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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. 

 

 

Kata Kunci :Kemampuan Mengenal Lambang Bilangan, Bermain Angka    

Bergambar 

 

 

 

 

vii 



x 
 

KATA PENGANTAR 

 

 

Allah Maha Penyayang dan Pengasih, demikian kata untuk mewakili atas 

segala karunia dan nikmat-Nya. Jiwa ini takkan henti bertahmid atas anugerah pada 

detik waktu, denyut jantung, gerak langkah, serta rasa dan rasio pada-Mu, Sang 

Khalik. Skripsi ini adalah setitik dari sederetan berkah-Mu. 

Setiap orang dalam berkarya selalu mencari kesempurnaan, tetapi terkadang 

kesempurnaan itu terasa jauh dari kehidupan seseorang. Kesempurnaan bagaikan 

fatamorgana yang semakin dikejar semakin menghilang dari pandangan, bagai 

pelangi yang terlihat indah dari kejauhan, tetapi menghilang jika didekati. 

Demikian juga tulisan ini, kehendak hati ingin mencapai kesempurnaan, tetapi 

kapasitas penulis dalam keterbatasan. Segala daya dan upaya telah penulis serahkan 

untuk membuat tulisan ini selesai dengan baik dan bermanfaat dalam dunia 

pendidikan, khususnya dalam ruang lingkup Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar.  

Motivasi dari berbagai pihak sangat membantu dalam perampungan tulisan 

ini. Segala rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua 

kepada ayah Alm. Nurdin Kp, S.Pd dan ibu tercinta Hernawati yang telah 

berjuang, berdoa, mengasuh, membesarkan, mendidik, dan membiayai penulis 

dalam proses pencarian ilmu. Demikian pula, penulis mengucapkan kepada 

keluarga yang tak hentinya memberikan motivasi dan selalu menemaniku dengan 

candanya, kepada bapak Ma’rup, S.Pd.,M.Pd dan bapak Nur Alim Amri, S.Pd., 

M.Pd, selaku pembimbing I dan pembimbing II, yang telah memberikan 

bimbingan, arahan serta motivasi sejak awal penyusunan proposal hingga 

selesainya skripsi ini. 

viii 



xi 
 

Tidak lupa juga penulis mengucapkan terimakasih kepada : 

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M,Ag, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, 

Erwin Akib, M.Pd., Ph.D., Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Muhammadiyah Makassar dan Tasrif Akib, S.Pd., M.Pd, Ketua 

Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini serta seluruh dosen 

dan para staf pegawai dalam lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 

Universitas Muhammadiya Makassar yang telah membekali penulis dengan 

serangkaian ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis. 

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis ucapkan kepada 

Kepala Sekolah, guru, staf  TK Aisyiyah Bustanul Athfal Kota Makassar 

Kecamatan Mamajang, dan Ibu Siti Aminah, S.Pd selaku kepala sekolah tersebut 

yang telah memberikan izin dan bantuan untuk melakukan penelitian. Penulis juga 

mengucapkan terima kasih  kepada teman mahasiswa Jurusan Pendidikan Guru 

Pendidikan Anak Usia Dini  Angkatan 2018 atas segala kebersamaan, motivasi, 

saran dan bantuannya kepada penulis yang telah memberi pelangi dalam hidupku. 

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis senantiasa mengharapkan 

kritikan dan saran dari berbagai pihak, selama saran dan kritikan tersebut sifatnya 

membangun karena penulis yakin bahwa suatu persoalan tidak akan berarti sama 

sekali tanpa adanya kritikan. Mudah-mudahan dapat memberi manfaat bagi para 

pembaca, terutama bagi diri pribadi penulis. Amin. 

Makassar,  September 2022 

 

       

Ilmia Amalia 

 

 

ix 



xii 
 

DAFTAR ISI 

HALAMAN JUDUL ..................................................................................... i 

HALAMAN PENGESAHAN ...................................................................... ii 

HALAMAN PERSETUJUAN.................................................................... iii 

SURAT PERNYATAAN ............................................................................ iv 

SURAT PERJANJIAN ................................................................................ v 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN .............................................................. vi 

ABSTRAK .................................................................................................  vii 

KATA PENGANTAR ............................................................................... viii 

DAFTAR ISI ................................................................................................. x 

DAFTAR TABEL....................................................................................... xii 

DAFTAR GAMBAR .................................................................................. xii 

DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................. xiv 

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................. 1 

A. Latar Belakang ................................................................................... 1 

B. Masalah Penelitian ............................................................................. 6 

C. Tujuan Penelitian ............................................................................... 7 

D. Manfaat Penelitian ............................................................................. 7 

BAB II KAJIAN PUSTAKA ....................................................................... 9 

A. Kajian Teori ....................................................................................... 9 

1. Mengenal lambang bilangan ....................................................... 9 

a. Pengertian Kemampuan Mengenal Lambang Bilangan .......... 9 

b. Manfaat Pembelajaran Lambang Bilangan ........................... 10 

c. Pentingnya Mengenal Lambang Bilangan Pada Anak  

Usia Dini ................................................................................... 10 

d. Indikator Kemampuan Mengenal Lambang Bilangan .......... 11 

2. Perkembangan Kognitif............................................................. 12 

a. Pengertian Perkembangan Kognitif ....................................... 12 

b. Tahap-tahap Perkembangan Kognitif Anak Usia Dini ......... 13 

3. Bermain Angka Bergambar ....................................................... 13 

a. Pengertian Bermain ............................................................... 13 

x 



xiii 
 

b. Pengertian Angka Bergambar ............................................... 14 

c. Karakteristik Bermain ........................................................... 15 

d. Kegiatan Bermain Angka ...................................................... 16 

B. Penelitian Relevan ............................................................................ 16 

C. Kerangka Pikir ................................................................................. 17 

D. Hipotesis Tindakan........................................................................... 19 

BAB III METODE PENELITIAN ........................................................... 20 

A. Jenis Penelitian ................................................................................. 20 

B. Lokasi dan Subjek Penelitian ........................................................... 20 

C. Faktor yang Diselidiki ...................................................................... 21 

D. Prosedur Penelitian ........................................................................... 21 

E. Instrumen Penelitian ......................................................................... 25 

F. Teknik Pengumpulan Data ............................................................... 26 

G. Teknik Analisis  Data ....................................................................... 26 

H. Indikator Keberhasilan ..................................................................... 27 

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ....................................... 29 

A. Hasil Penelitian ................................................................................ 29 

B. Pembahasan ...................................................................................... 67 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN ........................................................... 70 

A. Simpulan .......................................................................................... 70 

B. Saran  ................................................................................................ 70 

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................. 72 

LAMPIRAN ................................................................................................ 75 

RIWAYAT HIDUP .................................................................................. 139 

 

 

 

 

 

 

xi xi 



xiv 
 

DAFTAR TABEL 

Tabel                                                                                                       Halaman 

3.1. Kisi-kisi Instrumen Penelitian Lembar Observasi Kemampuan  

Mengenal Lambang Bilangan ...................................................................... 26 

3.2. Kriteria Tingkat Keberhasilan Capaian Perkembangan Anak .............. 27 

4.1. Hasil Observasi Kemampuan Mengenal Lambang Bilangan ............... 30 

4.2. Rekapitulasi Hasil Observasi Kemampuan Mengenal Lambang  

 Bilangan ................................................................................................ 31 

4.3. Hasil Observasi Kemampuan Mengenal Lambang Bilangan  

Melalui Kegiatan Bermain Angka Bergambar Siklus I Pertemuan I  .......... 36 

4.4. Hasil Observasi Kemampuan Mengenal Lambang Bilangan  

Melalui Kegiatan Bermain Angka Berganbar Siklus I Pertemuan II ........... 40 

4.5. Hasil Observasi Kemampuan Mengenal Lambang Bilangan  

Melalui Kegiatan Bermain Angka Berganbar Siklus I Pertemuan III ......... 44 

4.6. Hasil Observasi Meningkatkan Kemampuan Mengenal  

Lambang Bilangan Melalui Kegiatan Bermain Angka  

Bergambar Siklus I ....................................................................................... 45 

4.7. Rekapitulasi Hasil Observasi Kemampuan Mengenal Lambang  

Bilangan Kelompok B3 Pada Siklus I Pertemuan I, II, dan III .................... 46 

4.8. Hasil Observasi Kemampuan Mengenal Lambang Bilangan  

Melalui Kegiatan Bermain Angka Bergambar Siklus II Pertemuan I.......... 53 

4.9. Hasil Observasi Kemampuan Mengenal Lambang Bilangan  

Melalui Kegiatan Bermain Angka Berganbar Siklus II Pertemuan II ......... 57 

4.10. Hasil Observasi Kemampuan Mengenal Lambang Bilangan  

Melalui Kegiatan Bermain Angka Berganbar Siklus II Pertemuan III ........ 61 

4.11. Hasil Observasi Meningkatkan Kemampuan Mengenal  

Lambang Bilangan Melalui Kegiatan Bermain Angka Bergambar  

Siklus II ........................................................................................................ 62 

4.12. Rekapitulasi Hasil Observasi Kemampuan Mengenal Lambang  

Bilangan Kelompok B3 Pada Siklus II Pertemuan I, II, dan III .................. 64 

4.13. Rekapitulasi data Siklus I dan Siklus II .............................................. 64 

 

xii 



xv 
 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar                                                                                                   Halaman 

2.1. Kerangka Pikir antar Variabel ............................................................... 18 

2.2. Kerangka Pikir ...................................................................................... 18 

3.1. Skema Siklus PTK ................................................................................ 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xiii 



xvi 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran                           Halaman 

   

1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH) ......................... 75 

2. Kisi-kisi Instrumen ............................................................................. 92 

3. Lembar Observasi Guru ..................................................................... 95 

4. Lembar Observasi Anak (Cheklist) .................................................... 100 

5. Dokumentasi ....................................................................................... 113 

6. Persuratan ........................................................................................... 119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

xiv 



 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Menurut Sujana (2019: 29) bahwa Pendidikan upaya membantu jiwa peserta 

didik baik lahir maupun batin, dari fitrahnya menuju peradaban manusia yang lebih 

baik, makna lainnya pendidikan adalah proses yang tidak pernah berhenti (never 

ending proces), sehingga mampu menghasilkan suatu yang berkelanjutan, yang 

ditunjukkan kepada manusia masa depan, yang berpedoman pada nilai-nilai budaya 

dan moral. 

Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

nasional pasal 1 ayat 1 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar pserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

kecerdasan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa pendidikan 

diartikan sebagai usaha sadar dan sistematis untuk mencapai syarat hidup atau 

kemajuan lebih baik. Hal ini berarti dengan pendidikan, seseorang bisa 

mengupayakan suatu proses perubahan dari yang sebelumnya adalah ketidaktauan 

menjadi suatu pengetahuan,ataupun dari yang belum berkembang hingga 

berkembang. 

Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai daya upaya untuk 

memajukan budi pekerti, pikiran serta jasmani anak, agar dapat memajukan 
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kesempurnaan hidup yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam 

dan masyarakatnya. 

Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 

serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan bertanggung jawab. 

Menurut Undang-undang No.20 tahun 2003 pasal 1 ayat 14 menjelaskan 

bahwa Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan 

kepada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian 

rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani 

dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. 

Mengacu pada Undang-Undang No. 20 tahun 2003 diatas bahwa pentingnya 

pendidikan bagi anak usia dini. Pada 3-4 sampai 5-6 tahun, yang disebut masa 

keemasan (the golden age) yang merupakan masa anak yang mulai peka atau 

sensitive dalam menerima berbagai rangsangan. Pada masa ini anak mulai 

memasuki masa prasekolah yang merupakan masa kesiapan untuk memasuki 

pendidikan formal yang sebenarnya di sekolah dasar, masa ini juga ditandai dengan 

masa peka terhadap segala stimulasi yang diterima melalui panca indra. Masa peka 

memiliki arti penting bagi perkembangan setiap anak, masa peka pada masing-

masing anak berbeda, seiring dengan laju pertumbuhan dan perkembangan anak 

secara individual. Masa peka adalah masa terjadinya kematangan fungsi fisik dan 

psikis yang siap merespon stimulasi yang berkaitan dengan lingkungan. Masa ini 
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juga merupakan masa untuk mengembangkan aspek-aspek perkembangan anak 

yaitu kognif, motorik, Bahasa, sosial emosional, agama dan seni. 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan pendidikan yang paling 

fundamental karena perkembangan anak dimasa selanjutnya akan sangat di 

tentukan oleh berbagai stimulasi bermakna yang di berikan sejak usia dini. Awal 

kehidupan anak merupakan masa yang paling tepat dalam memberikan dorongan 

atau upaya pengembangan agar anak dapat berkembang secara optimal. 

Adapun perkembangan anak usia dini meliputi lima aspek perkembangan. 

Aspek perkembangan tersebut yaitu perkembangan fisik-motorik, bahasa, kognitif, 

nilai agama dan moral, serta sosial-emosional. Kelima aspek perkembangan 

tersebut perlu distimulasi dengan tepat agar anak dapat tumbuh dan berkembang 

secara optimal. Salah satu aspek perkembangan yang perlu mendapatkan 

rangsangan dan perhatian khusus adalah aspek perkembangan kognitif. 

Salah satu aspek kemampuan anak usia dini yang penting untuk 

dikembangkan adalah kemampuan kognitif. Kemampuan kognitif dapat diartikan 

sebagai kemampuan dalam mengetahui sesuatu yang artinya anak dapat mengetahui 

sifat, bentuk, belajar tentang kemampuan-kemampuan baru, memperoleh banyak 

ingatan dan menambah banyak pengalaman belajar tentang sesuatu atau gambaran 

yang jelas. 

Menurut Khadijah (2020: 72) bahwa “Perkembangan kognitif ialah 

kemampuan belajar dan berpikir dengan kecerdasan yang mampu mempelajari 

keterampilan dan konsep baru. Terampil memahami apa yang sedang terjadi 

disekitarnya dan terampil menggunakan daya ingat dan menyelesaikan soal-soal 

sederhana” 
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Piaget berpikir sebagaimana tubuh fisik kita memiliki struktur yang 

memampukan kita untuk berdaptasi dengan dunia, struktur-struktur mental juga 

membantu kita beradaptasi dengan dunia. Salah satu kegiatan pembelajaran yang 

di berikan di Taman Kanak-kanak dalam mengembangkan aspek kognitif yaitu 

mengenalkan lambang bilangan melalui kegiatan bermain angka. Anak didik dapat 

dikatakan mengenal angka jika anak didik dapat membilang/menyebut bilangan 1 

sampai 10 serta dapat mengurutkan bilangan tersebut. 

Menurut Mulyaningsih &Palangngan.(2020) bahwa kemampuan mengenal 

lambang bilangan pada anak sangat penting dikembangkan guna memperoleh 

kesiapan dalam mengikuti pembelajaran di tingkat yang lebih tinggi khususnya 

dalam penguasaan konsep matematika. Mengenalkan lambang bilangan pada anak 

usia dini haruslah disesuaikan denga tahap perkembangan kognitif anak.  

Mengenal lambang bilangan merupakan kemampuan anak untuk mengenal 

simbol-simbol bilangan. Mengenal lambang bilangan sangat penting untuk di 

kembangkan karena merupakan dasar kemampuan matematika pada anak. 

Kemampuan mengenal lambang bilangan baik sejak usia dini, memudahkan anak 

dalam memahami operasi-operasi bilangan pada tingkat pendidikan selanjutnya. 

Anak didik dikatakan mengenal lambang bilangan apabila anak tidak sekedar 

menghapal lambang bilangan, akan tetapi telah mengenal bentuk dan makna dari 

lambang bilangan tersebut dengan baik. 

Matematis dengan cara yang menyenangkan dan tidak rumit. Bukan agar 

anak dapat cepat berhitung namun memahami bahasa matematis dan 

penggunaannya untuk berpikir. Anak usia dini bukan hanya belajar matematika 

sebagai persiapan untuk memahami konsep matematika pada tingkat yang lebih 
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tinggi namun hal yang penting adalah matematika digunakan untuk mengajarkan 

anak berpikir logis. Konsep matematika berhubungan dengan lambang bilangan 

atau angka. 

Berdasarkan pengamatan observasi di Tk Aisyiyah Bustanul Athfal Kota 

Makassar Kecamatan Mamajang Kelompok B3 penelitian menemukan 

permasalahan pada anak yang diketahui bahwa kemampuan mengenal lambang 

bilangan anak cenderung masih rendah, karena teknik pembelajaran masih 

menggunakan teknik menulis dipapan tulis, mengenal lambang bilangan beberapa 

anak didik hanya sebatas hafal dan anak didik masih sering terbolak-balik dalam 

menyebutkan dan mengurutkan lambang bilangan 1 sampai 10. Kesulitan anak pada 

saat mengenal lambang bilangan disebabkan karena kurangnya penggunaan media 

atau permainan dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran di TK Aisyiyah 

Bustanul Athfal Kota Makassar Kecamatan Mamajang sering menggunakan 

penugasan lembar kerja anak (LKA) sehingga anak didik mudah bosan dalam 

kegiatan pembelajaran mengenal lambang bilangan, dan ketika guru bertanya 

kepada anak didik mengenal lambang bilangan respon anak didik masih  banyak 

yang belum tepat. Pada saat penelitian nantinya saya akan menggunakan kegiatan 

bermain angka bergambar supaya anak didik bisa mengenal lambang bilangan, anak 

didik bisa menyebutkan tanpa menghafal dan tidak terbolak-balik dalam mengenal 

lambang bilangan tersebut. 

Menurut Supriyadi (dalam Rohma, dkk 2021: 67) bahwa angka bergambar 

merupakan media yang memuat gambar dan simbol bilangan yang terbuat dari 

kertas origami dan karton bekas dan dapat membantu pendidik untuk bisa 

mengembangkan pengetahuan dasar anak, terutama lambang bilangan atau angka, 
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sehingga anak secara mental siap mengikuti pelajaran matematika lebih lanjut 

seperti pengenalan lambang bilangan, warna, bentuk, dan ukuran.  

Berdasarkan pada uraian tersebut maka penulis melakukan jenis penelitian 

tindakan kelas dengan judul “Meningkatkan kemampuan mengenal lambang 

bilangan melalui kegiatan bermain angka bergambar pada anak kelompok B3 Tk 

Aisyiyah Bustanul Athfal Kecamatan Mamajang Kota Makassar”. 

B. Masalah Penelitian 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah adalah 

sebagai berikut: 

a. Kemampuan mengenal lambang bilangan kelompok B3 Tk Aisyiyah 

Bustanul Athfal Kecamatan Mamajang Kota Makassar masih rendah. 

b. Sebagian besar anak didik kelompok B3 Tk Aisyiyah Bustanul Athfal 

Kecamatan Mamajang Kota Makassar belum mampu menunjukkan 

lambang bilangan 1-10. 

c. Sebagian anak didik kelompok B3 belum mampu meniru lambang 

bilangan 1-10 dan belum mampu meniru dan menghubungkan lambang 

bilangan dengan benar. 

2. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka batasan masalah dari 

penelitian ini adalah meningkatkan kemampuan mengenal lambang 

bilangan melalui kegiatan bermain angka bergambar pada anak kelompok 

B3 Tk Aisyiyah Bustanul Athfal Kecamatan Mamajang Kota Makassar. 
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3. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah melalui 

kegiatan bermain angka bergambar dapat meningkatkan kemampuan 

mengenal lambang bilangan pada anak kelompok B3 Tk Aisyiyah Bustanul 

Athfal Kecamatan Mamajang Kota Makassar?” 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui meningkatan kemampuan 

mengenal lambang bilangan melalui kegiatan bermain angka bergambar pada anak 

kelompok B3 Tk Aisyiyah Bustanul Athfal Kecamatan Mamajang Kota Makassar. 

D. Manfaat Penelitian 

Dari tujuan penelitian tersebut, maka manfaat hasil penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Bagi Siswa 

Bagi siswa adalah untuk meningkatkan kemampuan mengenal lambang 

bilangan pada anak melalui kegiatan bermain angka bergambar. 

2. Bagi Guru 

Bagi guru penelitian ini bertujuan menjadi gambaran guru dalam 

mengembangkan pembelajaran dikelas untuk mengenal lambang bilangan. 

3. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam pelaksanaan proses pembelajaran khususnya dalam 

mengenalkan lambang bilangan. 
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4. Bagi Peneliti 

Peneliti dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang di dapatkan dibangku 

kuliah serta menambah pengalaman, wawasan, dan ilmu pengetahuan yang 

telah dimiliki peneliti. 
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BAB II 

 KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Mengenal lambang bilangan 

a. Pengertian Kemampuan Mengenal Lambang Bilangan 

Menurut Nahdyawaty Dhea, dkk (2020) bahwa kemampuan menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kesanggupan untuk melakukan 

sesuatu. Mengenal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Yaitu 

mengetahui dan lambang bilangan yaitu simbol agar bilangan dapat dilihat atau 

alphabet yang digunakan buat menyatakan unsur, senyawa, serta sifat satuan 

matematika. 

Menurut Syahrida, dkk. (2017) bahwa “kemampuan mengenal lambang 

bilangan adalah suatu bentuk kesanggupan anak dalam mengenal dan mengetahui 

bilangan yang melambangkan banyak benda”  

Menurut Sudrajat (dalam Tanjung Nurmiati, dkk. 2019) menjelaskan bahwa 

bilangan merupakan suatu konsep matematika yang biasa dipergunakan dalam 

pencacahan dan pengukuran. Symbol atau lambang merupakan hal penting yang 

digunakan untuk mewakili suatu bilangan disebut sebagai angka atau lambang.  

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa mengenal lambang 

bilangan merupakan suatu kesanggupan dalam mengetahui simbol, sebab akan 

menjadi pemahaman kegiatan berhitung yang berkaitan dengan pencacahan dan 

pengukuran.  
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b. Manfaat Pembelajaran Lambang Bilangan 

Menurut Yuslinar (2017:12) berpendapat bahwa manfaat 

pembelajaran lambang bilangan diantaranya: 

a. Membelajarkan anak berdasarkan lambang bilangan yang benar, 

menarik dan menyenangkan agar anak dapat mengingat belajar dan 

memahami konsep dasar kognitif bukan merupakan sesuatu yang mudah 

maka kegiatan belajar melalui permainan harus menarik dan 

menyenangkan serta dapat memenuhi rasa keingintahuan anak. 

b. Menghindari rasa ketakutan terhadap matematika sejak awal. Anak juga 

dapat mengembangkan rasa takut terhadap matematika jika guru 

menunjukkan respon kekecewaan atas jawaban anak yang tidak benar, 

maka guru sudah terlibat dalam mengembangkan perasaan 

ketidakmampuan anak. 

c. Membantu anak belajar matematika secara alami melalui kegiatan 

permainan mengenal lambang bilangan. Saat anak akan menemukan 

bentuk, rupa, rasa, serta bahan-bahan lain disekitar anak, maka anak 

akan menemukan hubungan antar objek dengan angka. 

 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengenalan lambang bilangan 

bermanfaat bagi anak untuk mengenalkan anak tentang angka, menghindari 

ketakutan terhadap matematika sejak awal, dan melatih daya ingat anak yang 

berkaitan dengan angka-angka agar dijenjang tinggi anak sudah dapat mengenal 

lambang bilangan dengan baik.  

c. Pentingnya Mengenal Lambang Bilangan Pada Anak Usia Dini 

Menurut Chamim, dkk. (2020) berpendapat bahwa pentingnya kemampuan 

mengenal lambang bilangan pada anak usia dini dapat dilakukan dengan usaha anak 

yaitu dengan cara belajar yang baik pada pembelajaran selanjutnya supaya dapat 

memperoleh kesiapan. Simith mengemukakan pendapatnya adalah pendidikan 

matematika awal dapat diartikan dengan kompetensi atau kemampuan dasar materi 

isi yang berkaitan denga matematika pada hubungan kegiatan menjalankan hidup 

sehari-hari dengan berbagai konsep matematika, pengenalan berangka, dan 

kemampuan mengetahui bagaiamana pemecahan dari sebuah masalah. 
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Menurut Khairani, (2022: 11) berpendapat bahwa pengenalan lambang 

bilangan (angka) perlu diajarkan sedini mungkin dengan menggunakan tahapan-

tahapan yang sesuai dengan perkembangan anak. Dengan mengenalkan lambang 

bilangan sesuai tahapan anak akan lebih mudah dalam mengenal dan memahami 

konsep matematika  yang lainnya pada pembelajaran ditingkat yang lebih tinggi. 

Menurut Sumardi, dkk (2017) berpendapat bahwa mengenal lambang bilangan 

sangat penting untuk dikembangkan karena merupakan dasar kemampuan 

matematika pada anak. Sejalan dengan pendapat Eka Mulyaningsih, dkk (2020) 

Mengenal lambang bilangan merupakan salah satu bentuk berpikir simbolik dalam 

lingkup perkembangan kognitif anak yang mulai perlu dikembangkan pada rentang 

usia 5-6 tahun. Kemampuan mengenal lambang bilangan pada anak sangat penting 

dikembangkan guna memperoleh kesiapan dalam mengikuti pembelajaran di 

tingkat yang lebih tinggi khususnya dalam penguasaan konsep matematika. 

Mengenalkan lambang bilangan pada anak usia dini haruslah disesuaikan denga 

tahap perkembangan kognitif anak. 

d. Indikator Kemampuan Mengenal Lambang Bilangan 

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 

137Tahun 2014 kemampuan mengenal lambang bilangan anak usia 5-6 Tahun 

meliputi indikator yaitu sebagai berikut: 

a. Menunjukkan lambang bilangan 1-10 

b. Meniru lambang bilangan 1-10 

c. Menghubungkan jumlah benda yang sesuai dengan lambang bilangan 
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2. Perkembangan Kognitif  

a. Pengertian Perkembangan Kognitif 

Menurut Khadijah, (2020:72) bahwa Perkembangan kognitif ialah 

kemampuan belajar dan berpikir dengan kecerdasan yang mampu mempelajari 

keterampilan dan konsep baru, keterampilan dan konsep dimana anak mampu 

memahami apa yang sedang terjadi disekitarnya dan daya ingat agar dapat 

menyelesaikan soal-soal sederhana. 

Menurut Permendikbud No. 137 Tahun 2014 Perkembangan sesuai tingkat 

usia anak meliputi aspek nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, 

sosial emosional, dan seni. Pada aspek pengembangan kognitif, kompetensi dan 

hasil belajar yang diharapkan pada anak adalah anak mampu dan memiliki 

kemampuan berpikir secara logis, berpikir kritis, dapat memberi alasan, mampu 

memecahkan masalah dan menemukan hubungan sebab akibat dalam memecahkan 

masalah yang dihadapi.  

Menurut Audina, dkk (2022) berpendapat bahwa perkembangan kognitif 

menggambarkan bagaimana pikiran anak berkembang dan berfungsi, sehingga 

dapat berpikir. Perkembangan kognitif adalah proses dimana setiap individu dapat 

meningkatkan kemampuan dalam menggunakan pengetahuannya. 

Menurut Daniel (dalam Angraini &Putri,2019)mengemukakan bahwa 

“Perkembangan kognitif adalah susunan yang akan menggambarkan kemampuan 

mental seseorang yang meliputi kemampuan memecahkan masalah, pemikiran 

yang abstrak dan belajar dari sebuah pengalaman” 

Dapat disimpulkan bahwa kognitif anak usia dini mempunyai kemampuan 

individu untuk menilai dan mempertimbangkan suatu kejadian dan mempunyai 
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peranan penting bagi keberhasilan anak dalam belajar karena sebagian besar 

aktivitas dalam belajar selalu berhubungan dengan masalah mengingat dan berpikir.  

b. Tahap-tahap perkembangan kognitif anak usia dini 

Tahapan-tahapan perkembangan yang paling erat kaitannya dengan 

kesulitan belajar di sekolah adalah tahapan-tahapan perkembangan kognitif. 

Menurut Suhaidi Jean Piaget (dalam Syofrianisda, 2018: 117) 

mengklasifikasikan perkembangan kognitif anak menjadi empat tahap; 

1. Sensory-motor, yakni perkembangan yang terjafi pada usia 0-2 tahun, 

tahap ini diidentikkan dengan kegiatan motoric dan persesi yang masih 

sederhana. 

2. Pre operasional, yakni perkembangan kognitif yang terjadi pada usia 2-

7 tahun. Tahap ini diidentik dengan mulai di gunakan symbol atau 

bahasa tanda, dan telah dapat memperoleh pengetahuan berdasarkan 

pada kesan yang abstrak. 

3. Concrete operasional , yakni terjadi pada usa 7-11 tahun. Tahap ini 

dicirikan dengan anak sudah mulai menggunakan aturan-aturan yang 

jeas dan logis.   Anak sudah tidak memusatkan diri pada karakteristik 

perseptual pasif. 

4. Formal operasional, yang terjadi pada usia 7-11 tahun, yakni 

perkembangan ranah kognitif yang terjadi pada usia 11-15 tahun. Ciri 

pokok tahap yang terakhir ini adalah anak sudah mampu berfikir abstrak 

dan logis dengan menggunakan pola pikir “kemungkinan”. 

 

3. Bermain Angka Bergambar 

a. Pengertian Bermain 

Menurut Khairani (2022: 14) bahwa bermain merupakan suatu aktivitas 

yang dilakukan secara spontan dan sangat menyenangkan bagi anak-anak, 

dengan bermain juga anak dapat belajar dalam segala hal yang dapat dilakukan 

oleh dirinya dan dapat melakukan segala sesuatu yang ada disekitar 

lingkungannya.  

Menurut Ardini (2018: 3) bahwa bermain dan permainan adalah dua hal 

yang tidak terpisahkan dalam kehidupan anak sehari-hari. Anak usia dini tidak 
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terlepas dari dunia bermain dan melakukan permainan dilingkungan tempatnya 

berada. Bermain akan membuat anak mengesplorasi seluruh potensi yang ada 

dalam dirinya. 

Menurut Susanto(2017: 102) bahwa “bermain merupakan salah satu sarana 

untuk belajar mengembangkan akal dan fisik, bahkan merupakan sarana 

pengembangan pengetahuan, pembentukan, kepribadian, dan akhlak, serta 

sarana mendidik potensi  kehidupan” 

Berdasarkan pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa bermain adalah 

suatu kegiatan yang tidak terlepas dari kehidupan anak-anak dimana anak dapat 

mengembangkan potensi dan pikirannya mulai dari melihat dan melakukan 

permainan yang diinginkan.  

b. Pengertian angka bergambar 

Menurut Raudilah, dkk. (2021: 3) bahwa angka bergambar adalah angka 

yang berisikan bilangan, gambar-gambar dan ukuran gambar yang dapat 

disesuaikan. Oleh karena itu penggunaanangka bergambar sebagai salah satu 

sumber belajar yang bisa memberikan  sebuah kesempatan kepada anak agar 

mendapatkan pengetahuan dan memfasilitasi anak untuk menyalurkan 

keingintahuannya yang kuat terhadap banyak hal seperti mengenal konsep 

bilangan. 

Menurut Supriyadi (dalam Rohma, dkk 2021: 67) bahwa 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 
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angka, sehingga anak secara mental siap mengikuti pelajaran matematika lebih 

lanjut seperti pengenalan lambang bilangan, warna, bentuk, dan ukuran.  

Menurut Nilam & Fauziddin (2017: 24) bahwa “angka bergambar ini dapat 

memberi rangsangan bagi anak untuk terjadinya proses belajar dan memiliki 

peranan penting dalam menunjang kualitas proses belajar mengajar” 

Berdasarkan pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa Angka 

bergambar merupakan angka yang berisikan bilangan dan gambar yang terbuat 

dari kertas dan dapat memberi kesempatan kepada anak agar mendapatkan 

pengetahuan seperti mengenal simbol atau bilangan yang dapat melatih anak 

untuk mengenal lambang bilangan. 

Berdasarkan kesimpulan diatas bahwa bermain angka bergambar adalah 

kegiatan bermain yang menggunakan gambar bilangan sehingga anak dapat 

mempelajari tentang symbol atau bilangan. 

c. Karakteristik Bermain 

Menurut Khairani, (2022: 16) mengemukakan karakteristik bermain anak 

yang dapat dijelaskan yaitu sebagai berikut: 

1) Bermain cukup bebas dari aturan-aturan, kecuali anak-anak 

menghasilkan aturan mereka sendiri 

2) Bermain dilakukan seakan-akan kegiatan itu pada kehidupan 

konkret (bermain drama) 

3) Bermain lebih memfokuskan pada aktivitas atau perbuatan dari 

hasil akhir atau produknya 

4) Bermain memerlukan interaksi serta keterlibatan anak-anak. 
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d. Kegiatan Bermain Angka Bergambar 

Langkah-langkah bermain angka bergambar sebagai berikut : 

Langkah-langkah yang dilakukan guru pada proses pembelajaran 

menggunakan kegiatan bermain angka bergambar sebagai berikut: 

a. Guru memilih tema pembelajaran 

b. Guru mempersiapkan alat peraga yang akan digunakan 

c. Guru membimbing anak dalam proses pembelajaran dengan 

memperlihatkan angka atau lambang bilangan 

d. Selanjutnya anak diminta menunjukkan lambang bilangan 1-10  melalui 

kegiatan bermain angka bergambar 

e. Selanjutnya guru mengarahkan anak untuk meniru lambang bilangan 1-

10 melalui kegiatan bermain angka bergambar 

f. Selanjutnya guru mengarahkan anak untuk menghubungkan jumlah 

benda sesuai lambang bilangan melalui kegiatan bermain angka 

bergambar. 

B. Penelitian Relevan 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh para peneliti: 

1. Mutmainnah S (2020) Meningkatkan kemampuan mengenal lambang 

bilangan melalui media kartu angka pada anak kelompok A Tk Bina 

Anaprasa Al-Mujahidin Kabupaten Takalar.  Berdasarkan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa  Pada siklus I, pelaksanaan kemampuan mengenal 

lambang bilangan belum belajar maksimal sehingga indikator keberhasilan 

belum tercapai sebagaimana yang telah ditetapkan. Pada siklus II, kegiatan 
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kemampuan mengenal lambang bilangan telah terlaksana dengan baik 

sehingga indikator keberhasilan dapat tercapai. Dengan demikian ini dapat 

disimpulkan bahwa dengan menggunakan media kartu angka dapat 

meningkatkan kemampuan mengenal lambang bilangan pada anak 

kelompok A di TK Bina Anaprasa Al- Mujahidin. 

2. Maya Khairani (2022) Peningkatan Kemampuan Mengenal Lambang 

Bilangan Melalui Bermain Wayang Angka Pada Anak Usia 4-5 Tahun Di 

Jalan Mampang Prapatan XII Jakarta Selatan. Berdasarkan hasil penelitian 

pada penggunaan wayang angka memiliki pengaruh dapat dibuktikan dari 

hasil dan analisis fase Intervensi (B) dengan mean level 39,1 dan stabilitas 

data mencapai 83%, lalu pada kondisi Baseline 2 (A2) kecenderungan 

arahnya membaik dan positif meski terjadi penurunan nilai dengan stabilitas 

80% dengan ini pengumpulan data dihentikan dikarenakan nilai yang 

didapatkan sudah stabil. 

C. Kerangka Pikir 

Berdasarkan kurikulum atau standar paud perkembangan kognitif merupakan 

salah satu perkembangan yang sangat penting bagi anak usia dini. Standar tingkat 

pencapaian perkembangan berisi tentang perlembangan dan pertumbuhan anak usia 

dini sejak lahir sampai dengan usia enam tahun. Tingkat perkembangan merupakan 

semua aspek perkembangan yang dapat dicapai anak setiap tahap perkembangan. 

Kemampuan membilang merupakan salah satu kegiatan pembelajaran dalam 

meningkatkan perkembangan kognitif anak.  

Oleh karena itu, akan dilakukan penelitian yang dapat meningkatkan 

kemampuan mengenal lambang bilangan melalui kegiatan bermain angka 
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bergambar. Pada penelitian ini peneliti memilih kegiatan bermain angka bergambar 

untuk meningkatkan kemampuan mengenal lambang bilangan dalam melakukan 

sebuah penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan mengenal 

lambang bilangan. Maka kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan 

sebagai berikut : 

 

 

Gambar 2.1. Skema Kerangka Pikir antar Variabel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Kerangka Pikir Tindakan Kelas 
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D. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan rumusan masalah  di atas, maka diajukan hipotesis sebagai 

berikut: “Jika penggunaan bermain angka bergambar diterapkan dalam 

pembelajaran, maka dapat meningkatkan kemampuan mengenal lambang bilangan 

pada anak kelompok B3 di Tk Aisyiyah Bustanul Athfal Kecamatan Mamajang 

Kota Makassar dapat meningkat.”  
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BAB III 

          METODE PENELITIAN 

A.  Jenis Penelitian 

Menurut Aqib Zainal (2019: 13) bahwa Jenis penelitian ini adalah Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) atau Classroom Action Reearch (CAR), Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan yang sengaja 

dimunculkan, dan terjadi dalam sebuah kelas Tindakan yang direncanakan dalam 

penelitian ini berupa penerapan belajar sambil bermain menggunakan kegiatan 

bermain angka bergambar untuk mengenal lambang bilangan.  

B. Lokasi, Waktu dan Subjek Penelitian 

1. 1. Lokasi Penelitian  

Penelitian Tindakan Kelas ini akan dilaksanakan pada anak Kelompok B3 di 

TK Aisyiyah Bustanul Athfal Kecamatan Mamajang Kota Makassar. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 03 Agustus Semester Ganjil Tahun 

Ajaran 2022/2023. 

