesuatu hal, mengerti orang lain melalui berkomunikasi.  

Kemampuan komunikasi anak usia 3-4 tahun sudah mulai kompleks 

yaitu anak mulai mampu bercerita pengalaman pribadi, anak mengungkapkan 

keinginan secara langsung, anak menggunakan kalimat sederhana dengan 4-6 

kata, kosa kata anak berkembang lebih banyak dan kompleks. Anak usia ini 

juga mulai mampu berkomunikasi dengan teman dalam kelompok. Mereka 

saling bertukar pikiran tentang ide dalam pembangunan. Melalui interaksi 

anak ini akan terjalin komunikasi yang lebih baik.  

Komunikasi pada usia ini sifatnya sangat egosentris, rasa ingin 

tahunya sangat tinggi, inisiatifnya tinggi, kemampuan bahasanya mulai 

meningkat, mudah merasa kecewa dan rasa bersalah karena tuntutan tinggi, 

setiap komunikasi harus berpusat pada anak, takut terhadap ketidaktahuan 

dan  pada usia ini anak masih belum fasih dalam berbicara (Behrman, 1996). 
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Kemampuan komunikasi anak pada kondisi awal sebelum diberi 

tindakan sebesar 27%, masih sangat kurang. Hal tersebut dikarenakan 

kurangnya strategi pembelajaran yang memungkinkan anak berkomunikasi 

dengan teman sesamanya. Setelah penelitian siklus I rata-rata skor meningkat 

menjadi 33%. Komunikasi anak mulai berkembang, guru lebih aktif 

menggunakan pertanyaan terbuka dan media yang lebih menarik. Pada 

penelitian siklus II berhasil dilaksanakan dengan rata-rata skor 76%. Tingkat 

keberhasilan siklus lebih meningkat dan menunjukkan indicator ketuntasan.  

Melalui permainan balok unit ini, kemampuan komunikasi anak  lebih 

berkembang. Anak yang masih pendiam dan kurang percaya diri dalam 

berkomunikasi akan lebih berkembang ketika anak bekerjasama dalam suatu 

kelompok dan membangun bangunan menggunakan balok secara bersama-

sama. Dengan media balok unit ini anak dapat menuangkan ide-ide baru lewat 

bangunan ruang sesuai imajinasi anak.Anak dapat menerima dan mengikuti 

pembelajaran dengan baik. 

Dalam penelitian ini, guru mengajak anak bermain permainan balok 

dengan kreasi masing-masing anak. Anak juga dapat bekerjasama membangun 

bangunan dari balok secara berkelompok. Anak dapat berlatih berbagi, saling 

memahami dan menuangkan ide mereka. Pertama anak-anak dikenalkan 

bentuk balok, tekstur balok, warna. Guru juga mengenalkan media apa saja 

yang dibutuhkan dalam permainan balok unit ini seperti alas balok yang 

berbentuk dan berwarna, keranjang belanja balok, balok dan aksesorisnya 

(orang-orangan, pohon, ornament dari kayu).  
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Selama pembelajaran selain gambar, guru juga memberikan contoh-

contoh benda nyata seperti guru membawa alat-alat kebersihan yang akan 

dibahas pada pertemuan saat itu (kemoceng, sapu, lap). Selain itu guru juga 

mengajak anak berkeliling sekolah melihat gudang sekolah secara langsung 

agar anak mengetahui tentang fungsi gudang alat-alat kebersihan dan 

kemudian anak membangun sesuai dengan inspirasi anak tersebut.  

Pada saat kegiatan pembelajaran anak terlihat memperhatikan 

walaupun ada beberapa anak yang kurang konsentrasi ketika guru memberi 

pijakan sebelum main. Guru mendemonstrasikan tentang materi dan kegiatan 

kepada anak. Kegiatan ini dilakukan dalam proses pembelajaran di sekolah 

dengan cara aktif, kreatif dan menyenangkan. Pelaksanaan kegiatan di sentra 

balok.  

Guru mengatur lingkungan bermain balok didesain bervariasi serta 

memajang balok dan kelengkapannya sehingga membangkitkan minat dan 

rasa ingin tahu anak serta membuat anak merasa nyaman.Ada beberapa loker, 

2 meja, 2 papan tulis di sentra. Balok diletakkan diloker kotak dan disusun 

sesuai bentuk balok. Setiap kotak loker ditempel dengan tulisan nama balok 

sesuai bentuk. Dalam ruangan juga terdapat puzzle, lego, bombik peluru, APE 

labu. 

Pada saat pijakan main guru mengobservasi dan mengamati aktivitas 

anak pada kegiatan permainan balok unit. Guru berkeliling bertanya jawab 

tentang bangunan yang anak bangun. Selain itu guru juga memberikan 

motivasi untuk anak yang terlihat pasif dalam permainan ini. Anak bermain 
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bekerjasama dengan teman-teman serta mengambil balok sesuai dengan 

bentuk balok yang dibutuhkan anak saat membangun. Guru mencatat semua 

kegiatan anak sebagai hasil observasi. 

Kegiatan ini dilakukan dalam 2 siklus dan setiap siklus ada 6 

pertemuan. Pada siklus I anak terlihat antusias dalam permainan balok unit ini, 

anak mulai siap menerima penjelasan materi yang diberikan guru. Ketika guru 

memberi penjelasan materi, anak menanggapi dengan banyak pertanyaan dan 

jawaban. Namun, masih ada anak yang terlihat pasif tetapi anak dapat 

melakukan pembangunan dengan baik. Anak bekerjasama dan berinteraksi 

dengan teman dan guru.  

Siklus I dilaksanakan selama enam kali pertemuan, pada pertemuan 

pertama anak-anak dikenalkan tentang gudang alat-alat kebersihan. Guru 

menunjukkan gambar dan contoh alat-alat kebersihan secara nyata. Anak 

tertarik dengan gambar dan guru menerangkan gudang tempat alat-alat 

kebersihan tersebut. Ada juga anak yang ingin mencoba menggunakan alat-

alat kebersihan tersebut (sapu, kemoceng, lap). Anak membangun gudang 

alat-alat kebersihan. 

Siklus I pada hari kedua dengan tema : peralatan rumah tangga, anak-

anak membangun pabrik pembuat alat-alat kebersihan. Guru menunjukkan 

gambar aktifitas dipabrik dan gedungnya. Anak menanggapi dengan banyak 

pertanyaan ketika melihat gambar tersebut. 

Pada pertemuan ketiga pada siklus I anak-anak membangun rumah 

yang bersih, menggunakan aksesoris orang-orangan. Sebagai kegiatan awal, 
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guru menunjukkan buku cerita bergambar dan anak mencoba menceritakan 

cerita dalam gambar buku tersebut. Anak mampu bercerita menggunakan 

imajinasinya sendiri walaupun belum sesuai dengan isi buku yang 

sebenarnya. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Indonesia no.58, 

2009 tentang standar tingkat pencapaian perkembangan bahasa anak usia 3-4 

tahun yaitu anak membaca cerita bergambar menggunakan kata-kata sendiri. 

Pertemuan keempat siklus I, dengan tema peralatan rumah tangga, 

anak-anak membangun kantor dan ruangan. Anak-anak masih terlihat 

antusias ketika membangun. Guru menunjukkan ruangan kantor yang ada di 

sekolah dan kemudian anak membangun. Dan pertemuankelima masih pada 

siklus I anak- anak membangun sekolahku dan terdiri dari beberapa ruangan. 

Guru menunjukkan gambar sekolah Lab School dan anak menanggapi lagi 

dengan banyak pertanyaan.  

Pada pertemuan yang terakhir yaitu keenam pada siklus Ianak-anak 

membangun dapur yang ada dirumah masing-masing anak. Ada anak yang 

tiba-tiba celetuk menyebutkan banyak peralatan dapur orangtua mereka. Dan 

anak yang laen menanggapi. Kegiatan menjadi ramai dan anak berinteraksi 

dengan teman-teman. Setelah anak membangun, anak menceritakan bangunan 

yang dibuat kepada guru. Anak mulai mengucapkan kalimat dengan jumlah 

kata lebih dari empat dan mulai mampu mengarang cerita/ imajinatif (Ibung, 

2009:192). 

