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ABSTRAK 
 

 

USWATUN HASANAH. NIM. 2014.3.2.00312, ”Efektivitas Permainan Ular 

Tangga dalam Mengenal Konsep Bilangan pada Anak Kelompok B di RA 

Nur Fadhilah Desa Wanasaba Lor Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon. 

 

Skripsi ini membahas tentang efektivitas permainan ular tanggan dalam 

meningkatkan kemampuan mengenal konsep bilangan pada anak kelompok B di 

RA Nur Fadhilah Desa Wanasaba Lor Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon 

Tahun Pelajaran 2017/2018. Kajiannya dilatarbelakangi oleh begitu pesatnya 

kemajuan sekolah di era modern ini. Setiap sekolah berlomba-lomba melakukan 

inovasi pembelajaran, sehingga anak didik tidak merasa bosan dalam mengikuti 

proses pembelajaran. Kebosanan dalam kelas merupakan salah satu penghambat 

dalam proses pembelajaran. Untuk itu, dengan disajikanannya permainan ular 

tanggga dalam mengenal konsep bilangan dapat mengatasi masalah kebosan anak. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan permainan ular 

tangga dalam meningkatkan kemampuan mengenal konsep bilangan anak 

kelompok B di RA Nur Fadhilah Desa Wanasaba Lor Kecamatan Talun 

Kabupaten Cirebon. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan 

metode eksperimen one group pretest-posttest design (menggambarkan perban-

dingan keadaan sebelum dan sesudah diberi perlakuan). Teknik pengumpulan data 

dengan menggunakan tes praktik untuk mendapatkan data tentang kemampuan 

mengenal konsep bilangan anak kelompok B di RA Nur Fadhilah Desa Wanasaba 

Lor Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon sebelum dan sesudah melakukan 

kegiatan permainan ular tangga (X1 dan X2). Teknik pengambilan sampelnya dengan 

cara cluster sampling, karena dari seluruh anak di RA Nur fadhilah tahun 

pelajaran 2017/2018 yang dijadikan sampel adalah anak kelompok B yang 

berjumlah 21 anak (responden). Data penelitian yang terkumpul kemudian 

dianalisis dengan menggunakan uji-t. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa permainan ular tangga terbukti 

efektif dalam meningkatkan kemampuan mengenal konsep bilangan anak 

kelompok B di RA Nur Fadhilah Desa Wanasaba Lor Kecamatan Talun 

Kabupaten Cirebon. Antara sebelum dan sesudah melakukan kegiatan permainan 

ular tangga terdapat perbedaan yang signifikan. Hal itu terbukti dari perhitungan 

nilai t-hitung yang lebih besar daripada nilai t-tabel, yaitu: 9,637 > 2,021. 

Penggunaan permainan ular tangga dalam proses pembelajaran diharapkan 

memberikan nilai tambah bagi anak di sekolah. Permainan ular tangga diharapkan 

dapat menarik minat dan motivasi anak dalam mengenal konsep bilangan. 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi pembelajaran yang dapat 

digunakan sebagai salah satu solusi dalam mengatasi masalah pembelajaran di 

sekolah, khususnya di RA Nur Fadhilah Desa Wanasaba Lor Kecamatan Talun 

Kabupaten Cirebon. 

 

Kata Kunci: Efektivitas, Permainan Ular Tangga dan Kemampuan Mengenal 

Konsep Bilangan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah suatu usaha sadar yang teratur dan sistematis, yang 

dilakukan oleh orang-orang yang diserahi tanggung jawab untuk 

mempengaruhi anak didik, agar mempunyai sifat-sifat dan tabiat sesuai 

dengan cita-cita pendidikan.
1
  

Pendidikan juga dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan secara 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran, 

agar anak didik secara aktif mampu mengembangkan potensi yang ada 

didalam dirinya untuk memliki kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian 

yang baik, pengendalian diri, berakhlak mulia, kecerdasan dan keterampilan 

yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
2
  

Memahami arti pendidikan sebagaimana telah dikemukakan di atas, 

maka dapat dikatakan bahwa peranan pendidikan dalam kehidupan pribadi, 

masyarakat, bangsa dan negara sangat penting. Hal itu disebabkan karena 

pendidikan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui 

pendidikan genarasi bangsa dapat dibentuk menjadi generasi yang unggul, 

yakni di samping menjadi generasi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, juga menjadi generasi yang berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 

demokratis dan bertanggung jawab. 

 

1 

1
  Hasan Basri,  Kapita Selekta Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 156 

2
 Depdiknas, Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, (Jakarta: Depdiknas, 2003), bab 1 pasal 1 
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Proses pendidikan sudah dimulai sejak manusia pertama di dunia, 

sampai berakhirnya kehidupan di dunia ini. Sebagiamana dikisahkan dalam 

al-Qur'an, bahwa pendidikan mulai berproses sejak Allah Swt. menciptakan 

nabi Adam as. di surga, dan Allah telah mengajarkan kepada beliau          

semua nama, yang oleh para Malaikat belum dikenal sama sekali. Hal itu 

dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 31, Allah Swt. berfirman: 

  

   

  

  

  

   

    

”Dia ajarkan kepada Adam nama-nama (benda) semuanya, kemudian Dia 

memperlihatkan kepada Malaikat, seraya Berfirman, ”Sebutkan kepada-Ku 

nama semua (benda) ini, jika kamu yang benar!” (QS. al-Baqarah: 31). 
3 

 

Berdasarkan penjelasan tafsir Al-Mishbah, ayat al-Qur’an di atas 

menjelaskan bahwa manusia dianugerahi Allah potensi untuk mengetahui 

nama atau fungsi dan karakteristik benda-benda, misalnya: fungsi api, fungsi 

angin dan sebagainya. Dia juga dianugerahi potensi untuk berbahasa. Sistem 

pengajaran bahasa kepada manusia (anak kecil) bukan dimulai dengan 

mengajarkan kata kerja, tetapi mengajarnya terlebih dahulu nama-nama. Ini 

papa, ini mama, itu mata, itu pena dan sebagainya. Itulah sebagian makna 

yang dipahami oleh para ulama dari “firman-Nya Dia mengajar Adam nama-

nama seluruhnya”.
4
 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan 

yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang 

3
 Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Surabaya: Tri Karya, 2004), h. 6 

4 
Quraish Shihab, ”Tafsir Al-Misbah”, 2018, h. 2, (http://quraishshihab.blogspot. 

co.id/2013/06/ tafsir- al-mishbah-surat-al-baqarah-ayat-31.html) 
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dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu 

pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, agar anak memiliki 

kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
5
  

Adapun tujuan utama dari pendidikan anak usia dini adalah 

memberikan pengalaman dan kesempatan yang akan membantu penguasaan 

kemampuan pada semua aspek perkembangan untuk mempertinggi 

kesempatan berhasil ketika anak memasuki jenjang pendidikan formal 

selanjutnya. 