3. Subjek Penelitian 

Sebagai Subjek dalam penelitian ini pada anak Kelompok B3 TK Aisyiyah 

Bustanul Athfal Kecamatan Mamajang Kota Makassar Tahun Ajaran 2022/2023 

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

20 
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C. Faktor yang Diselidiki 

Adapun faktor yang diselidiki dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Faktor proses 

  Aktivitas belajar anak dalam proses pembelajaran menggunakan 

kegiatan bermain angka bergambar adalah : Anak menunjukkan lambang 

bilangan 1-10 melalui kegiatan bermain angka bergambar. 

2. Faktor Hasil 

Belajar kemampuan mengenal lambang yang dicapai anak didik 

setelah melakukan kegiatan bermain angka bergambar adalah : Anak 

mampu menunjukkan, meniru dan menghubungkan lambang bilangan 1-

10 dalam kegiatan bermain angka bergambar dengan tepat dan mandiri 

tanpa bantuan oleh guru. 

D. Prosedur Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

atau tindakan, observasi dan refleksi. Prosedur penelitian tindakan kelas ini di 

rancang bersiklus, tiap siklus dilaksanakan sesuai dengan perubahan yang dicapai. 

Setiap siklus berlangsung selama 3 kali pertemuan, dalam 1 pekan pertemuan untuk 

pelaksanaan tindakan kelas (proses belajar mengajar) dan 1 kali pertemuan untuk 

mengobservasi kemampuan anak didik dalam mengenal lambang bilangan.  
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Sumber: Rancangan Model Penelitian PTK Menurut Suharsimi Arikunto 

(Almaida 2020:47) 

 

Gambar 3.1. Skema Siklus PTK 
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Kegiatan Siklus 1  

Adapun yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Perencanaan 

a. Membuat dan Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian sesuai 

dengan tema di TK Aisyiyah Bustanul Athfal Kecamtan Mamajang Kota 

Makassar 

b. Mempersiapkan alat permainan atau media yang digunakan untuk kegiatan 

pembelajaran 

c. Menyiapkan instrumen penilaian berupa lembar observasi anak dan lembar 

observasi guru tentang kegiatan bermain angka bergambar 

d. Mempersiapkan buku cacatan dan kamera untuk dokumentasi 

berlangsungnya kegiatan mengenal lambang bilangan melalui kegiatan 

bermain angka bergambar 

2. Pelaksanan  

a. Kegiatan Awal 

1) Anak berbaris didepan kelas 

2) Anak mengucapkan salam 

3) Anak membaca surah Al- Fatihah, doa untuk kedua orang tua 

4) Anak membaca doa sebelum belajar dengan bersama-sama 

b. Kegiatan Inti 

Kegiatan Pertama 

1. Guru memberitahukan kepada anak tentang tema hari ini 

2. Guru mempersiapkan permainan atau alat peraga yang digunakan 
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3. Guru membimbing anak-anak dalam proses pembelajaran melalui kegiatan 

bermain angka bergambar dalam mengenal lambang bilangan 1-10 

4. Selanjutnya guru meminta anak menunjukkan lambang bilangan 1-10 

melalui kegiatan bermain angka bergambar 

5. Selanjutnya guru meminta anak meniru lambang bilangan 1-10 melalui 

kegiatan bermain angka bergambar 

6. Selanjutnya guru mengarahkan anak menghubungkan jumlah benda yang 

sesuai dengan lambang bilangan melalui kegiatan bermain angka bergambar 

7. Peneliti mengamati anak dalam proses kegiatan bermain angka bergambar. 

Kegiatan Kedua 

1. Pemberian tugas 

2. Guru membagikan buku tulis masing-masing anak 

3. Anak diminta untuk meniru lambang bilangan 1-10 

3. Recalling 

a. Anak diminta untuk merapikan alat-alat yang telah digunakan 

b. Guru menanyakan perasaan anak selama melakukan kegiatan 

c. Anak diarahkan untuk mencuci tangan diwastafel dan kembali duduk 

diposisi masing-masing 

d. Anak diminta membaca syair dan doa sebelum makan 

e. Setelah makan anak diminta membaca doa sesudah makan 

f. Kemudian anak dipersilahkan untuk istirahat sambil bermain didalam dan 

diluar kelas 

g. Setelah jam istirahat selesai, anak diarahkan untuk masuk kedalam kelas 
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4. Kegiatan Penutup 

a. Anak diajak untuk duduk dengan rapi 

b. Guru menanyakan perasaan anak selama hari ini (berdiskusi tentang kegiatan 

apa saja yang dilakukan hari ini, bercerita pendek berisi pesan-pesan) 

c. Guru menyampaikan kegiatan yang akan dilakukan besok 

d. Guru meminta kepada anak membaca syair dan doa pulang 

Kegiatan Berikutnya (Siklus II)  

Siklus berikutnya akan dilaksanakan berdasarkan hasil refleksi di siklus I, 

Jika pada siklus I indikator keberhasilan belum tercapai, Maka Kegiatan yang 

dilakukan pada siklus I adalah mengadakan perbaikan atau penambahan sesuai 

dengan kenyataan yang ditemukan dilapangan. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah suatu alat untuk mengukur, menilai apa yang 

akan dinilai. Instrumen yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Lembar Observasi (Checklist) 

Lembar observasi (cheklist) digunakan sebagai pedoman lebih terarah dalam 

melakukan aktivitas belajar anak dalam proses pembelajaran sehingga hasil data 

yang didapatkan mudah diolah. Lembar observasi tersebut digunakan untuk 

mengetahui kemampuan mengenal lambang bilangan pada anak melalui kegiatan 

bermain angka bergambar. 
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Tabel 3.1. Kisi-kisi Instrumen Penelitian Lembar Observasi Kemampuan 

Mengenal Lambang Bilangan 

Variabel Sub Indikator Instrumen 

Kemampuan 

kognitif berupa 

kemampuan 

mengenal lambang 

bilangan 

Menunjukkan lambang bilangan 1-10 Lembar Observasi 

(Cheklist) dan 

Dokumentasi 

Meniru lambang bilangan 1-10 

 

Lembar Observasi 

(Cheklist) dan 

Dokumentasi 

Menghubungkan jumlah benda yang 

sesuai dengan lambang bilangan 

Lembar Observasi 

(Cheklist) dan 

Dokumentasi 

Sumber: Permendikbud 137 Tahun 2014 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini 

sebagai berikut:  

1. Data tentang aktivitas belajar dan kemampuan mengenal lambang bilangan 

dikumpulkan dengan menggunakan instrumen yaitu Lembar Observasi 

(Cheklist) 

2. Dokumentasi  

Mendokumentasikan kegiatan anak pada saat proses pembelajaran melalui 

kegiatan bermain angka bergambar yang berupa foto. Foto berfungsi 

memberikan gambar tentang situasi dan kondisi saat pembelajaran 

berlangsung.  

G. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dan deskripsi 

kuantitatif. Perhitungan dalam analisis data menghasilkan presentase pencapaian 

yang selanjutnya diinterprestasikan dengan kalimat. Data dalam penelitian ini 
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diperoleh melalui observasi langsung dan dokumentasi pada proses pembelajaran 

mengenal lambang bilangan melalui kegiatan bermain angka bergambar kelompok 

B3 TK Aisyiyah Bustanul Athfal Kecamatan Mamajang Kota Makassar. 

Hasil yang diperoleh dari observasi pembelajaran akan dianalisis, sebagai 

bahan untuk menentukan tindakan berikutnya. Menurut Ngalim Purwanto (Annisya 

2020: 35) hasil observasi dianalisis dengan menggunakan analisis presentase 

dengan rumus sebagai berikut: 

 

 

 

Keterangan:  

P = Angka persentase  

ƒ = frekuensi atau banyaknya aktivitas anak didik yang muncul 

Ɲ = Jumlah aktivitas keseluruhan 

Tabel 3.2. Kriteria Tingkat Keberhasilan Capaian Perkembangan Anak 

NO Tingkat Keberhasilan Kriteria 

1 76%-100% Berkembang Sangat Baik (BSB) 

2 51%-75% Berkembang Sesuai Harapan (BSH) 

3 26%-50% Mulai Berkembang (MB) 

4 0%-25% Belum Berkembang (BB) 

 

H. Indikator Keberhasilan 

Adapun indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Indikator Proses 

Kriteria yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembelajaran dapat 

dicermati melalui kegiatan guru sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. 

Dalam penelitian ini indikator proses yang dilakukan yaitu dengan langkah-

Rumus : P = ƒ × 100% 

      Ɲ 
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langkah penggunaan melalui kegiatan bermain angka bergambar sebagai 

berikut : (1) Guru memberitahukan kepada anak tentang tema hari ini, (2) Guru 

mempersiapkan permainan atau alat peraga yang akan digunakan, (3) Guru 

menempel kertas dilantai yang didalamnya berisi gambar dan disusun secara 

berurutan dari 1-10, (4) Guru meletakkan baske dilantai yang berisi kertas 

gambar secara acak, (5) Guru menyusun lambang bilangan 1-10 didepan secara 

berurutan, (6) Anak melompati gambar secara berurutan dari gambar 1 sampai 

gambar 10, (7) Kemudian anak mengambil kertas gambar yang ada didalam 

baske, anak menghitung berapa jumlah gambar yang ada dikertas gambar, (8) 

Kemudian anak menghubungkan jumlah benda sesuai lambang bilangan, (9) 

Peneliti mengamati anak dalam proses kegiatan bermain angka bergambar. 

2. Indikator Hasil 

Dalam penelitian tindakan kelas ini yang akan dilihat indikator kinerjanya 

selain anak juga guru,karena guru merupakan fasilitator yang sangat 

berpengaruh terhadap kinerja anak. Indikator penelitian tindakan kelas ini 

dikatakan berhasil apabila kemampuan mengenal lambang bilangan pada anak 

kelompok B di TK Aisyiyah Bustanul Athfal Kecamatan Mamajang Kota 

Makassar telah mengalami peningkatan sebesar 80%  dikategorikan 

Berkembang Sangat Baik (BSB). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Lokasi Penelitian 

Penelitian ini adalah jenis penelitian tindakan kelas yang yang dilakukan di 

TK Aisyiyah Bustanul Athfal jalan Tupai No. 35, Kelurahan Mamajang, 

Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. TK Aisyiyah 

Bustanul Athfal merupakan taman kanak-kanak yang sudah berakreditasi A, berdiri 

pada tahun 1955.  

Langkah awal yang dilakukan peneliti sebelum melakukan penelitian 

tindakan kelas yaitu melalui observasi (pengamatan). Pengamatan dilakukan pada 

tanggal 03 Agustus 2022, pada kegiatan pembelajaran dengan tema ’Diriku 

Ciptaan Allah'. Guru melakukan tanya jawab tentang ’Diriku Ciptaan Allah’ pada 

sub tema ’Kesukaanku’, sub-sub tema ’Mainan Kesukaanku’. Pada saat kegiatan 

menunjukkan lambang bilangan, meniru lambang bilangan 1-10, dan 

menghubungkan jumlah benda yang sesuai dengan lambang bilangan melalui 

kegiatan bermain angka bergambar masih banyak anak yang meminta bantuan 

dari guru karena belum dapat menunjukkan lambang bilangan yang diperlihatkan 

dan masih terbolak-balik menunjukkan lambang bilangan tersebut, masih banyak 

anak yang belum bisa memegang pensil dan meniru lambang bilangan yang 

terdapat dibuku tulis masing-masing, dan masih banyak anak yang belum bisa 

menghitung gambar dengan secara berurutan dan masih banyak anak yang belum 

bisa menghubungkan jumlah benda yang sesuai dengan lambang bilangan. Dari 

proses kegiatan pembelajaran tersebut dapat dikatakan kemampuan mengenal 
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lambang bilangan anak masih belum berkembang dengan optimal. Masih banyak 

anak yang meminta bantuan kepada guru ketika mengerjakan tugas.  

Hasil observasi pratindakan yang diperoleh dari lembar observasi yang 

berhasil dicapai oleh anak ditampilkan dalam tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.1. Hasil Observasi Kemampuan Mengenal Lambang Bilangan 

NO Nama 

Anak 

Pencapaian Kemampuan 

Mengenal Lambang 

Bilangan 

Persentase Kriteria 

1 NAB 4 33,33% Mulai Berkembang 
2 RAD 3 25% Belum Berkembang 
3 ARF 3 25% Belum Berkembang 
4 MFA 3 25% Belum Berkembang 
5 MA 3 25% Belum Berkembang 

6 AB 3 25% Belum Berkembang 
7 AN 3 25% Belum Berkembang 
8 AR 4 33,33% Mulai Berkembang 
9 AJ 3 25% Belum Berkembang 

10 AM 3 25% Belum Berkembang 
11 AA 3 25% Belum Berkembang 
12 MA 3 25% Belum Berkembang 
13 AM 5 41,66% Mulai Berkembang 
14 AF    
15 RA 5 41,66% Mulai Berkembang 
16 AK 3 25% Belum Berkebang 
17 MA 3 25% Belum Berkembang 
18 FI 4 33,33% Mulai Berkembang 
19 AO 3 25% Belum Berkembang 
20 GA 3 25% Belum Berkembang 
21 AA 3 25% Belum Berkembang 
22 AM 3 25% Belum Berkembang 
23 FN 4 33,33% Mulai Berkembang 
24 GA 3 25% Belum Berkembang 
25 YA 3 25% Belum Berkembang 
26 AA 3 25% Belum Berkembang 
27 AR 3 25% Belum Berkembang 
28 MF 3 25% Belum Berkembang 
29 SA 4 33,33% Mulai Berkembang 
30 AD 4 33,33% Mulai Berkembang 
31 AA 3 25% Belum Berkembang 
32 IA 4 33,33% Mulai Berkembang 
33 NA 4 33,33% Mulai Berkembang 

Rata-rata Kemampuan Mengenal 

Lambang Bilangan 
28,12 % Mulai Berkembang 
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 Dari data tabel dapat dikatakan bahwa pencapaian mengenal lambang 

bilangan mulai berkembang. Jumlah anak yang berada pada kriteria belum 

berkembang terdapat 22 anak, Mulai Berkembang terdapat 10 anak, dan terdapat 

1 orang anak yang tidak aktif. Jadi jumlah anak yang akan diteliti adalah 32 anak. 

Dari data tabel mengenal lambang bilangan pratindakan diatas dapat diperjelas 

melalui tabel rekapitulasi sebagai berikut : 

Tabel 4.2. Rekapitulasi Hasil Observasi Mengenal Lambang Bilangan 

NO Kriteria Jumlah Anak Persentase 

1 Belum Berkembang (BB) 22 68% 

2 Mulai Berkembang (MB) 10 31% 

3 Berkembang Sesuai Harapan (BSH) - - 

4 Berkembang Sangat Baik (BSB) - - 

 

 Berdasarkan data tabel diatas, dari hasil data observasi tersebut menjadi 

landasan peneliti untuk melakukan tindakan untuk meningkatkan kemampuan 

mengenal lambang bilangan melalui kegiatan bermain angka bergambar yang 

telah disediakan oleh peneliti. kegiatan pembelajaran menggunakan kegiatan 

bermain angka bergambar ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan 

mengenal lambang bilangan pada anak kelompok B3 TK Aisyiyah Bustanul 

Athfal Kecamatan Mamajang Kota Makassar. 

2. Deskripsi Tindakan Siklus I  

a. Perencanaan  

Siklus I pada penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan pada tanggal 10 

Agustus 2022 dengan 2 kali pertemuan. Tema yang di ajarkan pada siklus I adalah 

tema Diriku Ciptaan Allah. 
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Adapun tahap perencanaan pada siklus I meliputi kegiatan sebagai berikut. 

1. Membuat dan Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH) 

sesuai dengan tema di TK Aisyiyah Bustanul Athfal Kecamatan Mamajang 

Kota Makassar. 

2. Mempersiapkan alat permainan atau media yang digunakan untuk kegiatan 

pembelajaran. 

3. Menyiapkan instrumen penilaian berupa lembar observasi anak dan lembar 

observasi guru tentang kegiatan bermain angka bergambar. 

4. Mempersiapkan buku cacatan dan kamera untuk dokumentasi berlangsungnya 

kegiatan mengenal lambang bilangan melalui kegiatan bermain angka 

bergambar 

b. Pelaksanaan  

1). Siklus I Pertemuan I  

Pelaksanaan Siklus I Pertemuan I dilaksanakan pada hari Rabu, 10 Agustus 

2022 dari pukul 07.30-11.30 WITA. Tema pembelajaran yang disampaikan yaitu 

tema diriku ciptaan allah, sub tema kesukaanku dan sub-sub tema mainan 

kesukaanku . Adapun tiga indikator yang ingin dicapai dalam meningkatkan 

kemampuan mengenal lambang bilangan adalah menunjukkan lambang bilangan 1-

10, meniru lambang bilangan 1-10, menghubungkan jumlah benda yang sesuai 

dengan lambang bilangan.  

Sebelum kegiatan dimulai pada pukul 07.00-07.30 WITA kepala sekolah, 

guru dan Peneliti berdiri di depan pintu gerbang sekolah untuk menyambut 

kedatangan anak didik dalam penerapan SOP Penyambutan. Anak-anak diarahkan 

untuk bermain bebas terlebih dahulu bersama teman-temannya sambil menunggu 
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kegiatan dimulai. Pada pukul 07.30-08.00 WITA sebelum anak didik masuk ke 

kelasnya, mereka berkumpul di depan kelas untuk berbaris terlebih dahulu. Setelah 

itu, bernyanyi bersama-sama dengan berbagai macam lagu anak, membaca doa dan 

mengucapkan ikrar saat di depan kelas. Pada saat anak-anak berbaris Peneliti diberi 

kesempatan untuk ikut menyiapkan anak didik, pelaksanaan tersebut diikuti oleh 

seluruh guru dan anak didik. Kegiatan dimulai pada pukul 08.00 WITA kegiatan 

yang akan dilakukan adalah sebagai berikut : 

a. Kegiatan Pembuka  

Pada pukul 08.00-08.30 WITA di awal pembukaan guru mengatur posisi duduk 

anak dengan dudk melingkar. Setelah itu, guru mengucapkan salam terlebih dahulu. 