Pada siklus I ini masih ada anak yang kurang percaya diri dalam 

berkomunikasi kepada teman atau guru. Anak membangun bangunan 
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menggunakan balok tetapi belum mau menceritakan bangunan yang dibuat 

anak. Terkadang anak tersebut melihat temannya bermain tetapi belum ada 

keberanian untuk bertanya namun menjawab ketika temannya bertanya. 

Kemampuan komunikasi anak pada siklus I masih tergolong cukup, 

ini dapat terlihat dari anak dapat berkomunikasi serta memahami bahasa yang 

digunakan anak lain, anak berkomunikasi dengan mengucapkan kata dan 

kalimat, anak dapat berertukar pikiran dari anak yang satu ke anak yang lain, 

anak menjalin percakapan. Komponen-komponen tersebut belum mampu 

dioptimalkan oleh guru yang mana belum menggunakan metode bermain 

yang tepat. Hal ini berdampak pada kurangnya komunikasi anak yang mana 

anak belum berani bercerita dan bercakap-cakap. Berdasarkan analisis 

kemampuan komunikasi pada siklus I diperoleh rata-rata skor sebesar 33% 

sehingga belum mencapai indikator keberhasilan.  

Berdasarkan kekurangan pada siklus I, guru mendesain proses 

pembelajaran pada siklus II lebih bervariasi dengan menambah alat dan bahan 

yang mendukung dalam kegiatan pembangunan balok. Guru menggunakan 

benda nyata, gambar dan juga film serta anak secara langsung melihat ruang 

yang ada di sekolah.  

Pada siklus II anak masih terlihat antusias ketika pembelajaran 

berlangsung. Guru memberikan penjelasan materi dengan baik dan anak 

mampu memberikan umpan balik melalui pertanyaan dan jawaban. Pada 

siklus II ini permainan balok unit dilaksanakan dalam kelompok yang terdiri 

dari 2 atau 3 anak dalam satu kelompok. 
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Saat permainan balok dilaksanakan, guru memberikan arahan dengan 

memberikan penjelasan kepada anak-anak tentang tema yang akan diterapkan 

dalam pembelajaran. Setelah memberikan penjelasan, guru memberikan 

kesempatan kepada setiap kelompok untuk berdiskusi tentang bangunan yang 

akan mereka buat. Dengan memberi kesempatan kepada setiap kelompok 

untuk berdiskusi, anak-anak akan saling berkomunikasi dan berinteraksi yang 

merupakan awal dari timbulnya kerjasama dalam kelompok.  

Menurut B.E.F Montolalu (6.22) mengemukakakan bahwa : Balok 

mempunyai tempat dihati anak serta menjadi pilihan favorit sepanjang tahun, 

bahkan sampaitahun ajaran berakhir. Siklus II ini juga dilaksanakan enam kali 

pertemuanPertemuan pertama dengan tema kegemaran, anak-anak 

membangun ruangan tempat bernyanyi. Guru menunjukkan gambar seorang 

penyanyi cilik. Ada satu anak yang mengungkapkan keinginanya untuk 

membangun rumah Maissy penyanyi ciliki. Dan akhirnya mereka bersama-

sama membangun dengan kelompoknya masing-masing. Ada anak yang 

memilih-milih teman sekelompoknya dan menangis. 

Pertemuan kedua, anak-anak membangun gedung disekolah untuk 

pentas menyanyi, ada panggungnya. Guru memperlihatkan video tentang 

pentas di Lab School dahulu kala. Anak melihat tempat bernyanyi, 

panggungnya dan tempat sekitar dalam video itu. Hari ketiga, anak-anak 

membangun ruangan untuk menari balet. Guru mengajak anak untuk menari 

dan bernyanyi layaknya seorang penyanyi cilik. Guru bercerita tentang 

kegemaran atau hobi. Ada anak yang menyebutkan hobinya adalah menari 



 
 

    
 

103 

ballet yaitu Aisyah. Aisyah bahkan mau berceita tentang pengalamanya 

menari ballet. Teman-teman yang lainnya menanggapi cerita Aisyah tersebut. 

Anak terlihat lebih komunikatif dengan teman yang lainnya. 

Pertemuan keempat, anak-anak membangun ruangan tempat bermain 

alat musik. Guru menunjukkan gambar alat musik dan anak menyebutkan 

berbagai macam alat musik tersebut. Guru menerangkan tentang ruangan 

tempat bermain alat musik. Anak mengambil balok sesuai dengan bentuk 

balok yang dibutuhkan. Anak membangun bersama teman sesuai kelompok 

masing-masing.  

Pertemuan kelima, anak-anak membangun ruangan tertutup atau 

kedap suara untuk bernyanyi. Guru menunjukkan gambar ruangan dan 

menceritakan beberapa ruangan dalam gambar tersebut. Anak menanggapi 

dengan berbagai pertanyaan. Guru memberikan waktu untuk berdiskusi dalam 

kelompok mereka tentang bangunan yang akan dibangun. Anak langsung 

membangun bersama teman-temannya. 

Pertemuan terakhir keenam, anak-anak membangun ruangan bermain 

musik.Anak-anak lebih bisa bekerjasama dengan teman dan 

mengkomunikasikan bangunan yang dibuat dengan guru dan teman. Anak-

anak mampu berbagi, minta tolong dengan mengucapkan kata-kata santun. 

Anak-anak mampu saling bertukar ide dengan mengucapkan kalimat 

sederhana dengan teman sebaya.  

Pelaksanaan siklus II ini kemampuan komunikasi anak lebih 

berkembang mana kala dilaksanakan secara berkelompok saat permainan. 
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Dalam kelompok tersebut, anak-anak lebih termotivasi untuk melakukan 

interaksi terhadap sesama saat membangun. Ketika anak kurang sependapat 

terhadap teman sesama kelompok, anak terdorong untuk mengkomunikasikan 

hal tersebut terhadap sesamanya. Walaupun kalimat belum sempurna tetapi 

anak mampu saling menanggapi tentang perbedaan tersebut. Berdasarkan hasil 

analisi kemampuan komunikasi pada siklus II mengalami peningkatan rata-

rata skor sebesar 76% termasuk kategori baik.  

Dalam penelitian ini anak-anak diajak berkreasi dalam suatu 

bangunan.Anak dapat menuangkan ide-ide baru melalui bangunan yang 

mereka buat dan guru selalu memberikan motivasi kepada anak. Permainan 

balok unit ini sangat disukai anak, disamping anak dapat menuangkan ide 

sesuai imajinasi, anak juga dilatih mengkomunikasikan sesuatu kepada orang 

lain.Hal tersebut sama dengan yang dikemukakan Sofia Hartati (2005:105) 

bahwa anak-anak perlu mengkomunikasikan secara efektif, untuk memahami 

satu sama lain dan untuk mengikuti arah dari teman sebaya dalam situasi 

bermain untuk membangkitkan keahlian dalam perkembangan bahasa. 

Ketika anak membangun, anak terdorong untuk lebih komunikatif 

dengan teman kelompoknya. Anak lebih dapat mengkomunikasikan bangunan 

yang mereka buat dengan temannya. Anak mampu menceritakan 

bangunanyang anak buat kepada guru sentra. Hal tersebut sesuai dengan 

pendapat Reifel (1984), Philips dan Hanline (1999) tentang manfaat bermain 

balok bahwa komunikasi akan diperlukan ketika anak ingin menyatakan 

pendapat tentang bangunan yang anak buat.  



