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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Setting Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di TK A Dharma Wanita 4 Ngraji 

Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Subyek yang menerima 

tindakan berjumlah 8 anak yang terdiri 5 anak perempuan dan 3 anak laki-

laki. Sedangkan jumlah pengajar yang ada di TK Dharma Wanita 4 

berjumlah 1 (satu) guru dan 1 (satu) kepala sekolah. Penelitian ini 

dilakukan di kelompok A dengan jumlah sebanyak 14 siswa yang terdiri 

dari 7 siswa laki-laki dan 7 siswa perempuan. 

1.2 Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada tahun ajaran 2013/2014. Adapun 

rincian waktu penelitian di siklus I sebagai berikut pada tanggal 12 Mei 

2014 kegiatan yang dilakukan mengenalkan angka 1-10 dan bermain lotto 

angka 1-5. Tanggal 14 Mei 2014 menyebutkan angka 1-10 dan bermain 

lotto angka 6-10. Tanggal 17 Mei 2014 menghitung jumlah gambar dan 

berain lotto angka 1-10. Rincian waktu penelitian di siklus II adalah 

sebagai berikut 10 Juni 2014 menuliskan angka 1-5 dipapan tulis dan 

bermain lotto angka 1-5. Tanggal 12 Juni 2014 meniti diatas papan sambil 

berhitung dan bermain lotto angka 6-10. Tanggal 13 Juni 2014 

memasukkan jumlah bendera ke dalam botol dan bermain lotto angka 1-

10.                         
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1.3 Kondisi Awal  Subyek Penelitian 

Pada awalnya pemahaman mengenal lambang bilangan di TK 

Dharma Wanita 4 Ngraji ini tergolong masih rendah. Hal ini dapat dilihat 

dari beberapa indikator yang harus dicapai siswa belum berhasil, misalnya 

dalam menunjukkan angka 1-10 dan mengurutkan angka 1-10. 

Berdasarkan pengamatan penulis, hal ini disebabkan cara 

pengenalan angka kepada anak masih kurang bervariasi, antara lain dalam 

memperkenalkan angka kepada anak, guru lebih banyak menggunakan 

media yang kurang menarik minat anak seperti guru hanya terpaku dengan 

majalah-majalah, tidak adanya Alat Permainan Edukatif (APE) yang 

menunjang proses pembelajaran mengenal angka dimana guru hanya 

terpaku pada papan huruf dan poster huruf yang ada di TK saja sehingga 

rasa ingin tahu anak tidak berkembang. Diperoleh data hasil pembelajaran 

sebelum dilakukan tindakan pembelajaran sebagai berikut: 

Tabel 4.1 
Tabel Observasi 

Pra Siklus Kemampuan Mengenal Lambang Bilangan 
Melalui Permainan Papan Lotto Angka 

di TK A Dharma Wanita 4 Ngraji 
Penilaian Jumlah anak Presentase 

BB 3 21,42% 

MB 5 35.72% 

BSH 6 42.86% 
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 Keterangan : 
BB: Belum Berkembang (anak tidak dapat melakukan kegiatan) 
MB: Mulai Berkembang (anak dapat melakukan kegiatan tapi masih 
dalam bimbingan guru) 
BSH: Berkembang Sasuai Harapan (anak dapat melakukan kegiatan 
dengan baik dan benar) 
 

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dideskripsikan bahwa anak yang 

belum berkembang sebanyak 3 anak (21.42 %) , anak yang mulai 

berkembang sebanyak 5 anak (35.72 %) dan anak yang berkembang sesuai 

harapan sebanyak 6 anak (42.86 %). Berikut jika di sajikan dalam 

diagram, dapat digambarkan seperti gambar 1 sebagai berikut: 

 

Diagram 4.1 

Diagram Hasil Observasi Pra Siklus I 
Kemampuan Mengenal Lambang Bilangan 

Melalui Permainan Papan Lotto Angka 
di TK A Dharma Wanita 4 Ngraji 

 

Data yang diperoleh pada pra siklus ini akan dijadikan bahan 

pertimbangan membuat perencanaan penelitian agar dapat meningkatkan 

kemampuan mengenal lambang bilangan anak kelompok A TK Dharma 

0

50

Sebelum tindakan

21,42
35,72 42,86

Belum Berkembang (BB) Mulai Berkembang (MB)

Berkembang Sesuai Harapan (BSH)
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Wanita 4 Ngraji semester II Tahun Pelajaran 2013/2014 menggunakan 

permainan Lotto Angka. 

