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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

1.1 Gambaran Umum Subjek Penelitian 

Penelitian dilakukan di RA Mamba’ul Hisan Salatiga di Jalan 

Sultan Agung KM. 01 Blotongan Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga. 

Sekolah ini terbagi menjadi 2 kelas yaitu kelompok A dan B. 

Penelitian ini dilakukan dengan subyek penelitian siswa-siswi 

kelompok B dengan jumlah anak 15 anak. Tenaga pengajar yang 

berada di RA Mamba’ul Hisan Salatiga berjumlah 4 orang. Kepala 

sekolah terlibat langsung dalam mengajar di kelompok A bersama 1 

guru kelas, dan 2 guru berada di kelompok B. 

1.2 Hasil Penelitian 

1.2.1 Deskripsi Kondisi Prasiklus 

Kondisi awal adalah dimana kondisi kelas belum 

dilaksanakannya suatu penelitian tindakan kelas. Dari hasil observasi 

sebelum melakukan penelitian pada kelompok B RA Mamba’ul Hisan 

Salatiga dengan jumlah siswa sebanyak 15 anak di dalam kelas, masih 

terlihat beberapa siswa yang masih kurang dalam pengenalan 

bilangannya. Ketika pembelajaran di dalam kelas khususnya saat 

pembelajaran pengenalan bilangan terlihat beberapa siswa masih 
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kebingungan dalam mengenal bentuk bilangan serta pada saat 

mengurutkan bilangan.   

Setelah peneliti melakukan observasi kemudian peneliti 

melakukan pra tindakan untuk mengetahui hasil perkembangan 

pengenalan bilangan di kelompok B RA Mamba’ul Hisan Salatiga. 

Tabel 4.1 Rekapitulasi Hasil Penilaian Pengenalan Bilangan 1-10 

Sebelum Tindakan 

No. Kategori/nilai Jumlah 

anak 

% 

1.  BSB   (                  ) 6 40 

2.  BSH  (                 ) 2 13.3 

3.  B           ( ) 1 6.7 

4.  MB          (          ) 4 26.7 

5.  BB                (     ) 2 13.3 

Jumlah 15 100 

 

 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 15 anak 

yang mencapai kategori berkembang sangat baik (BSB) ada 6 anak, 2 

anak termasuk dalam kategori berkembang sesuai harapan (BSH), 

kategori berkembang (B) terdapat 1 anak, 4 anak pada kategori mulai 

berkembang (MB) dan kategori belum berkembang (BB) 2 anak. 

Kondisi sebelum melakukan tindakan pada hasil pengenalan bilangan 

1-10 dapat digambarkan pada diagram sebagai berikut : 
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Berdasarkan dari hasil sebelum dilakukan tindakan, peneliti 

akan melakukan sebuah tindakan yaitu Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) yang sesuai dengan apa yang diuraikan pada bab sebelumnya. 

Penelitian akan dilaksanakan di RA Mamba’ul Hisan Salatiga yang 

difokuskan pada kelompok B. Penelitian akan menggunakan 

permainan puzzel pecah telur, dan dilaksanakan dalam dua siklus. 

Dalam satu siklus terdapat tiga kali pertemuan, sehingga penelitian ini 

dilakukan dalam 6 kali pertemuan. 

1.2.2 Deskripsi Pelaksanaan Siklus I 

Dalam satu siklus penelitian tindakan ini terdiri dari tiga kali 

pertemuan dan satu kali post-test dengan rincian sebagai berikut : 

4.2.2.1 Perencanaan Tindakan 

Sebelum melaksanakan tindakan, peneliti melakukan 

perencanaan tindakan berupa mengidentifikasikan masalah kemudian 

mengembangkan pemecahan masalah. Setelah itu peneliti menentukan 
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indikator yang akan dicapai. Dari indikator kemudian dituangkan pada 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH) pada siklus I yang 

terdiri dari tiga kali pertemuan. Kemudian peneliti menyiapkan 

permainan yang akan digunakan sebagai media pembelajaran yaitu 

puzzel pecah telur, yang berupa kertas tebal berbentuk bulat yang 

dipotong menjadi 2, potongannya seperti retakan telur atau berbentuk 

zigzag. Pada satu bagian kertas sudah ditempel dengan angka 1-10, 

pada satu bagian lain ditempeli dengan gambar aneka buah yang 

berjumlah sama dengan bilangannya. Misal bilangan 9 ada gambar 

buah pisang yang berjumlah 9. Selain itu peneliti juga menyiapkan 

lembar observasi yang akan digunakan selama proses pembelajaran, 

berupa lembar observasi kemampuan anak dan lembar observasi guru.  