 
 

    
 

105 

Berdasarkan hasil penelitian pada siklus I dan II menunjukkan bahwa 

melalui permainan balok unit di sentra balok dapat meningkatkan kemampuan 

komunikasi anak pada peserta didik kelompok bermain. Hal ini terlihat dari 

pengamatan yang dilakukan oleh peneliti terhadap aktivitas guru dan siswa 

serta peningkatan komunikasi anak pada siklus II yang mengalami 

peningkatan dari siklus I. Hasil pelaksanaan siklus I yang awalnya rata-rata 

skor sebesar 33% mengalami peningkatan sebesar 43% menjadi 76% pada 

siklus II. Ini sudah memenuhi indikator yang telah ditetapkan dalam penelitian 

ini.  

Dalam penelitian ini kemampuan komunikasi anak lebih meningkat 

dan lebih berkembang. Anak juga mampu berkomunikasi secara maksimal 

dengan guru atau teman. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

melalui permainan balok unit di sentra balok dapat meningkatkan kemampuan 

komunikasi anak usia 3-4 tahun di Kelompok Bermain Lab School Universitas 

Negeri Semarang. 

C. Keterbatasan Penelitian  

Penelitian yang dilakukan peneliti untuk mengetahui peningkatan 

kemampuan komunikasi anak usia 3-4 tahun melalui permainan balok unit di 

sentra balok telah berjalan lancar, namun dalam proses penelitian, peneliti 

mengalami hambatan dan memiliki keterbatasan. Hambatan dan keterbatasan 

tersebut adalah minimnya balok yang ada di Kelompok Bermain Lab School 

sehingga dalam penelitian peneliti harus meminjam balok di TK.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas dapat disimpulkan 

bahwa melalui permainan balok unit di sentra balok dapat meningkatkan 

kemampuan komunikasi anak usia 3-4 tahun di PAUD Lab School 

Universitas Negeri Semarang tahun ajaran 2013/2014. Hal tersebut 

ditandai dengan peningkatan rata-rata skor hasil observasi peningkatan 

kemampuan komunikasi anak.  

Rata-rata skor peningkatan kemampuan komunikasi anak 

Kelompok Bermain  Lab School UNNES Jalan Menoreh Tengah X No.4 

Kelurahan Sampangan, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, 

kondisi awal sebesar 27%, masih sangat kurang kemudian pada siklus I 

sebesar 33%, komunikasi anak mulai berkembang untuk bertanya, 

menjawab pertanyaan, berkomunikasi dengan teman atau guru. Pada siklus 

II mengalami peningkatan sebesar 76% , komunikasi anak lebih meningkat 

dengan teman atau guru, anak mampu mengkomunikasikan bangunan 

yang anak bangun. 

Peningkatan kemampuan komunikasi anak yang dimaksud terdiri 

atas: anak mengkomunikasikan nama satu-satu pada balok sebagai benda, 

anak memberi nama seluruh bangunan balok, anak mengkomunikasikan 

nama lebih dari satu balok dalam satu bangunan, anakmengkomunikasikan  

nama pada masing-masing obyek yang terpisah, anak menceritakan ruang 
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dalam, anak mengkomunikasikan bangunan yang dihasilkan, serta anak 

berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro setelah selesai 

membangun balok.  

Melalui permainan balok unit ini kemampuan komunikasi anak  

lebih berkembang. Ketika bermain membangun, anak terdorong 

berinteraksi dengan teman, anak berdiskusi secara sederhana, anak 

berkomunikasi tentang bangunan yang dibuat, anak bertukar pikiran 

dengan teman sekelompok.  

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, saran yang diberikan untuk 

meningkatkan kemampuan komunikasi anak usia 3-4 tahun melalui 

permainan balok unit adalah : 

1. Bagi guru  

a. Guru hendaknya lebih komunikatif kepada anak serta 

menggunakan media, metode yang lebih bervariasi khususnya 

permainan balok unit ini misalnya menyediakan aksesoris balok 

yang bervariasi, ornamen-ornamen lucu dan lain-lain.  

b. Guru hendaknya menggunakan bahasa yang jelas dan mudah 

dimengerti oleh anak.  

c. Saat akan melaksanakan pembelajaran hendaknya guru melihat 

waktu yang telah direncanakan agar pembelajaran berjalan sesuai 

rencana yang telah dibuat. 
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d. Dalam penataan lingkungan, balok-balok sebaiknya disusun 

dilemari sesuai unit-unitnya agar memudahkan anak mengambil 

balok sesuai dengan bentuk balok yang dibutuhkan.   

2. Sekolah  

Sekolah hendaknya memfasilitasi permainan balok unit ini misalnya: 

dengan menambah jumlah balok yang ada dilembaga. 

3. Orangtua  

Orang tua hendaknya lebih meningkatkan intensitas komunikasi 

dengan anak agar kemampuan komunikasi anak lebih berkembang.  

4. Peneliti  

a. Peneliti hendaknya menambah bahan referensi dalam mengajar.  

b. Penliti hendaknya menambah pengetahuan tentang komunikasi 

anak sehingga mampu menerapkan kegiatan yang bervariasi.  

c. Peneliti hendaknya melakukan evaluasi diri tentang pembelajaran 

yang dilakukan sehingga dapat melakukan pembelajaran yang 

lebih baik. 

 

 

 

 

 

 



109 

DAFTAR PUSTAKA 

Al-maghribi. 2013. Manfaat Mainan Balok Edukatif untuk Anak. http://www.al-

maghribicendekia.com/2013/02/manfaat-mainan-balok-edukatif-

untuk-anak.html. (19 April 2013). 

Asrori, M. 2010. Implememtasi Teori Perkembangan Kognitif Piaget dalam 

Pengembangan Permainan Edukatif bagi Pendidikan Anak Usia Dini. 

[Oneline]. Tersedia 

:http://gurutrenggalek.blogspot.com/2010/06/implementasi-teori-

perkembangan_11.html. (18 April 2013). 

Dalyono. 2005. Psikologi Pendididkan. Jakarta: Rineka Cipta. 

Eliyawati, C. Zaman, badru., dan Heri. H. Asep. 2005. Pemilihan dan 

Pengembangan Sumber Belajar untuk Anak Usia Dini. Jakarta: 

Departemen Pendidikan Nasional.  

Hopkins, David. 2011. Panduan Guru: Penelitian Tindakan Kelas. Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar. 

Huda, Miftahul. 2011. Pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini. 

http://blog.planetremaja.com/2011/11/pentingnya-pendidikan-anak-

usia-dini.html/. (20 April 2013). 

Hurlock, Elizabeth B. 1978. Psikologi Perkembangan Anak . Jakarta : Erlangga. 

Mulyanto, Brilliant. 2011. Bermain dapat Menigkatkan Kecerdasan Anak Usia 

Dini. [Oneline]. Tersedia : 

http://www.facebook.com/topic.php?uid=118723631472031&topic=7

5. (20 April 2013). 

Patmondewo, Soemiarti. 2003. Pendidikan Anak Prasekolah. Jakarta: Rineka 

Cipta. 

Ponco, Sujatmiko. 2005. Matematika Kreatif: Konsep dan Terapannya. 

Yogyakarta: Tiga Serangkai. 

Prasetyo, R. 2009. Melatih Delapan Kecerdasan Majemuk pada Anak dan 

Dewasa. Yogyakayta: ANDI. 

Pusat Bahasa Depdiknas. 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai 

Pustaka. 

http://www.al-maghribicendekia.com/2013/02/manfaat-mainan-balok-edukatif-untuk-anak.html
http://www.al-maghribicendekia.com/2013/02/manfaat-mainan-balok-edukatif-untuk-anak.html
http://www.al-maghribicendekia.com/2013/02/manfaat-mainan-balok-edukatif-untuk-anak.html
http://gurutrenggalek.blogspot.com/2010/06/implementasi-teori-perkembangan_11.html.%20(18
http://gurutrenggalek.blogspot.com/2010/06/implementasi-teori-perkembangan_11.html.%20(18
http://blog.planetremaja.com/2011/11/pentingnya-pendidikan-anak-usia-dini.html
http://blog.planetremaja.com/2011/11/pentingnya-pendidikan-anak-usia-dini.html/
http://blog.planetremaja.com/2011/11/pentingnya-pendidikan-anak-usia-dini.html/
http://www.facebook.com/topic.php?uid=118723631472031&topic=75
http://www.facebook.com/topic.php?uid=118723631472031&topic=75


 
 

    
 

110 

Rochiati, Wiriaatmadja. 2005. Metode Penelitian Tindakan Kelas. Bandung: 

Remaja  

Soetjiningsih, Christiana Hari. 2012. Perkembangan Anak Sejak Pertumbuhan 

Sampai dengan Kanak-kanak Akhir. Jakarta: Prenada. 