1.4 Pelaksanaan Penelitian 

1.4.1 Pelaksanaan Siklus I 

Siklus I di laksanakan dalam 3x pertemuan yaitu pada hari 

Senin, Rabu, Sabtu, tanggal 12, 14, 17 Mei 2014 masing-masing 

selama 2 jam 30 menit. Pada siklus pertama peneliti melakukan 

mengenalan lambang bilangan melalui simbol-simbol, contohnya: 

angka 1 itu seperti tongkat, angka 2 itu seperti bebek, angka 3 itu 

seperti burung, angka 4 seperti kursi, angka 5 seperti perut gendut 

pakai topi, angka 6 seperti melengkung perut gendut, angka 7 

seperti cangkul, angka 8 seperti 2 telur ditumpuk, angka 9 seperti 

telur dikasih tongkat terbalik, angka 10 seperti tongkat sama donat. 

Lalu menyiapkan materi lambang bilangan, warna dan angka 

sederhana dengan indikator membilang/menyebut urutan bilangan 

minimal dari 1-5. Adapun kegiatan yang dilakukan selama proses 

pembelajaran pada siklus I meliputi empat tahap yaitu 

perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan/observasi, dan 

refleksi yang sesuai dengan tahap penelitian Kemmis & Mc 

Taggart (dalam Arikunto 2007). Langkah pelaksanaan siklus I akan 

diuraikan pada perencanaan tindakan mengenai apa yang 

diperlukan dan akan dilaksanan saat pembelajaran. Observasi 

dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan dari  rencana yang 
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telah dibuat, kemudian diuraikan refleksi berdasarkan hasil 

observasi. 

1. Tahap Perencanaan 

Pada siklus I, perencanaan penelitian tindakan kelas 

dimulai dari penyusunan Rencana Kegiatan Harian (RKH) yang 

memfokuskan pada materi pokok lambang bilangan, warna dan 

angka sederhana dengan indikator menyebut angka 1-5, 

menunjukkan angka minimal 1-5 dan membilang angka 1-5. 

Kemudian, guru membuat lotto angka dan menyiapkan peralatan 

yang akan digunakan dalam proses pembelajaran sehingga anak 

akan merasa senang dalam proses pembelajaran. Hal ini 

dimaksudkan agar dalam proses pembelajaran dapat berjalan 

dengan lancar. 

Tahap Perencanaan yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Menyamakan persepsi antara peneliti dengan guru tentang 

kemampuan mengenal lambang bilangan yang akan digunakan 

dalam kegiatan pembelajaran. Tahap ini peneliti mengemukakan 

langkah-langkah kegiatan mengenal lambang bilangan yaitu 

permainan Lotto Angka yang digunakan dalam pembelajaran. 

b. Peneliti dan guru menyusun rencana kegiatan harian yang 

dilaksanakan pada proses pembelajaran dengan langkah-langkah 

pembelajaran sebagai berikut: 
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1) Kegiatan mengenal lambang bilangan dengan lotto angka 

yang akan diberikan, tema dan alokasi waktu. Tema dan sub 

tema diambil dari program semester yang telah dibuat oleh 

guru. Pada siklus I ini, kompetensi yang dicapai tema yang 

digunakan adalah bendera. Pada aspek kegiatan mengenal 

lambang bilangan yaitu menghitung jumlah bendera yang 

ada di gambar. Pembelajaran dilakukan dalam 3 pertemuan. 

2) Menyatakan indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan 

pada siklus ini dibuat oleh peneliti. 

3) Menyusun RKH yang disesuaikan dengan kegiatan 

mengenal lambang bilangan yaitu permainan lotto angka. 

Setelah menentukan tema, waktu, kegiatan mengenal 

lambang bilangan yang akan diberikan, indikator 

keberhasilan, peneliti menyusun RKH sesuai dengan 

kegiatan permainan lotto angka. 

c. Menyiapkan alat dan bahan ajar yang sesuai dengan kegiatan 

mengenal lambang bilangan menggunakan permainan lotto 

angka. Setelah selesai menyusun RKH peneliti menyiapkan alat 

peraga yang akan digunakan pada siklus I. Alat peraga yang 

digunakan berupa papan lotto angka, lembar kerja (LK), gambar 

bendera dan kartu angka. 

