
CATATAN LAPANGAN 

Siklus I 

Pertemuan pertama 

 

Hari  : Senin 

Tanggal : 25 Oktober 2011 

Waktu  : 08.00-09.00 WIB 

Tempat  : TK PERTIWI 12 

 

a) Kegiatan awal 

Guru mengkondisikan anak untuk mendengarkan penjelasan dari guru mengenai 

kegiatan apa yang akan dilakukan anak-anak dan tugas apa saja yang harus mereka 

lakukan. 

b) Kegiatan inti 

Pada kegiatan ini sebelumnya guru menjelaskan kepada anak-anak mengenai 

binatang menthok. Setelah itu guru menyiapkan media kertas untuk dilipat menjadi 

sebuah origami berbentuk menthok. Guru memberikan contoh terlebih dahulu didepan 

anak, tentang langkah-langkah cara melipat kertas maenjadi bentuk menthok. Setelah 

selesai memberikan penjelasan guru membagikan kertas kepada anak satu persatu. 

Anak-anak sangat antusias ingin  melipat seperti contoh yang diberikan guru. 

Selama pelaksanaan melipat banyak sekali anak yang belum bisa mengerjakan sendiri. 

Anak-anak banyak yang bertanya sehingga membuat kelas menjadi gaduh. Guru secara 

bergantian memberikan bimbingan kepada anak-anak dengan sesekali memperhatikan 

proses anak dalam melipat. 

Setelah anak-anak selesai melipat guru meminta hasil karya anak untuk 

dikumpulkan.  

c) Kegiatan penutup 

Pada kegiatan penutup ini peneliti yang juga bertindak sebagai guru kelas 

mengulas kembali apa saja yang telah dilakukan anak-anak dengan cara melakukan tanya 

jawab. Setelah itu guru memberikan pujiab kepada anak yang sudah menyelesaikan 

tugasnya meskipun hasilnya belum sesuai dengan target, serta memberikan motivasi 

kepada anak-anak yang belum bisa menyelesaikan tugasnya sendiri. 

 

 



CATATAN LAPANGAN 

Siklus I 

Pertemuan kedua 

 

Hari  : Selasa 

Tanggal : 26 Oktober 2011 

Waktu  : 08.00-09.00 WIB 

Tempat  : TK PERTIWI 12 

 

a) Kegiatan awal 

Guru mengkondisikan anak-anak untuk mendengarkan penjelsan guru tentang 

kegiatan apa yang akan dilakukan anak-anak dan tugas apa saja yang harus mereka 

lakukan. 

b) Kegiatan inti 

Pada kegiatan inti ini guru sebelumnya menjelaskan kepada anak-anak maengenai 

bintang kelinci. Guru melakukan tanya jawab tentang ciri-ciri kelinci. Selesai melakukan 

tanya jaawab guru mengajak anak-anak untuk memperhatikan dan mendengarkan tugas 

apa saja yang akan diberikan guru. Guru menyiapkan origami bentuk kelinci, dan 

menyiapkan baeberapa kertas lipat untuk anak-anak. 

Guru menjelaskan dan mempraktekkan tentang bagaimana membentuk sebuah 

origami kelinci. Guru menjelaskan satu demi satu langkah-langkah dalam melipat. Setelah 

selesai menjelaskan guru membagikan kertas lipat kepada anak-anak. 

Anak-anak sangat antusias untuk bisa melipat seperti yang dicontohkan guru. Guru 

melakukan pengamatan terhadap tugas anak. Anak mash banyak yang kesulitan 

menangkap petunjuk yang diberikan guru sebelumya. Masih saja ada anak yang selalu 

bertanya dalam mengerjakan setiap lipatan kertasnya, tetapi ada juga anak yang hanya 

bertanya kepada temannya saja. Dengan proses seperti tersebut membuat hasil lipatan 

anak kurang baik.   

c) Kegiatan penutup 

Pada kegiatan penutup ini, peneliti yang bertundak sebagai guru kelas mengulas 

kembali apa saja apa saja yang dilakukan anak. Guru memberikan pujian kepada anak 

yang memiliki hasil baik dan memberikan dorongan dan motivasi untuk anak yang 

memiliki hasil kurang baik dan belum bisa menyelesaikan tugasnya sendiri.   