Raudatul Athfal (RA) merupakan salah satu bentuk pendidikan formal 

bagi anak usia dini, usia antara empat hingga enam tahun yang berada di 

bawah naungan Departemen Agama. Lembaga pendidikan tersebut  

menyelanggarakan berbagai bidang pengembangan pembiasaan yang 

meliputi: moral, nilai-nilai agama, sosial, emosional dan kemandirian. Di 

samping itu terdapat kemampuan dasar yang perlu dikembangkan dan harus 

dimiliki oleh anak RA, seperti: kemampuan bahasa, kognitif, fisik/motorik, 

dan seni. 

Pengembangan kemampuan kognitif bagi anak RA bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir anak. Pada pengembangan kemampuan 

tersebut, anak RA diharapkan dapat mengenal konsep sains dan matematika 

sederhana yang diperoleh melalui kegiatan mengenal konsep bilangan, 

membilang, mengelompokkan, mengurutkan dan berhitung. 

Kegiatan pembelajaran matematika pada anak diorganisir secara 

terpadu melalui tema-tema pembelajaran yang paling dekat dengan konteks 

5
  Imam Musbikin, Buku Pintar PAUD, (Jogjakarta: Laksana, 2010), h. 35-36 
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kehidupan anak dan pengalaman-pengalaman riil. Guru dapat menggunakan 

permainan dalam pembelajaran yang memungkinkan anak dapat bekerja dan 

belajar secara individual, kelompok dan juga klasikal. Penggunaan permainan 

pada kegiatan pembelajaran matematika anak usia dini, khususnya dalam 

mengenal konsep bilangan bertujuan untuk mengembangkan pemahaman 

anak terhadap bilangan dan operasi bilangan dengan benda-benda kongkrit 

sebagai pondasi yang kokoh pada anak untuk mengembangkan kemampuan 

matematika pada tahap selanjutnya. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan di RA Nur Fadhilah Desa 

Wanasaba Lor Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, pada anak kelompok B 

ditemukan masalah pembelajaran yang berupa rendahnya kemampuan anak 

dalam mengenal konsep bilangan. Hal itu terbukti dari 21 anak, yang sudah 

mengenal konsep bilangan hanya 5 anak (24%) sedangkan 16 anak (76%) 

lainnya belum mengenal konsep bilangan. 

Setelah diteliti lebih lanjut, ternyata dalam proses pembelajaran 

tersebut guru masih menggunakan metode drill dan praktek-praktek paper-

pencil test (guru memberikan perintah kepada anak agar mengambil majalah 

dan pensil masing-masing. Selanjutnya guru memberikan contoh kepada anak 

untuk menghitung jumlah benda yang terdapat pada majalah dan mengisinya 

dengan angka yang sesuai dengan jumlah benda tersebut pada kolom yang 

telah disediakan. Setelah anak mengerti, guru menyuruh anak untuk 

mengerjakannya sendiri). Hal itu menyebabkan kejenuhan dan kebosanan 
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pada anak, karena proses pembelajaran tersebut tidak dipadukan dengan 

permainan yang menyenangkan dan menarik perhatian anak. 

Keadaan tersebut membutuhkan solusi untuk mengatasinya, salah 

satunya adalah dengan penggunaan permainan ular tangga. Ular tangga 

adalah permainan papan untuk anak-anak yang dimainkan oleh dua anak atau 

lebih. Papan permainan ini dibagi dalam kotak-kotak kecil dan diberi 

beberapa kotak digambar sejumlah tangga atau ular yang menghubungkannya 

dengan kotak lain.  

Dunia anak adalah dunia bermain. Melalui permainan, semua aspek 

perkembangan anak dapat ditingkatkan. Dengan bermain, anak dapat 

berekspresi dan bereksplorasi untuk memperkuat hal-hal yang sudah 

diketahui dan menemukan hal-hal baru. Melalui permainan juga anak-anak 

dapat mengembangkan semua potensinya secara optimal, baik potensi fisik 

maupun mental, intelektual dan spiritual. Oleh sebab itu, bermain bagi anak 

RA merupakan jembatan bagi berkembangnya semua aspek. 

Permainan ular tangga dapat mengefektifkan pelaksanaan proses 

pembelajaran. Hal itu sebagaimana diungkapkan oleh Zoltan P. Dienes 

seorang ilmuan matematika yang mengajarkan ilmu matematika dengan 

menggunakan permainan. Menurut Dienes, tiap-tiap konsep atau prinsip 

dalam matematika yang disajikan dalam bentuk kongkret akan dapat 

dipahami dengan baik. Ini mengandung arti jika benda-benda atau objek-

objek dalam bentuk permainan, akan sangat berperan bila dimanipulasi 

dengan baik dalam pembelajaran matematika. Oleh karena itu, agar dapat 
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mengembangkan konsep bilangan pada anak anak RA harus dilakukan secara 

bertahap dan dalam jangka waktu yang tidak sebentar, serta dibutuhkan media 

permainan yang kongkrit untuk membantu proses pembalajaran mengenal 

konsep bilangan.
6
 
 

Alasan digunakannya  permainan ular tangga dalam penelitian ini 

adalah karena permainan ini dianggap memudahkan anak untuk mengingat 

materi pembelajaran yang diajarkan. Permainan ini juga dapat menimbulkan 

kesan dihati anak, sehingga anak tidak mudah melupakan proses 

pembelajaran yang telah dilaluinya. 

Pelaksanaan proses pembelajaran yang ditunjang dengan permainan 

ular tangga diasumsikan pembelajarannya lebih efektif, sehingga dapat 

meningkatkan kemampuan mengenal konsep bilangan anak. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti perlu melakukan 

penelitian dengan judul, ”Efektivitas Permainan Ular Tangga dalam 

Mengenal Konsep Bilangan pada Anak Kelompok B di RA Nur Fadhilah 

Desa Wanasaba Lor Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah dalam penelitian 

ini dapat diidentifikasi sebagia berikut: 

1. Proses pembelajarannya masih menggunakan metode konvensional. 

2. Tidak ditunjang dengan permainan yang menarik. 

3. Kurangnya kreativitas guru dalam pembelajaran. 

4. Kurangnya perhatian dan semangat belajar anak. 
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5. Rendahnya kemampuan anak dalam mengenal konsep bilangan. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada rendahnya 

kemampuan mengenal konsep bilangan anak kelompok B di RA Nur 

Fadhilah Desa Wanasaba Lor Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon. Masalah 

tersebut didekati dengan permainan ular tangga. 

D. Rumusan Masalah 

Mengacu pada latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan 

pembatasan masalah di atas, rumusan masalahnya adalah ”Apakah terdapat 

perbedaan kemampuan mengenal konsep bilangan anak kelompok B di RA 

Nur Fadhilah Desa Wanasaba Lor Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon 

antara sebelum dan sesudah melakukan kegiatan permainan ular tangga?” 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, pertanyaan penelitiannya 

adalah sebagai berikut: 

1. Seberapa baik kemampuan mengenal konsep bilangan anak kelompok B di 

RA Nur Fadhilah Desa Wanasaba Lor Kecamatan Talun Kabupaten 

Cirebon sebelum melakukan kegiatan permainan ular tangga? 