2. Tahap Pelaksanaan 
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Awal dari pelaksanaan siklus I yang memfokuskan pada 

pemanfaatan lotto angka, guru mengkondisikan siswa. Hal ini 

dilakukan agar anak-anak TK memiliki kesiapan dalam mengikuti 

pembelajaran. Guru 

 memberikan apersepsi untuk mengkaitkan materi 

kemudian memberikan arahan dalam permainan lotto angka. Hal 

tersebut dimaksudkan agar anak-anak secara lebih mudah dapat 

diarahkan oleh guru sehingga guru mudah untuk mengamati proses 

pembelajaran dan mengoptimalkan pemanfaatan lotto angka, guru 

memberikan contoh cara bermain lotto angka kemudian guru 

memberikan kesempatan peserta didik untuk mengemukakan 

pendapat. 

a. Pertemuan 1 (Senin, 12 Mei 2014) 

Guru menyiapkan RKH (Rencana Kegiatan Harian) yang 

dipakai dalam proses pembelajaran. Setelah menyiapkan RKH 

guru menyiapkan alat peraga atau media yang digunakan untuk 

pembelajaran. Kemudian pembelajaran dimulai dari kegiatan 

awal yaitu berbaris, salam, absen, dan berdoa. Setelah berdoa 

guru memberikan apersepsi tentang tema pada hari itu dengan 

cara bercerita dan tanya jawab yang dilakukan dengan siswa. 

Pada kegiatan inti, guru menjelaskan tentang kegiatan apa 

saja yang akan dilakukan hari ini, pada hari pertama kegiatan 

yang dilakukan yaitu mengenal lambang bilangan sederhana 
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1,2,3,4,5 kemudian menunjukkan angka tersebut. Sebelum 

kegiatan dimulai guru memberikan contoh terlebih dahulu 

bagaimana cara bermain permainan tersebut. Selanjutnya guru 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk bermain 

permainan tersebut selama 20 menit. Usai bermain anak diajak 

untuk menceritakan kembali tentang kegiatan apa saja yang 

dilakukan. 

Pada RKH kegiatan akhir siswa diajak untuk mengulang 

kembali tentang mengenal lambang bilangan secara sederhana 

yang telah siswa sebutkan dalam kegiatan inti tadi dan guru 

membantu untuk mengingat kegiatan dilanjutkan dengan 

bernyanyi, berdoa mau pulang, salam dan pulang. 

b. Pertemuan II (Rabu, 14 Mei 2014) 

Guru menyiapkan RKH (Rencana Kegiatan Harian) yang 

dipakai dalam proses pembelajaran. Setelah menyiapkan RKH 

guru menyiapkan alat peraga atau media yang digunakan untuk 

pembelajaran. Kemudian pembelajaran dimulai dari kegiatan 

awal yaitu berbaris, salam, absen, dan berdoa. Setelah berdoa 

guru memberikan apersepsi tentang tema pada hari itu dengan 

cara bercerita dan tanya jawab yang dilakukan dengan siswa. 

Pada kegiatan inti guru menjelaskan tentang kegiatan apa 

saja yang akan dilakukan hari ini, pada hari kedua kegiatan yang 

dilakukan yaitu mengenal lambang bilangan sederhana 
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6,7,8,9,10 kemudian menunjukkan angka tersebut. Sebelum 

kegiatan dimulai guru memberikan contoh terlebih dahulu 

bagaimana cara bermain permainan tersebut. Selanjutnya guru 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk bermain 

permainan tersebut selama 20 menit. Usai bermain anak diajak 

untuk menceritakan kembali tentang kegiatan apa saja yang 

dilakukan. 

Pada RKH kegiatan akhir siswa diajak untuk mengulang 

kembali tetang mengenal lambang bilangan secara sederhana 

yang telah siswa sebutkan dalam kegiatan inti tadi dan guru 

membantu untuk mengingat kegiatan dilanjutkan dengan 

bernyanyi, berdoa mau pulang, salam dan pulang. 

c. Pertemuan III (Sabtu, 17 Mei 2014) 

Guru menyiapkan RKH (Rencana Kegiatan Harian) yang 

dipakai dalam proses pembelajaran. Setelah menyiapkan RKH 

guru menyiapkan alat peraga atau media yang digunakan untuk 

pembelajaran. Kemudian pembelajaran dimulai dari kegiatan 

awal yaitu berbaris, salam, absen, dan berdoa. Setelah berdoa 

guru memberikan apersepsi sedikit tentang tema pada hari itu 

dengan cara bercerita dan tanya jawab yang dilakukan dengan 

siswa. 

Pada kegiatan inti guru menjelaskan tentang kegiatan apa 

saja yang akan dilakukan hari ini, pada hari kedua kegiatan yang 
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dilakukan yaitu mengenal lambang bilangan 1-10 kemudian 

menunjukkan angka tersebut. Sebelum kegiatan di mulai guru 

memberikan contoh terlebih dahulu bagaimana cara bermain 

permainan tersebut. Selanjutnya guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk bermain permainan tersebut selama 20 

menit. Usai bermain anak diajak untuk menceritakan kembali 

tentang kegiatan apa saja yang dilakukan. 

Pada RKH kegiatan akhir siswa diajak untuk mengulang 

kembali tetang mengenal lambang bilangan secara sederhana 

yang telah ia sebutkan dalam kegiatan inti tadi dan guru 

membantu untuk mengingat kegiatan dilanjutkan dengan 

bernyanyi, berdoa mau pulang, salam dan pulang. 