 

4.2.2.2 Tindakan dan Observasi 

Tahap ini merupakan pelaksanaan kegiatan pembelajaran 

dengan materi yang telah ditetapkan dengan menerapkan tindakan 

menggunakan permainan puzzel pecah telur yang sudah disusun dalam 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian. Langkah-langkah 

pembelajaran dan tindakan yang dilaksanakan adalah: 

1. Pertemuan Pertama 

Dilaksanakan pada hari Rabu, 20 September 2017 pada pukul 

09.30-10.00 WIB. Anak diperkenalkan dengan permainan puzzel 

pecah telur. Peneliti menerangkan cara dan peraturan yang diperlukan 

dalam permainan puzzel pecah telur, instruksinya yaitu anak 
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membentuk 2 kelompok lalu guru memisahkan antara pecahan telur 

yang ada angkanya dengan pecahan telur yang ada gambar buahnya. 

Kemudian masing-masing kelompok memasangkan satu persatu 

gambar buah dengan bilangannya membentuk satu telur utuh. Setelah 

selesai semua dipasangkan guru meminta anak menghitung jumlah 

gambar buah dan apakah telah sesuai dengan angka yang 

dipasangkannya dan guru juga mengambil 2 pecahan telur dan 

menanyakan mana yang lebih banyak dan mana yang lebih sedikit. 

Pada pertemuan pertama ini, ada 7 anak yang berada pada tahap 

dibawah belum berkembang yaitu, Sa,De, Ri,Ad,Bi, Fa, Syi. Terutama 

ketika anak disuruh mencocokkan banyak benda dengan lambang 

bilangannya.   

 

2. Pertemuan Kedua 

Dilaksanakan pada hari Selasa, 26 September 2017 pukul 

09.30-10.00 WIB. Setelah mendengarkan perintah dan membagi 

kelompok anak lalu bermain puzzel pecah telur. Diakhir kegiatan 

peneliti menanyakan pada anak tentang lambang bilangan serta lebih 

banyak dan lebih sedikit gambar yang diambil oleh guru. Pada 

pertemuan kedua ini, karena sudah mengerti alur permainannya, 

banyak anak yang sudah mengalami peningkatan, hanya saja masih 

ada 3 anak yang masih banyak kesalah dalam mencocokkan banyak 

benda dengan lambang bilangannya, serta menyebutkan lambang 

bilangan yang diambil guru, 3 anak tersebut yaitu, Sa, De, Ri. Di 
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pertemuan kedua ini anak sudah bisa membedakan lebih banyak dan 

lebih sedikit.  

 

3. Pertemuan Ketiga 

Dilaksanakan pada hari Selasa, 10 Oktober 2017 pada pukul 

09.30-10.00 WIB. Sama dengan pertemuan kedua. Setelah guru 

membagi kelompok dan membacakan perintah permainan, anak-anak 

langsung bermain puzzel pecah telur. Dan tak lupa peneliti juga 

menanyakan lambang bilangan yang diambil acak serta menanyakan 

lebih banyak dan lebih sedikit bendanya. Dipertemuan ketiga ini, Sa 

masih banyak melakukan kesalahan mencocokan banyak benda dengan 

lambang bilangannya serta menyebutkan lambang bilangannya. 

Sedangkan Ri walaupun sudah mengalami peningkatan dibandingkan 

pada pertemuan  sebelumnya, namun masih berada pada tahap 

dibawah BSH (Berkembang Sesuai Harapan). Dan De sudah banyak 

mengalami peningkatan yang sangat pesat. Disini malah Syi yang pada 

pertemuan kedua sudah berkembang malah mengalami kemerosotan, 

Syi masih salah dalam mencocokkan banyak benda dengan lambang 

bilangannya. 