2. Seberapa baik kemampuan mengenal konsep bilangan anak kelompok B di 

RA Nur Fadhilah Desa Wanasaba Lor Kecamatan Talun Kabupaten 

Cirebon sesudah melakukan kegiatan permainan ular tangga? 

3. Seberapa besar perbedaan kemampuan mengenal konsep bilangan anak 

kelompok B di RA Nur Fadhilah Desa Wanasaba Lor Kecamatan Talun 

6
 Nyimas Aisyah, dkk., Pengembangan Pembelajaran Matematika SD, (Dirjen 

Dikti, Depdiknas, 2008) 
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Kabupaten Cirebon antara sebelum dan sesudah melakukan kegiatan 

permainan ular tangga? 

E. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, tujuan dari penelitian ini 

yaitu: 

1. Untuk memperoleh data tentang kemampuan mengenal konsep bilangan 

anak kelompok B di RA Nur Fadhilah Desa Wanasaba Lor Kecamatan 

Talun Kabupaten Cirebon sebelum melakukan kegiatan permainan ular 

tangga. 

2. Untuk memperoleh data tentang kemampuan mengenal konsep bilangan 

anak kelompok B di RA Nur Fadhilah Desa Wanasaba Lor Kecamatan 

Talun Kabupaten Cirebon sesudah melakukan kegiatan permainan ular 

tangga permainan ular tangga. 

3. Untuk meperoleh data tentang perbedaan kemampuan mengenal konsep 

bilangan anak kelompok B di RA Nur Fadhilah Desa Wanasaba Lor 

Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon antara sebelum dan sesudah 

melakukan kegiatan permainan ular tangga permainan ular tangga. 

F. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk membuktikan 

kebenaran teori tentang efektivitas permainan ular tangga dalam mengenal 

konsep bilangan pada anak RA. 

2. Kegunaan Praktis  
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a. Bagi anak, dapat meningkatkan kemampuan mengenal konsep bilangan 

anak kelompok B di RA Nur Fadhilah Desa Wanasaba Lor Kecamatan 

Talun Kabupaten Cirebon. Disamping itu, dapat memberikan 

pengalaman belajar yang berbeda dari kegiatan belajar sebelumnya, 

lebih menarik dan menyenangkan. 

b. Bagi guru, menambah pengetahuan serta mengembangkan  kemampuan 

guru dalam menggunakan permainan yang lebih menarik dan 

menyenangkan, sehingga tercipta suasana pembelajaran yang kondusif. 

c. Bagi sekolah, dapat dijadikan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu 

pendidikan dengan permainan yang tepat dan optimal, sehingga 

hasilnya bisa dijadikan sebagai contoh untuk sekolah-sekolah yang lain. 

d. Bagi peneliti, penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan untuk 

pengembangan kemampuan mengenal konsep bilangan ditingkat lain. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Deskripsi Teoretik 

1. Definisi Efektivitas 

Efektivitas (kata benda) berasal dari kata dasar efektif (kata sifat). 

Pengertian efektivitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

adalah daya guna atau ada kesesuaian dalam suatu kegiatan antara 

seseorang yang melaksanakan tugas dengan tujuan yang ingin dicapai.
1 

Efektivitas pembelajaran adalah menghasilkan belajar yang ber-

manfaat dan bertujuan bagi anak didik melalui prosedur pembelajaran 

yang tepat.
2
 Efektivitas pembelajaran seringkali diukur dengan tercapainya 

tujuan pembelajaran atau ketepatan dalam mengelola suatu situasi. 

Efektivitas merupakan usaha yang membuahkan hasil atau 

menghasilkan belajar yang bermanfaat dan bertujuan bagi anak didik, 

melalui pemakaian prosedur yang tepat.
3 

Berdasarkan ketiga pendapat di atas dapat dipahami bahwa 

efektivitas merupakan kesesuaian antara tujuan dengan hasil yang dicapai. 

Kaitan dengan efektivitas permainan berarti ada kesesuaian antara tujuan 

dari sebuah permainan dengan hasil yang didapat. Dalam arti, pencapaian 

hasil yang diperoleh, sesuai dengan indikator-indikator permainan yang 

telah ditetapkan. 

 

 

10 

1 
Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Depdiknas, 2003), h. 284 

2 
Yusufhadi Miarso, Menyemai Benih Teknologi Pendidikan, (Jakarta: Pranada 

Media, 2004), h. 516 
3 

Astim Riyanto,  Proses Belajar Mengajar Efektif di Perguruan Tinggi, 

(Bandung: Yapemdo, 2003), h. 6  
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2. Permainan 

a. Pengertian Permainan 

Permainan adalah proses aktivitas fisik atau psikis yang 

menyenangkan dan menggembirakan”.
3
 Permainan merupakan berbagai 

kegiatan yang dirancang dengan maksud agar anak dapat meningkatkan 

beberapa kemampuan tertentu berdasarkan pengalaman belajar.
4 

Berdasarkan kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

permainan merupakan aktivitas fisik atau psikis yang menyenangkan 

dan menggembirakan bagi anak yang sangat berpengaruh terhadap 

seluruh aspek perkembangan yang meliputi: nilai-nilai moral dan 

agama, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional dan seni. 

Permainan bagi anak merupakan suatu aktivitas yang sangat 

menyenangkan, menimbulkan kegembiraan serta sebagai tempat 

mengekspresikan apa yang dirasakan. Anggapan yang kurang bijaksana 

kalau ada orang tua yang berpendapat bahwa terlalu banyak bermain 

membuat anak menjadi malas dan bodoh. Beberapa ahli psikologi 

mengatakan bahwa permainan sangat berpengaruh terhadap perkem-

bangan jiwa anak. 

b. Manfaat Permainan Bagi Anak 

Cara belajar yang baik, salah satunya adalah dalam suasana 

tanpa tekanan dan paksaan. Cara belajar yang paling menyenangkan 

adalah sambil bermain. Teknik mengajar dengan permainan sangat 

3
 Hurlock, “Pengertian Permainan”, 2018, h. 1, (https://www.paud.id/2015/ 

09/pengertian-permainan.html) 
4
 Conny R. Semiawan, Pengertian Permainan, 2018, h.1, (https://www.paud. 

id/2015/09/19-pengertian-permainan.html) 
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efektif untuk menjelaskan suatu pengertian yang bersifat abstrak dan 

konsep yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. 

Permainan mempunyai manfaat yang besar bagi perkembangan 

anak. Manfaat tersebut antara lain yaitu:  

1) Dapat menyeimbangkan motorik kasar (seperti: berlari, melompat 

atau duduk) dan motorik halus (seperti: menulis, menyusun gambar 

atau balok, menggunting, dll). 

