
ix 
 

ABSTRAK 

Ilmia Amalia. 2022. Meningkatkan Kemampuan Mengenal Lambang Bilangan 

Melalui Kegiatan Bermain Angka Bergambar Pada Anak Kelompok B3 TK 

Aisyiyah Bustanul Athfal Kecamatan Mamajang Kota Makassar. Skripsi. Program 

Studi Pendidikan Guru Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. 

Pembimbing I Marup, S. Pd., M. Pd dan Pembimbing II Nur Alim Amri, S.Pd., 

M.Pd. 

Masalah dalam penelitan ini yaitu apakah melalui kegiatan bermain angka 

bergambar dapat meningkatkan kemampuan mengenal lambang bilangan pada anak 

kelompok B3 Tk Aisyiyah Bustanul Athfal Kecamatan Mamajang Kota Makassar. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui meningkatkan kemampuan mengenal 

lambang bilangan melalui kegiatan bermain angka bergambar pada anak kelompok 

B3 Tk Aisyiyah Bustanul Athfal Kecamatan Mamajang Kota Makassar. Kajian 

teori dalam penelitian ini yaitu kemampuan mengenal lambang bilangan adalah 

suatu bentuk kesanggupan anak dalam mengenal dan mengetahui bilangan yang 

melambangkan banyak benda. Bermain merupakan suatu aktivitas yang dilakukan 

secara spontan dan sangat menyenangkan bagi anak-anak, angka bergambar 

merupakan media yang memuat gambar dan simbol bilangan yang terbuat dari 

kertas dan karton bekas dan dapat membantu pendidik untuk bisa mengembangkan 

pengetahuan dasar anak, terutama lambang bilangan atau angka, sehingga anak 

secara mental siap mengikuti pelajaran matematika lebih lanjut seperti pengenalan 

lambang bilangan, warna, bentuk, dan ukuran, dan perkembangan kognitif adalah 

susunan yang akan menggambarkan kemampuan mental seseorang yang meliputi 

kemampuan memecahkan masalah, pemikiran yang abstrak dan belajar dari sebuah 

pengalaman. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (Clasroom Action 

Research) yang terdiri dari dua siklus dimana setiap pertemuan dilaksanakan 

sebanyak tiga kali pertemuan. Prosedur penelitian meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Subjek dalam penelitian ini adalah anak 

kelompok B3 Tk Aisyiyah Bustanul Athfal Kecamatan Mamajang Kota Makassar 

dengan jumlah 33 orang anak, terdiri  dari 19 laki-laki dan 14 anak perempuan. 

Setiap pertemuan pada siklus I dan II mengalami peningkatan. Pada siklus 

I dengan persentase 34,98% dikategorikan Mulai Berkembang (MB), sedangkan 

pada siklus II dengan persentase 83,24% dikategorikan Berkembang Sangat Baik 

(BSB). Dengan ini hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan 

kemampuan mengenal lambang bilangan pada anak kelompok B3 TK Aisyiyah 

Bustanul Athfal Kecamatan Mamajang Kota Makassar melalui kegiatan bermain 

angka bergambar. 
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