 

4.2.2.2.3 Hasil Tindakan dan Observasi 

1. Hasil Tindakan 

Dari hasil tindakan yang telah dilakukan pada siklus I dalam 3 

pertemuan maka diperoleh data perbaikan tingkat pemahaman anak 
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terhadap pengenalan bilangan. Dari hasil perbaikan dalam siklus I, 

anak yang memperoleh hasil kategori berkembang sangat baik (BSB) 

ada 10 anak, 2 anak termasuk dalam kategori berkembang sesuai 

harapan (BSH),  2 anak pada kategori mulai berkembang (MB) dan 

kategori belum berkembang (BB) 1 anak.  

2. Hasil Observasi 

Pada pertemuan pertama ini, ada 7 anak yang berada pada 

tahap dibawah belum berkembang yaitu, Sa,De, Ri,Ad,Bi, Fa, Syi. 

Terutama ketika anak disuruh mencocokkan banyak benda dengan 

lambang bilangannya. Lalu pada pertemuan kedua banyak anak yang 

sudah mengalami peningkatan, hanya saja masih ada 3 anak yang 

masih banyak kesalah dalam mencocokkan banyak benda dengan 

lambing bilangannya, serta menyebutkan lambang bilangan yang 

diambil guru, 3 anak tersebut yaitu, Sa, De, Ri. Di pertemuan kedua ini 

anak sudah bisa membedakan lebih banyak dan lebih sedikit. 

Dipertemuan ketiga, Sa masih banyak melakukan kesalahan 

mencocokan banyak benda dengan lambang bilangannya serta 

menyebutkan lambang bilangannya. Sedangkan Ri walaupun sudah 

mengalami peningkatan dibandingkan pada pertemuan  sebelumnya, 

namun masih berada pada tahap dibawah BSH (Berkembang Sesuai 

Harapan). Dan De sudah banyak mengalami peningkatan yang sangat 

pesat. Disini malah Syi yang pada pertemuan kedua sudah berkembang 

malah mengalami kemerosotan, Syi masih salah dalam mencocokkan 

banyak benda dengan lambang bilangannya. 
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Hasil tingkat pemahaman anak dalam pengenalan bilangan 

siklus I dapat dilihat pada tabel 4.2. berikut ini : 

 

No. Kategori/nilai Jumlah 

anak 

% 

1.  BSB   (                  ) 10 66.7 

2.  BSH  (                 ) 2 13.3 

3.  B           ( ) 0 - 

4.  MB          (          ) 2 13.3 

5.  BB                (     ) 1 6.7 

Jumlah 15 100 

 

Tabel 4.2 Hasil Pemahaman Bilangan Pada Siklus I 

  

 Berdasarkan data yang telah diperoleh dari tabel 4.2, dapat 

dilihat terdapat peningkatan jumlah siswa dalam mengenal lambang 

bilangan 1-10. Siswa dengan kategori berkembang sangat baik  10 

anak dengan persentasi 66.7% dan mengalami peningkatan sebanyak 4 

anak.  Kategori berkembang sesuai harapan ada 2 anak dengan 

persentase 13.3% kategori berkembang tidak ada, katogori mulai 

berkembang ada 2 anak dengan 13.3 % dan mengalami penurunan 2 

anak, yang belum berkembang ada 1 anak dengan 6.7 % mengalami 

penurunan 1 anak. Dapat dilihat dalam diagram sebagai berikut : 
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Penelitian dapat dikatakan berhasil apabila pada subjek 

penelitian telah mencapai ≥80% berada pada kategori berkembang 

sesuai harapan (BSB ).  Tingkat pencapaian pemahaman anak dalam 

pengenalan bilangan mengalami peningkatan dari sebelum diberi 

tindakan, walaupun belum mencapai ≥80% . Anak memperoleh hasil 

sebesar 66.7% dalam kategori berkembang sangat baik. 

4.2.2.4 Refleksi Siklus I 

Dalam pelaksanaan siklus I pertemuan I, II, III anak-anak 

sangat tertarik sekali dengan permainan puzzel pecah telur. Banyak 

anak yang berebut untuk bermain, bahkan didalam 1 kelompok sendiri 

sering berebut dengan teman antar kelompok. Dalam hal kompetensi 

guru, peneliti masih dalam kategori baik.  

Pada hasil post test terdapat 3 anak yang tidak mengalami 

perkembangan yang signifikan dari anak-anak lainnya. Hal ini menurut 
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peneliti dikarenakan memori anak tentang penguatan angka yang 

masih lemah, serta tempo dalam menghitung benda yang terlalu cepat 

sehingga ada kesalahan dalam menghitung gambar benda yang ada. 