Saat memberikan salam anak didik terlihat antusias dan semangat membalas salam 

dari guru. Sebelum memulai pembelajaran guru memberi ice breaking melalui 

tepuk variasi dan menyanyikan lagu anak “lagu mainan kesukaanku”. Disini ice 

breaking fungsinya agar anak didik lebih semangat dan berkonsentrasi saat 

mengikuti pembelajaran. Kemudian dilanjutkan membaca surat-surat pendek 

“Surah Al- Fatihah dan Surah An- Nass” dan membaca doa-doa harian “doa masuk 

WC dan keluar WC dan di lanjut doa sebelum belajar”. Setelah kegiatan membaca 

surat-surat pendek dan membaca doa-doa harian guru mengabsen anak didik 

dikelas dengan cara bernyanyi sehingga anak lebih semangat. Guru disini juga 

menjelaskan tema dan kegiatan permainan apa saja yang akan dilakukan pada hari 

ini. 

b. Kegiatan Inti  

Pada pukul 08.30-09.30 WITA di dalam kegiatan inti pembelajaran, guru 

menerangkan tujuan pembelajaran. Pada tema diriku ciptaan allah , sub tema 



34 
 

 
 

kesukaanku dengan sub-sub tema mainan kesukaanku. Guru menjelaskan tujuan 

materi dan kegiatan selama pembelajaran. Guru bertanya tentang macam-macam 

mainan kesukaan. Kemudian, guru memperlihatkan gambar macam-macam mainan 

kesukaan, seperti boneka, mobil-mobilan dan lain-lain. Setelah itu, guru mengajak 

anak untuk menghitung gambar mainan kesukaan yang ada di kertas yang sudah 

diperlihatkan. Beberapa anak didik terlihat aktif menunjukkan angka yang sudah 

sudah diperlihatkan. Kemudian, beberapa anak didik ditunjuk untuk maju kedepan 

untuk menghubungkan jumlah benda yang sesuai dengan lambang bilangan. 

Peneliti juga mendemontrasikan kegiatan selama proses pembelajaran dan anak 

terlihat antusias ingin segera mengerjakan tugas yang akan diberikan guru. Untuk 

kegiatan yang dilakukan selama pembelajaran adalah kegiatan pertama 

menunjukkan lambang bilangan 1- 10 yang terdapat dimedia yang digunakan, anak 

sangat bersemangat saat peneliti mengajak anak didik menunjukkan lambang 

bilangan 1-10 yang terdapat dimedia yang digunakan. Kegiatan kedua Meniru 

lambang bilangan 1-10, kegiatan ketiga menghubungkan jumlah benda sesuai 

dengan lambang bilangan. Disaat anak didik mengerjakan tugas yang diberikan 

oleh guru. Maka satu persatu anak didik dipanggil ke depan untuk memainkan 

media tersebut dengan menggunakan beberapa item bentuk angka 1-10 dan media 

gambar mainan kesukaan. Dan terlihat beberapa anak didik yang bingung saat guru 

menunjukkan beberapa angka sesuai intruksi guru. Setelah kegiatan pembelajaran 

selesai maka di akhiri dengan doa “Basmalah dan artinya”.  

c. Kegiatan Istirahat  

Pada pukul 09.30-10.00 WITA sebelum bel istirahat berbunyi anak didik dan 

guru mencuci tangan dengan sabun. Anak dan guru kembali ke kelas untuk 
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mengikuti aturan makan. Selanjutnya, guru dan anak didik membaca do’a sebelum 

makan dan minum kemudian dilanjutkan makan dan minum bersama. Setelah 

selesai, anak diajak berdo’a sesudah makan secara bersama-sama. Kemudian anak 

diberi kebebasan untuk bermain menggunakan mainan outdoor ataupun mainan 

indoor di bawah pengawasan guru.  

d. Kegiatan Penutup  

Pada pukul 10.00-10.30 WITA pada kegiatan penutup anak didik diajak untuk 

bercerita tentang pengalamannya belajar.Peneliti menanyakan apakah anak sudah 

mulai bisa menggunakan media permainan angka bergambar. Selain itu, peneliti 

memberikan motivasi kepada anak didik bahwa dengan menggunakan permainan 

angka bergambar maka anak akan lebih mudah belajar dalam mengenal lambang 

bilangan. Ternyata pada saat proses pembelajaran berlangsung ada beberapa anak 

yang belum bisa membedakan lambang bilangan. Setelah selesai, anak didik diajak 

untuk bernyanyi dengan lagu pilihan anak “lagu syair muhammadiyah”, kemudian 

diakhiri dengan mengaji surah-surah pendek “Surah Al-Ashr”, berdo’a keselamatan 

dijalan, salam, dan pulang.  

Hasil Observasi kemampuan mengenal lambang Bilangan melalui kegiatan 

bermain angka bergambar siklus I pertemuan I, sebagai berikut : 
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Tabel 4.3. Hasil Observasi Kemampuan Mengenal Lambang Bilangan Melalui 

Kegiatan Bermain Angka Bergambar siklus I pertemuan I 

 

 

NO 

 

 

Nama 

Anak 

Indikator Mengenal Lambang Bilangan  

Skor 

 

Persentase 

(%) 

 

Kriteria Menunjukkan 

lambang 

bilangan 1-10  

Meniru 

lambang 

bilangan 1-

10 

 

Menghubungk

an jumlah 

benda yang 

sesuai dengan 

lambang 

bilangan 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 NAB √    √     √   4 33,33 MB 

2 RAD  √   √    √    4 33,33 MB 

3 ARF √    √    √    3 25 BB 

4 MFA √    √    √    3 25 BB 

5 MA √    √    √    3 25 BB 

6 AB √    √    √    3 25 BB 

7 AN √    √    √    3 25 BB 

8 AR √    √    √    3 25 BB 

9 AJ √    √     √   4 33,33 MB 

10 AM √    √    √    3 25 BB 

11 AA √    √    √    3 25 BB 

12 MA √    √    √    3 25 BB 

13 AM  √   √    √    4 33,33 MB 

14 AF                

15 RA √    √     √   4 33,33 MB 

16 AK √    √    √    3 25 BB 

17 MA √    √     √   4 33,33 MB 

18 FI √    √    √    3 25 BB 

19 AO √    √    √    3 25 BB 

20 GA √    √    √    3 25 BB 

21 AA √    √    √    3 25 BB 

22 AM √    √    √    3 25 BB 

23 FN √    √    √    3 25 BB 

24 GA √    √    √    3 25 BB 

25 YA √    √    √    3 25 BB 

26 AA √    √    √    3 25 BB 

27 AR √    √    √    3 25 BB 

28 MF √    √     √   4 33,33 MB 

29 SA √    √     √   4 33,33 MB 

30 AD √    √     √   4 33,33 MB 

31 AA √    √    √    3 25 BB 

32 IA √    √     √   4 33,33 MB 

33 NA √    √    √    3 25 BB 
 

 

 

 



37 
 

 
 

Keterangan aspek yang diamati : 

BB : Belum Berkembang 

MB : Mulai Berkembang 

BSH : Berkembang Sesuai Harapan 

BSB : Berkembang Sangat Baik 

 

2) Siklus I Pertemuan II  

Pertemuan II dilaksanakan pada hari Kamis, 11 Agustus 2022 dari pukul 

07.30-10.30 WIB. Sebelum Peneliti melakukan siklus I pertemuan II, tema 

pembelajaran pada hari ini masih sama dengan tema pada hari sebelumnya yaitu 

tema diriku ciptaan allah sub tema kesukaanku namun sub-sub tema yang berbeda, 

sub-sub temanya adalah minuman kesukaanku. Untuk kegiatan pengenalan 

lambang bilangan yang akan dilakukan adalah menunjukkan lambang bilangan 1-

10, meniru lambang bilangan 1-10, menghubungkan jumlah benda sesuai dengan 

lambang bilangan. Sebelum kegiatan dimulai pada pukul 07.00-07.30 WITA seperti 

biasa kepala sekolah, guru dan Peneliti berdiri di depan pintu gerbang sekolah untuk 

menyambut kedatangan anak didik dalam penerapan SOP Penyambutan. Pada 

pukul 07.30-08.00 WITA sebelum anak didik masuk ke kelasnya, mereka 

berkumpul di depan kelas untuk berbaris terlebih dahulu. Kemudian melakukan 

do’a bersama, dan mengucapkan ikrar saat di depan kelas. Setelah itu masuk di 

ruang kelas secara teratur. Kegiatan dimulai pada pukul 08.00 WITA kegiatan yang 

akan dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Kegiatan Pembukaan  

Pada pukul 08.00-08.30 WITA di awal kegiatan pembukaan guru mengajak 

anak didik untuk duduk melingkar. Setelah itu, guru mengucapkan salam terlebih 

dahulu. Saat memberikan salam anak didik terlihat antusias dan semangat 

membalas salam dari guru. Sebelum memulai pembelajaran peneliti mengajak 
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anak bernyanyi dengan gerakan. Tujuannya adalah untuk memunculkan semangat 

anak didik agar siap mengikuti pembelajaran selanjutnya. Setelah itu, mengaji 

surat-surat pendek “Surah Al- Fatihah dan surah Al- Ikhlas” dan membaca doa-doa 

harian “doa sebelum tidur, hadist menuntut ilmu, di lanjut doa sebelum belajar”. 

Kemudian dilanjutkan mengabsen anak didik. Untuk membuat anak didik lebih 

bersemangat lagi guru mengajak anak bermain bisik berantai kata agar suasana 

kelas lebih menyenangkan. Setelah itu, guru menjelaskan materi sesuai tema dan 

materi tentang pengenalan lambang bilangan melalui kegiatan bermain angka 

bergambar.  

b. Kegiatan Inti  

Pada pukul 08.30-09.30 WITA pada kegiatan inti pembelajaran, peneliti 

menjelaskan tujuan pembelajaran. Pada tema diriku ciptaan allah, sub tema 

kesukaanku dan sub-sub temanya adalah minuman kesukaanku. Peneliti 

menjelaskan tujuan materi dan kegiatan selama pembelajaran. Peneliti melakukan 

tanya jawab tentang macam-macam minuman kesukaan. Selain itu, peneliti juga 

menjelaskan tentang mengenal lambang bilangan melalui kegiatan bermain angka 

bergambar Kemudian, pada kegiatan pertama guru meminta anak satu persatu 

secara bergantian untuk menunjukkan lambang bilangan 1-10, anak sudah mulai 

lancar meniru lambang bilangan dengan baik, kemudian menghubungkan jumlah 

benda yang sesuai dengan lambang bilangan. Dengan demikian, penelitiakan 

mengetahui sejauh mana kemampuan anak didik dalam kemampuan mengenal 

lambang bilangan. Disaat anak didik mengerjakan tugas yang diberikan guru. Satu 

persatu anak didik dipanggil ke depan untuk memainkan kegiatan bermain angka 
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bergambar. Setelah kegiatan pembelajaran selesai maka di akhiri dengan doa 

“Basmalah dan artinya”.  

c. Kegiatan Istirahat  

Pada pukul 09.30-10.00 WITA sebelum bel istirahat berbunyi anak didik dan 

guru mencuci tangan dengan sabun. Anak dan guru kembali ke kelas untuk 

mengikuti aturan makan. Selanjutnya, guru dan anak didik membaca do’a sebelum 

makan dan minum kemudian dilanjutkan makan dan minum bersama. Setelah 

selesai, anak diajak berdo’a sesudah makan secara bersama-sama. Kemudian anak 

diberi kebebasan untuk bermain menggunakan mainan outdoor ataupun mainan 

indoor di bawah pengawasan guru. 

d. Kegiatan Penutup  

Pada pukul 10.00-10.30 WITA pada kegiatan penutup anak didik diajak untuk 

duduk melingkar. Setelah itu, pembelajaran dilakukan dengan mengevaluasi hasil 

pembelajaran dengan tanya jawab dan diskusi oleh guru dan anak didik tentang 

kegiatan yang telah dilaksanakan pada hari ini. Kegiatan evaluasi ini dilakukan 

untuk mengetahui kemampuan anak dalam mengenal lambang bilangan 

dikarenakan pada pertemuan kemarin anak belum bisa membedakan lambang 

bilangan. Selanjutnya, peneliti memberikan pesan-pesan kepada anak didik. 

Kemudian, kegiatan diakhiri dengan bernyanyi lagu “syair pulang”, mengaji surah-

surah pendek “Surah Al-Ashr”, berdo’a keselamatan di dijalan, salam, dan pulang. 

Hasil Observasi kemampuan mengenal lambang bilangan melalui kegiatan 

bermain angka bergambar siklus I pertemuan II sebagai berikut : 
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Tabel 4.4. Hasil Observasi Kemampuan Mengenal Lambang Bilangan Melalui 

Kegiatan Bermain Angka Bergambar siklus I pertemuan II 

 

 

 

NO 

 

 

Nama 

Anak 

Indikator Mengenal Lambang Bilangan  

Skor 

 

Persentase 

(%) 

 

Kriteria Menunjukkan 

lambang 

bilangan 1-10 

Meniru 

lambang 

bilangan 1-

10 

Menghubungk

an jumlah 

benda yang 

sesuai dengan 

lambang 

bilangan 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 NAB  √    √    √   6 50 MB 

2 RAD  √   √     √   5 41,67 MB 

3 ARF √    √    √    3 25 BB 

4 MFA √    √    √    3 25 BB 

5 MA √    √    √    3 25 BB 

6 AB √    √    √    3 25 BB 

7 AN √    √    √    3 25 BB 

8 AR √     √   √    4 33,33 MB 

9 AJ √    √    √    3 25 BB 

10 AM √     √   √    4 33,33 MB 

11 AA √     √   √    4 33,33 MB 

12 MA √    √    √    3 25 BB 

13 AM  √    √    √   6 50 MB 

14 AF                

15 RA  √    √    √   6 50 MB 

16 AK √     √   √    4 33,33 MB 

17 MA √    √    √    3 25 BB 

18 FI √     √   √    4 33,33 MB 

19 AO  √   √     √   5 41,67 MB 

20 GA  √   √     √   5 41,67 MB 

21 AA √    √    √    3 25 BB 

22 AM √   √     √    5 41,67 MB 

23 FN √     √   √    4 33,33 MB 

24 GA √    √    √    3 25 BB 

25 YA √    √    √    3 25 BB 

26 AA √    √    √    3 25 BB 

27 AR  √    √     √  7 58,33 BSH 

28 MF √    √    √    3 25 BB 

29 SA √     √   √    4 33,33 MB 

30 AD √     √   √    4 33,33 MB 

31 AA √    √    √    3 25 BB 

32 IA √     √   √    4 33,33 MB 

33 NA √     √   √    4 33,33 MB 
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Keterangan aspek yang diamati : 

BB : Belum Berkembang 

MB : Mulai Berkembang 

BSH : Berkembang Sesuai Harapan 

BSB : Berkembang Sangat Baik 

3) Siklus I Pertemuan III 

Pertemuan III dilaksanakan pada hari Jumat, 12 Agustus 2022 dari pukul 

07.30-10.30 WIB. Sebelum Peneliti melakukan siklus I pertemuan III, tema 

pembelajaran pada hari ini masih sama dengan tema pada hari sebelumnya yaitu 

tema diriku ciptaan allah sub tema kesukaanku namun sub-sub tema yang berbeda, 

sub-sub temanya adalah minuman pakaian kesukaanku. Untuk kegiatan pengenalan 

lambang bilangan yang akan dilakukan adalah menunjukkan lambang bilangan 1-

10, meniru lambang bilangan 1-10, menghubungkan jumlah benda sesuai dengan 

lambang bilangan. Sebelum kegiatan dimulai pada pukul 07.00-07.30 WITA seperti 

biasa kepala sekolah, guru dan Peneliti berdiri di depan pintu gerbang sekolah untuk 

menyambut kedatangan anak didik dalam penerapan SOP Penyambutan. Pada 

pukul 07.30-08.00 WITA sebelum anak didik masuk ke kelasnya, mereka 

berkumpul di depan kelas untuk berbaris terlebih dahulu. Kemudian melakukan 

do’a bersama, dan mengucapkan ikrar saat di depan kelas. Setelah itu masuk di 

ruang kelas secara teratur. Kegiatan dimulai pada pukul 08.00 WITA kegiatan yang 

akan dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Kegiatan Pembukaan  

Pada pukul 08.00-08.30 WITA di awal kegiatan pembukaan guru mengajak 

anak didik untuk duduk melingkar. Setelah itu, guru mengucapkan salam terlebih 

dahulu. Saat memberikan salam anak didik terlihat antusias dan semangat 

membalas salam dari guru. Sebelum memulai pembelajaran peneliti mengajak 
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anak bernyanyi dengan gerakan. Tujuannya adalah untuk memunculkan semangat 

anak didik agar siap mengikuti pembelajaran selanjutnya. Setelah itu, mengaji 

surat-surat pendek “Surah Al- Fatihah dan surah Al- Ikhlas” dan membaca doa-doa 

harian “doa sebelum tidur, hadist menuntut ilmu, di lanjut doa sebelum belajar”. 

Kemudian dilanjutkan mengabsen anak didik. Untuk membuat anak didik lebih 

bersemangat lagi guru mengajak anak bermain bisik berantai kata agar suasana 

kelas lebih menyenangkan. Setelah itu, guru menjelaskan materi sesuai tema dan 

materi tentang pengenalan lambang bilangan melalui kegiatan bermain angka 

bergambar.  

b. Kegiatan Inti  

Pada pukul 08.30-09.30 WITA pada kegiatan inti pembelajaran, peneliti 

menjelaskan tujuan pembelajaran. Pada tema diriku ciptaan allah, sub tema 

kesukaanku dan sub-sub temanya adalah minuman kesukaanku. Peneliti 

menjelaskan tujuan materi dan kegiatan selama pembelajaran. Peneliti melakukan 

tanya jawab tentang macam-macam pakaian kesukaanku. Selain itu, peneliti juga 

menjelaskan tentang mengenal lambang bilangan melalui kegiatan bermain angka 

bergambar Kemudian, pada kegiatan pertama guru meminta anak satu persatu 

secara bergantian untuk menunjukkan lambang bilangan 1-10, anak sudah mulai 

lancar meniru lambang bilangan dengan baik, kemudian menghubungkan jumlah 

benda yang sesuai dengan lambang bilangan. Dengan demikian, penelitiakan 

mengetahui sejauh mana kemampuan anak didik dalam kemampuan mengenal 

lambang bilangan. Disaat anak didik mengerjakan tugas yang diberikan guru. Satu 

persatu anak didik dipanggil ke depan untuk memainkan kegiatan bermain angka 
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bergambar. Setelah kegiatan pembelajaran selesai maka di akhiri dengan doa 

“Basmalah dan artinya”.  

c. Kegiatan Istirahat  

Pada pukul 09.30-10.00 WITA sebelum bel istirahat berbunyi anak didik dan 

guru mencuci tangan dengan sabun. Anak dan guru kembali ke kelas untuk 

mengikuti aturan makan. Selanjutnya, guru dan anak didik membaca do’a sebelum 

makan dan minum kemudian dilanjutkan makan dan minum bersama. Setelah 

selesai, anak diajak berdo’a sesudah makan secara bersama-sama. Kemudian anak 

diberi kebebasan untuk bermain menggunakan mainan outdoor ataupun mainan 

indoor di bawah pengawasan guru. 

d. Kegiatan Penutup  

Pada pukul 10.00-10.30 WITA pada kegiatan penutup anak didik diajak untuk 

duduk melingkar. Setelah itu, pembelajaran dilakukan dengan mengevaluasi hasil 

pembelajaran dengan tanya jawab dan diskusi oleh guru dan anak didik tentang 

kegiatan yang telah dilaksanakan pada hari ini. Kegiatan evaluasi ini dilakukan 

untuk mengetahui kemampuan anak dalam mengenal lambang bilangan 

dikarenakan pada pertemuan kemarin anak belum bisa membedakan lambang 

bilangan. Selanjutnya, peneliti memberikan pesan-pesan kepada anak didik. 