2) Dapat mengembangkan otak kanan. Melalui permainan, fungsi kerja 

otak kanan dapat dioptimalkan karena bermain dengan teman sebaya 

sering kali menimbulkan keceriaan bahkan pertengkaran.  

3)  Dapat mengembangkan pola sosialisasi dan emosi anak.   

4) Dapat menumbuhkan nilai saling menghargai, saling memberi dan 

saling menerima. 

5) Sebagai ajang untuk berlatih merealisasikan rasa dan sikap percaya 

diri, mempercayai orang lain, kemampuan bernegosiasi dan 

memecahkan masalah.
5
  

Begitu banyak manfaat dari permainan, selain sebagaimana 

telah disebutkan di atas, permainan juga dapat dijadikan sebagai 

wahana anak untuk berimajinasi dan mengeluarkan ide-ide yang 

tersimpan di dalam dirinya. Anak mengekspresikan pengetahuannya 

tentang dunia dan sekaligus bisa mendapatkan pengetahuan baru 

melalui permainan. Kreativitas anak juga semakin berkembang melalui 

permainan. 

5
  Imam Musbikin, BukuPintar PAUD, (Jogjakarta: Laksana, 2010), h. 92-94 



13 
 

Permainan akan memberi kesempatan untuk belajar menghadapi 

situasi kehidupan pribadi sekaligus memecahkan masalah.
6
 

Kepercayaan merupakan modal dalam membina sebuah hubungan, 

termasuk hubungan pertemanan anak kecil. Kepercayaan juga dapat 

menjadi motivasi untuk memecahkan masalah, karena tanpa itu, 

masalah tidak akan pernah benar-benar selesai dan sebuah hubungan 

menjadi tidak langgeng. 

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permainan Anak 

Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi permainan anak. 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi permainan anak, adalah 

kesehatan, intelegensi, jenis kelamin, lingkungan dan status sosial 

ekonomi.
7 

1) Kesehatan. Anak-anak yang sehat mempunyai banyak energi untuk 

bermain dibandingkan dengan anak-anak yang kurang sehat, 

sehingga anak-anak yang sehat menghabiskan banyak waktu untuk 

bermain. 

2) Intelegensi. Anak-anak yang cerdas lebih aktif dibandingkan dengan 

anak-anak yang kurang cerdas. Anak-anak cerdas lebih menyenangi 

permainan yang bersifat intelektual. 

3) Jenis kelamin. Anak perempuan lebih sedikit melakukan permainan 

yang menghabiskan banyak energi, seperti: memanjat, berlari, dll. 

6
  Imam Musbikin, BukuPintar PAUD, (Jogjakarta: Laksana, 2010), h. 113 

7
 Ibid, 86 – 87  
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4) Lingkungan. Anak yang dibesarkan di lingkungan yang kurang 

menyediakan peralatan, waktu dan ruang bermain bagi anak akan 

menimbulkan aktivitas bermain anak berkurang. 

5) Status sosial ekonomi. Anak yang dibesarkan di lingkungan keluarga 

yang status sosial ekonominya tinggi lebih banyak tersedia alat-alat 

permainan yang lengkap dibandingkan dengan anak-anak yang 

dibesarkan di keluarga yang status sosial ekonominya rendah. 

c. Jenis-Jenis Permainan 

Permainan bagi anak usia dini banyak jenisnya, yang dapat 

dimanfaatkan oleh guru maupun orang tua dalam membantu anak 

mencapai perkembangan yang optimal.  

Secara garis besar, Imam Musbikin mengelompokkan 

permainan ke dalam tiga jenis permainan, yaitu: permainan aktif, 

permainan pasif dan permainan fantasi.
8
 

Permainan aktif adalah permainan yang melibatkan seluruh 

indera dan anggota tubuhnya bergerak secara aktif. Contohnya seperti: 

bermain drama, bermain musik, bermain sepak bola, bola voli, dan 

mengoleksi sesuatu. 

Permainan pasif adalah permainan yang tidak melibatkan 

banyak gerakan tubuh anak, tetapi hanya melibatkan sebagian indera 

saja terutama pendengaran dan penglihatan. Contohnya seperti: 

membaca, mendengarkan radio dan menonton televisi.  

8
  Imam Musbikin,  Buku Pintar PAUD, (Jogjakarta: Laksana, 2010), h. 89-91 
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Permainan fantasi adalah permainan imajinasi yang diciptakan 

sendiri oleh anak dalam dunia anak-anak, misal: anak kecil berbicara 

sendiri ketika bermain boneka. Hal itu merupakan fantasi dan imajinasi 

anak terkait dengan tokoh yang dimainkan melalui boneka. 

Permainan ular tangga termasuk dalam permainan aktif,  karena 

dalam kegiatan permainan ular tangga, anak dapat bergerak bebas, 

melempar dadu dan menggerakkan bidak dengan hati riang dan 

gembira. 

3. Ular Tangga 

a. Pengertian Permainan Ular Tangga 

Ular tangga adalah permainan papan untuk anak-anak yang 

dimainkan oleh dua orang atau lebih. Papan permainan dibagi dalam 

kotak-kotak kecil dan dibeberapa kotak digambar sejumlah “tangga” 

atau “ular” yang menghubungkannya dengan kotak lain. Permainan ini 

diciptakan pada tahun 1870. Tidak ada papan permainan standar dalam 

ular tangga, setiap orang dapat menciptakan papan mereka sendiri 

dengan jumlah kotak, ular dan tangga yang berlainan. Setiap pemain 

mulai dengan bidaknya dikotak pertama secara bergiliran melemparkan 

dadu. Bidak dijalankan sesuai dengan jumlah mata dadu yang muncul. 

Bila pemain mendarat diujung bawah sebuah tangga, dapat langsung 

pergi ke ujung tangga yang lain. Bila mendarat di kotak ular, harus 

turun ke kotak di ujung bawah ular.
9 

9
 Wikipedia, Permainan Ular Tangga, 2018, h. 1, (https://id.wikipedia.org/ 

wiki/ular-tangga. html) 
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Lebih jelasnya mengenai gambar permainan ular tangga dapat 

dilihat pada lampiran 6. 

b. Tujuan dan Manfaat Permainan Ular Tangga 

Tujuan permainan ular tangga adalah untuk memotivasi belajar 

anak agar senantiasa mempelajari atau mengulang kembali materi 

pembelajaran yang telah dipelajari sebelumnya yang nantinya akan diuji 

melalui permainan, sehingga terasa menyenangkan bagi anak.  

Penggunaan permainan ular tangga dilakukan secara bertahap, 

yaitu dari kegiatan yang tergolong mudah, sedang, dan sulit. Permainan 

ular tangga yang dipersiapkan pun harus bervariasi, disesuaikan dengan 

kemampuan anak. 

