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Lampiran 4.  Materi Pembelajaran 

Materi pembelajaran pada siklus I 

Judul : Macam-macam kendaraan 

Ayo……. Belajar 

 
Gambar 1. Gambar mobil yang digunakan mencocok pada siklus I 

 

Kendaraan / Transportasi adalah alat  yang digunakan oleh manusia  

untuk bepergian. Macam-macam alat transportasi sebagai berikut: 

1. Alat transportasi darat 

2. Alat transportasi Laut 

3. Alat transportasi Udara 

Alat transportasi darat ada beberapa macam diantaranya seperti  

sepeda, sepeda motor, mobil, bis, kereta api, becak, bajai, taksi, truk dan 

lain-lain. Alat transportasi laut juga ada beberapa diantaranya seperti 

kapal, perahu,  dan kapal selam. Alat transportasi udara diantaranya adalah 

pesawat , balon udara, roket, dan yang lainnya. 

Pada pertemuan ini kita akan belajar tentang macam-macam 

kendaraan yang ada di darat seperti mobil. Guru bertanya pada anak apa 

itu mobil ada yang menjawab rodanya ada 4 dan kalu naik mobil enak 

rasanya karena tidak kepanasan. 

Anak-anak sudah paham apa itu mobil, maka dari itu guru 

menggunakan gambar mobil untuk proses mencocok gambar  pada 

penelitian meningkatkan kemampuan mencocok gambar pada anak 

kelompok B. 
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Materi Pembelajaran pada Siklus II 

Judul: Macam-macam Pekerjaan 

Ayo Belajar lagi 

 

 
Gambar 2. Gambar bu guru yang digunakan mencocok pada siklus 

II 

 

  Pekerjaan adalah sebuah profesi yang dikerjaan oleh seseorang. 

Macam-macam pekerjaan banyak sekali diantaranya adalah guru, dokter, 

siswa, pilot, tukang jahit, tukang kayu supir dan lain sebagainya. Anak –

anak kita kenalkan dulu pada pekerjaan yang ada disekitar kita seperti guru. 

  Guru adalah orang yang mendidik  kita di sekolahan , anak-anak 

lebih mengenal sosok guru karena setiap pagi kalau disekolahan sering 

bertemu. Anak-anak juga bisa menyebutkan benda apa saja yang dibawa 

oleh bu guru saat kesekolahan. 

  Pada proses penelitian siklus II menggunakan gambar bu guru 

yang sedang mengajar untuk dicocok oleh anak-anak guna meningkatkan 

kemampuan mencocok gambar pada anak kelompok B. 
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Lampiran  1.  Foto Dokumentasi pada proses mencocok gambar 

 

Gambar 1.Alat atau media mencocok gambar yang dipakai 

 

Gambar 2.  Proses mencocok gambar pada siklus I pertemuan 1 

 

Gambar 3.  Proses mencocok gambar pada siklus I Pertemuan 1 
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Gambar  4.  Foto anak yang  belum bisa memegang alat cocok dengan benar 

 

Gambar 5. Proses mencocok gambar pada siklus I pertemuan 2 

 

Gambar 6. Proses mencocok gambar pada Siklus I pertemuan 2 
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Gambar  7. Foto anak yang masih belum bisa  mencocok dengan benar pada 

siklus II pertemuan 1 

 

 

 

Gambar 8. Guru membantu anak dalam cara mencocok gambar 

 

Gambar 9. Proses mencocok gambar pada siklus II pertemuan 2 
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Gambar 10. Proses pembelajaran pada siklus II pertemuan 2 

 

Gambar 11. Proses mencocok gambar pada siklus II pertemuan 2 

 

Gambar 12.Hasil Mencocok gambar pada siklus I pertemuan 1 
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Gambar 13.Hasil mencocok gambar Pada siklus I pertemuan 2 

 

Gambar 14.Hasil mencocok gambar pada siklus II pertemuan 1 

 
          Gambar 15.Hasil mencocok gambar pada siklus II pertemuan 2 