 



CATATAN LAPANGAN 

Siklus I 

Pertemuan ketiga 

 

Hari  : Senin 

Tanggal : 1 November 2011 

Waktu  : 08.00-09.00 WIB 

Tempat  : TK PERTIWI 12 

 

a) Kegiatan awal 

Guru mengkondisikan anak untuk mendengarkan dan memperhatikan penjelasan dari 

guru mengenai kegiatan apa saja yang akan dilakukan anak-anak dan tugas apa saj ayang 

harus mereka lakukan. 

b) Kegiatan inti 

Guru menjelaskan kepada ank-anak tentang tugas apa saja yang akan diberikan yaitu 

melipat kertas menjadi bentuk burung. Sebelum kegiatan melipat kertas dimulai guru 

menjelaskan tentang karakteristik burung dan melakukan tanya jawab. Setelah dirasa 

cukup guru melanjukan dengan menjelaskan dan mempraktekkan satu persatu bagaimana 

langkah-langkah melipat kertas menjadi bentuk burung. Hal ini dilakukan lebih dari satu 

kali karena ank-anak masih ada yang belum mengerti. Setelah selesai menjelaskan guru 

membagikan kertas lipat kepada anak-anak. 

Anak-anak sangat senang dan antusias sekali untuk segera mengerjakan tugas. Dalm 

mengerjakan tugas kadang-kadang ank bertanya tentang langkah-langkah berikutnya. “ 

bu, ini harus bagaimana?” dan ada juga yang kurang percaya diri terhadap hasil lipatannya 

sehingga muncuk pertanyaan “ bu begini tidak? “. Dalm kegiatan melipat kertas ini guru 

juga melakukan pengamatan terhadap proses pembuatan yang dilakukan anak-anak. Anak 

yang tadinya memperhatikan pasti akan mendapatkan hasil yang rapi dan bagus.    

c) Kegiatan penutup 

Dalam kegiatan penutup peneliti yang juga bertindak sebagai guru kelas mengulas 

kembali kegiatan yang telah dilakukan anak-anak, serta menanyakan kesulitan apa saja 

yang dirasakan anak. Setelah itu guru mengevaluasi hasil karya anak-anak. Guru 

memberikan pujian kepada anak yang memiliki hasil karya yang bagus, sebaliknya 

terhadap anak yang memiliki hasil karya kurang bagus guru memberikan motivasi supaya 

tidak putus asa dan patah semangat. 



CATATAN LAPANGAN 

Siklus II 

Pertemuan pertama 

 

Hari  : Selasa 

Tanggal : 2 November 2011 

Waktu  : 08.00-09.00 WIB 

Tempat  : TK PERTIWI 12 

 

a) Kegiatan awal 

Guru mengkondisikan anak-anak untuk mendengarkan penjelasan mengenai kegiatan 

apa yang akan dilakukan dan tugas apa saja yang akan dilakukan anak-anak. 

b) Kegiatan inti 

Pada kegiatan inti ini guru sebelumnya memberikan penjaelasan kepada anak-anak 

mengenai binatang ikan. Setelah dirasa cukup guru menyiapkan kertas lipat dan guru 

melanjutkannya dengan mengajak anak-anak untuk melipat kertas menjadi bentuk ikan. 

Sebelum melipat kertas dilaksanakan guru memberikan penjelasan mengenai langkah-

langkah melipatnya dan mempraktekkannya. Satu per satu guru memberikan penjelasan 

dari bentuk lipatan pertama sampai terakhir yang akhirnya menjadi bentuk ikan. 

Setelah memberikan penjelasan kepada anak-anak guru membagikan kertas lipat satu 

per satu. Anak sangat senang dan antusias untuk segera mengerjakan tugasnya. Dengan 

pelan-pelan dan hati-hati anak-anak mengerjakan tugasnya. Pada lipatan pertama dan 

kedua anak-anak bisa diam, tetapi mulai lipatan ketiga anak-anak sudah mulai ada yang 

bertanya. Anak yang lupa langkah berikutnya menanyakan keteman sebelahnya ataupun 

guru. Sambil membimbing anak-anak yang mengalami kesulitan mengerjakan guru 

melakukan observasi mengenai kemampuan motoik halus anak melalui bentuk kegiatan 

melipat. 

c) Kegiatan penutup 

Pada kegiatan penutup ini guru mengevaluasi tugas yang telah diselesaikan anak-

anak, dan menanyakan kesulitan apa saja yang dialami anak-anak. Guru memberikan 

pujian terhadap anak yang telah selesai mengerjakan tugasnya, dan memberikan motivasi 

kepada anak yang belum bisa menyelesaikan tugasnya. 