Maka dari hal tersebut diatas, selanjutnya peneliti perlu 

melakukan perbaikan pada pembelajaran siklus 2, supaya tingkat 

pemahaman anak dalam pengenalan bilangan dapat mencapai hasil 

yang meningkat yaitu ≥80% anak mendapatkan kategori berkembang 

sangat baik (                 ).  Perbaikan yang dapat dilakukan pada siklus 

II, antara lain : 

1. Karena dari ke 15 anak ada 3 anak yang tidak mengalami 

perkembangan yang signifikan, maka dilakukan perlakuan 

khusus untuk ketiga anak tersebut. Yaitu ditambahkan 1 step 

sebelum permainan dengan ditambahkan memorais 

menghitung serta mengurutkan angka 1-10 terlebih dahulu.  

2. Dilakukan permainan individu puzzle pecah telur secara 

sederhana terlebih dahulu khusus ke 3 anak yang memerlukan 

perlakuan khusus sebelum masuk ke permainan kelompok.  

3. Guru meningkatkan penguasaan di dalam kelas, dapat 

mengendalikan anak di dalam kelas supaya suasana kelas tidak 

menjadi gaduh dan anak tidak menjadi cepat bosan. Dengan 

cara menaikkan volume suara dan dalam setiap kegiatan sambil 

anak diajak untuk bertepuk agar anak dapat kembali 

memusatkan perhatiannya. 
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4.2.3 Deskripsi Pelaksanaan Siklus II 

Pelaksanaan siklus II dilaksanakan sebagai upaya perbaikan 

dari tindakan pada siklus I dengan melihat kekurangan yang terapat 

pada siklus I. Dalam siklus II ini terdapat tiga kali pertemuan dengan 

gambaran pelaksanaan sebagai berikut: 

4.2.3.1 Perencanaan Tindakan 

Sebelum melaksanakan tindakan, peneliti melakukan 

perencanaan tindakan berupa mengidentifikasikan masalah kemudian 

mengembangkan pemecahan masalah. Setelah itu peneliti menentukan 

indikator yang akan dicapai. Dari indikator kemudian dituangkan pada 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH) pada siklus II yang 

terdiri dari tiga kali pertemuan.  

Peneliti menyiapkan permainan yang akan digunakan sebagai 

media pembelajaran yaitu puzzel pecah telur, yang berupa kertas tebal 

berbentuk bulat yang dipotong menjadi 2, potongannya seperti retakan 

telur atau berbentuk zigzag. Pada satu bagian kertas sudah ditempel 

dengan angka 1-10, pada satu bagian lain ditempeli dengan gambar 

aneka buah yang berjumlah sama dengan bilangannya. Misal bilangan 

9 ada gambar buah pisang yang berjumlah 9. Selain itu peneliti juga 

menyiapkan lembar observasi yang akan digunakan selama proses 

pembelajaran, berupa lembar observasi kemampuan anak. Selain itu 

peneliti juga menyiapkan kertas angka 1-10 yang akan digunakan 
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untuk awal kegiatan yang bertujuan untuk menghitung dan 

mengurutkan angka terlebih dahulu.  

4.2.3.2 Tindakan Dan Observasi 

1. Pertemuan Pertama  

Pertemuan pertama pada siklus ke II ini dilaksanakan pada 

tanggal 1 November 2017 pukul 09.30-10.00. Dilihat dari hasil Post 

test pada tanggal 17 Oktober 2017, ada 3 anak yang tidak mengalami 

peningkatan yang signifikan dibanding dengan ke 13 anak lainnya, hal 

ini diduga karena pengenalan angka pada anak yang kurang ataupun 

tempo menghitung  yang tidak tepat, maka ditambahkan perlakuan 

khusus untuk ketiga anak tersebut. Sebelum masuk ke permainan anak 

secara individu diajak menghitung dan mengurutkan angka 1-10. Syi 

tampaknya dengan mengurutkan angka terlebih dulu, dia lalu bisa 

mencari dan menyebutkan lambang bilangan dengan benar. Ri 

tampaknya juga telah mengalami peningkatan. Hanya Sa yang masih 

banyak mengalami kesalahan dalam menyebutkan angka. 