3. Tahap Observasi 

Berdasarkan hasil pengamatan pada siklus I yang dilakukan 

oleh peneliti, bahwa interaksi siswa pada pembelajaran 

mengenalkan lambang bilangan dengan permainan lotto angka 

berlangsung cukup baik terlihat pada proses pembelajaran 

mengenal lambang bilangan menggunakan lotto angka siswa 

sangat senang dan antusias mengikuti pembelajaran dan rasa ingin 

tahu siswa mulai muncul dibandingkan dengan saat mengenalkan 

lambang bilangan menggunakan majalah atau poster angka. 

Pengamatan dilakukan dari siklus I yaitu pertemuan I, 

pertemuan II, dan  pertemuan III dengan mengisi lembar observasi 
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yang telah disediakan. Adapun instrumen yang digunakan ada 2 

yaitu : 

1) Lembar observasi kemampuan mengenal lambang bilangan 

anak melalui permainan lotto angka. Lembar ini digunakan 

untuk melihat kemampuan mengenal lambang bilangan anak 

dengan indikator yang ditulis dalam lembar observasi. 

2) Lembar Observasi guru terhadap kegiatan pembelajaran di 

kelas. Lembar ini digunakan untuk melihat kegiatan guru 

dalam menerapkan RKH. 

4. Refleksi  

Refleksi dilakukan sebagai kegiatan evaluasi dari 

pertemuan I, II, dan III pada siklus I sehingga dapat dibahas 

kekurangan dan kendala apa saja yang masih dihadapi. Tahap 

refeksi ini digunakan peneliti dan guru untuk menganalisis hasil 

tindakan yang dilakukan guru, analisis yang dilakukan mengenai 

berbagai hambatan, kekurangan ataupun kelemahan yang dialami 

guru selama pelaksanaan siklus I kemudian menemukan solusi 

untuk perbaikan disiklus berikutnya. 

Dari kegiatan pembelajaran siklus I yang telah 

dilaksanakan selama 3 pertemuan, guru dan anak melaksanakan 

kegiatan pembelajaran dengan baik. Anak terlihat senang 

mengikuti kegiatan mengenal lambang bilangan melalui permainan 

lotto angka. Tetapi masih terdapat anak yang kurang percaya diri 
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sehingga memerlukan bantuan dari guru. Adapun kendala yang 

muncul dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran siklus I 

adalah: 

1) Anak masih salah dalam menunjukkan angka yang disebutkan 

oleh guru sehingga anak tersebut harus dibantu dengan teman. 

2) Dalam memasukkan angka, anak sulit membedakan angka 6 

dan 9. 

Setelah mengetahui kendala yang dialami dalam 

pelaksanaan siklus I, Guru dan peneliti mendiskusikan solusi untuk 

memperbaiki pembelajaran di siklus II. Solusi yang telah dibuat 

adalah:  

1) Memberikan motivasi kepada anak bahwa anak bisa 

menunjukkan angka. 

2) Memberi kesempatan kepada anak untuk mencoba sendiri. 

3) Memberikan pujian kepada anak ketika anak berhasil saat 

menunjukkan angka. 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan pada siklus I 

siswa yang belum berkembang (BB) sebanyak 2 siswa (14,28%), 

siswa yang mulai berkembang (MB) sebanyak 8 siswa (57,15%) 

dan siswa yang berkembang sesuai harapan (BSH) sebanyak 4 

siswa (28,75%). Selanjutnya peneliti melakukan siklus II untuk 

mencapai indikator keberhasilan. 

5. Tahap perbaikan Perencanaan 
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Tahap perbaikan perencanaan digunakan peneliti dan guru 

setelah melalui tahap refleksi, perbaikan yang dilakukan adalah 

merevisi kesalahan dan kekurangan menjadi hambatan dalam 

siklus sebelumnya untuk menyusun rencana kegiatan harian yang 

lebih baik disiklus selanjutnya. 

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap perbaikan 

perencanaan ini mulai dengan menyusun rencana kegiatan harian 

mengenal angka yang akan dilaksanakan pada proses pembelajaran 

siklus II dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Menyamakan persepsi antara peneliti dengan guru tentang 

kemampuan mengenal lambang bilangan yang akan digunakan 

dalam kegiatan pembelajaran. Tahap ini peneliti mengemukakan 

langkah-langkah kegiatan mengenal lambang bilangan yaitu 

permainan lotto angka yang akan digunakan dalam 

pembelajaran 

2) Peneliti dan guru menyusun rencana kegiatan harian yang akan 

dilaksanakan pada proses pembelajaran dengan langkah-langkah 

pembelajaran sebagai berikut: 

a. Menyatakan kegiatan mengenal lambang bilangan permainan 

lotto angka yang akan diberikan, tema dan alokasi waktu. 