Subyantoro. 2009. Penelitian Tindakan Kelas. Semarang: Universitas Diponegoro 

Semarang. 

Sudono, Anggani. 2006. Sumber Belajar dan Alat Permainan. Jakarta: Grasindo 

Sudono, Anggani. 2000. Sumber Belajar dan Alat Permainan untuk Pendidikan  

Anak Usia dini. Jakarta : Grasindo 

Sugianto, Mayke. 1995. Bermian, Mainan dan Permianan. Jakarta: Depdikbud  

Dirjen Dikti 42. 

Videbeck, Sheila L. 2008. Buku Ajar Keperawatan Jiwa. Penerjemah Renata K., 

dan Alfrina Hany. Jakarta: Buku Kedokteran EGC. 

Zhafari. 2013. Cara menggunakan dan bermain balok.  

http://zhafarishop.blogspot.com/2012/04/cara-menggunakan-dan-

bermain-balok.html/. (20 April 2013). 

Liliweri, Alo. 1994. Komunikasi Verbal dan Nonverbal. Bandung: 

PT.Citra Aditya Bakti. 

Dariyo, A. (2007). Psikologi Perkembangan Anak Tiga Tahun Pertama. Bandung: 

PT. Refika Aditama 

Santrock, John W. (2002). Life Span Development. Jakarta: Erlanggga 

Santrock, John W. (2007). Perkembangan anak. Jakarta: erlangga.  

Sujiono, Yuliani N dan Sujiono Bambang. (2010). Bermain Kreatif Berbasisi 

Kecerdasan Jamak. Jakarta: PT. Indeks 

Sujiono Yuliani N. (2011). Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini. Jakarta: 

PT. Indeks 

PERMENDIKNAS RI Nomor 58 Tahun 2009  

Diana. (2013). Model Pembelajaran Anak Usia Dini. Yogyakarta. Deepublish 

Puji Astuti, Henny. (2013). Perkembangan Anak Usia Dini 1. Yogyakarta. 

Deepublish. 

http://zhafarishop.blogspot.com/2012/04/cara-menggunakan-dan-bermain-balok.html/.%20(20
http://zhafarishop.blogspot.com/2012/04/cara-menggunakan-dan-bermain-balok.html/.%20(20


 
 

    
 

111 

DepartemenPendidikanNasional.(2009).terdiri: 

http://www.scribd.com/doc/106727498/isi-Tahap-Perkembangan-

Karya-Anak. (11 Mei 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scribd.com/doc/106727498/isi-Tahap-Perkembangan-Karya-Anak.%20(11
http://www.scribd.com/doc/106727498/isi-Tahap-Perkembangan-Karya-Anak.%20(11


 
 

    
 

112 

 

 

 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 



109 

1. 

Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. 
Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. 
Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. 
Anak mengkomunikasikan nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

LEMBAR OBSERVASI SEBELUM TINDAKAN 

(Senin, 11 November 2013) 

Nama : Aiko Afiata Paramakirana 

No Indikator 

Hasil pengamatan 

Belum 

berhasil 

(1) 

Cukup 

berhasil 

(2) 

Berhasil 

(3) 

1. 

Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. 
Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. 
Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. 
Anak mengkomunikasikan nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. 
Anak membangun bangunan tertutup dan merceritakan  ruang 

dalam 
    

6. 
Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. 
Anak berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama : Air Bening Seikhlas Timur Raya  

1. 

Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. 
Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. 
Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. 
Anak mengkomunikasikan nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. 
Anak membangun bangunan tertutup dan merceritakan  ruang 

dalam 
    

6. 
Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. 
Anak berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama :Kallandra Paramudhito Anasea 
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5. 
Anak membangun bangunan tertutup dan merceritakan  ruang 

dalam 
    

6. 
Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. 
Anak berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

LEMBAR OBSERVASI SEBELUM TINDAKAN 

(Senin, 11 November 2013) 

Nama :Khansa Nabila 

No Indikator 

Hasil pengamatan 

Belum 

berhasil 

(1) 

Cukup 

berhasil 

(2) 

Berhasil 

(3) 

1. 

Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. 
Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. 
Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. 
Anak mengkomunikasikan nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. 
Anak membangun bangunan tertutup dan merceritakan  ruang 

dalam 
    

6. 
Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. 
Anak berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama :Aleandro Axel Aditya B 

1. 

Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. 
Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. 
Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. 
Anak mengkomunikasikan nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. 
Anak membangun bangunan tertutup dan merceritakan  ruang 

dalam 
    

6. 
Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. 
Anak berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama :Princes Kezia Angelica Pasauw 

1. 

Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 
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LEMBAR OBSERVASI SEBELUM TINDAKAN 

(Senin, 11 November 2013) 

Nama : Kevin Arkandia Putra 

No Indikator 

Hasil pengamatan 

Belum 

berhasil 

(1) 

Cukup 

berhasil 

(2) 

Berhasil 

(3) 

1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. Anak mengkomunikasikan nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak membangun bangunan tertutup dan merceritakan  ruang 

dalam 
    

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. Anak berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama : Labiqa Rajni Ganesanada 

1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. Anak mengkomunikasikan nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak membangun bangunan tertutup dan merceritakan  ruang 

dalam 
    

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang     

2. 
Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. 
Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. 
Anak mengkomunikasikan nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. 
Anak membangun bangunan tertutup dan merceritakan  ruang 

dalam 
    

6. 
Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. 
Anak berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
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dihasilkan 

7. Anak berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama : Avisa Belva Widi Putrisani 
1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. Anak mengkomunikasikan nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak membangun bangunan tertutup dan merceritakan  ruang 

dalam 
    

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. Anak berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

 

LEMBAR OBSERVASI SEBELUM TINDAKAN 

(Senin, 11 November 2013) 

Nama : Talita Salsabilah Khaerunnisa 

No Indikator 

Hasil pengamatan 

Belum 

berhasil 

(1) 

Cukup 

berhasil 

(2) 

Berhasil 

(3) 

1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. Anak mengkomunikasikan nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak membangun bangunan tertutup dan merceritakan  ruang 

dalam 
    

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. Anak berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok     

Nama : Aisyah Azalia Putri 
1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
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3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. Anak mengkomunikasikan nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak membangun bangunan tertutup dan merceritakan  ruang 

dalam 
    

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. Anak berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama : Rachel Agatha Iesha Siswoyo 
1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. Anak mengkomunikasikan nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak membangun bangunan tertutup dan merceritakan  ruang 

dalam 
    

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. Anak berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

 

LEMBAR OBSERVASI SEBELUM TINDAKAN 

(Senin, 11 November 2013) 

Nama : Ghany Prajna Al Hakim 

No Indikator 

Hasil pengamatan 

Belum 

berhasil 

(1) 

Cukup 

berhasil 

(2) 

Berhasil 

(3) 

1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. Anak mengkomunikasikan nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak membangun bangunan tertutup dan merceritakan  ruang 

dalam 
    

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. Anak berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro,     
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setelah selesai ,membangun balok 

Nama : Hargian Alaric Prima Mulyawan 

1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. Anak mengkomunikasikan nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak membangun bangunan tertutup dan merceritakan  ruang 

dalam 
    

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. Anak berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama : Gabriel Charissa  Radanti 
1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. Anak mengkomunikasikan nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak membangun bangunan tertutup dan merceritakan  ruang 

dalam 
    

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang7 

dihasilkan 
    

7. Anak berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

LEMBAR OBSERVASI SIKLUS I 

(RKH I, Senin 18 November 2013) 



 
 

    
 

118 

1. 

Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. 
Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. 
Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. 
Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. 
Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. 
Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama : Aiko Afiata Paramakirana 

No Indikator 

Hasil pengamatan 

Belum 

berhasil 

(1) 

Cukup 

berhasil 

(2) 

Berhasil 

(3) 

1. 

Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. 
Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. 
Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. 
Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. 
Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. 
Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama : Air Bening Seikhlas Timur Raya  

1. 

Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. 
Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. 
Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. 
Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. 
Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. 
Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama :Kallandra Paramudhito Anasea 
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LEMBAR OBSERVASI SIKLUS I 

(RKH I, Senin 18 November 2013) 

Nama :Khansa Nabila 

No Indikator 

Hasil pengamatan 

Belum 

berhasil 

(1) 

Cukup 

berhasil 

(2) 

Berhasil 

(3) 

1. 

Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. 
Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. 
Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. 
Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. 
Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. 
Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok     

Nama :Aleandro Axel Aditya B 

1. 

Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. 
Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. 
Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. 
Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. 
Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. 
Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama :Princes Kezia Angelica Pasauw 

1. 

Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. 
Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. 
Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. 
Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     
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6. 
Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. 
Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok     

 

LEMBAR OBSERVASI SIKLUS I 

(RKH I, Senin 18 November 2013) 

Nama : Kevin Arkandia Putra 

No Indikator 

Hasil pengamatan 

Belum 

berhasil 

(1) 

Cukup 

berhasil 

(2) 

Berhasil 

(3) 

1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama : Labiqa Rajni Ganesanada 

1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama : Avisa Belva Widi Putrisani 
1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih     
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dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 

4. Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

 

LEMBAR OBSERVASI SIKLUS I 

(RKH I, Senin 18 November 2013) 

Nama : Talita Salsabilah Khaerunnisa 

No Indikator 

Hasil pengamatan 

Belum 

berhasil 

(1) 

Cukup 

berhasil 

(2) 

Berhasil 

(3) 

1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama : Aisyah Azalia Putri 
1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama : Rachel Agatha Iesha Siswoyo 
1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 
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benda tetapi mewakili pikiran anak. 

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

 

LEMBAR OBSERVASI SIKLUS I 

(RKH I, Senin 18 November 2013) 

Nama : Ghany Prajna Al Hakim 

No Indikator 

Hasil pengamatan 

Belum 

berhasil 

(1) 

Cukup 

berhasil 

(2) 

Berhasil 

(3) 

1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama : Hargian Alaric Prima Mulyawan 
1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro,     
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setelah selesai ,membangun balok 

Nama : Gabriel Charissa  Radanti 
1 Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2 Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3 Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4 Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5 Anak  merceritakan  ruang dalam     

6 Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7 Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

LEMBAR OBSERVASI SIKLUS I 

(RKH II, Rabu 20 November 2013) 

Nama : A iko Afiata Paramakirana 
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1. 

Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. 
Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. 
Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. 
Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. 
Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. 
Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

 

No Indikator 

Hasil pengamatan 

Belum 

berhasil 

(1) 

Cukup 

berhasil 

(2) 

Berhasil 

(3) 

1. 

Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. 
Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. 
Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. 
Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. 
Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. 
Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama : Air Bening Seikhlas Timur Raya  

1. 

Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. 
Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. 
Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. 
Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. 
Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. 
Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama :Kallandra Paramudhito Anasea 
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LEMBAR OBSERVASI SIKLUS I 

(RKH II, Rabu 20 November 2013) 

Nama :Khansa Nabila 

No Indikator 

Hasil pengamatan 

Belum 

berhasil 

(1) 

Cukup 

berhasil 

(2) 

Berhasil 

(3) 

1. 

Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. 
Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. 
Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. 
Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. 
Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. 
Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama :Aleandro Axel Aditya B 

1. 

Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. 
Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
   

3. 
Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. 
Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. 
Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. 
Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama :Princes Kezia Angelica Pasauw 

1. 

Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. 
Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. 
Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. 
Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. 
Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
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7. 
Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

 

 

LEMBAR OBSERVASI SIKLUS I 

(RKH II, Rabu 20 November 2013) 

Nama : Kevin Arkandia Putra 

No Indikator 

Hasil pengamatan 
Belum 

berhasil 

(1) 

Cukup 

berhasil 

(2) 

Berhasil 

(3) 

1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama : Labiqa Rajni Ganesanada 

1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama : Avisa Belva Widi Putrisani 
1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
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3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

 

 

LEMBAR OBSERVASI SIKLUS I 

(RKH II, Rabu 20 November 2013) 

Nama : Talita Salsabilah Khaerunnisa 

No Indikator 

Hasil pengamatan 
Belum 

berhasil 

(1) 

Cukup 

berhasil 

(2) 

Berhasil 

(3) 

1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama : Aisyah Azalia Putri 
1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
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Nama : Rachel Agatha Iesha Siswoyo 
1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

 

 

LEMBAR OBSERVASI SIKLUS I 

(RKH II,  Rabu 20 November 2013) 

Nama : Ghany Prajna Al Hakim 

No Indikator 

Hasil pengamatan 
Belum 

berhasil 

(1) 

Cukup 

berhasil 

(2) 

Berhasil 

(3) 

1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama : Hargian Alaric Prima Mulyawan 

1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
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4. Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama : Gabriel Charissa  Radanti 
1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

LEMBAR OBSERVASI SIKLUS I 

(RKH III, Jumat 22 November 2013) 

Nama : A iko Afiata Paramakirana 
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1. 

Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. 
Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 

    

3. 
Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 

    

4. 
Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 

    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. 
Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 

    

7. 
Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 

    

 

No Indikator 

Hasil pengamatan 

Belum 

berhasil 

(1) 

Cukup 

berhasil 

(2) 

Berhasil 

(3) 

1. 

Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. 
Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 

    

3. 
Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 

    

4. 
Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 

    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. 
Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 

    

7. 
Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 

     

Nama : Air Bening Seikhlas Timur Raya  

1. 

Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. 
Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 

    

3. 
Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 

    

4. 
Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 

    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. 
Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 

    

7. 
Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 

    

Nama :Kallandra Paramudhito Anasea 
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LEMBAR OBSERVASI SIKLUS I 

(RKH III, Jumat 22 November 2013) 

Nama :Khansa Nabila 

No Indikator 

Hasil pengamatan 

Belum 

berhasil 

(1) 

Cukup 

berhasil 

(2) 

Berhasil 

(3) 

1. 

Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. 
Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 

    

3. 
Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 

    

4. 
Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 

    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. 
Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 

    

7. 
Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 

    

Nama :Aleandro Axel Aditya B 

1. 

Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. 
Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 

    

3. 
Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 

   

4. 
Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 

    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. 
Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 

    

7. 
Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 

    

Nama :Princes Kezia Angelica Pasauw 

1. 

Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. 
Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 

    

3. 
Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 

    

4. 
Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 

    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. 
Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
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7. 
Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 

    

 

 

LEMBAR OBSERVASI SIKLUS I 

(RKH III, Jumat 22 November 2013) 

Nama : Kevin Arkandia Putra 

No Indikator 

Hasil pengamatan 
Belum 

berhasil 

(1) 

Cukup 

berhasil 

(2) 

Berhasil 

(3) 

1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama : Labiqa Rajni Ganesanada 

1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama : Avisa Belva Widi Putrisani 
1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
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3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

 

 

LEMBAR OBSERVASI SIKLUS I 

(RKH III, Jumat 22 November 2013) 

Nama : Talita Salsabilah Khaerunnisa 

No Indikator 

Hasil pengamatan 
Belum 

berhasil 

(1) 

Cukup 

berhasil 

(2) 

Berhasil 

(3) 

1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama : Aisyah Azalia Putri 
1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
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Nama : Rachel Agatha Iesha Siswoyo 
1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

 

 

LEMBAR OBSERVASI SIKLUS I 

(RKH  III, Jumat 22 November 2013) 

Nama : Ghany Prajna Al Hakim 

No Indikator 

Hasil pengamatan 
Belum 

berhasil 

(1) 

Cukup 

berhasil 

(2) 

Berhasil 

(3) 

1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama : Hargian Alaric Prima Mulyawan 

1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
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4. Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama : Gabriel Charissa  Radanti 
1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

LEMBAR OBSERVASI SIKLUS I 

(RKH III, Jumat 22 November 2013) 

Nama : A iko Afiata Paramakirana 
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1. 

Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. 
Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 

    

3. 
Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 

    

4. 
Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 

    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. 
Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 

    

7. 
Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 

    

 

No Indikator 

Hasil pengamatan 

Belum 

berhasil 

(1) 

Cukup 

berhasil 

(2) 

Berhasil 

(3) 

1. 

Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. 
Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 

    

3. 
Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 

    

4. 
Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 

    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. 
Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 

    

7. 
Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 

     

Nama : Air Bening Seikhlas Timur Raya  

1. 

Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. 
Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 

    

3. 
Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 

    

4. 
Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 

    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. 
Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 

    

7. 
Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 

    

Nama :Kallandra Paramudhito Anasea 
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LEMBAR OBSERVASI SIKLUS I 

(RKH III, Jumat 22 November 2013) 

Nama :Khansa Nabila 

No Indikator 

Hasil pengamatan 

Belum 

berhasil 

(1) 

Cukup 

berhasil 

(2) 

Berhasil 

(3) 

1. 

Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. 
Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 

    

3. 
Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 

    

4. 
Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 

    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. 
Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 

    

7. 
Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 

    

Nama :Aleandro Axel Aditya B 

1. 

Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. 
Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 

    

3. 
Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 

   

4. 
Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 

    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. 
Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 

    

7. 
Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 

    

Nama :Princes Kezia Angelica Pasauw 

1. 

Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. 
Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 

    

3. 
Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 

    

4. 
Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 

    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. 
Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
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7. 
Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 

    

 

 

LEMBAR OBSERVASI SIKLUS I 

(RKH III, Jumat 22 November 2013) 

Nama : Kevin Arkandia Putra 

No Indikator 

Hasil pengamatan 
Belum 

berhasil 

(1) 

Cukup 

berhasil 

(2) 

Berhasil 

(3) 

1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama : Labiqa Rajni Ganesanada 

1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama : Avisa Belva Widi Putrisani 
1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
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3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

 

 

LEMBAR OBSERVASI SIKLUS I 

(RKH III, Jumat 22 November 2013) 

Nama : Talita Salsabilah Khaerunnisa 

No Indikator 

Hasil pengamatan 
Belum 

berhasil 

(1) 

Cukup 

berhasil 

(2) 

Berhasil 

(3) 

1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama : Aisyah Azalia Putri 
1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
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Nama : Rachel Agatha Iesha Siswoyo 
1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

 

 

LEMBAR OBSERVASI SIKLUS I 

(RKH  III, Jumat 22 November 2013) 

Nama : Ghany Prajna Al Hakim 

No Indikator 

Hasil pengamatan 
Belum 

berhasil 

(1) 

Cukup 

berhasil 

(2) 

Berhasil 

(3) 

1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama : Hargian Alaric Prima Mulyawan 

1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
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4. Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama : Gabriel Charissa  Radanti 
1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

LEMBAR OBSERVASI SIKLUS I 

(RKH V, Rabu 27 November 2013) 

Nama : A iko Afiata Paramakirana 
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1. 

Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. 
Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. 
Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. 
Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. 
Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. 
Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

 

No Indikator 

Hasil pengamatan 

Belum 

berhasil 

(1) 

Cukup 

berhasil 

(2) 

Berhasil 

(3) 

1. 

Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. 
Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. 
Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. 
Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. 
Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. 
Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama : Air Bening Seikhlas Timur Raya  

1. 

Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. 
Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. 
Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. 
Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. 
Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. 
Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama :Kallandra Paramudhito Anasea 
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LEMBAR OBSERVASI SIKLUS I 

(RKH V, Rabu 27 November 2013) 

Nama :Khansa Nabila 

No Indikator 

Hasil pengamatan 

Belum 

berhasil 

(1) 

Cukup 

berhasil 

(2) 

Berhasil 

(3) 

1. 

Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. 
Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. 
Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. 
Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. 
Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. 
Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama :Aleandro Axel Aditya B 

1. 

Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. 
Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. 
Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. 
Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. 
Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. 
Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama :Princes Kezia Angelica Pasauw 

1. 

Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. 
Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. 
Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. 
Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     
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6. 
Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. 
Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

 

 

LEMBAR OBSERVASI SIKLUS I 

(RKH V, Rabu 27 November 2013) 

Nama : Kevin Arkandia Putra 

No Indikator 

Hasil pengamatan 
Belum 

berhasil 

(1) 

Cukup 

berhasil 

(2) 

Berhasil 

(3) 

1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama : Labiqa Rajni Ganesanada 

1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama : Avisa Belva Widi Putrisani 
1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 
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2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

 

 

LEMBAR OBSERVASI SIKLUS I 

(RKH V, Rabu 27 November 2013) 

Nama : Talita Salsabilah Khaerunnisa 

No Indikator 

Hasil pengamatan 
Belum 

berhasil 

(1) 

Cukup 

berhasil 

(2) 

Berhasil 

(3) 

1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama : Aisyah Azalia Putri 
1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
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7. Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama : Rachel Agatha Iesha Siswoyo 
1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

 

 

LEMBAR OBSERVASI SIKLUS I 

(RKH  V, Rabu 27 November 2013) 

Nama : Ghany Prajna Al Hakim 

No Indikator 

Hasil pengamatan 
Belum 

berhasil 

(1) 

Cukup 

berhasil 

(2) 

Berhasil 

(3) 

1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama : Hargian Alaric Prima Mulyawan 

1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
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3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama : Gabriel Charissa  Radanti 
1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

LEMBAR OBSERVASI SIKLUS I 

(RKH VI, Jumat 29 November 2013) 

Nama : Aiko Afiata Paramakirana 
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1. 

Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. 
Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. 
Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. 
Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. 
Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. 
Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

 

No Indikator 

Hasil pengamatan 

Belum 

berhasil 

(1) 

Cukup 

berhasil 

(2) 

Berhasil 

(3) 

1. 

Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. 
Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. 
Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. 
Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. 
Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. 
Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama : Air Bening Seikhlas Timur Raya  

1. 

Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. 
Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. 
Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. 
Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. 
Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. 
Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama :Kallandra Paramudhito Anasea 
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LEMBAR OBSERVASI SIKLUS I 

(RKH VI, Jumat 29 November 2013) 

Nama :Khansa Nabila 

No Indikator 

Hasil pengamatan 

Belum 

berhasil 

(1) 

Cukup 

berhasil 

(2) 

Berhasil 

(3) 

1. 

Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. 
Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. 
Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. 
Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. 
Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. 
Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama :Aleandro Axel Aditya B 

1. 

Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. 
Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. 
Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. 
Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. 
Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. 
Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama :Princes Kezia Angelica Pasauw 

1. 

Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. 
Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. 
Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. 
Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     
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6. 
Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. 
Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

 

 

LEMBAR OBSERVASI SIKLUS I 

(RKH VI, Jumat 29 November 2013) 

Nama : Kevin Arkandia Putra 

No Indikator 

Hasil pengamatan 
Belum 

berhasil 

(1) 

Cukup 

berhasil 

(2) 

Berhasil 

(3) 

1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama : Labiqa Rajni Ganesanada 

1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama : Avisa Belva Widi Putrisani 
1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 
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2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

 

 

LEMBAR OBSERVASI SIKLUS I 

(RKH VI, Jumat 29 November 2013) 

Nama : Talita Salsabilah Khaerunnisa 

No Indikator 

Hasil pengamatan 
Belum 

berhasil 

(1) 

Cukup 

berhasil 

(2) 

Berhasil 

(3) 

1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama : Aisyah Azalia Putri 
1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
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7. Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama : Rachel Agatha Iesha Siswoyo 
1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

 

 

LEMBAR OBSERVASI SIKLUS I 

(RKH  VI, Jumat 29 November 2013) 

Nama : Ghany Prajna Al Hakim 

No Indikator 

Hasil pengamatan 
Belum 

berhasil 

(1) 

Cukup 

berhasil 

(2) 

Berhasil 

(3) 

1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama : Hargian Alaric Prima Mulyawan 
1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih     
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dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 

4. Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama : Gabriel Charissa  Radanti 
1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

LEMBAR OBSERVASI SIKLUS II 

(RKH I, Senin 6 Februari 2014) 

Nama : Aiko Afiata Paramakirana 
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1. 

Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. 
Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. 
Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. 
Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. 
Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. 
Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

 

No Indikator 

Hasil pengamatan 

Belum 

berhasil 

(1) 

Cukup 

berhasil 

(2) 

Berhasil 

(3) 

1. 

Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. 
Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. 
Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. 
Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. 
Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. 
Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama : Air Bening Seikhlas Timur Raya  

1. 

Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. 
Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. 
Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. 
Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. 
Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. 
Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama :Kallandra Paramudhito Anasea 



 
 

    
 

155 

 

LEMBAR OBSERVASI SIKLUS II 

(RKH I, Senin 6 Februari 2014) 

Nama :Khansa Nabila 

No Indikator 

Hasil pengamatan 

Belum 

berhasil 

(1) 

Cukup 

berhasil 

(2) 

Berhasil 

(3) 

1. 

Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. 
Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. 
Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. 
Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. 
Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. 
Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama :Aleandro Axel Aditya B 

1. 

Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. 
Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. 
Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. 
Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. 
Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. 
Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama :Princes Kezia Angelica Pasauw 

1. 

Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. 
Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. 
Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. 
Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     
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6. 
Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. 
Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

 

 

LEMBAR OBSERVASI SIKLUS II 

(RKH I, Senin 6 Februari 2014) 

Nama : Kevin Arkandia Putra 

No Indikator 

Hasil pengamatan 
Belum 

berhasil 

(1) 

Cukup 

berhasil 

(2) 

Berhasil 

(3) 

1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama : Labiqa Rajni Ganesanada 

1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama : Avisa Belva Widi Putrisani 
1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 
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2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

 

 

LEMBAR OBSERVASI SIKLUS II 

(RKH I, Senin 6 Februari 2014) 

Nama : Talita Salsabilah Khaerunnisa 

No Indikator 

Hasil pengamatan 
Belum 

berhasil 

(1) 

Cukup 

berhasil 

(2) 

Berhasil 

(3) 

1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama : Aisyah Azalia Putri 
1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
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7. Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama : Rachel Agatha Iesha Siswoyo 
1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

 

 

LEMBAR OBSERVASI SIKLUS II 

(RKH I, Senin 6 Februari 2014) 

Nama : Ghany Prajna Al Hakim 

No Indikator 

Hasil pengamatan 
Belum 

berhasil 

(1) 

Cukup 

berhasil 

(2) 

Berhasil 

(3) 

1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama : Hargian Alaric Prima Mulyawan 
1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih     
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dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 

4. Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama : Gabriel Charissa  Radanti 
1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

LEMBAR OBSERVASI SIKLUS II 

(RKH II, Rabu 8 Februari 2014) 

Nama : Aiko Afiata Paramakirana 
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1. 

Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. 
Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. 
Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. 
Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. 
Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. 
Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

 

No Indikator 

Hasil pengamatan 

Belum 

berhasil 

(1) 

Cukup 

berhasil 

(2) 

Berhasil 

(3) 

1. 

Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. 
Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. 
Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. 
Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. 
Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. 
Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama : Air Bening Seikhlas Timur Raya  

1. 

Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. 
Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. 
Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. 
Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. 
Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. 
Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama :Kallandra Paramudhito Anasea 
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LEMBAR OBSERVASI SIKLUS II 

(RKH II, Rabu 8 Februari 2014) 

Nama :Khansa Nabila 

No Indikator 

Hasil pengamatan 

Belum 

berhasil 

(1) 

Cukup 

berhasil 

(2) 

Berhasil 

(3) 

1. 

Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. 
Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. 
Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. 
Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. 
Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. 
Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama :Aleandro Axel Aditya B 

1. 

Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. 
Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. 
Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. 
Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. 
Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. 
Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama :Princes Kezia Angelica Pasauw 

1. 

Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. 
Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. 
Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. 
Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. 
Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
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7. 
Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

 

 

LEMBAR OBSERVASI SIKLUS II 

(RKH II, Rabu 8 Februari 2014) 

Nama : Kevin Arkandia Putra 

No Indikator 

Hasil pengamatan 
Belum 

berhasil 

(1) 

Cukup 

berhasil 

(2) 

Berhasil 

(3) 

1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama : Labiqa Rajni Ganesanada 
1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama : Avisa Belva Widi Putrisani 
1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih     
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dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 

4. Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

 

 

LEMBAR OBSERVASI SIKLUS II 

(RKH II, Rabu 8 Februari 2014) 

Nama : Talita Salsabilah Khaerunnisa 

No Indikator 

Hasil pengamatan 
Belum 

berhasil 

(1) 

Cukup 

berhasil 

(2) 

Berhasil 

(3) 

1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama : Aisyah Azalia Putri 
1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama : Rachel Agatha Iesha Siswoyo 
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1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

 

 

LEMBAR OBSERVASI SIKLUS II 

(RKH II,   Rabu 8 Februari 2014) 

Nama : Ghany Prajna Al Hakim 

No Indikator 

Hasil pengamatan 
Belum 

berhasil 

(1) 

Cukup 

berhasil 

(2) 

Berhasil 

(3) 

1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama : Hargian Alaric Prima Mulyawan 
1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
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5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama : Gabriel Charissa  Radanti 
1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

LEMBAR OBSERVASI SIKLUS II 

(RKH III, Jumat 10 Februari 2014) 

Nama : Aiko Afiata Paramakirana 
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1. 

Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. 
Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. 
Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. 
Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. 
Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. 
Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

 

No Indikator 

Hasil pengamatan 

Belum 

berhasil 

(1) 

Cukup 

berhasil 

(2) 

Berhasil 

(3) 

1. 

Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. 
Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. 
Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. 
Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. 
Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. 
Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama : Air Bening Seikhlas Timur Raya  

1. 

Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. 
Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. 
Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. 
Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. 
Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. 
Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama :Kallandra Paramudhito Anasea 
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LEMBAR OBSERVASI SIKLUS II 

(RKH III, Jumat 10 Februari 2014) 

Nama :Khansa Nabila 

No Indikator 

Hasil pengamatan 

Belum 

berhasil 

(1) 

Cukup 

berhasil 

(2) 

Berhasil 

(3) 

1. 

Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. 
Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. 
Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. 
Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. 
Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. 
Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama :Aleandro Axel Aditya B 

1. 

Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. 
Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. 
Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. 
Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. 
Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. 
Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama :Princes Kezia Angelica Pasauw 

1. 

Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. 
Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. 
Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. 
Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. 
Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
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7. 
Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

 

 

LEMBAR OBSERVASI SIKLUS II 

(RKH III, Jumat 10 Februari 2014) 

Nama : Kevin Arkandia Putra 

No Indikator 

Hasil pengamatan 
Belum 

berhasil 

(1) 

Cukup 

berhasil 

(2) 

Berhasil 

(3) 

1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama : Labiqa Rajni Ganesanada 
1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama : Avisa Belva Widi Putrisani 
1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih     
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dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 

4. Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

 

 

LEMBAR OBSERVASI SIKLUS II 

(RKH III, Jumat 10 Februari 2014) 

Nama : Talita Salsabilah Khaerunnisa 

No Indikator 

Hasil pengamatan 
Belum 

berhasil 

(1) 

Cukup 

berhasil 

(2) 

Berhasil 

(3) 

1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama : Aisyah Azalia Putri 
1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama : Rachel Agatha Iesha Siswoyo 
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1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

 

 

LEMBAR OBSERVASI SIKLUS II 

(RKH  III,  Jumat 10 Februari 2014) 

Nama : Ghany Prajna Al Hakim 

No Indikator 

Hasil pengamatan 
Belum 

berhasil 

(1) 

Cukup 

berhasil 

(2) 

Berhasil 

(3) 

1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama : Hargian Alaric Prima Mulyawan 
1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
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5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama : Gabriel Charissa  Radanti 
1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

LEMBAR OBSERVASI SIKLUS II 

(RKH IV, Senin 13 Februari 2014) 

Nama : Aiko Afiata Paramakirana 
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1. 

Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. 
Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. 
Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. 
Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. 
Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. 
Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

 

No Indikator 

Hasil pengamatan 

Belum 

berhasil 

(1) 

Cukup 

berhasil 

(2) 

Berhasil 

(3) 

1. 

Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. 
Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. 
Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. 
Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. 
Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. 
Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama : Air Bening Seikhlas Timur Raya  

1. 

Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. 
Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. 
Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. 
Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. 
Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. 
Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama :Kallandra Paramudhito Anasea 
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LEMBAR OBSERVASI SIKLUS II 

(RKH IV, Senin 13 Februari 2014) 

Nama :Khansa Nabila 

No Indikator 

Hasil pengamatan 

Belum 

berhasil 

(1) 

Cukup 

berhasil 

(2) 

Berhasil 

(3) 

1. 

Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. 
Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. 
Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. 
Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. 
Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. 
Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama :Aleandro Axel Aditya B 

1. 

Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. 
Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. 
Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. 
Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. 
Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. 
Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama :Princes Kezia Angelica Pasauw 

1. 

Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. 
Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. 
Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. 
Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. 
Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
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7. 
Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

 

 

LEMBAR OBSERVASI SIKLUS II 

(RKH IV, Senin 13 Februari 2014) 

Nama : Kevin Arkandia Putra 

No Indikator 

Hasil pengamatan 
Belum 

berhasil 

(1) 

Cukup 

berhasil 

(2) 

Berhasil 

(3) 

1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama : Labiqa Rajni Ganesanada 
1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama : Avisa Belva Widi Putrisani 
1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih     
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dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 

4. Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

 

 

LEMBAR OBSERVASI SIKLUS II 

(RKH IV, Senin 13 Februari 2014) 

Nama : Talita Salsabilah Khaerunnisa 

No Indikator 

Hasil pengamatan 
Belum 

berhasil 

(1) 

Cukup 

berhasil 

(2) 

Berhasil 

(3) 

1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama : Aisyah Azalia Putri 
1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama : Rachel Agatha Iesha Siswoyo 
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1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

 

 

LEMBAR OBSERVASI SIKLUS II 

(RKH IV,  Senin 13 Februari 2014) 

Nama : Ghany Prajna Al Hakim 

No Indikator 

Hasil pengamatan 
Belum 

berhasil 

(1) 

Cukup 

berhasil 

(2) 

Berhasil 

(3) 

1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama : Hargian Alaric Prima Mulyawan 
1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
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5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama : Gabriel Charissa  Radanti 
1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

LEMBAR OBSERVASI SIKLUS II 

(RKH V, Rabu 15 Februari 2014) 

Nama : Aiko Afiata Paramakirana 
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1. 

Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. 
Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. 
Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. 
Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. 
Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. 
Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

 

No Indikator 

Hasil pengamatan 

Belum 

berhasil 

(1) 

Cukup 

berhasil 

(2) 

Berhasil 

(3) 

1. 

Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. 
Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. 
Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. 
Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. 
Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. 
Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama : Air Bening Seikhlas Timur Raya  

1. 

Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. 
Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. 
Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. 
Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. 
Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. 
Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama :Kallandra Paramudhito Anasea 
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LEMBAR OBSERVASI SIKLUS II 

(RKH V, Rabu 15 Februari 2014) 

Nama :Khansa Nabila 

No Indikator 

Hasil pengamatan 

Belum 

berhasil 

(1) 

Cukup 

berhasil 

(2) 

Berhasil 

(3) 

1. 

Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. 
Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. 
Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. 
Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. 
Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. 
Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama :Aleandro Axel Aditya B 

1. 

Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. 
Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. 
Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. 
Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. 
Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. 
Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama :Princes Kezia Angelica Pasauw 

1. 

Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. 
Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. 
Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. 
Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     
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6. 
Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. 
Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

 

 

LEMBAR OBSERVASI SIKLUS II 

(RKH V, Rabu 15 Februari 2014) 

Nama : Kevin Arkandia Putra 

No Indikator 

Hasil pengamatan 
Belum 

berhasil 

(1) 

Cukup 

berhasil 

(2) 

Berhasil 

(3) 

1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama : Labiqa Rajni Ganesanada 
1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama : Avisa Belva Widi Putrisani 
1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok     
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sebagai benda 

3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

 

 

LEMBAR OBSERVASI SIKLUS II 

(RKH V, Rabu 15 Februari 2014) 

Nama : Talita Salsabilah Khaerunnisa 

No Indikator 

Hasil pengamatan 
Belum 

berhasil 

(1) 

Cukup 

berhasil 

(2) 

Berhasil 

(3) 

1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama : Aisyah Azalia Putri 
1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro,     
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setelah selesai ,membangun balok 

Nama : Rachel Agatha Iesha Siswoyo 

1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

 

 

LEMBAR OBSERVASI SIKLUS II 

(RKH  V,  Rabu 15 Februari 2014) 

Nama : Ghany Prajna Al Hakim 

No Indikator 

Hasil pengamatan 
Belum 

berhasil 

(1) 

Cukup 

berhasil 

(2) 

Berhasil 

(3) 

1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama : Hargian Alaric Prima Mulyawan 
1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
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4. Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama : Gabriel Charissa  Radanti 
1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
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Nama : Aiko Afiata Paramakirana 
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1. 

Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. 
Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. 
Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. 
Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. 
Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. 
Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

 

No Indikator 

Hasil pengamatan 

Belum 

berhasil 

(1) 

Cukup 

berhasil 

(2) 

Berhasil 

(3) 

1. 

Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. 
Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. 
Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. 
Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. 
Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. 
Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama : Air Bening Seikhlas Timur Raya  

1. 

Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. 
Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. 
Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. 
Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. 
Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. 
Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama :Kallandra Paramudhito Anasea 
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Nama :Khansa Nabila 

No Indikator 

Hasil pengamatan 

Belum 

berhasil 

(1) 

Cukup 

berhasil 

(2) 

Berhasil 

(3) 

1. 

Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. 
Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. 
Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. 
Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. 
Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. 
Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama :Aleandro Axel Aditya B 

1. 

Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. 
Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. 
Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. 
Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. 
Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. 
Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama :Princes Kezia Angelica Pasauw 

1. 

Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. 
Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. 
Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. 
Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. 
Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
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7. 
Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
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Nama : Kevin Arkandia Putra 

No Indikator 

Hasil pengamatan 
Belum 

berhasil 

(1) 

Cukup 

berhasil 

(2) 

Berhasil 

(3) 

1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama : Labiqa Rajni Ganesanada 
1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama : Avisa Belva Widi Putrisani 
1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih     
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dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 

4. Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
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Nama : Talita Salsabilah Khaerunnisa 

No Indikator 

Hasil pengamatan 
Belum 

berhasil 

(1) 

Cukup 

berhasil 

(2) 

Berhasil 

(3) 

1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama : Aisyah Azalia Putri 
1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama : Rachel Agatha Iesha Siswoyo 
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1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
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Nama : Ghany Prajna Al Hakim 

No Indikator 

Hasil pengamatan 
Belum 

berhasil 

(1) 

Cukup 

berhasil 

(2) 

Berhasil 

(3) 

1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama : Hargian Alaric Prima Mulyawan 
1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
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5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    

Nama : Gabriel Charissa  Radanti 
1. Anak mengkomunikasikan satu-satu pada balok sebagai 

“benda” walaupun bangunan/bentuk balok tidak sama dengan 

benda tetapi mewakili pikiran anak. 

    

2. Anak mengkomunikasikan nama seluruh bangunan balok 

sebagai benda 
    

3. Anak mengkomunikasikan nama bentuk-bentuk balok (lebih 

dari satu balok) dalam satu bangunan mewakili benda 
    

4. Anak mengkomunikasikan  nama pada masing-masing obyek 

tersebut 
    

5. Anak  merceritakan  ruang dalam     

6. Anak mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang 

dihasilkan 
    

7. Anak  berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro, 

setelah selesai ,membangun balok 
    