Adapun manfaat dari kegiatan permainan ular tangga bagi anak 

di antaranya yaitu: (1) anak mengenal istilah menang dan kalah dalam 

permainan, (2) anak belajar bekerja sama dan sabar dalam menunggu 

giliran main, (3) mengembangkan imajinasi anak dalam mengingat 

peraturan permainan, (4) merangsang anak untuk belajar pra-

matematika yaitu saat menghitung langkah pada permainan ular tangga 

dan menghitung titik-titik yang terdapat pada dadu, dan (5) anak  dapat 

belajar memecahkan masalah. 

c. Teori Belajar yang Melandasi Permainan Ular Tangga 

Teori belajar yang melandasi atau mendukung permainan ular 

tangga adalah teori konstruktivisme dengan tokohnya adalah Vigotsky.  

Vigotsky adalah seorang psikolog dari Rusia yang berpendapat bahwa 
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“Pengetahuan dibangun secara sosial, dalam pengertian bahwa siswa 

yang terlibat dalam interaksi sosial akan memberikan kontribusi dan 

membangun bersama makna suatu pengetahuan. Dengan demikian 

proses yang terjadi akan beragam sesuai dengan konteks kulturnya”.
10

 

Proses dan konteks kultur yang beragam juga menghasilkan 

belajar yang beragam pula. Sebagai contoh, kita mengamati bagiamana 

anak-anak kita mempelajari suatu konsep dalam modus tertentu. 

Sebelum media visual banyak digunakan, anak-anak mempelajari nilai 

nilai yang berlaku melalui apa yang didengar dari orang lain. Sebelum 

tidur, ayah atau ibu akan menceritakan cerita yang memuat pengajaran 

kepada anak-anak, dan dalam kesempatan itu anak akan bertanya 

tentang mengapa demikian? apa yang terjadi dan sebagainya.  

Dalam masyarakat modern dewasa ini, pada umumnya orang tua 

hampir tidak punya waktu untuk bercerita kepada anak. Anak lebih 

mengandalkan tayangan TV (yang didengar dan dilihat) untuk 

membentuk pemahaman tentang nilai-nilai tertentu. Kemungkinan 

besar, pemahaman anak terhadap sesuatu nilai sebagai hasil belajar 

tidak sama melalui kedua proses yang berbeda tersebut. 

Menurut perspektif teori ini, suatu pengetahuan dibangun sendiri 

oleh anak dengan menggunakan pengalaman dan unsur struktur kognitif 

yang sudah dimiliki. Oleh sebab itu, teori ini mengharuskan anak untuk 

bersikap aktif dalam mengembangkan gagasan atau konsep baru 

10
 Sulaiman, Belajar dan Pembelajaran, (Cirebon: STAI BBC, 2011), h. 91 

 



18 
 

berdasarkan analisis dan pemikiran ulang terhadap pengetahuan yang 

diperoleh pada masa lalu dan masa kini. 

Kaitan dengan teori belajar konstruktif, agar proses 

pembelajaran berjalan lancar dan bermakna, maka dibutuhkan adanya 

kreativitas guru dalam menyelenggarakan proses pembelajaran di kelas. 

Guru harus menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, yang di 

dalamnya terdapat sesuatu yang bermakna. Untuk menciptakan suasana 

belajar yang menyenangkan tersebut, guru menggunakan permainan 

sebagai medianya. Dari media permainan tersebut selain adanya 

suasana yang menyenangkan, ada pula sesuatu yang bermakna yaitu 

pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman langsung secara nyata.
 

d. Kelebihan dan Kekurangan Permainan Ular Tangga 

Penggunaan permainan ular tangga dalam proses pembelajaran 

dan perkembangan anak memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan 

permainan ular tangga di antaranya yaitu: (1) permainan ular tangga 

dapat dipergunakan dalam proses pembelajaran karena kegiatan ini 

menyenangkan sehingga anak tertarik untuk belajar sambil bermain,  

(2) anak dapat berpartisipasi langsung dalam proses pembelajaran,           

(3) permainan ular tangga dapat dipergunakan untuk membantu semua 

aspek perkembangan anak, salah satunya mengembangkan kecerdasan 

logika metematika, (4) permainan ular tangga dapat merangsang anak 

belajar memecahkan masalah sederhana tanpa disadari oleh anak, dan 

(5) permainan ular tangga dapat dilakukan di dalam dan di luar kelas.
11

 

11
 Pratiwi Citra Anjani, 2018, h.1, (http://pracitra.blogspot.co.id/2012/11/me-

dia-pembelajaran-permainan-ular-tangga.html) 
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Adapun kekurangan dari permainan ular tangga yaitu: (1) 

diperlukan banyak waktu untuk menjelaskan tata cara dan peraturan 

dalam permainan ini, dan (2) ketidakpahaman anak terhadap aturan 

main permainan ini dapat menimbulkan kericuhan.
12 

Mengantisipasi kekurangan dari pelaksanaan permainan ular 

tangga, sebagai guru sebagai penyelenggara proses pembelajaran 

hendaknya dapat mengemas permainan tersebut sedemikian rupa, 

sehingga waktu yang dibutuhkan dalam permainan ular tangga tidak 

melebihi waktu jam pelajaran yang telah ditetapkan. Di samping itu, 

memberikan penjelasan yang sesederhana mungkin namun jelas  kepada 

anak mengenai peraturan permainan ular tangga. 

e. Langkah-Langkah Permainan Ular Tangga 

Permainan ular tangga dapat berjalan lancar, apabila setiap 

pemain (anak) memahami langkah-langkah permainan. Langkah-

langkah kegiatan permainan ular tangga adalah sebagai berikut: 

1) Guru mengkondisikan anak sebelum proses pembelajaran dimulai, 

kemudian membagi anak-anak ke dalam 4 kelompok, tiap-tiap 

kelompok beranggotakan 5 anak. 

2) Untuk memfokuskan perhatian anak, guru mengajak anak bernyanyi 

dan bermain tepuk sebelum permainan dimulai. 

3) Guru mengenalkan papan ular tangga beserta kelengkapan 

kelengkapan yang dibutuhkan kepada anak, sekaligus menjelaskan 

tata cara permainan ular tangga. 

12
 Pratiwi Citra Anjani, 2018, h. 2, (http://pracitra.blogspot.co.id/2012/11/me-

dia-pembelajaran-permainan-ular-tangga.html) 
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4) Kelompok 1 mendapat giliran pertama untuk memainkan permainan 

ular tangga, sementara 3 kelompok lainnya diberi tugas seperti: 

mengurutkan bilangan, menghubungkan suatu bilangan dengan 

benda-benda yang jumlahnya sama dengan bilangan tersebut dan 

bermain ular tangga dengan kelompoknya masing-masing.  