2. Pertemuan kedua 

Pertemuan kedua pada siklus ke II ini dilaksanakan pada 

tanggal 4 November 2017 pukul 09.30-10.00. Pada pertemuan ke 2 ini 

sama halnya dengan pertemuan pertama yaitu ada perlakuan khusus 

untuk 3 anak maka peneliti memfokuskan 3 anak untuk bermain 

individu secara bergantian, dan sebelumnya ditambahkan menghitung 

serta mengurutkan angka 1-10. Diakhir kegiatan peneliti menanyakan 
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pada anak tentang lambang bilangan serta lebih banyak dan lebih 

sedikit gambar yang diambil oleh guru. Sejauh ini Sa dan Ri sudah 

berada pada kategori Berkembang Sesuai Harapan (BSH) ada 1 atau 2 

kali masih melakukan kesalahan dalam menyebutkan angka, namun 

peneliti lalu mengajak menghitung urutan angka 1-10 dan barulah anak 

mencari dan menunjukkan angka dengan benar. 

3. Pertemuan Ketiga   

Pertemuan ketiga pada siklus ke II ini dilaksanakan pada 

tanggal 11 November 2017 pukul 09.30-10.00. pada pertemuan ketiga 

tetap dilakukan perlakuan khusus untuk ketiga anak dan juga tetap 

menambahkan memorais menghitung dan mengurutkan angka 1-10. 

Namun setelah itu ketiga anak bergabung bermain puzzel pecah telur 

bersama dengan kelompok. Diakhir permainan peneliti juga tetap 

menanyakan tentang nama lambang bilangan serta menanyakan mana 

yang lebih banyak dan lebih sedikit. Bisa dibilang bahwa pada 

pertemuan ke 3 di siklus  II ini mencapai hasil yang memuaskan. Sa 

dan Ri hanya melakukan kesalahan kecil ketika menyebut satu angka, 

namun setelah diajak untuk menghitung dan mengurutkan lambang 

bilangan terlebih dahulu maka mereka bisa menunjuk angka dengan 

benar. Seperti Sa contohnya peneliti menyuruh mencari angka 6 

namun dia menunjuk angka 10, setelah diajak mengurutkan ulang 

angka 1-10 maka dia dapat menunjuk angka 6 dengan benar.  

 

4.2.3.3 Hasil Tindakan dan Observasi 

1. Hasil Tindakan 

Dari hasil perbaikan tindakan yang telah dilakukan pada siklus 

II terjadi peningkatan terhadap pengenalan bilangan 1-10 di kelompok 

B RA Mamba’ul Hisan Salatiga. Diperoleh data dengan jumlah yang 
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mendapat kategori berkembang sangat baik (BSB ) sebanyak 13 anak, 

dalam kategori berkembang sesuai harapan   (BSH ) menjadi 2 anak, 

dalam kategori Berkembang (B ) sebanyak 0 anak, kategori Mulai 

Berkembang (MB) sebanyak 0 anak, dan kategori belum berkembang 

(BB) sebanyak 0 anak.  

2. Hasil Observasi 

Pada pertemuan pertama siklus ke 2 ini, Syi tampaknya dengan 

mengurutkan angka terlebih dulu, dia lalu bisa mencari dan 

menyebutkan lambang bilangan dengan benar. Ri tampaknya juga 

telah mengalami peningkatan. Hanya Sa yang masih banyak 

mengalami kesalahan dalam menyebutkan angka, anak-anak yang lain 

sudah melakukan permainan dengan baik dan tidak mengalami 

kesalahan. Di pertemuan ke 2, Sejauh ini Sa dan Ri sudah berada pada 

kategori Berkembang Sesuai Harapan (BSH) ada 1 atau 2 kali masih 

melakukan kesalahan dalam menyebutkan angka, namun peneliti lalu 

mengajak menghitung urutan angka 1-10 dan barulah anak mencari 

dan menunjukkan angka dengan benar. Dan pada pertemuan ketiga 

anak sudah banyak mengalami peningkatan. Sa pun yang awalnya 

mengalami kesulitan dalam menunjukkan lambang bilangan, pada 

pertemuan ketiga siklus ke2 ini sudah berkembang. Hanya satu 

kesalahan ketika Sa diajak mencari angka 6 dia menunjuk ke angka 10, 

dan dengan metode yang sama pada pertemuan kedua, peneliti 

mengajak Sa mengurutkan bilangan 1-10 dan akhirnya dia bisa 

menunjukkan angka 6 yang benar. 
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Berikut disajikan mengenai hasil peningkatan pengenalan 

bilangan 1-10 siklus II pada tabel 4.3 di bawah ini : 