Kemudian, kegiatan diakhiri dengan bernyanyi lagu “syair pulang”, mengaji surah-

surah pendek “Surah Al-Ashr”, berdo’a keselamatan di dijalan, salam, dan pulang. 

Hasil Observasi kemampuan mengenal lambang bilangan melalui kegiatan 

bermain angka bergambar siklus I pertemuan III sebagai berikut : 
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Tabel 4.5. Hasil Observasi Kemampuan Mengenal Lambang Bilangan Melalui 

Kegiatan Bermain Angka Bergambar siklus I pertemuan III 

 

 

 

NO 

 

 

Nama 

Anak 

Indikator Mengenal Lambang Bilangan  

Skor 

 

Persentase 

(%) 

 

Kriteria Menunjukkan 

lambang 

bilangan 1-10 

Meniru 

lambang 

bilangan 1-

10 

Menghubungk

an jumlah 

benda yang 

sesuai dengan 

lambang 

bilangan 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 NAB  √    √     √  7 58,33 BSH 

2 RAD   √   √     √  8 66,67 BSH 

3 ARF  √   √     √   4 33,33 MB 

4 MFA √    √    √    3 25 BB 

5 MA  √   √     √   5 41,67 MB 

6 AB  √   √     √   5 41,67 MB 

7 AN  √    √   √    5 41,67 MB 

8 AR  √    √   √    5 41,67 MB 

9 AJ √    √     √   4 33,33 MB 

10 AM  √    √    √   6 50 MB 

11 AA  √    √    √   6 50 MB 

12 MA √    √     √   4 33,33 MB 

13 AM  √    √     √  7 58,33 BSH 

14 AF                

15 RA  √    √     √  7 58,33 BSH 

16 AK  √    √    √   6 50 MB 

17 MA √    √     √   4 33,33 MB 

18 FI √     √    √   5 41,67 MB 

19 AO  √    √    √   6 50 MB 

20 GA  √    √    √   6 50 MB 

21 AA √    √     √   4 33,33 MB 

22 AM  √    √    √   6 50 MB 

23 FN  √   √     √   5 41,67 MB 

24 GA  √   √    √    4 33,33 MB 

25 YA  √   √     √   5 41,67 MB 

26 AA  √   √     √   5 41,67 MB 

27 AR  √    √    √   6 50 MB 

28 MF  √   √    √    4 33,33 MB 

29 SA  √   √     √   5 41,67 MB 

30 AD  √   √     √   5 41,67 MB 

31 AA  √    √    √   6 50 MB 

32 IA  √    √    √   6 50 MB 

33 NA  √    √    √   6 50 MB 
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Keterangan aspek yang diamati : 

BB : Belum Berkembang 

MB : Mulai Berkembang 

BSH : Berkembang Sesuai Harapan 

BSB : Berkembang Sangat Baik 

c. Observasi 

Hasil pengamatan setelah melakukan tindakan pada siklus I bermain angka 

bergambar untuk meningkatkan kemampuan mengenal lambang bilangan dengan 

alat yang disediakan oleh guru dan peneliti, mengamati indikator yaitu aspek-aspek 

perkembangan kognitif dalam kegiatan pembelajaran melalui kegiatan bermain 

angka bergambar ini. Hasil dari observasi kemampuan mengenal lambang bilangan 

pada bersiklus ditampilkan dalam data tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.6. Hasil Observasi Meningkatkan Kemampuan Mengenal Lambang 

Bilangan Melalui Kegiatan Bermain Angka Bergambar Siklus I 

 

 

 

NO 

 

 

Nama 

Anak 

Skor Pencapaian 

Kemampuan Mengenal 

Lambang Bilangan 

 

Jumlah 

Skor P.I, 

P.II, dan 

P.III 

 

 

Persentase 

(%) 

 

 

Krite

ria P.I P.II P.III 

1 NAB 4 6 7 17 47,22 MB 

2 RAD 4 5 8 17 47,22 MB 

3 ARF 3 3 4 10 27,78 MB 

4 MFA 3 3 3 9 25 BB 

5 MA 3 3 5 11 30,56 MB 

6 AB 3 3 5 11 30,56 MB 

7 AN 3 3 5 11 30,56 MB 

8 AR 3 4 5 12 33,33 MB 

9 AJ 4 3 4 11 30,56 MB 

10 AM 3 4 6 13 36,11 MB 

11 AA 3 4 6 13 36,11 MB 

12 MA 3 3 4 10 27,78 MB 

13 AM 4 6 7 17 47,22 MB 

14 AF       

15 RA 4 6 7 17 47,22 MB 

16 AK 3 4 6 13 36,11 MB 

17 MA 4 3 4 11 30,56 MB 

18 FI 3 4 5 12 33,33 MB 

19 AO 3 5 6 14 38,89 MB 
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20 GA 3 5 6 14 38,89 MB 

21 AA 3 3 4 10 27,78 MB 

22 AM 3 5 6 14 38,89 MB 

23 FN 3 4 5 12 33,33 MB 

24 GA 3 3 4 10 27,78 MB 

25 YA 3 3 5 11 30,56 MB 

26 AA 3 3 5 11 30,56 MB 

27 AR 3 7 6 16 44,44 MB 

28 MF 4 3 4 11 30,56 MB 

29 SA 4 4 5 13 36,11 MB 

30 AD 4 4 5 13 36,11 MB 

31 AA 3 3 6 12 33,33 MB 

32 IA 4 4 6 14 38,89 MB 

33 NA 3 4 6 13 36,11 MB 

Rata-rata Kemampuan Mengenal Lambang 

Bilangan 

34,98 MB 

Keterangan : 

P.I : Pertemuan I 

P.II : Pertemuan II 

P.III : Pertemuan III 

BB : Belum Berkembang 

MB : Mulai Berkembang 

BSH : Berkembang Sesuai Harapan 

BSB : Berkembang Sangat Baik 

 

 Dari tabel hasil observasi anak siklus I diatas dapat diperjelas memulai 

tabel berikut ini : 

Tabel 4.7. Rekapitulasi Hasil Observasi Kemampuan Mengenal Lambang 

Bilangan Kelompok B3 Pada siklus I Pertemuan I, II, dan III 

NO Kriteria Jumlah 

Anak 

Presentase 

1 Belum Berkembang (BB) 1 3,12% 

2 Mulai Berkembang (MB) 31 96,87% 

3 Berkembang Sesuai Harapan (BSH) - - 

4 Berkembang Sangat Baik (BSB) - - 

Dari data tabel rekapitulasi data mengenal lambang bilangan pada siklus I 

diatas dapat diperoleh hasil bahwa anak yang berada pada kriteria Belum 

Berkembang (BB) ada 1 anak dengan persentase 3,12%. Anak yang berada pada 
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kriteria Mulai Berkembang (MB) ada 31 anak dengan persentase 96,87%. Anak 

yang berada pada kriteria berkembang sesuai harapan dan berkembang sangat baik 

tidak ada dengan persentase yang diperoleh yaitu 0%. 

d. Refleksi  

Kegiatan refleksi adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru atau peneliti 

setelah melakukan kegiatan bermain angka bergambar. Adapun langkah-langkah 

kegiatan bermain angka bergambar yaitu : 

1. Guru memberitahukan kepada anak tentang tema hari ini 

2. Guru mempersiapkan permainan atau alat peraga yang digunakan 

3. Guru membimbing anak-anak dalam proses pembelajaran melalui kegiatan 

bermain angka bergambar dalam mengenal lambang bilangan 1-10 

4. Selanjutnya guru meminta anak menunjukkan lambang bilangan 1-10 

melalui kegiatan bermain angka bergambar 

5. Selanjutnya guru meminta anak meniru lambang bilangan 1-10 melalui 

kegiatan bermain angka bergambar 

6. Selanjutnya guru meminta anak menghubungkan jumlah benda yang sesuai 

dengan lambang bilangan melalui kegiatan bermain angka bergambar 

7. Guru mengamati anak dalam proses kegiatan bermain angka bergambar. 

 Kegiatan refleksi ini dilakukan untuk mengevaluasi dan memperbaiki 

kekurangan pada siklus sebelumnya dengan harapan dapat memperbaiki siklus 

selanjutnya. Hasil refleksi pada siklus I ini diharapkan memberikan perubahan yang 

lebih baik terhadap proses pembelajaran dan hasil penelitian pada pertemuan 

selanjutnya. Siklus I yang dilaksanakan selama tiga  kali pertemuan, dapat dilihat 

dari hasil nilai rata-rata presentase 34,98% dengan kriteria Mulai Berkembang (BB) 
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Dari 32 anak didik, ada 1 anak dengan kriteria Belum Berkembang (BB) dan ada 

31 anak dengan kriteria Mulai Berkembang (MB). Pada kegiatan ini, Peneliti 

bersama guru kelompok B3 melakukan diskusi mengenai pelaksanaan 

pembelajaran yang sudah dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil observasi kemampuan mengenal lambang bilangan  pada 

siklus I, dapat di lihat bahwa hasil pelaksanaan Siklus I belum mencapai indikator 

keberhasilan yang telah ditentukan. Peneliti mencoba mencari kendala- kendala 

yang terjadi pada siklus I yang belum mencapai keberhasilan yang ditentukan 

dengan memperhatikan kejadian yang ada di dalam kelas.  

Adapun beberapa hal yang menjadi kendala dalam Siklus I antara lain: 

1. Pada saat peneliti  menjelaskan tentang materi yang akan dilakukan anak didik 

terlihat ramai sendiri dan tidak memperhatikan sehingga setelah pemberian 

tugas anak masih bingung untuk mengerjakan tugas dari peneliti. 

2. Anak-anak belum mampu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, 

akhirnya waktu yang diberikan telah habis dan masih banyak anak yang belum 

bermain. 

3. Ada beberapa anak didik yang belum berani bertanya, akibatnya ketika anak 

bermain anak tidak paham. 
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4. Ada beberapa anak didik yang mengganggu temannya bermain padahal anak 

tersebut belum saatnya bermain. 

Dari beberapa kendala yang sudah dipaparkan di atas, maka dapat 

disimpulkan penelitian tindakan kelas pada siklus I masih belum maksimal dalam 

meningkatkan kemampuan mengenal lambag bilangan melalui kegiatan bermain 

angka bergambar pada kelompok B3 di TK Aisyiyah Bustanul Athfal Kota 

Makassar Kecamatan Mamajang. Maka dari itu, Peneliti akan menindak lanjuti 

penelitiannya pada tahap berikutnya yaitu siklus II yang bertujuan untuk perbaikan 

pembelajaran dari siklus I yang terdapat banyak kekurangan.  

2. Deskripsi Tindakan Siklus II 

a. Perencanaan  

Siklus II pada penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan pada tanggal 26 

Agustus 2022 dengan tiga kali pertemuan. Tema yang di ajarkan pada siklus II 

adalah tema Tanah Airku. 

Adapun tahap perencanaan pada siklus I meliputi kegiatan sebagai berikut. 

1. Membuat dan Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH) 

sesuai dengan tema di TK Aisyiyah Bustanul Athfal Kecamtan Mamajang 

Kota Makassar. 

2. Mempersiapkan alat permainan atau media yang digunakan untuk kegiatan 

pembelajaran. 

3. Menyiapkan instrumen penilaian berupa lembar observasi anak dan lembar 

observasi guru tentang kegiatan bermain angka bergambar. 
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4. Mempersiapkan buku cacatan dan kamera untuk dokumentasi 

berlangsungnya kegiatan mengenal lambang bilangan melalui kegiatan 

bermain angka bergambar 

b. Pelaksanaan  

1). Siklus II Pertemuan I  

Pelaksanaan Siklus II Pertemuan I dilaksanakan pada hari Jumat 26  

Agustus 2022 dari pukul 07.30-11.30 WITA. Tema pembelajaran yang 

disampaikan yaitu tema tanah airku, sub tema negaraku dan sub-sub pemimpin 

negara. Adapun tiga indikator yang ingin dicapai dalam meningkatkan kemampuan 

mengenal lambang bilangan adalah menunjukkan lambang bilangan 1-10, meniru 

lambang bilangan 1-10, menghubungkan jumlah benda yang sesuai dengan 

lambang bilangan.  

Sebelum kegiatan dimulai pada pukul 07.00-07.30 WITA kepala sekolah, 

guru dan Peneliti berdiri di depan pintu gerbang sekolah untuk menyambut 

kedatangan anak didik dalam penerapan SOP Penyambutan. Anak-anak diarahkan 

untuk bermain bebas terlebih dahulu bersama teman-temannya sambil menunggu 

kegiatan dimulai. Pada pukul 07.30-08.00 WITA sebelum anak didik masuk ke 

kelasnya, mereka berkumpul di depan kelas untuk berbaris terlebih dahulu. Setelah 

itu, bernyanyi bersama-sama dengan berbagai macam lagu anak, membaca doa dan 

mengucapkan ikrar saat di depan kelas. Pada saat anak-anak berbaris Peneliti diberi 

kesempatan untuk ikut menyiapkan anak didik, pelaksanaan tersebut diikuti oleh 

seluruh guru dan anak didik. Kegiatan dimulai pada pukul 08.00 WIB kegiatan yang 

akan dilakukan adalah sebagai berikut : 
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a. Kegiatan Pembuka  

Pada pukul 08.00-08.30 WITA di awal pembukaan guru mengatur posisi duduk 

anak dengan dudk melingkar. Setelah itu, guru mengucapkan salam terlebih dahulu. 

Saat memberikan salam anak didik terlihat antusias dan semangat membalas salam 

dari guru. Sebelum memulai pembelajaran guru memberi ice breaking melalui 

tepuk variasi dan menyanyikan lagu anak “Lagu Indonesia Raya”. Disini ice 

breaking fungsinya agar anak didik lebih semangat dan berkonsentrasi saat 

mengikuti pembelajaran. Kemudian dilanjutkan membaca surat-surat pendek 

“Surah Al- Fatihah dan Surah An- Nass” dan membaca doa-doa harian “doa masuk 

WC dan keluar WC dan di lanjut doa sebelum belajar”. Setelah kegiatan membaca 

surat-surat pendek dan membaca doa-doa harian guru mengabsen anak didik 

dikelas dengan cara bernyanyi sehingga anak lebih semangat. Guru disini juga 

menjelaskan tema dan kegiatan permainan apa saja yang akan dilakukan pada hari 

ini. 

b. Kegiatan Inti  

Pada pukul 08.30-09.30 WITA di dalam kegiatan inti pembelajaran, guru 

menerangkan tujuan pembelajaran. Pada tema tanah airku, sub tema negaraku 

dengan sub-sub tema mainan kesukaanpemimpin negara. Guru menjelaskan tujuan 

materi dan kegiatan selama pembelajaran. Guru bertanya tentang nama-nama 

negara yang ada di indonesia. Kemudian, guru memperlihatkan gambar pemimpin 

negara indonesia. Setelah itu, guru mengajak anak untuk menyebut nama pemimpin 

negara di Indonesia yang sudah diperlihatkan. Beberapa anak didik terlihat aktif 

menunjukkan angka yang sudah sudah diperlihatkan. Kemudian, beberapa anak 

didik ditunjuk untuk maju kedepan untuk menghubungkan jumlah benda yang 
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sesuai dengan lambang bilangan. Peneliti juga mendemontrasikan kegiatan selama 

proses pembelajaran dan anak terlihat antusias ingin segera mengerjakan tugas yang 

akan diberikan guru. Untuk kegiatan yang dilakukan selama pembelajaran adalah 

kegiatan pertama menunjukkan lambang bilangan 1- 10 yang terdapat dimedia yang 

digunakan, anak sangat bersemangat saat peneliti mengajak anak didik 

menunjukkan lambang bilangan 1-10 yang terdapat dimedia yang digunakan. 

Kegiatan kedua Meniru lambang bilangan 1-10, kegiatan ketiga menghubungkan 

jumlah benda sesuai dengan lambang bilangan. Disaat anak didik mengerjakan 

tugas yang diberikan oleh guru. Maka satu persatu anak didik dipanggil ke depan 

untuk memainkan media tersebut dengan menggunakan beberapa item bentuk 

angka 1-10 dan media gambar mainan kesukaan. Dan terlihat beberapa anak didik 

yang bingung saat guru menunjukkan beberapa angka sesuai intruksi guru. Setelah 

kegiatan pembelajaran selesai maka di akhiri dengan doa “Basmalah dan artinya”.  

c. Kegiatan Istirahat  

Pada pukul 09.30-10.00 WITA sebelum bel istirahat berbunyi anak didik dan 

guru mencuci tangan dengan sabun. Anak dan guru kembali ke kelas untuk 

mengikuti aturan makan. Selanjutnya, guru dan anak didik membaca do’a sebelum 

makan dan minum kemudian dilanjutkan makan dan minum bersama. Setelah 

selesai, anak diajak berdo’a sesudah makan secara bersama-sama. Kemudian anak 

diberi kebebasan untuk bermain menggunakan mainan outdoor ataupun mainan 

indoor di bawah pengawasan guru.  

d. Kegiatan Penutup  

Pada pukul 10.00-10.30 WITA pada kegiatan penutup anak didik diajak untuk 

bercerita tentang pengalamannya belajar.Peneliti menanyakan apakah anak sudah 
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mulai bisa menggunakan media permainan angka bergambar. Selain itu, peneliti 

memberikan motivasi kepada anak didik bahwa dengan menggunakan permainan 

angka bergambar maka anak akan lebih mudah belajar dalam mengenal lambang 

bilangan. Ternyata pada saat proses pembelajaran berlangsung ada beberapa anak 

yang belum bisa membedakan lambang bilangan. Setelah selesai, anak didik diajak 

untuk bernyanyi dengan lagu pilihan anak “lagu syair muhammadiyah”, kemudian 

diakhiri dengan mengaji surah-surah pendek “Surah Al-Ashr”, berdo’a keselamatan 

dijalan, salam, dan pulang.  