Tema dan sub tema diambil dari program semester yang telah 

dibuat oleh guru. Pada siklus II ini menggunakan tema tanah 

airku. Penelitian dilakukan dalam 3 pertemuan. 
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b. Menyatakan indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan 

pada siklus ini dibuat oleh peneliti 

c. Menyusun RKH yang disesuaikan dengan kegiatan mengenal 

lambang bilangan yaitu permainan lotto angka. Setelah 

menentukan tema, waktu, kegiatan motorik kasar yang akan 

diberikan, indikator keberhasilan, peneliti menyusun RKH 

sesuai dengan kegiatan permainan lottto angka. 

d. Menyiapkan alat dan bahan ajar yang sesuai dengan kegiatan 

mengenal lambang bilangan menggunakan permainan lotto 

angka. Setelah selesai menyusun RKH peneliti menyiapkan 

alat peraga yang akan digunakan pada siklus II. 

1.4.2 Pelaksanaan Siklus II 

Setelah selesai dengan tahap perbaikan perencanaan, 

tindakan pada siklus II baru dapat dilaksanakan. 

1. Tahap Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan merupakan implementasi kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan Rencana Kegiatan Harian (RKH) 

yang telah dibuat ditahap perbaikan perencanaan. Pelaksanaan 

tindakan pada siklus II ini terdiri dari 3 pertemuan. Adapun 

gambaran pelaksanaan pembelajaran sebagai berikut: 

a. Pertemuan I (Selasa, 10 Juni 2014) 

Guru menyiapkan RKH (Rencana Kegiatan Harian) 

yang dipakai dalam proses pembelajaran. Setelah 
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menyiapkan RKH guru menyiapkan alat peraga atau media 

yang digunakan untuk pembelajaran. Kemudian 

pembelajaran dimulai dari kegiatan awal yaitu berbaris, 

salam, absen, dan berdoa. Setelah berdoa guru memberikan 

apersepsi/pengantar tentang tema pada hari itu dengan cara 

bercerita dan tanya jawab yang dilakukan dengan siswa. 

Kemudian guru mengajak anak melakukan permainan angka 

yaitu dengan anak melakukan gerakan seperti burung garuda 

sambil anak berhitung. 

Pada kegiatan inti guru menjelaskan tentang kegiatan 

apa saja yang akan dilakukan hari ini, pada hari pertama 

kegiatan yang dilakukan yaitu mengenal lambang bilangan 

sederhana 1,2,3,4,5 kemudian menunjukkan angka tersebut. 

Sebelum kegiatan di mulai guru memberikan contoh terlebih 

dahulu bagaimana cara bermain permainan tersebut. 

Selanjutnya guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk bermain permainan tersebut selama 20 menit. Usai 

bermain anak diajak untuk menceritakan kembali tentang 

kegiatan apa saja yang dilakukan tadi. 

Pada RKH kegiatan akhir siswa diajak untuk 

mengulang kembali tetang mengenal lambang bilangan 

secara sederhana yang telah ia sebutkan dalam kegiatan inti 

tadi dan guru membantu untuk mengingat kegiatan 
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dilanjutkan dengan bernyanyi, berdoa mau pulang, salam dan 

pulang. 

b. Pertemuan II (Kamis, 12 Juni 2014) 

Guru menyiapkan RKH (Rencana Kegiatan Harian) 

yang dipakai dalam proses pembelajaran. Setelah 

menyiapkan RKH guru menyiapkan alat peraga atau media 

yang digunakan untuk pembelajaran. Kemudian 

pembelajaran dimulai dari kegiatan awal yaitu berbaris, 

salam, absen, dan berdoa. Sebelum siswa masuk kelas guru 

menyuruh anak berbaris di depan kelas, kemudian guru 

menyuruh anak untuk meniti di atas papan kemudian saat 

anak meniti diatas papan anak disuruh membilang angka 1-

10. Setelah kegiatan itu siswa duduk di dalam kelas lalu 

dilanjutkan dengan berdoa guru memberikan apersepsi 

sedikit tentang tema pada hari itu dengan cara bercerita dan 

tanya jawab yang dilakukan dengan siswa. 

Pada kegiatan inti guru menjelaskan tentang kegiatan 

apa saja yang akan dilakukan hari ini, pada hari kedua 

kegiatan yang dilakukan yaitu mengenal lambang bilangan 

sederhana 6,7,8,9,10 kemudian menunjukkan angka tersebut. 

Sebelum kegiatan di mulai guru memberikan contoh terlebih 

dahulu bagaimana cara bermain permainan tersebut. 