                              Tabel 4.3  Hasil Belajar dan Ketuntasan Pada Siklus II 

No. Kategori/nilai Jumlah 

anak 

% 

1.  BSB   (                  ) 13 86.7 

2.  BSH  (                 ) 2 13.3 

3.  B           ( ) 0 - 

4.  MB          (          ) 0 - 

5.  BB                (     ) 0 - 

Jumlah 15 100 

 

Dari tabel 4.3 dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan dalam 

pengenalan bilangan 1-10 dari siklus II. Jumlah anak yang mendapat 

kategori berkembang sangat baik ( BSB)   mencapai 13 anak dengan 

persentase 86.7%, kategori Berkembang Sesuai Harapan ( BSH) 2 

anak dengan persentase 13.3%, kategori Berkembang (B ) dengan hasil 

0 anak, dalam kategori Mulai Berkembang (MB) dengan hasil 0 anak, 

dan kategori Belum Berkembang (BB) dengan hasil 0 anak. Dapat 

dilihat juga melalui digram sebagai berikut : 
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4.2.3.4 Refleksi siklus II 

Hasil post-test pada siklus II yang dilakukan pada tanggal 15 

November 2017 ini, ketiga anak yang awal siklus II tidak mengalami 

peningkatan yang signifikan pun mereka menunjukkan hasil yang 

membanggakan. Sa, melakukan kesalahan hanya pada menyebut angka 

6, Ri juga hanya melakukan 1 kesalahan dalam menghitung jumlah 

benda. 

Dalam pelaksanaan siklus II dengan tiga kali pertemuan anak-

anak tertarik mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir. Dengan 

menggunakan permainan pecah telur anak terlihat menjadi tidak bosan, 

malah semakin antusias dengan permainan ini, anak sudah mampu 

mengurutkan bilangan dan memasangkan gambar benda dengan 

bilangannya. Pada setiap pertemuan anak ingin mengikuti permainan 

dengan baik, Selain itu anak-anak tertarik untuk mengikuti permainan 
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dan selalu meminta untuk diulang-ulang permainannya dengan 

menggunakan puzzel pecah telur.  

 

4.3  Analisis Hasil Penelitian 

Keberhasilan belajar pada Prasiklus, Siklus I, Siklus II dapat 

dilihat pada tabel 4.4 berikut ini : 

 

                                                            Tabel 4.4 

                               Perbandingan Hasil Belajar Prasiklus, Siklus I, Siklus II 

No Kategori Prasiklus Siklus I Siklus II 

F % f % F % 

1. BSB   (                  ) 6 40 10 66.7 13 86.7 

2. BSH  (                 ) 2 13.3 2 13.3 2 13.3 

3. B           ( ) 1 6.7 0 - 0 - 

4. MB          (          ) 4 26.7 2 13.3 0 - 

5. BB                (     ) 2 13.3 1 6.7 0 - 

Jumlah 15 100 15 100 15 100 

 

Dari tabel 4.4 dapat dilihat bahwa pada prasiklus anak 

memperoleh kategori Berkembang sangat baik (BSB ) 6 anak atau 

40%, kategori Berkembang sesuai harapan (BSH) 2 anak atau 13.3 %, 

kategori berkembang ( B ) 1 anak atau 6.7 %, kategori Mulai 

berkembang (  MB ) 4 anak atau 26.7 % dan kategori Belum 

berkembang (BB)  2 anak atau 13.3 %. Setelah diadakan tindakan pada 

siklus I, terjadi peningkatan anak yang mendapatkan kategori 
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Berkembang sangat baik (BSB) 10 anak atau 66.7 %, kategori 

Berkembang sesuai harapan (BSH) 2 anak atau 13.3 %, kategori 

berkembang ( B ) 0 anak atau 0 %, kategori Mulai berkembang ( MB ) 