Hasil Observasi kemampuan mengenal lambang bilangan melalui kegiatan 

bermain angka bergambar siklus II pertemuan I, sebagai berikut : 

Tabel 4.8. Hasil Observasi Kemampuan Mengenal Lambang Bilangan Melalui 

Kegiatan Bermain Angka Bergambar Siklus II Pertemuan I 

 

 

NO 

 

 

Nama 

Anak 

Indikator Mengenal Lambang Bilangan  

Skor 

 

Persentase 

(%) 

 

Kriteria Menunjukkan 

lambang 

bilangan 1-10 

Meniru 

lambang 

bilangan 1-

10 

Menghubungkan 

jumlah benda 

yang sesuai 

dengan lambang 

bilangan 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 NAB   √    √    √  9 75 BSH 

2 RAD   √    √    √  9 75 BSH 

3 ARF   √   √    √   7 58,33 BSH 

4 MFA   √    √    √  9 75 BSH 

5 MA   √    √    √  9 75 BSH 

6 AB   √   √     √  8 66,67 BSH 

7 AN   √   √     √  8 66,67 BSH 

8 AR   √    √    √  9 75 BSH 

9 AJ   √    √    √  9 75 BSH 

10 AM   √    √    √  9 75 BSH 

11 AA   √   √    √   8 66,67 BSH 

12 MA   √    √    √  9 75 BSH 

13 AM    √    √    √ 12 100 BSB 

14 AF                

15 RA   √    √    √  9 75 BSH 

16 AK   √    √    √  9 75 BSH 

17 MA    √   √     √ 11 91,67 BSB 

18 FI   √   √     √  8 66,67 BSH 

19 AO   √    √    √  9 75 BSH 

20 GA    √   √     √ 11 91,67 BSB 
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21 AA   √   √     √  8 66,67 BSH 

22 AM    √   √     √ 11 91,67 BSB 

23 FN   √   √     √  8 66,67 BSH 

24 GA  √    √      √ 8 66,67 BSH 

25 YA    √   √     √ 11 91,67 BSB 

26 AA   √    √    √  9 75 BSH 

27 AR   √    √    √  9 75 BSH 

28 MF  √    √     √  7 58,33 BSH 

29 SA    √  √    √   8 66,67 BSH 

30 AD    √  √    √   8 66,67 BSH 

31 AA   √    √    √  9 75 BSH 

32 IA    √  √    √   8 66,67 BSH 

33 NA   √    √    √  9 75 BSH 

 

Keterangan aspek yang diamati : 

BB : Belum Berkembang 

MB : Mulai Berkembang 

BSH : Berkembang Sesuai Harapan 

BSB : Berkembang Sangat Baik 

2) Siklus II Pertemuan II  

Pelaksanaan Siklus I Pertemuan II dilaksanakan pada hari Senin 29 Agustus 

2022 dari pukul 07.30-10.30 WITA. Sebelum Peneliti melakukan siklus I 

pertemuan II, tema pembelajaran pada hari ini masih sama dengan tema pada hari 

sebelumnya yaitu tema tanah airku sub tema negaraku namun sub-sub tema yang 

berbeda, sub-sub temanya adalah pahlawan nasional daerah. Untuk kegiatan 

pengenalan lambang bilangan yang akan dilakukan adalah menunjukkan lambang 

bilangan 1-10, meniru lambang bilangan 1-10, menghubungkan jumlah benda 

sesuai dengan lambang bilangan. Sebelum kegiatan dimulai pada pukul 07.00-

07.30 WITA seperti biasa kepala sekolah, guru dan Peneliti berdiri di depan pintu 

gerbang sekolah untuk menyambut kedatangan anak didik dalam penerapan SOP 

Penyambutan. Pada pukul 07.30-08.00 WITA sebelum anak didik masuk ke 

kelasnya, mereka berkumpul di depan kelas untuk berbaris terlebih dahulu. 

Kemudian melakukan do’a bersama, dan mengucapkan ikrar saat di depan kelas. 
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Setelah itu masuk di ruang kelas secara teratur. Kegiatan dimulai pada pukul 08.00 

WITA kegiatan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Kegiatan Pembukaan  

Pada pukul 08.00-08.30 WITA di awal kegiatan pembukaan guru mengajak 

anak didik untuk duduk melingkar. Setelah itu, guru mengucapkan salam terlebih 

dahulu. Saat memberikan salam anak didik terlihat antusias dan semangat 

membalas salam dari guru. Sebelum memulai pembelajaran peneliti mengajak 

anak bernyanyi dengan gerakan. Tujuannya adalah untuk memunculkan semangat 

anak didik agar siap mengikuti pembelajaran selanjutnya. Setelah itu, mengaji 

surat-surat pendek “Surah Al- Fatihah dan surah Al- Ikhlas” dan membaca doa-doa 

harian “doa sebelum tidur, hadist menuntut ilmu, di lanjut doa sebelum belajar”. 

Kemudian dilanjutkan mengabsen anak didik. Untuk membuat anak didik lebih 

bersemangat lagi guru mengajak anak bermain bisik berantai kata agar suasana 

kelas lebih menyenangkan. Setelah itu, guru menjelaskan materi sesuai tema dan 

materi tentang pengenalan lambang bilangan melalui kegiatan bermain angka 

bergambar.  

b. Kegiatan Inti  

Pada pukul 08.30-09.30 WITA pada kegiatan inti pembelajaran, peneliti 

menjelaskan tujuan pembelajaran. Pada tema tanah airku, sub tema negaraku dan 

sub-sub temanya adalah pahlawan nasional daerah. Peneliti menjelaskan tujuan 

materi dan kegiatan selama pembelajaran. Peneliti melakukan tanya jawab tentang 

nama-nama negara, dan memperlihatkan atau memperkenalkan gambar pahlawan 

nasional daerah. Selain itu, peneliti juga menjelaskan tentang mengenal lambang 

bilangan melalui kegiatan bermain angka bergambar Kemudian, pada kegiatan 
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pertama guru meminta anak satu persatu secara bergantian untuk menunjukkan 

lambang bilangan 1-10, anak sudah mulai lancar meniru lambang bilangan dengan 

baik, kemudian menghubungkan jumlah benda yang sesuai dengan lambang 

bilangan. Dengan demikian, penelitiakan mengetahui sejauh mana kemampuan 

anak didik dalam kemampuan mengenal lambang bilangan. Disaat anak didik 

mengerjakan tugas yang diberikan guru. Satu persatu anak didik dipanggil ke 

depan untuk memainkan kegiatan bermain angka bergambar. Setelah kegiatan 

pembelajaran selesai maka di akhiri dengan doa “Basmalah dan artinya”.  

c. Kegiatan Istirahat  

Pada pukul 09.30-10.00 WITA sebelum bel istirahat berbunyi anak didik dan 

guru mencuci tangan dengan sabun. Anak dan guru kembali ke kelas untuk 

mengikuti aturan makan. Selanjutnya, guru dan anak didik membaca do’a sebelum 

makan dan minum kemudian dilanjutkan makan dan minum bersama. Setelah 

selesai, anak diajak berdo’a sesudah makan secara bersama-sama. Kemudian anak 

diberi kebebasan untuk bermain menggunakan mainan outdoor ataupun mainan 

indoor di bawah pengawasan guru. 

d. Kegiatan Penutup  

Pada pukul 10.00-10.30 WITA pada kegiatan penutup anak didik diajak untuk 

duduk melingkar. Setelah itu, pembelajaran dilakukan dengan mengevaluasi hasil 

pembelajaran dengan tanya jawab dan diskusi oleh guru dan anak didik tentang 

kegiatan yang telah dilaksanakan pada hari ini. Kegiatan evaluasi ini dilakukan 

untuk mengetahui kemampuan anak dalam mengenal lambang bilangan 

dikarenakan pada pertemuan kemarin anak belum bisa membedakan lambang 

bilangan. Selanjutnya, peneliti memberikan pesan-pesan kepada anak didik. 
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Kemudian, kegiatan diakhiri dengan bernyanyi lagu “syair pulang”, mengaji surah-

surah pendek “Surah Al-Ashr”, berdo’a keselamatan di dijalan, salam, dan pulang.  

Hasil Observasi kemampuan mengenal lambang bilangan melalui kegiatan 

bermain angka bergambar siklus II pertemuan II, sebagai berikut : 

Tabel 4.9. Hasil Observasi Kemampuan Mengenal Lambang Bilangan Melalui 

Kegiatan Bermain Angka Bergambar Siklus II Pertemuan II 

 

 

 

NO 

 

 

Nama 

Anak 

Indikator Mengenal Lambang Bilangan  

Skor 

 

Persentase 

(%) 

 

Kriteria Menunjukkan 

lambang 

bilangan 1-10 

Meniru 

lambang 

bilangan 

1-10 

Menghubungkan 

jumlah benda 

yang sesuai 

dengan lambang 

bilangan 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 NAB    √   √     √ 11 91,67 BSB 

2 RAD   √    √     √ 11 91,67 BSB 

3 ARF   √    √    √  9 75 BSH 

4 MFA    √   √     √ 11 91,67 BSB 

5 MA    √   √     √ 11 91,67 BSB 

6 AB   √    √     √ 10 83,33 BSB 

7 AN   √    √     √ 10 83,33 BSB 

8 AR    √   √     √ 11 91,67 BSB 

9 AJ    √   √     √ 11 91,67 BSB 

10 AM   √    √     √ 10 83,33 BSB 

11 AA   √    √     √ 10 83,33 BSB 

12 MA    √   √     √ 11 91,67 BSB 

13 AM    √    √    √ 12 100 BSB 

14 AF                

15 RA    √    √    √ 12 100 BSB 

16 AK    √   √     √ 11 91,67 BSB 

17 MA    √   √     √ 11 91,67 BSB 

18 FI   √    √     √ 10 83,33 BSB 

19 AO    √   √     √ 11 91,67 BSB 

20 GA    √    √   √  11 91,67 BSB 

21 AA   √    √    √  9 75 BSH 

22 AM    √    √    √ 12 100 BSB 

23 FN   √    √     √ 10 83,33 BSB 

24 GA    √   √    √  10 83,33 BSB 

25 YA    √    √    √ 12 100 BSB 

26 AA    √   √     √ 11 91,67 BSB 

27 AR    √   √     √ 11 91,67 BSB 

28 MF   √    √    √  9 75 BSH 

29 SA    √   √    √  10 83,33 BSB 
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30 AD   √     √   √  10 83,33 BSB 

31 AA    √   √     √ 11 91,67 BSB 

32 IA   √    √     √ 10 83,33 BSB 

33 NA    √   √    √  10 83,33 BSB 
 

Keterangan aspek yang diamati : 

BB : Belum Berkembang 

MB : Mulai Berkembang 

BSH : Berkembang Sesuai Harapan 

BSB : Berkembang Sangat Baik 

2) Siklus II Pertemuan III 

Pelaksanaan Siklus II Pertemuan III dilaksanakan pada hari Jumat 02 

September 2022 dari pukul 07.30-10.30 WITA. Sebelum Peneliti melakukan siklus 

I pertemuan II, tema pembelajaran pada hari ini masih sama dengan tema pada hari 

sebelumnya yaitu tema tanah airku sub tema negaraku namun sub-sub tema yang 

berbeda, sub-sub temanya adalah lambang negara indonesia. Untuk kegiatan 

pengenalan lambang bilangan yang akan dilakukan adalah menunjukkan lambang 

bilangan 1-10, meniru lambang bilangan 1-10, menghubungkan jumlah benda 

sesuai dengan lambang bilangan. Sebelum kegiatan dimulai pada pukul 07.00-

07.30 WITA seperti biasa kepala sekolah, guru dan Peneliti berdiri di depan pintu 

gerbang sekolah untuk menyambut kedatangan anak didik dalam penerapan SOP 

Penyambutan. Pada pukul 07.30-08.00 WITA sebelum anak didik masuk ke 

kelasnya, mereka berkumpul di depan kelas untuk berbaris terlebih dahulu. 

Kemudian melakukan do’a bersama, dan mengucapkan ikrar saat di depan kelas. 

Setelah itu masuk di ruang kelas secara teratur. Kegiatan dimulai pada pukul 08.00 

WITA kegiatan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Kegiatan Pembukaan  

Pada pukul 08.00-08.30 WITA di awal kegiatan pembukaan guru mengajak 

anak didik untuk duduk melingkar. Setelah itu, guru mengucapkan salam terlebih 
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dahulu. Saat memberikan salam anak didik terlihat antusias dan semangat 

membalas salam dari guru. Sebelum memulai pembelajaran peneliti mengajak 

anak bernyanyi dengan gerakan. Tujuannya adalah untuk memunculkan semangat 

anak didik agar siap mengikuti pembelajaran selanjutnya. Setelah itu, mengaji 

surat-surat pendek “Surah Al- Fatihah dan surah Al- Ikhlas” dan membaca doa-doa 

harian “doa sebelum tidur, hadist menuntut ilmu, di lanjut doa sebelum belajar”. 

Kemudian dilanjutkan mengabsen anak didik. Untuk membuat anak didik lebih 

bersemangat lagi guru mengajak anak bermain bisik berantai kata agar suasana 

kelas lebih menyenangkan. Setelah itu, guru menjelaskan materi sesuai tema dan 

materi tentang pengenalan lambang bilangan melalui kegiatan bermain angka 

bergambar.  

b. Kegiatan Inti  

Pada pukul 08.30-09.30 WITA pada kegiatan inti pembelajaran, peneliti 

menjelaskan tujuan pembelajaran. Pada tema tanah airku, sub tema negaraku dan 

sub-sub temanya adalah lambang negara indonesia. Peneliti menjelaskan tujuan 

materi dan kegiatan selama pembelajaran. Peneliti melakukan tanya jawab tentang 

apa lambang negara indonesia, dan memperlihatkan atau memperkenalkan 

lambang burung garuda. Selain itu, peneliti juga menjelaskan tentang mengenal 

lambang bilangan melalui kegiatan bermain angka bergambar Kemudian, pada 

kegiatan pertama guru meminta anak satu persatu secara bergantian untuk 

menunjukkan lambang bilangan 1-10, anak sudah mulai lancar meniru lambang 

bilangan dengan baik, kemudian menghubungkan jumlah benda yang sesuai 

dengan lambang bilangan. Dengan demikian, penelitiakan mengetahui sejauh 

mana kemampuan anak didik dalam kemampuan mengenal lambang bilangan. 
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Disaat anak didik mengerjakan tugas yang diberikan guru. Satu persatu anak didik 

dipanggil ke depan untuk memainkan kegiatan bermain angka bergambar. Setelah 

kegiatan pembelajaran selesai maka di akhiri dengan doa “Basmalah dan artinya”.  

c. Kegiatan Istirahat  

Pada pukul 09.30-10.00 WITA sebelum bel istirahat berbunyi anak didik dan 

guru mencuci tangan dengan sabun. Anak dan guru kembali ke kelas untuk 

mengikuti aturan makan. Selanjutnya, guru dan anak didik membaca do’a sebelum 

makan dan minum kemudian dilanjutkan makan dan minum bersama. Setelah 

selesai, anak diajak berdo’a sesudah makan secara bersama-sama. Kemudian anak 

diberi kebebasan untuk bermain menggunakan mainan outdoor ataupun mainan 

indoor di bawah pengawasan guru. 

d. Kegiatan Penutup  

Pada pukul 10.00-10.30 WITA pada kegiatan penutup anak didik diajak untuk 

duduk melingkar. Setelah itu, pembelajaran dilakukan dengan mengevaluasi hasil 

pembelajaran dengan tanya jawab dan diskusi oleh guru dan anak didik tentang 

kegiatan yang telah dilaksanakan pada hari ini. Kegiatan evaluasi ini dilakukan 

untuk mengetahui kemampuan anak dalam mengenal lambang bilangan 

dikarenakan pada pertemuan kemarin anak belum bisa membedakan lambang 

bilangan. Selanjutnya, peneliti memberikan pesan-pesan kepada anak didik. 

Kemudian, kegiatan diakhiri dengan bernyanyi lagu “syair pulang”, mengaji surah-

surah pendek “Surah Al-Ashr”, berdo’a keselamatan di dijalan, salam, dan pulang.  

Hasil Observasi kemampuan mengenal lambang bilangan melalui kegiatan 

bermain angka bergambar siklus II pertemuan III, sebagai berikut : 
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Tabel 4.10. Hasil Observasi Kemampuan Mengenal Lambang Bilangan Melalui 

Kegiatan Bermain Angka Bergambar siklus II pertemuan III 

 

 

NO 

 

 

Nama 

Anak 

Indikator Mengenal Lambang Bilangan  

Skor 

 

Persentase 

(%) 

 

Kriteria Menunjukkan 

lambang 

bilangan 1-10 

Meniru 

lambang 

bilangan 1-

10 

Menghubungkan 

jumlah benda 

yang sesuai 

dengan lambang 

bilangan 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 NAB    √    √    √ 12 100 BSB 

2 RAD    √   √     √ 11 91,67 BSB 

3 ARF    √  √      √ 10 83,33 BSB 

4 MFA    √    √    √ 12 100 BSB 

5 MA    √    √    √ 12 100 BSB 

6 AB    √   √     √ 11 91,67 BSB 

7 AN    √    √    √ 12 100 BSB 

8 AR    √    √    √ 12 100 BSB 

9 AJ    √    √    √ 12 100 BSB 

10 AM    √   √     √ 12 100 BSB 

11 AA   √    √     √ 11 91,67 BSB 

12 MA    √   √     √ 11 91,67 BSB 

13 AM    √    √    √ 12 100 BSB 

14 AF                

15 RA    √    √    √ 12 100 BSB 

16 AK    √   √     √ 11 91,67 BSB 

17 MA    √   √     √ 11 91,67 BSB 

18 FI    √   √     √ 11 91,67 BSB 

19 AO    √   √     √ 11 91,67 BSB 

20 GA    √    √   √  12 100 BSB 

21 AA   √    √     √ 10 83,33 BSB 

22 AM    √    √    √ 12 100 BSB 

23 FN    √   √     √ 11 91,67 BSB 

24 GA    √    √    √ 12 100 BSB 

25 YA    √    √    √ 12 100 BSB 

26 AA    √   √     √ 11 91,67 BSB 

27 AR    √    √    √ 12 100 BSB 

28 MF   √    √     √ 10 83,33 BSB 

29 SA    √   √     √ 11 91,67 BSB 

30 AD   √    √    √  11 91,67 BSB 

31 AA    √    √    √ 12 100 BSB 

32 IA   √    √     √ 11 91,67 BSB 

33 NA    √   √     √ 11 91,67 BSB 

 

Keterangan aspek yang diamati : 

BB : Belum Berkembang 

MB : Mulai Berkembang 
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BSH : Berkembang Sesuai Harapan 

BSB : Berkembang Sangat Baik 

c.  Observasi 

Berdasarkan hasil pengamatan, setelah melakukan Tindakan pada siklus II 

melalui kegiatan bermain angka bergambar dimana anak diarahkan untuk 

melakukan kegiatan bermain dengan alat yang disediakan oleh guru dan peneliti, 

mengamati indikator kemampuan mengenal lambang bilangan melalui kegiatan 

bermain angka bergambar ini. 