 

 



CATATAN LAPANGAN 

Siklus II 

Pertemuan kedua 

Hari  : Senin 

Tanggal : 8 November 2011 

Waktu  : 08.00-09.00 WIB 

Tempat  : TK PERTIWI 12 

 

a) Kegiatan awal 

Pada kegiatan awal ini guru menerangkan kegiatan apa saja yang akan dilakukan anak 

bersama guru yaitu melipat kertas menjadi bentuk kupu-kupu. Anak di minta duduk 

dengan rapi agar dapat melihat dan mendengarkan contoh yang diberikan guru dengan 

jelas. 

b) Kegiatan inti 

Kegiatan inti pada siklus dua pertemuan kedua adalah melipat kertas menjadi bentuk 

kupu-kupu. Agar kegiatan ini lebih menarik guru mengajak anak-anak untuk menyanyi 

lagu kupu-kupu dulu dilanjutkan dengan menceritakan tentang ciri-ciri kupu-kupu. 

Setelah dirasa cukup guru melanjutkan untuk memfokuskan anak-anak pada kegiatan 

melipat kertas. Guru memberikan penjelasan terlebih dahulu tentang langkah-langkah 

melipat kertas menjadi bentuk kupu-kupu dan memberikan contoh cara membuatnya. 

Setelah itu guru membagikan kertas lipat kepada anak-anak. 

Anak-anak sangat senang dan antusias ingin segera melipat kertas menjadi bentuk 

ikan. Guru sangat senang karena anak-anak sangat semangat untuk mengerjakan tugasnya. 

Sambil melakukan pengamatan guru memberikan bimbingan kepada ank yang belum bisa 

menyelesaikan tugasnya satu per satu dengan urut. Sehingga anak yang tadinya tidak bisa 

mengerjakan menjadi semangat lagi untuk melanjutkan tugasnya sampai selesai.  

c) Kegiatan penutup 

Pada kegiatan penutup ini peneliti yang juga bertindak sebagai guru kelas terlebih 

dahulu mengulas kegiatan yang tadi telah dilaksanakan. Guru memberikan pujian kepada 

anak-anak yang bisa menyelesaikan tugasnya sendiri dengan bagus dan memberikan 

dorongan kepada anak yang belum bisa menyelesaikan tugasnya dan menanyakan kepada 

anak-anak kesulitan dibagian mana sehingga bisa menyelesaikan sendiri tugasnya. 

 

 



CATATAN LAPANGAN 

Siklus II 

Pertemuan ketiga 

Hari  : Selasa 

Tanggal : 9 November 2011 

Waktu  : 08.00-09.00 WIB 

Tempat  : TK PERTIWI 12 

 

a) Kegiatan awal 

Pada kegiatan awal ini guru mengkondisikan anak-anak terlebih dahulu untuk 

mendengarkan penjelasan guru tentang kegiatan apa yang akan dilakukan dan tugas apa 

yang akan dilakukan anak-anak. Anak-anak diminta untuk duduk dengan rapi dan tenang 

agar dapat mendengarkan dengan jelas. 

b) Kegiatan inti 

Kegiatan inti pada siklus 2 pertemuan ketiga adalah melipat kertas menjadi bentuk 

katak. Sebelum kegiatan dimulai guru menjelaskan terlebih dahulu tentang ciri-ciri katak 

dan melakukan tanya jawab sebentar. Setelah dirasa cukup guru melanjutkan untuk 

memfokuskan anak pada kegiatan melipat kertas. Sebelumnya guru memberikan contoh 

lipatan yang sudah jadi, setelah itu barulah guru mempraktekkan dan menjelaskan 

bagaimana langkah-langkah membuatnya satu demi satu dengan urut. Setelah 

memberikan penjelasan guru membagikan kertas lipat kepada anak-anak. 

Anak-anak sangat senang dan antusias sekali untuk segera melipat kertas. Guru 

sangat senang karena anak-anak sangat bersemangat. Setelah anak-anak mendapatkan 

kertas guru mempersilahkan anak-anak untuk memulai mengerjakan tugasnya. Sambil 

melakukan pengamatan guru juga melakukan bimbingan kepada anak-anak yang belum 

bisa menyelesaikan tugasnya sendiri. Sehingga anak menjadi tidak patah semangat untuk 

menyelesaikan tugasnya. 

c) Kegiatan penutup 

Pada kegiatan penutup ini peneliti yang juga bertindak sebagai guru kelas terlebih 

dahulu mengulas kembali kegiatan yang telah dilaksanakan. Guru memberikan pujian 

kepada anak-anak yang dapat menyelesaikan tugasnya tanpa bantuan guru dan 

memberikan motivasi kepada anak-anak yang belum bisa menyelesaikan tugasnya dan 

menanyakan kepada anak-anak kesulitan di bagian mana sehingga masih memerlukan 

bantuan. 