2 anak atau 13.3 % dan kategori Belum berkembang (BB) 1 anak atau 

6.7 %. Oleh karena itu, perlu diadakan perbaikan dalam siklus I 

dengan tindakan perbaikan pada siklus II. Pada siklus II anak yang 

mendapatkan kategori Berkembang sangat baik (BSB ) 13 anak atau 

86.7 %, kategori Berkembang sesuai harapan (BSH) 2 anak atau 13.3 

%, kategori berkembang ( B ) 0 anak atau 0 %, kategori Mulai 

berkembang (  MB ) 0 anak atau 0 % dan kategori Belum berkembang 

(BB)  0 anak atau 0 %.Perbandingan antara tindakan prasiklus, siklus I, 

siklus II terjadi peningkatan terhadap pengenalan bilangan 1-10 dapat 

dilihat pada diagram batang gambar 4.4 berikut ini  

 

Gambar 4.4 
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Diagram Perbandingan Tindakan Prasiklus, Siklus I, Siklus II 

 

Diagram pada gambar 4.4 menunjukkan bahwa terjadi 

peningkatan pada pengenalan bilangan 1-10 di kelompok B RA 

Mamba’ul Hisan Salatiga. Untuk melihat grafik peningkatan pada 

kategori Berkembang Sangat Baik (BSB) antara prasiklus, siklus I, 

siklus II dapat dilihat pada grafik diagram gambar 4.5 berikut : 

 

                                         Gambar 4.5  

Hasil Peningkatan Kategori Berkembang Sangat Baik  ( BSB ) Prasiklus, 

Siklus I, Siklus II 

Dari gambar 4.5 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pada 

jumlah kategori Berkembang Sangat Baik (BSB ). Setelah dilakukan 

siklus I dan siklus II lebih mengalami peningkatan, BSB yang Awal 

Prasiklus hanya 6 anak atau 40 %, lalu siklus I ada 10 anak atau 66.7 
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% yang masuk dalam kategori BSB, dan pada siklus II pada kategori 

BSB meningkat menjadi 13 anak atau 86.7 %.   Hal tersebut 

menunjukkan bahwa ada peningkatan dalam pengenalan bilangan 1-10 

pada siswa di kelompok B RA Mamba’ul Hisan Salatiga dengan 

menggunakan permainan puzzel pecah telur. 

4.4  Pembahasan 

Permainan puzzel pecah telur ini dilakukan dengan 

menggunakan langkah-langkah yang tepat dalam bermain. Permainan 

puzzel pecah telur ini disesuaikan pada indikator-indikator tahapan 

perkembangan anak dan berdasarkan kebutuhan anak pada tahap 

usianya yaitu tahap praoperasional dengan menggunakan permainan 

simbolik. Dalam penerapan permainan puzzel pecah telur ini bertujuan 

untuk meningkatkan kemampuan pengenalan bilangan pada anak. 

Permainan ini dirancang untuk memotivasi siswa supaya dalam belajar 

pengenalan bilangan dapat meningkat semangatnya maupun hasilnya. 

Dengan menggunakan puzzel pecah telur, memudahkan anak untuk 

mengingat dan mengenal angka. Dengan penelitian ini menunjukkan 

bahwa dengan permainan tidak bisa lepas dalam pembelajaran pada 

anak usia dini. Hal ini tak lepas dari manfaat puzzle itu sendiri, yang 

menurut Widianarti (dalam Fadjryana, 2015) yaitu 1). Meningkatkan 

keterampilan kognitif, 2). Meningkatkan keterampilan motorik halus, 

3). Melatih kemampuan menalar, 4). Melatih kesabaran, 5). 

Meningkatkan keterampilan sosial. Ada pula manfaat lain dari puzzle 

yaitu menstimulasi mental, melatih koordinasi mata dengan tangan, 
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keterampilan pemecahan masalah dan penalaran, serta melatih daya 

kreatifitas. 

Dalam penelitian ini terbukti bahwa dengan menggunakan 

permainan puzzel pecah telur dapat meningkatkan kemampuan 

mengenal bilangan 1-10 di kelompok B RA Mamba’ul Hisan Salatiga. 

Penelitian ini menunjukan hasil bahwa penelitian ini mendukung 

penelitian yang terdahulu dari Kustini (2011), Sri Fidayanti (2014), 

Donna Amelia (2012), yang menunjukkan bahwa penggunaan 

permainan, seperti permainan puzzel pecah telur dalam proses 

pembelajaran anak usia dini khususnya pada pengenalan bilangan 1-10 

dapat meningkat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