Berikut hasil observasi Siklus II persentase pencapaian II pertemuan pada 

keseluruhan indikator peningkatan kemampuan mengenal lambang bilangan 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.11. Hasil Observasi Meningkatkan Kemampuan Mengenal Lambang 

Bilangan pada Siklus II Pertemuan I, II, dan III 

 

 

NO 

 

 

Nama 

Anak 

Skor Pencapaian 

Kemampuan Mengenal 

Lambang Bilangan 

 

Skor  

rata-rata 

P.I, P.II, 

P.III 

 

 

Persent

ase (%) 

 

 

 

Kriteria 

 P.I P.II P.III 

1 NAB 9 11 12 32 88,89 BSB 

2 RAD 9 11 11 31 86,11 BSB 

3 ARF 7 9 10 26 72,22 BSH 

4 MFA 9 11 12 32 88,89 BSB 

5 MA 9 11 12 32 88,89 BSB 

6 AB 8 10 11 29 80,56 BSB 

7 AN 8 10 12 30 83,33 BSB 

8 AR 9 11 12 32 88,89 BSB 

9 AJ 9 11 12 32 88,89 BSB 

10 AM 9 10 12 31 86,11 BSB 

11 AA 8 10 11 29 80,56 BSB 
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12 MA 9 11 11 31 86,11 BSB 

13 AM 12 12 12 36 100 BSB 

14 AF       

15 RA 9 12 12 33 91,67 BSB 

16 AK 9 11 11 31 86,11 BSB 

17 MA 11 12 11 34 94,44 BSB 

18 FI 8 10 11 29 80,56 BSB 

19 AO 9 11 11 31 86,11 BSB 

20 GA 11 12 12 35 97,22 BSB 

21 AA 8 9 10 27 75 BSH 

22 AM 11 12 12 35 97,22 BSB 

23 FN 8 10 11 29 80,56 BSB 

24 GA 8 10 12 30 83,33 BSB 

25 YA 11 12 12 35 97,22 BSB 

26 AA 9 11 11 31 86,11 BSB 

27 AR 9 11 12 32 88,89 BSB 

28 MF 7 9 10 26 72,22 BSH 

29 SA 8 10 11 29 80,56 BSB 

30 AD 8 10 11 29 80,56 BSB 

31 AA 9 11 12 32 88,89 BSB 

32 IA 8 10 11 29 80,56 BSB 

33 NA 9 10 11 30 83,33 BSB 

Rata-rata Kemampuan Mengenal Lambang Bilangan 83,24 BSB 

 

Keterangan : 

P.I : Pertemuan I 

P.II : Pertemuan II 

P.III : Pertemuan III 

BB : Belum Berkembang 

MB : Mulai Berkembang 

BSH : Berkembang Sesuai Harapan 

BSB : Berkembang Sangat Baik 
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Dari tabel hasil observasi dan evaluasi anak siklus II pertemuan I, II, dan 

III diatas dapat diperjelas memulai tabel berikut ini : 

Tabel 4.12. Rekapitulasi Hasil Observasi Kemampuan Mengenal Lambang 

Bilangan Pada siklus II  

NO Kriteria Jumlah Anak Persentase 

1 Belum Berkembang (BB) - - 

2 Mulai Berkembang (MB) - - 

3 Berkembang Sesuai Harapan (BSH) 3 9,37% 

4 Berkembang Sangat Baik (BSB) 29 90,62% 

 

Dari hasil rekapitulasi pada siklus II diatas, kriteria yang dicaapai yakni 

Berkembang Sesuai Harapan (BSH) sebanyak 3 anak dengan persentase 9,37%. 

Kriteria Berkembang Sangat Baik (BSB) sebanyak 29 anak dengan persentase 

90,62%. Jadi pada siklus II peningkatan kemampuan megenal lambang bilangan 

memperoleh nilai rata-rata 83,24%  kategori Berkembang Sangat Baik (BSB). 

      Adapun hasil peningkatan kemampuan mengenal lambang bilangan 

berdasarkan hasil observasi Siklus I dan Siklus II dapat dilihat dari data tabel 

rekapitulasi mengenal lambang bilangan melalui tabel berikut : 

Tabel 4.13. Rekapitulasi data siklus I dan data siklus II 

 

Siklus 

Pencapaian Indikator Mengenal 

Lambang Bilangan 

 

Persentase 

Rata-rata 

 

Kriteria 

1 2 3 

Siklus I 27,60% 33,07% 44,27% 34,98% Mulai 

Berkembang 

Siklus II 74,22% 88,28% 94,79% 83,24% Bekembang 

Sangat Baik 

Dari data diatas, dapat dilihat bahwa pada siklus I, anak memperoleh kriteria 

Mulai Berkembang (MB) dengan rata-rata persentase yang diperoleh yaitu 34,98%. 

Sedangkan pada data siklus II, anak memperoleh kriteria Berkembang Sangat Baik 

(BSB) dengan rata-rata persentase yang diperoleh yaitu 83,24%. Dari data yang 
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diperoleh dari siklus II yaitu rata-rata hasil observasi sebesar 83,24%, yang artinya 

telah memenuhi indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. 

d. Refleksi  

Kegiatan refleksi adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru atau peneliti 

setelah melakukan kegiatan bermain angka bergambar. Adapun langkah-langkah 

kegiatan bermain angka bergambar yaitu : 

1. Guru memberitahukan kepada anak tentang tema hari ini 

2. Guru mempersiapkan permainan atau alat peraga yang digunakan 

3. Guru menempel kertas dilantai yang didalamnya berisi gambar dan 

disusun secara berurutan dari 1-10 

4. Guru meletakkan baske dilantai yang berisi kertas gambar secara acak 

5. Guru menyusun lambang bilangan 1-10 didepan secara berurutan 

6. Anak melompati gambar secara berurutan dari gambar 1-10 

7. Kemudian anak mengambil kertas gambar yang ada dibaske, dan anak 

menghitung berapa jumlah gambar yang ada dikertas gambar 

8. Kemudian anak menghubungkan jumlah benda sesuai lambang bilangan 

9. Peneliti mengamati anak dalam proses kegiatan bermain angka bergambar 
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Tahap refleksi siklus II adalah mengevaluasi hasil pelaksanaan 

pembelajaran disiklus II. Adapun hasilnya yaitu : 

1. Pembelajaran sudah melibatkan anak untuk menjadi pembelajaran aktif 

2. Pengelolaan waktu yang telah dilakukan sudah baik sehingga semua anak dapat 

bermain sampai selesai 

3. Keberanian anak untuk bertanya sudah meningkat  

4. Untuk anak yang belum mencapai indikator mengenal lambang bilangan 1-10 

dengan baik. Proses pembelajarannya terus dilakukan lebih intensif diluar 

penelitian. 

Dari hasil refleksi yang diperoleh disiklus II maka disimpulkan bahwa kegiatan 

bermain angka bergambar untuk meningkatkan kemampuan mengenal lambang 

bilangan pada anak kelompok B3 TK Aisyiyah Bustanul Athfal Kota Makassar 

Kecamatan Mamajang, telah berhasil dilakukan dan telah memenuhi kriteria 

keberhasilan yang menjadi tujuan penelitian. Siklus II dilaksanakan selama 3 kali 

pertemuan dapat dilihat dari hasil nilai rata-rata83,24% dengan kriteria 

Berkembang Sangat Baik (BSB) dari 32 anak didik ada 3 anak dengan kriteria 

Berkembang Sesuai Harapan (BSH) dan ada 29 anak didik dengan kriteria 

Berkembang Sangat Baik (BSB). Dengan melihat hasil perkembangan kemampuan 
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mengenal lambang bilangan pada siklus II. Peneliti memutuskan untuk 

menghentikan tindakan penelitian.  

B. Pembahasan 

Penelitian Tindakan Kelas yang terdiri dari dua siklus. Setiap siklus terdiri 

dari perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Hasil yang diperoleh berasal 

dari data lembar observasi. Hasil dari data lembar observasi digunakan untuk 

mengetahui peningkatan kemampuan yang terjadi pada anak. Setiap siklus terdiri 

dari tiga kali pertemuan. Pada siklus dua merupakan perbaikan pada siklus satu. 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini berupa hasil dari pengamatan tentang 

kemampuan mengenal lambang bilangan. Menurut Khairani, (2022: 11) 

berpendapat bahwa pengenalan lambang bilangan (angka) perlu diajarkan sedini 

mungkin dengan menggunakan tahapan-tahapan yang sesuai dengan 

perkembangan anak. 

Kemampuan mengenal lambang bilangan pada anak kelompok B3 TK 

Aisyiyah Bustanul Athfal Kecamatan Mamajang Kota Makassar pada kemampuan 

awal atau sebelum melakukan tindakan masih kurang baik yaitu kemampuan anak 

belum sesuai dengan tingkat pencapaian perkembangan yang terdapat dalam 

permendikbud 137 Tahun 2014. Terbukti hasil observasi siklus I dari 32 anak didik,  

ada 1 anak didik yang memperoleh kriteria Belum Berkembang (BB) dengan 

persentase 3,12%, ada 31 anak didik yang memperoleh kriteria Mulai Berkembang 

(MB) dengan persentase 96,87%, dan tidak ada anak yang memperoleh kriteria 

Berkembang Sesuai Harapan (BSH) dan Berkembang Sangat Baik (BSB) dengan 

persentase yaitu 0%. Jadi pada siklus I kemampuan mengenal lambang bilangan 

memperoleh nilai rata-rata 34,98% kriteria Mulai Bekembang (MB). 
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Sedangkan hasil observasi siklus II dari 32 anak didik, tidak ada anak yang 

memperoleh kriteria Belum Berkembang (BB) dan Mulai Berkembang (MB) 

dengan persentase 0%, ada 3 anak didik yang memperoleh kriteria Berkembang 

Sesuai Harapan (BSH) dengan persentase 9,37%. Ada 29 anak didik yang 

memperoleh Kriteria Berkembang Sangat Baik (BSB) dengan persentase 90,62%. 

Jadi pada siklus II peningkatan kemampuan mengenal lambang bilangan 

memperoleh nilai rata-rata 83,24%  kriteria Berkembang Sangat Baik (BSB). 

Berdasarkan hasil observasi secara keseluruhan anak kelompok B3 TK 

Aisyiyah Bustanul Athfal Kecamatan Mamajang Kota Makassar sangat antusias 

dan tertarik dalam bermain angka bergambar. Hal ini sesuai dengan 

pendapatRaudilah, dkk. (2021: 3) bahwa angka bergambar adalah angka yang 

berisikan bilangan, gambar-gambar dan ukuran gambar yang dapat 

disesuaikan.Adapun perkembangan anak usia dini meliputi lima aspek 

perkembangan. Aspek perkembangan tersebut yaitu perkembangan fisik-motorik, 

bahasa, kognitif, nilai agama dan moral, serta sosial-emosional. Kelima aspek 

perkembangan tersebut perlu distimulasi dengan tepat agar anak dapat tumbuh dan 

berkembang secara optimal. Salah satu aspek perkembangan yang perlu 

mendapatkan rangsangan dan perhatian khusus adalah aspek perkembangan 

kognitif. 

Salah satu aspek kemampuan anak usia dini yang penting untuk 

dikembangkan adalah kemampuan kognitif. Kemampuan kognitif dapat diartikan 

sebagai kemampuan dalam mengetahui sesuatu yang artinya anak dapat mengetahui 

sifat, bentuk, belajar tentang kemampuan-kemampuan baru, memperoleh banyak 
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ingatan dan menambah banyak pengalaman belajar tentang sesuatu atau gambaran 

yang jelas. 

Menurut Khadijah (2020: 72) bahwa “Perkembangan kognitif ialah 

kemampuan belajar dan berpikir dengan kecerdasan yang mampu mempelajari 

keterampilan dan konsep baru. Terampil memahami apa yang sedang terjadi 

disekitarnya dan terampil menggunakan daya ingat dan menyelesaikan soal-soal 

sederhana” 

Dari hasil penelitian yang sudah dilaksanakan di siklus I dikatakan bahwa 

motivasi belajar merupakan kebutuhan sebagai penyemangat belajar anak didik, 

peran guru atau peneliti disini yaitu membantu menumbuhkan semangat dalam diri 

anak untuk belajar. Sedangkan hasil penelitian disiklus II terlihat anak didik siap 

menerima dan memahami lambang bilangan, dan siklus ini peneliti atau guru juga 

sengaja menghadirkan nyanyian “ Lagu Angka” untuk mengenalkan lambang 

bilangan (angka) yang mudah dihafal anak didik. Menurut Syahrida, dkk (2017) 

bahwa “ kemampuan mengenal lambang bilangan adalah suatu bentuk kesanggupan 

anak dalam mengenal dan mengetahui bilangan yang melambangkan banyak 

benda” 

Dari hasil yang diperoleh pada siklus II memperoleh nilai rata-rata 83,24%  

dengan kriteria Berkembang Sangat Baik (BSB), maka dari itu peneliti mengenai 

meningkatkan kemampuan mengenal lambang bilangan melalui kegiatan bermain 

angka bergambar pada anak kelompok B3 TK Aisyiyah Bustanul Athfal Kecamatan 

Mamajang Kota Makassar mengalami peningkatan standar yang telah ditetapkan. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian siklus I dan siklus II, dapat disimpulkan bahwa 

melalui kegiatan bermain angka bergambar dapat meningkatkan kemampuan 

mengenal lambang bilangan pada anak kelompok B3 TK Aisyiyah Bustanul Athfal 

Kecamatan Mamajang Kota Makassar, dilihat dari hasil analisis data, setiap 

pertemuan disiklus 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 melalui kegiatan bermain angka bergambar 

menunjukkan bahwa ada peningkatan kemampuan mengenal lambang bilangan 

pada anak kelompok B3 TK Aisyiyah Bustanul Athfal Kecamatan Mamajang Kota 

Makassar. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mengemukakan saran sebagai berikut : 

1. Bagi Anak 

Anak yang sudah merasa mempunyai kemampuan mengenal lambang 

bilangan, diarahkan untuk selalu gemar bermain yang berkaitan dengan 

meningkatkan kemampuan mengenal lambang bilangan baik di sekolah 

maupun di rumah. Sedangkan anak yang belum mampu, sebaiknya diarahkan 

untuk selalu berusaha dan berlatih di rumah. Mencoba hal baru dalam kegiatan 

bermain ataupun belajar yang mudah dikerjakan anak. 
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2. Bagi Guru 

a. Diharapkan bagi guru terus berupaya mengembangkan media atau alat 

peraga pembelajaran sesuai dengan kebutuhan informasi dan teknologi 

agar kegiatan pembelajaran lebih aktif dan hasilnya lebih efektif sesuai 

harapan bersama. 

b. Guru sebaiknya memahami pentingnya mengenal lambang bilangan 

3. Bagi Peneliti 

Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta sebagai bahan 

pertimbangan dalam pembuatan skripsi 
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LAMPIRAN 1 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Harian (RPPH)  
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LAMPIRAN 2 

Kisi-Kisi Instrumen 
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Kisi-kisi Instrumen Kemampuan Mengenal Lambang Bilangan 

 

Variabel Indikator Deskriptif 

 

Kemampuan 

Mengenal 

Lambang 

Bilangan 

1. Menunjukkan Lambang 

Bilangan 1-10. 

- Anak mampu 

menunjukkan 

Lambang Bilangan 

1-10. 

2. Meniru Lambang 

Bilangan 1-10. 

- Anak mampu 

meniru Lambang 

Bilangan 1-10. 

3. Menghubungkan 

jumlah benda yang 

sesuai dengan lambang 

bilangan. 

- Anak mampu 

menghubungkan 

jumlah benda yang 

sesuai dengan 

lambang bilangan. 

 

 

 

 

Langkah-

langkah 

pembelajaran 

melalui 

kegiatan 

bermain angka 

bergambar 

1. Peneliti mengatur posisi 

duduk anak didik. 

- Anak diajak duduk 

melingkar sesuai 

arahan peneliti. 

2. Peneliti menyiapkan 

media atau alat 

permainan bermain 

angka bergambar yang 

akan digunakan dalam 

pembelajaran. 

- Peneliti menyiapkan 

semua alat dan 

bahan yang akan 

digunakan dalam 

pembelajaran. 

3. Memperkenalkan 

kepada anak didik 

tentang kegiatan yang 

akan  dilakukan. 

- Peneliti 

memperkenalkan 

kepada anak didik 

tentang kegiatan 

yang akan  

dilakukan pada hari 

itu. 

4. Mengamati anak dalam 

melakukan kegiatan 

bermain angka 

bergambar. 

- Peneliti mengamati 

anak didik dalam 

melakukan kegiatan 

bermain angka 

bergambar degan 

baik dan benar. 

5. Memberi kesempatan 

dan dorongan motivasi 

kepada anak didik 

dalam kegiatan proses 

belajar mengajar 
tentang kemampuan 

mengenal lambang 

bilangan melalui 

kegiatan bermain angka 

bergambar. 

- Peneliti 

memberikan 

kesempatan kepada 

anak didik serta 

memberi motivasi 
dalam kegiatan 

proses belajar 

mengajar tentang 

kemampuan 

mengenal lambang 

bilangan melalui 
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kegiatan bermain 

angka bergambar. 

6. Mengadakan berbagai 

kegiatan yang dapat 

memantapkan 

pemahaman anak didik. 

- Peneliti 

memantapkan 

berbagai kegiatan 

dan puny acara lain 

agar anak didik 

dapat mudah 

memahami 

pembelajaran yang 

telah diberikan. 

7. Melakukan evaluasi 

terhadap kegiatan 

bermain angka 

bergambar. 

- Peneliti melakukan 

sesi tanya jawab 

kepada anak didik 

setelah melakukan 

kegiatan pada hari 

itu. 
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LAMPIRAN 3 

Lembar Hasil Observasi Guru 
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Instrumen Penilaian (Lembar Hasil Observasi Guru (Cheklist) 

Nama               : Nurbiati, S.Pd 

Siklus I  

Petunjuk          : Berilah tanda (√) pada kolom penilaian sesuai dengan hasil   

pengamatan 

NO Langkah-langkah Keterangan 

Ya Tidak 

1 Perncanaan 

a. Membuat dan Menyusun Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran Harian sesuai 

dengan tema di TK Aisyiyah Bustanul Athfal 

Kota Makassar Kecamtan Mamajang 

 

 

√ 

 

 b. Mempersiapkan alat permainan atau media 

yang digunakan untuk kegiatan 

pembelajaran 

 

 

√ 

 

 

 c. Menyiapkan instrumen penilaian berupa 

lembar observasi anak dan lembar observasi 

guru tentang kegiatan bermain angka 

bergambar 

√  

 d. Mempersiapkan buku cacatan dan kamera 

untuk dokumentasi berlangsungnya kegiatan 

mengenal lambang bilangan melalui 

kegiatan bermain angka bergambar 

√  

2 Pelaksanaan 

a. Kegiatan Awal 

1) Anak berbaris didepan kelas 

 

√ 

 

 2) Anak mengucapkan salam √  

 3) Anak membaca surah Al-Fatihah, doa 

untuk kedua orangtua 

√  

 4) Anak membaca doa sebelum belajar 

dengan bersama-sama 

 

 

 

√ 

 

 b. Kegiatan Inti 

Kegiatan Pertama 

1) Guru memberitahukan kepada anak 

tentang tema hari ini 

 

 

√ 

 

 2) Guru mempersiapkan permainan atau alat 

peraga yang digunakan 

√  

 3) Guru membimbing anak-anak dalam 

proses pembelajaran melalui kegiatan 

√  
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bermain angka bergambar dalam 

mengenal lambang bilangan 1-10 

 4) Selanjutnya guru meminta anak 

menunjukkan lambang bilangan 1-10 

melalui kegiatan bermain angka 

bergambar 

√  

 5) Selanjutnya guru meminta anak meniru 

lambang bilangan 1-10 melalui kegiatan 

bermain angka bergambar 

√  

 6) Selanjutnya guru meminta anak 

menghubungkan jumlah benda yang 

sesuai dengan lambang bilangan melalui 

kegiatan bermain angka bergambar 

 

√  

 7) Peneliti mengamati anak dalam proses 

kegiatan bermain angka bergambar. 