5) Setelah kelompok 1 menyelesaikan permainannya, kemudian 

kelompok 2 yang mendapat giliran main, sementera itu kelompok 1 

mengerjakan tugas sebagaimana yang telah ditugaskan kepada 

kelompok 2, 3 dan 4. 

6) Begitu seterusnya hingga semua kelompok mendapat giliran 

memainkan permainan ular tangga.  

7) Bagi kelompok yang telah menyelesaikan permainannya dengan 

baik, diberikan reward berupa bintang dan tepuk tangan. 

8) Guru menyimpulkan pembelajaran dengan bersama-sama anak 

menyebutkan angka yang tertera pada kartu angka yang ditunjukkan 

oleh guru. 

9) Guru memberikan tes lisan kepada tiap-tiap anak dengan cara 

menanyakan kepada anak angka berapa yang tertera pada kartu 

angka yang ditunjuk oleh guru. 

f. Kaitan Permainan Ular Tangga dengan Mengenal Konsep Bilangan 

Mengenal konsep bilangan 1-20 merupakan salah satu 

kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh anak RA kelompok B yang 

berada pada rentang usia 5-6 tahun. Berbagai macam cara dilakukan 
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oleh guru dalam meningkatkan kemampuan tersebut, seperti peng-

gunaan permainan ular tangga dalam proses pembelajaran. 

Kaitan permainan ular tangga dengan mengenal konsep bilangan 

adalah didasarkan pada teori Dienes. Zoltan P. Dienes adalah seorang 

ilmuan Matematika yang memusatkan perhatian pada cara-cara 

pengajaran terhadap siswa.  

Tiap-tiap konsep atau prinsip dalam matematika yang disajikan 

dalam bentuk yang konkret akan dapat dipahami dengan baik.
13

 Ini 

mengandung arti bahwa jika benda-benda atau objek-objek dalam 

bentuk permainan akan sangat berperan bila dimanipulasi dengan baik 

dalam pengajaran matematika. 

Pengenalan konsep bilangan kepada anak melalui kegiatan 

permainan ular tangga dianggap efektif, karena melalui permainan ini 

anak dapat memahami konsep bilangan. Dalam permainan ini disajikan 

benda-benda yang sesuai antara jumlah dengan bilangan yang 

dimaksud. Misal: ingin mengenalkan angka 5, maka dalam papan 

permainan ular tangga yang menunjukkan angka 5 tersebut disertai 

dengan gambar buah apel sebanyak 5 buah. Di sini sebelum anak 

mengetahui angka 5, anak disuruh menghitung terlebih dahulu jumlah 

apel tersebut. 

Jika anak hanya menghafal urutan bilangan atau angka, namun 

belum mengenal konsep angka secara tetap, maka guru harus 

membimbing anak agar mau belajar menghitung benda-benda seperti: 

13
 Pratiwi Citra Anjani, 2018, h. 1, (http://pracitra.blogspot.co.id/2012/11/me-

dia-pembelajaran-permainan-ular-tangga.html) 
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manik-manik, pensil, stik es krim dan sebagainya. Dengan begitu, anak 

tidak hanya hafal urutan bilangan, tetapi mengetahui juga tentang 

konsep bilangan tersebut. 

4. Konsep Bilangan 

Mengenal konsep bilangan merupakan salah satu perkembangan 

kognitif yang perlu dikembangkan dalam pendidikan anak usia dini. 

Perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetika yang didasarkan 

atas mekanisme biologis perkembangan sistem syaraf.
14

  

Proses belajar anak usia dini harus disesuaikan dengan tahap 

perkembangan kognitif yang dilalui anak. Tahap-tahap perkembangan 

kognitif diklasifikasikan menjadi 4 tahap, yaitu: 

a. Tahap sensory – motor, yakni perkembangan ranah kognitif yang terjadi 

pada usia 0-2 tahun. Tahap ini diidentikkan dengan kegiatan motorik 

dan persepsi yang masih sederhana. 

b. Tahap pre – operational, yakni perkembangan ranah kognitif yang 

terjadi pada usia 2-7 tahun. Tahap ini diidentikkan dengan mulai 

digunakannya simbol atau bahasa tanda dan telah dapat memperoleh 

pengetahuan berdasarkan pada kesan yang agak abstrak. 

c. Tahap concrete – operational, yang terjadi pada usia 7-11 tahun. Tahap 

ini dicirikan dengan anak sudah mulai menggunakan aturan-aturan yang 

jelas dan logis. Anak sudah tidak memusatkan diri pada karakteristik 

perseptual pasif. 

14
 Jean Piaget, “Teori Perkembangan Kognitif”, 2018, h. 1, (https://wordpress. 

com/tag/teori-perkembangan-kognitif.html) 
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d. Tahap formal – operational, yakni perkembangan ranah kognitif yang 

terjadi pada usia 11-15 tahun. Ciri pokok tahap ini adalah anak sudah 

mampu berpikir abstrak dan logis dengan menggunakan pola pikir 

kemungkinan.
15

 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tahap-tahap 

perkekmbangan kognitif anak meliputi: tahap sensori-motor, preoperatio-

nal, concrete-operational dan formal-operational. 

Pemahaman lebih jelas mengenai konsep bilangan, berikut ini akan 

dijelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan konsep bilangan. 

a. Pengertian Konsep Bilangan 

Bilangan adalah suatu konsep matematika yang digunakan untuk 

pencacahan dan pengukuran. Simbol ataupun lambang yang digunakan 

untuk mewakili suatu bilangan disebut dengan angka atau lambang 

bilangan.
16

 Bilangan juga merupakan satuan dalam sistem matematis 

yang abstrak dan dapat diunitkan, ditambah, atau dikalikan.
17

  

Berdasarkan kedua pendapat di atas dapat dipahami bahwa 

bilangan adalah banyak satuan jumlah matematis atau banyak 

benda dan besar kumpulan benda yang dapat ditambah maupun 

dikurangi dan dikalikan, sehingga dapat disesuaikan dengan jumlah 

benda-benda pengenalan bentuk lambang yang dicocokkan sesuai 

dengan lambang bilangan. 