Selanjutnya guru memberikan kesempatan kepada siswa 
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untuk bermain permainan tersebut selama 20 menit. Usai 

bermain anak diajak untuk menceritakan kembali tentang 

kegiatan apa saja yang dilakukan. 

Pada RKH kegiatan akhir siswa diajak untuk 

mengulang kembali tetang mengenal lambang bilangan 

secara sederhana yang telah disebutkan dalam kegiatan inti 

tadi dan guru membantu untuk mengingat kegiatan 

dilanjutkan dengan bernyanyi, berdoa mau pulang, salam dan 

pulang. 

c. Pertemuan III (Jum’at, 13 Juni 2014) 

Guru menyiapkan RKH (Rencana Kegiatan Harian) 

yang dipakai dalam proses pembelajaran. Setelah 

menyiapkan RKH guru menyiapkan alat peraga atau media 

yang digunakan untuk pembelajaran. Kemudian 

pembelajaran dimulai dari kegiatan awal yaitu berbaris, 

salam, absen, dan berdoa. Setelah berdoa guru memberikan 

apersepsi sedikit tentang tema pada hari itu dengan cara 

bercerita dan tanya jawab yang dilakukan dengan siswa. 

Kemudian sebelum masuk kegiatan inti siswa bermain 

memasukkan bendera ke dalam botol sebanyak-banyaknya. 

Setelah memasukkan ke dalam botol siswa menghitung 

jumlah bendera tersebut. 
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Pada kegiatan inti guru menjelaskan tentang kegiatan 

apa saja yang akan dilakukan hari ini, pada hari ketiga 

kegiatan yang dilakukan yaitu mengenal lambang bilangan 1-

10 kemudian menunjukkan angka tersebut. Sebelum kegiatan 

di mulai guru memberikan contoh terlebih dahulu bagaimana 

cara bermain permainan tersebut. Selanjutnya guru 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk bermain 

permainan tersebut selama 20 menit. Usai bermain anak 

diajak untuk menceritakan kembali tentang kegiatan apa saja 

yang dilakukan. 

Pada RKH kegiatan akhir siswa diajak untuk 

mengulang kembali tetang mengenal lambang bilangan 

secara sederhana yang telah disebutkan dalam kegiatan inti 

tadi dan guru membantu untuk mengingat kegiatan 

dilanjutkan dengan bernyanyi, berdoa mau pulang, salam dan 

pulang. 

2. Tahap Observasi 

Berdasarkan hasil pengamatan pada siklus II yang 

dilakukan oleh peneliti, bahwa interaksi siswa saat pembelajaran 

mengenalkan lambang bilangan dengan permainan lotto angka 

berlangsung dengan baik terbukti pada saat proses pembelajaran 

mengenal lambang bilangan menggunakan permainan lotto angka 
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pada siklus II siswa lebih antusias dan bersemangat untuk 

mengikuti proses pembelajaran. 

Pengamatan dilakukan dari siklus I yaitu pertemuan I, 

pertemuan II, dan  pertemuan III dengan mengisi lembar observasi 

yang telah disediakan. Adapun instrumen yang digunakan ada 2 

yaitu : 

1) Lembar observasi kemampuan mengenal lambang bilangan 

anak melalui permainan lotto angka. Lembar ini digunakan 

untuk melihat kemampuan mengenal lambang bilangan anak 

dengan indikator yang ditulis dalam lembar observasi. 

2) Lembar Observasi guru terhadap kegiatan pembelajaran di 

kelas. Lembar ini digunakan untuk melihat kegiatan guru 

dalam menerapkan RKH. 

3) Refleksi 

Refleksi dilakukan sebagai kegiatan evaluasi dari 

pertemuan I, II, dan III pada siklus I sehingga dapat dibahas 

kekurangan dan kendala apa saja yang masih dihadapi. Tahap 

refeksi ini digunakan peneliti dan guru untuk menganalisis hasil 

tindakan yang dilakukan guru, analisis yang dilakukan mengenai 

berbagai hambatan, kekurangan ataupun kelemahan yang dialami 

guru selama pelaksanaan siklus II. 

Dari kegiatan pembelajaran siklus II yang telah 

dilaksanakan, guru dan anak melaksanakan pembelajaran dengan 
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baik. Dibandingkan dengan siklus sebelumnya, ketrampilan anak 

mengalami peningkatan yang lebih baik. Anak menjadi percaya 

diri dan dapat menyebutkan angka secara mandiri. Walaupun 

masih ada 1 anak yag kurang percaya diri dan belum dapat 

mengenal lambang bilangan secara mandiri. 