 

√  

 Kegiatan kedua 

1) Pemberian tugas 

√  

 2) Guru membagikan buku tulis masing-

masing 

√  

 3) Anak diminta untuk meniru lambang 

bilangan 1-10 

√  

 Kegiatan penutup 

1) Anak diajak untuk duduk dengan rapi 

 

√ 

 

 2) Guru menanyakan perasaan anak selama 

hari ini (berdiskusi tentang kegiatan apa saja 

yang dilakukan hari ini, bercerita pendek 

berisi pesan-pesan) 

√  

 3) Guru menyampaikan kegiatan yang akan 

dilakukan besok 

√  

 4) Guru meminta kepada anak membaca syair 

dan doa pulang 

√  
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Instrumen Penilaian (Lembar Hasil Observasi Guru (Cheklist) 

Nama          : Nurbiati, S.Pd 

Siklus II 

Petunjuk     : Berilah tanda (√) pada kolom penilaian sesuai dengan hasil   

pengamatan 

NO Langkah-langkah Keterangan 

Ya Tidak 

1 Perncanaan 

a. Membuat dan Menyusun Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran Harian sesuai 

dengan tema di TK Aisyiyah Bustanul 

Athfal Kota Makassar Kecamtan 

Mamajang 

 

 

√ 

 

 b. Mempersiapkan alat permainan atau 

media yang digunakan untuk kegiatan 

pembelajaran 

 

 

√ 

 

 

 c. Menyiapkan instrumen penilaian berupa 

lembar observasi anak dan lembar 

observasi guru tentang kegiatan bermain 

angka bergambar 

√  

 c. Mempersiapkan buku cacatan dan kamera 

untuk dokumentasi berlangsungnya 

kegiatan mengenal lambang bilangan 

melalui kegiatan bermain angka 

bergambar 

√  

2 Pelaksanaan 

a. Kegiatan Awal 

1) Anak berbaris didepan kelas 

 

√ 

 

 2) Anak mengucapkan salam √  

 3) Anak membaca surah Al-Fatihah, doa 

untuk kedua orangtua 

√  

 4) Anak membaca doa sebelum belajar 

dengan bersama-sama 

 

√ 

 

 b. Kegiatan Inti 

Kegiatan Pertama 

1) Guru memberitahukan kepada anak 

tentang tema hari ini 

 

 

√ 

 

 2) Guru mempersiapkan permainan atau 

alat peraga yang digunakan 

√  

 3) Guru menempel kertas dilantai yang 

didalamnya berisi gambar dan disusun 

secara berurutan dari 1-10 

√  
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 4) Guru meletakkan baske dilantai yang 

berisi kertas gambar secara acak 

√  

 5) Guru menyusun lambing bilangan 1-

10 didepan secara berurutan 

√  

 6) Anak melompati gambar secara 

berurutan dari gambar 1 sampai 

gambar 10 

√  

 7) Kemudian anak mengambil kertas 

gambar yang ada dibaske, dan anak 

menghitung berapa jumlah gambar 

yang ada dikertas gambar 

√  

 8) Kemudian anak menghubungkan 

jumlah benda sesuai lambang bilangan 

√  

 9) Peneliti mengamati anak dalam proses 

kegiatan bermain angka bergambar. 

√  

 Kegiatan kedua 

1) Pemberian tugas 

√  

 2) Guru membagikan buku tulis masing-

masing 

√  

 3) Anak diminta untuk meniru lambang 

bilangan 1-10 

√  

 Kegiatan penutup 

1) Anak diajak untuk duduk dengan rapi 

 

√ 

 

 2) Guru menanyakan perasaan anak selama 

hari ini (berdiskusi tentang kegiatan apa 

saja yang dilakukan hari ini, bercerita 

pendek berisi pesan-pesan 

√  

 3) Guru menyampaikan kegiatan yang akan 

dilakukan besok 

√  

 4) Guru meminta kepada anak membaca 

syair dan doa pulang 

√  
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LAMPIRAN 4 

Hasil Penilaian Kemampuan 

Mengenal  

Lambang Bilangan 
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Hasil Observasi Kemampuan Mengenal Lambang Bilangan Melalui Kegiatan Bermain Angka Bergambar Siklus I Pertemuan I 

 

 

NO 

 

 

Nama Anak 

Indikator Mengenal Lambang Bilangan  

Skor 

 

Persentase 

(%) 

 

Kriteria Menunjukkan lambang 

bilangan 1-10 

Meniru lambang 

bilangan 1-10 

Menghubungkan jumlah 

benda yang sesuai 

dengan lambang 

bilangan 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 NAB  √   √    √    4 33,33 MB 

2 RAD  √   √     √   4 33,33 MB 

3 ARF √    √    √    3 25 BB 

4 MFA √    √    √    3 25 BB 

5 MA √    √    √    3 25 BB 

6 AB √    √    √    3 25 BB 

7 AN √    √    √    3 25 BB 

8 AR √     √   √    3 25 BB 

9 AJ √    √    √    4 33,33 MB 

10 AM √     √   √    3 25 BB 

11 AA √     √   √    3 25 BB 

12 MA √    √    √    3 25 BB 

13 AM  √    √    √   4 33,33 MB 

14 AF                

15 RA  √    √    √   4 33,33 MB 

16 AK √     √   √    3 25 BB 

17 MA √    √    √    4 33,33 MB 

18 FI √     √   √    3 25 BB 

19 AO  √   √     √   3 25 BB 

20 GA  √   √     √   3 25 BB 

21 AA √    √    √    3 25 BB 

22 AM √   √     √    3 25 BB 
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23 FN √     √   √    3 25 BB 

24 GA √    √    √    3 25 BB 

25 YA √    √    √    3 25 BB 

26 AA √    √    √    3 25 BB 

27 AR  √    √     √  3 25 BB 

28 MF √    √    √    4 33,33 MB 

29 SA √     √   √    4 33,33 MB 

30 AD √     √   √    4 33,33 MB 

31 AA √    √    √    3 25 BB 

32 IA √     √   √    4 33,33 MB 

33 NA √     √   √    3 25 BB 

 

Keterangan aspek yang diamati : 

BB : Belum Berkembang 

MB : Mulai Berkembang 

BSH : Berkembang Sesuai Harapan 

BSB : Berkembang Sangat Baik 
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Hasil Observasi Kemampuan Mengenal Lambang Bilangan Melalui Kegiatan Bermain Angka Bergambar Siklus I Pertemuan II 

 

 

NO 

 

 

Nama Anak 

Indikator Mengenal Lambang Bilangan  

Skor 

 

Persentase 

(%) 

 

Kriteria Menunjukkan lambang 

bilangan 1-10 

Meniru lambang 

bilangan 1-10 

Menghubungkan jumlah 

benda yang sesuai 

dengan lambang 

bilangan 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 NAB  √    √    √   6 50 MB 

2 RAD  √   √     √   5 41,67 MB 

3 ARF √    √    √    3 25 BB 

4 MFA √    √    √    3 25 BB 

5 MA √    √    √    3 25 BB 

6 AB √    √    √    3 25 BB 

7 AN √    √    √    3 25 BB 

8 AR √     √   √    4 33,33 MB 

9 AJ √    √    √    3 25 BB 

10 AM √     √   √    4 33,33 MB 

11 AA √     √   √    4 33,33 MB 

12 MA √    √    √    3 25 BB 

13 AM  √    √    √   6 50 MB 

14 AF                

15 RA  √    √    √   6 50 MB 

16 AK √     √   √    4 33,33 MB 

17 MA √    √    √    3 25 BB 

18 FI √     √   √    4 33,33 MB 

19 AO  √   √     √   5 41,67 MB 

20 GA  √   √     √   5 41,67 MB 

21 AA √    √    √    3 25 BB 

22 AM √   √     √    5 41,67 MB 
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23 FN √     √   √    4 33,33 MB 

24 GA √    √    √    3 25 BB 

25 YA √    √    √    3 25 BB 

26 AA √    √    √    3 25 BB 

27 AR  √    √     √  7 58,33 BSH 

28 MF √    √    √    3 25 BB 

29 SA √     √   √    4 33,33 MB 

30 AD √     √   √    4 33,33 MB 

31 AA √    √    √    3 25 BB 

32 IA √     √   √    4 33,33 MB 

33 NA √     √   √    4 33,33 MB 

 

Keterangan aspek yang diamati : 

BB : Belum Berkembang 

MB : Mulai Berkembang 

BSH : Berkembang Sesuai Harapan 

BSB : Berkembang Sangat Baik 
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Hasil Observasi Kemampuan Mengenal Lambang Bilangan Melalui Kegiatan Bermain Angka Bergambar Siklus I Pertemuan III 

 

 

NO 

 

 

Nama Anak 

Indikator Mengenal Lambang Bilangan  

Skor 

 

Persentase 

(%) 

 

Kriteria Menunjukkan lambang 

bilangan 1-10 

Meniru lambang bilangan 

1-10 

Menghubungkan jumlah 

benda yang sesuai 

dengan lambang bilangan 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 NAB  √    √     √  7 58,33 BSH 

2 RAD   √   √     √  8 66,67 BSH 

3 ARF  √   √     √   4 33,33 MB 

4 MFA √    √    √    3 25 BB 

5 MA  √   √     √   5 41,67 MB 

6 AB  √   √     √   5 41,67 MB 

7 AN  √    √   √    5 41,67 MB 

8 AR  √    √   √    5 41,67 MB 

9 AJ √    √     √   4 33,33 MB 

10 AM  √    √    √   6 50 MB 

11 AA  √    √    √   6 50 MB 

12 MA √    √     √   4 33,33 MB 

13 AM  √    √     √  7 58,33 BSH 

14 AF                

15 RA  √    √     √  7 58,33 BSH 

16 AK  √    √    √   6 50 MB 

17 MA √    √     √   4 33,33 MB 

18 FI √     √    √   5 41,67 MB 

19 AO  √    √    √   6 50 MB 

20 GA  √    √    √   6 50 MB 

21 AA √    √     √   4 33,33 MB 

22 AM  √    √    √   6 50 MB 

23 FN  √   √     √   5 41,67 MB 
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24 GA  √   √    √    4 33,33 MB 

25 YA  √   √     √   5 41,67 MB 

26 AA  √   √     √   5 41,67 MB 

27 AR  √    √    √   6 50 MB 

28 MF  √   √    √    4 33,33 MB 

29 SA  √   √     √   5 41,67 MB 

30 AD  √   √     √   5 41,67 MB 

31 AA  √    √    √   6 50 MB 

32 IA  √    √    √   6 50 MB 

33 NA  √    √    √   6 50 MB 

 

Keterangan aspek yang diamati : 

BB : Belum Berkembang 

MB : Mulai Berkembang 

BSH : Berkembang Sesuai Harapan 

BSB : Berkembang Sangat Baik 
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Hasil Observasi Kemampuan Mengenal Lambang Bilangan Melalui Kegiatan Bermain Angka Bergambar Siklus II Pertemuan I 

 

 

NO 

 

 

Nama 

Anak 

Indikator Mengenal Lambang Bilangan  

Skor 

 

Persentase 

(%) 

 

Kriteria Menunjukkan lambang 

bilangan 1-10 

Meniru lambang 

bilangan 1-10 

Menghubungkan jumlah 

benda yang sesuai 

dengan lambang 

bilangan 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 NAB   √    √    √  9 75 BSH 

2 RAD   √    √    √  9 75 BSH 

3 ARF   √   √    √   7 58,33 BSH 

4 MFA   √    √    √  9 75 BSH 

5 MA   √    √    √  9 75 BSH 

6 AB   √   √     √  8 66,67 BSH 

7 AN   √   √     √  8 66,67 BSH 

8 AR   √    √    √  9 75 BSH 

9 AJ   √    √    √  9 75 BSH 

10 AM   √    √    √  9 75 BSH 

11 AA   √   √    √   8 66,67 BSH 

12 MA   √    √    √  9 75 BSH 

13 AM    √    √    √ 12 100 BSB 

14 AF                

15 RA   √    √    √  9 75 BSH 

16 AK   √    √    √  9 75 BSH 

17 MA    √   √     √ 11 91,67 BSB 

18 FI   √   √     √  8 66,67 BSH 

19 AO   √    √    √  9 75 BSH 

20 GA    √   √     √ 11 91,67 BSB 

21 AA   √   √     √  8 66,67 BSH 

22 AM    √   √     √ 11 91,67 BSB 
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23 FN   √   √     √  8 66,67 BSH 

24 GA  √    √      √ 8 66,67 BSH 

25 YA    √   √     √ 11 91,67 BSB 

26 AA   √    √    √  9 75 BSH 

27 AR   √    √    √  9 75 BSH 

28 MF  √    √     √  7 58,33 BSH 

29 SA    √  √    √   8 66,67 BSH 

30 AD    √  √    √   8 66,67 BSH 

31 AA   √    √    √  9 75 BSH 

32 IA    √  √    √   8 66,67 BSH 

33 NA   √    √    √  9 75 BSH 

 

Keterangan aspek yang diamati : 

BB : Belum Berkembang 

MB : Mulai Berkembang 

BSH : Berkembang Sesuai Harapan 

BSB : Berkembang Sangat Baik 
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Hasil Observasi Kemampuan Mengenal Lambang Bilangan Melalui Kegiatan Bermain Angka Bergambar Siklus II Pertemuan II 

 

 

NO 

 

 

Nama Anak 

Indikator Mengenal Lambang Bilangan  

Skor 

 

Persentase 

(%) 

 

Kriteria Menunjukkan lambang 

bilangan 1-10 

Meniru lambang 

bilangan 1-10 

Menghubungkan jumlah 

benda yang sesuai 

dengan lambang 

bilangan 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 NAB    √   √     √ 11 91,67 BSB 

2 RAD   √    √     √ 11 91,67 BSB 

3 ARF   √    √    √  9 75 BSH 

4 MFA    √   √     √ 11 91,67 BSB 

5 MA    √   √     √ 11 91,67 BSB 

6 AB   √    √     √ 10 83,33 BSB 

7 AN   √    √     √ 10 83,33 BSB 

8 AR    √   √     √ 11 91,67 BSB 

9 AJ    √   √     √ 11 91,67 BSB 

10 AM   √    √     √ 10 83,33 BSB 

11 AA   √    √     √ 10 83,33 BSB 

12 MA    √   √     √ 11 91,67 BSB 

13 AM    √    √    √ 12 100 BSB 

14 AF                

15 RA    √    √    √ 12 100 BSB 

16 AK    √   √     √ 11 91,67 BSB 

17 MA    √   √     √ 11 91,67 BSB 

18 FI   √    √     √ 10 83,33 BSB 

19 AO    √   √     √ 11 91,67 BSB 

20 GA    √    √   √  11 91,67 BSB 

21 AA   √    √    √  9 75 BSH 

22 AM    √    √    √ 12 100 BSB 
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23 FN   √    √     √ 10 83,33 BSB 

24 GA    √   √    √  10 83,33 BSB 

25 YA    √    √    √ 12 100 BSB 

26 AA    √   √     √ 11 91,67 BSB 

27 AR    √   √     √ 11 91,67 BSB 

28 MF   √    √    √  9 75 BSH 

29 SA    √   √    √  10 83,33 BSB 

30 AD   √     √   √  10 83,33 BSB 

31 AA    √   √     √ 11 91,67 BSB 

32 IA   √    √     √ 10 83,33 BSB 

33 NA    √   √    √  10 83,33 BSB 

 

Keterangan aspek yang diamati : 

BB : Belum Berkembang 

MB : Mulai Berkembang 

BSH : Berkembang Sesuai Harapan 

BSB : Berkembang Sangat Baik 
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Hasil Observasi Kemampuan Mengenal Lambang Bilangan Melalui Kegiatan Bermain Angka Bergambar siklus II pertemuan III 

 

 

NO 

 

 

Nama 

Anak 

Indikator Mengenal Lambang Bilangan  

Skor 

 

Persentase  

 

(%) 

 

Kriteria Menunjukkan 

lambang bilangan 

1-10 

Meniru lambang 

bilangan 1-10 

Menghubungkan 

jumlah benda yang 

sesuai dengan 

lambang bilangan 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 NAB    √    √    √ 12 100 BSB 

2 RAD    √   √     √ 11 91,67 BSB 

3 ARF    √  √      √ 10 83,33 BSB 

4 MFA    √    √    √ 12 100 BSB 

5 MA    √    √    √ 12 100 BSB 

6 AB    √   √     √ 11 91,67 BSB 

7 AN    √    √    √ 12 100 BSB 

8 AR    √    √    √ 12 100 BSB 

9 AJ    √    √    √ 12 100 BSB 

10 AM    √   √     √ 12 100 BSB 

11 AA   √    √     √ 11 91,67 BSB 

12 MA    √   √     √ 11 91,67 BSB 

13 AM    √    √    √ 12 100 BSB 

14 AF                

15 RA    √    √    √ 12 100 BSB 

16 AK    √   √     √ 11 91,67 BSB 

17 MA    √   √     √ 11 91,67 BSB 

18 FI    √   √     √ 11 91,67 BSB 

19 AO    √   √     √ 11 91,67 BSB 

20 GA    √    √   √  12 100 BSB 

21 AA   √    √     √ 10 83,33 BSB 

22 AM    √    √    √ 12 100 BSB 
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23 FN    √   √     √ 11 91,67 BSB 

24 GA    √    √    √ 12 100 BSB 

25 YA    √    √    √ 12 100 BSB 

26 AA    √   √     √ 11 91,67 BSB 

27 AR    √    √    √ 12 100 BSB 

28 MF   √    √     √ 10 83,33 BSB 

29 SA    √   √     √ 11 91,67 BSB 

30 AD   √    √    √  11 91,67 BSB 

31 AA    √    √    √ 12 100 BSB 

32 IA   √    √     √ 11 91,67 BSB 

33 NA    √   √     √ 11 91,67 BSB 

 

Keterangan aspek yang diamati : 

BB : Belum Berkembang 

MB : Mulai Berkembang 

BSH : Berkembang Sesuai Harapan 

BSB : Berkembang Sangat Baik 
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LAMPIRAN 5 

 

Dokumentasi
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                  Gambar 1. Menunjukkan Lambang Bilangan 1-10 
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Gambar 2. Meniru Lambang Bilangan 1-10 
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Gambar 3. Menghubungkan jumlah benda sesuai dengan lambang bilangan 
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Gambar 4. Menghubungkan jumlah benda sesuai dengan lambang bilangan 
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Gambar 5. Siklus I dan Siklus II 
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Persuratan 
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