 

 

15 
Jean Piaget, “Teori Perkembangan Kognitif”, 2018, h. 2, (https://wordpress. 

com/tag/teori-perkembangan-kognitif.html)
 

16
 Wikipedia, “Pengertian Bilangan”, 2018, h.1, (https://id.wikipedia.org/ wiki/ 

bilangan.html) 
17 

KBBI, “Pengertian Bilangan”, 2018, h.1, (https://kbbi.web.id/bilangan)
 

https://id.wikipedia.org/wiki/Matematika
https://id.wikipedia.org/wiki/Pencacahan
https://id.wikipedia.org/wiki/Pengukuran
https://id.wikipedia.org/wiki/Angka
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b. Perbedaan Bilangan, Angka dan Nomor 

Dalam penggunaan sehari-hari, bilangan, angka dan nomor 

seringkali disamakan. Namun secara arti berbeda. Bilangan adalah 

suatu konsep matematika yang digunakan untuk pencacahan dan 

pengukuran. Angka merupakan suatu tanda atau lambang yang 

digunakan untuk melambangkan bilangan. Contoh: bilangan tiga dapat 

dilambangkan menggunakan angka Hindu Arab 3, maupun meng-

gunakan angka Romawi III. Sedangkan nomor biasanya menunjuk pada 

satu atau lebih angka yang melambangkan sebuah bilangan bulat dalam 

suatu barisan bilangan-bilangan bulat yang berurutan. Misal, kata 

nomor 3 menunjuk salah satu posisi urutan dalam barisan bilangan-

bilangan 1, 2, 3, 4, dst. Kata nomor sangat erat terkait dengan 

pengertian urutan.
18 

c. Indikator Kemampuan Mengenal Konsep Bilangan Berdasarkan 

STPPA 

Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) 

adalah kriteria minimal tentang kualifikasi perkembangan anak yang 

mencakup standar pencapaian perkembangan anak yang diwakili 

enam aspek nilai, yaitu: nilai agama dan moral, fisik motorik, 

kognitif, bahasa, sosial-emosional, dan seni. STTPA dijadikan sebagai 

acuan dalam mengembangkan standar isi, proses, penilaian, pendidik 

dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, serta 

18  
Mastah, “Pengertian Bilangan”, 2018, h. 2, (https://www.mastah.org/ penger 

tian-bilangan-menurut-para-ahli/html) 

https://id.wikipedia.org/wiki/Matematika
https://id.wikipedia.org/wiki/Pencacahan
https://id.wikipedia.org/wiki/Pengukuran
https://id.wikipedia.org/wiki/Angka_Arab
https://id.wikipedia.org/wiki/Urutan
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pembiayaan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak 

usia dini 

Indikator pencapaian kemampuan mengenal konsep bilangan 

berdasarkan Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) 

yaitu: (1) menyebutkan lambang bilangan 1–20, (2) menuliskan 

lambang bilangan 1–20, (3) mengurutkan lambang bilangan 1–20,             

(4) mencocokkan bilangan dengan lambang bilangan, (5) menggunakan 

lambang bilangan untuk menghitung dan (6) menjodohkan lambang 

bilangan dengan benda-benda yang sesuai dengan jumlah bilangan.
19 

d. Tahap Pengenalan Konsep Bilangan pada Anak Usia Dini 

Pengenalan konsep bilangan pada anak usia dini agak sulit 

dilakukan. Dibutuhkan kesabaran, keuletan, serta bimbingan secara 

optimal dan terus-menerus melalui suatu tahapan tertentu.  

Tahap-tahap yang harus dilakukan oleh orang tua maupun guru 

dalam pengenalan konsep bilangan pada anak usia dini dapat dilakukan 

melalui 4 tahapan yaitu: pengenalan idenditas, penegasan, pembedaan 

dan pengulangan.
20

 

Penjelasan dari tahap-tahap pengenalan konsep bilangan pada 

anak usia dini adalah sebagai berikut: 

1) Pengenalan identitas, di sini orang tua atau guru menunjukkan nama 

benda sekaligus mengucapkan. Misal: sambil memegang kelereng, 

mereka mengucapkan ”ini adalah kelereng”. 

19 
Depdikbud RI, Permendikbud No. 137 Tahun 2014 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, (Jakarta: Depdikbud, 2014), h. 26 
20 

Alexander, “Tahap-Tahap Pengenalan Konsep Bilangan”, 2018, h. 4, 

(http://alexander.blogspot.co.id/2012/06/tahap-tahap-pengenalan-konsep-bilangan. 

html)
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2) Penegasan, di sini orang tua atau guru ingin meyakinkan kalau anak 

memahami akan identitas suatu benda dengan cara memberikan 

sebuah perintah. Misal: ”berikan saya dua buah kelereng”. 

3) Pembedaan, di sini orang tua dan guru ingin mengetahui apakah 

anak dapat membedakan suatu benda dengan benda yang lain. Misal: 

dengan menunjuk suatu kelereng mengatakan, ”benda apakah ini?” 

Bila anak bisa menjawab, kemudian teruskan dengan pertanyaan, 

”berapakah jumlahnya?” 

4) Pengulangan. Diulang-ulang untuk setiap topik yang diajarkan 

kepada anak dengan cara mengganti objek-objek yang digunakan 

sebagai alat bantu mengajar. Teknik ini juga digunakan untuk 

memastikan apakah anak memahami apa yang sedang dikerjakan 

anak. Selanjutnya dapat dilanjutkan ke topik yang lebih sulit, bila 

anak sudah benar-benar bisa, tetapi hal ini harus disesuaikan dengan 

kecepatan anak tersebut menangkap konsep yang diajarkan. 

e. Hal-hal yang Perlu Diperhatikan dalam Mengenal Konsep Bilangan 

Proses pembelajaran pengenalan konsep bilangan pada anak usia 

dini akan berjalan lancar dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang 

telah ditetapkan apabila dalam proses pembelajarannya memperhatikan 

hal-hal berikut ini: 

1) Mendapatkan konsep bilangan adalah proses yang berjalan perlahan-

lahan, anak mengenal benda dengan menggunakan bahasa untuk 

menjelaskan pikiran mereka sehingga mulai membangun arti angka. 
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2)  Belajar dengan trial and error dalam mengembangkan kemampuan 

menghitung dan menjumlahkan. 

3) Menggunakan sajak, permainan tangan, dan beberaapa lagu yang 

sesuai untuk memperkuat hubungan dengan bilangan.
21

 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hal-hal 

yang perlu diperhatikan dalam mengenalkan konsep bilangan kepada anak 

yaitu: harus sabar karena proses pengenalan konsep bilangan dilakukan 

secara perlahan-lahan, harus dilakukan dengan cara berlatih terus-menerus 

dan melakukan pengenalan konsep bilangan kepada anak dengan cara 

yang menyenangkan, seperti: dengan melakukan permainan, nyanyian 

ataupun berbagai macam tepuk yang berkaitan dengan bilangan. 