 

1.5 Hasil Penelitian 

1.5.1 Deskripsi Data Siklus I 

Penelitian tindakan kelas ini menggunakan permainan lotto 

angka untuk meningkatkan kemampuan mengenal lambang 

bilangan anak, peneliti hanya mengambil data kemampuan anak 

mengenal lambang bilangan anak melalui permainan lotto angka 

dan data observasi guru terhadap penerapan kegiatan pembelajaran 

di kelas. Kegiatan observasi dilakukan di setiap siklus. 

Data-data berikut ini diperoleh dari observasi kegiatan 

selama 1 siklus. Siklus I diikuti oleh 14 anak. Data yang pertama 

adalah tabel kemampuan mengenal lambang bilangan melalui 

permainan lotto angka. 
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Tabel 4.2 
Hasil Observasi Siklus I 

Kemampuan Mengenal Lambang Bilangan 
Melalui Permainan Papan Lotto Angka 

di TK Dharma Wanita 4 Ngraji 

Penilaian 

Pertemuan I Pertemuan II Pertemuan III 

Jumlah 

anak 

% Jumlah 

anak 

% Jumlah 

anak 

% 

BB 2 14.28 1 7.15 0 0 

MB 6 42.86 6 42.85 7 50.00 

BSH 6 42.86 7 50.00 7 50.00 

Keterangan : 

BB: Belum Berkembang (anak tidak dapat melakukan kegiatan) 
MB: Mulai Berkembang (anak dapat melakukan kegiatan tapi masih 
dalam bimbingan guru) 
BSH: Berkembang Sasuai Harapan (anak dapat melakukan kegiatan 
dengan baik dan benar) 

 

Berdasarkan data yang diperoleh, kenaikan presentase terletak pada 

indikator belum berkembang (BB), mulai berkembang (MB) dan 

berkembang sesuai harapan (BSH). Dalam siklus I memang anak belum 

dapat membedakan angka karena anak masih merasa bingung karena 

belum dapat membedakan antara angka 6 dengan angka 9. Bila disajikan 

dalam diagram, dapat digambarkan seperti diagram 2 sebagai berikut: 
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Diagram 4.2 
Diagram Hasil Observasi Siklus I 

Kemampuan Mengenal Lambang Bilangan 
Melalui Permainan Papan Lotto Angka 

di TK A Dharma Wanita 4 Ngraji 
 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan dengan lembar 

observasi siswa dari siklus I pertemuan III siswa yang belum berkembang 

(BB) sebanyak 0 siswa (0%), siswa yang mulai berkembang (MB) 

sebanyak 6 siswa (42,85%) dan siswa yang berkembang sesuai harapan 

(BSH) sebanyak 8 siswa (57,15%). Penelitian dapat dikatakan berhasil jika 

pada subjek penelitian telah mampu mengenal lambang bilangan 

menggunakan metode permainan lotto angka di TK A Dharma Wanita 4 

Ngraji jika 80 %. Jadi dapat disimpulkan 57,15% ≤ 75%, maka pada siklus 

I belum berhasil. 

1.5.2 Data Siklus II 

Data Siklus II tidak jauh berbeda dengan Siklus I. Seluruh 

anak kelompok A yang mengikuti pembelajaran siklus II. Data 

pertama yang diambil adalah data observasi kemampuan mengenal 

lambang bilangan melalui permainan lotto angka. Berikut tabel 

14,28 7,15 0

42,86 42,85 5042,86 50 50

0

50

100

P I P II P III

Belum Berkembang (BB) Mulai Berkembang (MB) Berkembang Sesuai Harapan (BSH)
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observasi kemampuan mengenal lambang bilangan melalui 

permainan lotto angka pada Siklus II. 

Tabel 4.3 
Hasil Observasi siklus II 

Kemampuan Mengenal Lambang Bilangan 
Melalui Permainan Papan Lotto Angka 

Di TK Dharma Wanita 4 Ngraji 

Berdasarkan data yang diperoleh, kenaikan presentase terletak pada 

indikator mulai berkembang (MB) dan bisa sesuai harapan (BSH). Dalam siklus II 

masih terdapat 2 anak yang belum dapat memenuhi indikator keberhasilan. Bila 

disajikan dalam diagram, dapat digambarkan seperti diagram 4.2 sebagai berikut: 

 

Gambar 4.3 
Diagram Hasil Observasi Siklus II 

Kemampuan Mengenal Lambang Bilangan 
Melalui Permainan Papan Lotto Angka 

0 0 0

35,72
21,42 14,28

64,28
78,58 85,72

0

50

100

P I P II P III

Belum Berkembang (BB) Mulai Berkembang (MB) Berkembang Sesuai Harapan (BSH)

Penilaian 

Pertemuan I Pertemuan II Pertemuan III 

Jumlah 

anak 

% Jumlah anak % Jumlah anak % 

BB 0 0 0 0 0 0 

MB 5 35.72 3 21.42 2 14.28 

BSH 9 64.28 11 78.58 12 85.72 
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Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan dengan lembar 

observasi siswa dari siklus II pertemuan III siswa yang belum berkembang 

(BB) sebanyak 0 siswa (0%), siswa yang mulai berkembang (MB) 

sebanyak 2 siswa (21,42%) dan siswa yang berkembang sesuai harapan 

(BSH) sebanyak 12 siswa (85,72%). Penelitian dapat dikatakan berhasil 

jika pada subjek penelitian telah mampu mengenal huruf menggunakan 

metode permainan kartu huruf bergambar di TK A Dharma Wanita 4 

Ngraji jika 80 %. Jadi dapat disimpulkan 87,75% ≥ 80%, maka pada siklus 

II dapat dikatakan berhasil. 

1.6 Pembahasan 

Setelah peneliti mengamati lebih lanjut ditemukan bahwa cara 

pengenalan lambang bilangan kepada anak masih kurang bervariasi, antara 

lain dalam memperkenalkan labang bilangan kepada anak, guru lebih 

banyak menggunakan media yang kurang menarik minat anak seperti guru 

hanya terpaku dengan majalah-majalah yang ada di TK. Pembelajaran 

yang menggunakan angka dilakukan dalam waktu yang singkat dan hanya 

dilakukan dengan diucapkan tidak menggunakan media. Sehingga 

membuat anak kurang tertarik dan merasa bosan. Pada saat guru 

memberikan tugas menebalkan angka anak hanya mengerjakannya pada 

buku mereka masing-masing. Tidak adanya Alat Permainan Edukatif 

(APE) yang menunjang proses pembelajaran mengenal lambang bilangan 

dimana guru hanya terpaku pada papan angka dan poster angka yang ada 

di TK saja sehingga rasa ingin tahu anak tidak berkembang. 
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Penelitian menggunakan permainan lotto angka bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan mengenal lambang bilangan pada anak. 

Disetiap tindakan yang dilaksanakan pun mengalami peningkatan. 

Peningkatan sebelum tindakan dan sesudah tindakan mengalami 

peningkatan yang baik. Peneliti menggunakan media permainan lotto 

angka karena saat penelitian pra siklus guru hanya menggunakan media 

majalah, buku tulisan dan poster angka. Sehingga tidak membuat menarik 

bagi anak dalam proses pembelajaran. Lalu peneliti menggunakan media 

lotto angka dan didukung juga dengan penelitian yang relevan. 

Hambatan yang dihadapi dalam kegiatan mengenal lambang 

bilangan melalui permainan lotto angka adalah pada awalnya siswa hanya 

terpaku pada LKS (Lembar Kerja Siswa), sehingga siswa tidak 

mendapatkan fasilitas Alat Permainan Edukatif (APE) yang menunjang 

proses pembelajaran mengenal angka, sehingga rasa ingin tahu anak tidak 

akan berkembang. Namun hal tersebut dapat diselesaikan dengan 

menggunakan permainan lotto angka dalam meningkatkan kemampuan 

mengenal lambang bilangan pada siswa di TK A Dharma Wanita 4 Ngraji. 

Berdasarkan data yang diperoleh melalui observasi pra siklus, 

siklus I dan siklus II membuktikan bahwa permainan lotto angka 

membantu guru menanamkan kegiatan mengenal lambang bilangan yang 

menarik dan bervariatif. 

Permainan lotto angka termasuk juga dengan permainan kartu 

angka bergambar (flashcard) atau turunan dari kartu angka bergambar. 
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Sesuai pada kajian teori ada pendapat dari Rahman dalam Susanto (2008) 

mengungkapkan bahwa dampak menggunaan flaschcard terhadap 

kemampuan berhitung permulaan, diantaranya anak mampu 

mengembangkan kemampuan kognitifnya dengan baik, anak memiliki 

konsep berhitung dengan baik dan anak dapat mengembangkan segenap 

potensi yang dimiliki sesuai dengan kemampuannya. 

Hasil penelitian kemampuan mengenal lambang bilangan melalui 

permainan lotto angka ini mendukung penelitian yang relevan sebelumnya 

yaitu penelitian dari Pantina Rahayu (2013), Sisca Asria Sukarelawanto 

dan Julianto (2014). Terbukti bahwa persentase dari lembar observasi 

siswa terus meningkat yaitu pada siklus pertama skor yang diperoleh pada 

pertemuan ke tiga adalah 57,15% sedangkan pada siklus kedua hasil yang 

didapatkan meningkat sebesar 87,75%. Dengan kata lain melalui 

permainan lotto angka dapat meningkatkan kemampuan mengenal lambang 

bilangan. 

 

 

 

 

 

 