B. Hasil Penelitian yang Relevan 

Untuk menggambarkan posisi penelitian penulis dibandingkan dengan 

penelitian yang sudah dilakukan sebelum penelitian ini, penyusun sajikan 

beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang sedang dikaji oleh 

penyusun. Penelitian tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian yang berjudul, “Pengembangan Media Pembelajaran Permainan 

Ular Tangga Berdasar Teori Dienes pada Mata Pelajaran Matematika 

Kelas 4 SD” yang ditulis oleh Anita Kumala Dewi dan Wahyudi, 

Mahasiswa Program Studi PGSD FKIP Universitas Kristen Satya Wacana 

Salatiga. Penelitian tersebut dilatarbelakangi oleh perubahan kurikulum 

yang menuntut guru untuk lebih kreatif dan inovatif dalam proses 

pembelajaran. Tujuan penelitian adalah untuk mengembangkan media 

21 
Children Resources International, “Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan dalam 

Mengenal Konsep Bilangan”, 2018, h. 5, (http://cri.blogspot.co.id/2012/05/hal-hal-yg- 

perlu-diperhatikan-dalam-mengenal-konsep-bilangan.html) 
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pembelajaran permainan ular tangga berdasar teori Dienes pada mata 

pelajaran matematika kelas 4 SD. Jenis penelitiannya adalah penelitian        

R & D.
22

 

2. Penelitian yang berjudul, “Peningkatan Kemampuan Mengenal Konsep 

Bilangan melalui Metode Card Sort pada Anak Kelompok A TK Islam 

Bakti II Gagaksipat Tahun Pelajaran 2012/2013” yang ditulis oleh 

Supartini, Mahasiswi Program Studi PAUD FKIP Universitas Muham-

madiyah Surakarta. Penelitian tersebut dilatarbelakangi oleh kondisi 

kemampuan mengenal konsep bilangan anak kelompok A yang lemah 

karena guru dalam mengajar monoton dan metode belum variatif. Tujuan 

penelitian adalah meningkatkan kemampuan anak dalam mengenal konsep 

bilangan. Jenis penelitiannya adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK).
23

 

Untuk menjelaskan bagaimana posisi penelitian penyusun dengan dua 

buah penelitian yang sudah dilakukan sebelum penelitian ini dapat 

dikemukakan hal-hal sebagai berikut: 

1. Persamaan penelitian penyusun dengan penelitian yang pertama yang 

dilakukan oleh Anita Kumala Dewi dan Wahyudi yang berjudul 

“Pengembangan Media Pembelajaran Permainan Ular Tangga Berdasar 

Teori Dienes pada Mata Pelajaran Matematika Kelas 4 SD”, sama-sama 

meneliti tentang keefektifan permainan ular tangga dan dalam rangka 

menyelesaikan tugas skripsi Strata 1 (S1).  

 
22 

Anita Kumala Dewi dan Wahyudi, “Pengembangan Media Pembelajaran 

Permainan Ular Tangga Berdasar Teori Dienes pada Mata Pelajaran Matematika Kelas 4 

SD”, (www.press.com/index.phpoption=com-content&viewarticle&id=363:pengembang- 

an-media-pembelajaran-permainan-ular-tangga-berdasar-teori-dienes&catid=60:vol-17-

no-2-mei-2015-seri-xi) 
23 

Supartini, “Peningkatan Kemampuan Mengenal Konsep Bilangan melalui 

Metode Card Sort pada Anak Kelompok A TK Islam Bakti II Gagaksipat Tahun 

Pelajaran 2012/2013”, (http://eprints.ums.ac.id/ 21535/30/naskah-publikasi.pdf)
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Sedangkan perbedaan penelitian penyusun dengan penelitian Anita 

Kumala Dewi dan Wahyudi adalah: 

a. Penelitian Anita Kumala Dewi dan Wahyudi dalam rangka 

pengembangan media pembelajaran ular tangga pada mata pelajaran 

Matematika kelas 4 SD, sedangkan penelitian penyusun dalam rangka 

meningkatkan kemampuan mengenal konsep bilangan. 

b. Penelitian Anita Kumala Dewi dan Wahyudi dilakukan pada siswa 

kelas 4 SD, sedangkan penelitian penyusun dilakukan pada anak 

kelompok B di RA. 

c. Penelitian Anita Kumala Dewi dan Wahyudi berbentuk penelitian         

R & D, sedangkan penelitian penyusun bentuknya komparatif yang 

membandingkan antara sebelum dan sesudah perlakuan. 

2. Persamaan penelitian penyusun dengan penelitian yang kedua yang 

dilakukan oleh Supartini yang berjudul “Peningkatan Kemampuan 

Mengenal Konsep Bilangan melalui Metode Card Sort pada Anak 

Kelompok A TK Islam Bakti II Gagaksipat Tahun Pelajaran 2012/2013”, 

sama-sama meneliti tentang kemampuan mengenal konsep bilangan dan 

dan dalam rangka menyelesaikan tugas skripsi Strata 1 (S1), sedangkan 

perbedaan penelitian penyusun dengan penelitian Supartini yaitu: 

a. Solusi yang ditawarkan dalam penelitian Supartini adalah dengan 

penerapan metode card sort, sedangkan solusi yang ditawarkan dalam 

penelitian penyusun adalah dengan permainan ular tangga. 
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b. Penelitian Supartini dilakukan pada anak kelompok A, sedangkan 

penelitian penyusun dilakukan pada kelompok B. 

c. Penelitian Supartini berbentuk Penelitian Tindakan Kelas (PTK), 

sedangkan penelitian penyusun bentuknya komparatif yang memban-

dingkan antara sebelum dan sesudah perlakuan. 

Dari seluruh penelitian pendahuluan yang relevan dengan penelitian 

yang sedang disusun oleh penyusun, dengan segala persamaan dan perbedaan 

yang sudah penyusun paparkan, penyusun nyatakan bahwa tidak ada 

penelitian yang diplagiasi oleh penyusun, jika ada bagian-bagian yang dikutip 

dari penelitian-penelitian terdahulu, pengutipan dilakukan dengan ketentuan 

yang berlaku. Dengan demikian penyusun menyatakan penelitian ini dapat 

dipertanggungjawabkan keasliannya. 

C. Kerangka Berpikir 

Usia dini adalah usia yang sangat efektif untuk megembangkan 

berbagai kemampuan yang dimiliki anak, karena pada usia tersebut 

merupakan masa keemasan (golden age). Di samping itu, usia tersebut 

merupakan masa peka bagi anak, di mana anak mulai sensitif untuk 

menerima berbagai upaya perkembangan seluruh potensinya. Masa peka 

adalah masa di mana terjadinya kematangan fungsi-fungsi fisik dan 

psikis yang siap merespon stimulus yang diberikan oleh lingkungannya. 

Kemampuan mengenal konsep bilangan, penting untuk dikembang-

kan pada anak usia dini, terutama anak Raudlatul Atfal (RA). Hal itu 

disebabkan karena konsep bilangan senantiasa dikaitkan dengan angka, 
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sementara angka telah menjadi bagian dalam keseharian anak. Selain itu, 

kemampuan tersebut merupakan salah satu kemampuan dasar yang harus 

dimiliki oleh anak RA dalam rangka mempersiapkan diri menuju ke jenjang 

pendidikan  berikutnya yaitu SD ataupun MI. 

Mengingat pentingnya pengembangan kemampuan mengenal konsep 

bilangan bagi anak, maka dalam proses pembelajarannya perlu ditunjang oleh 

permainan yang efektif, menarik dan menyenangkan, salah satunya adalah 

permainan ular tangga. 

Ular tangga adalah permainan papan untuk anak-anak yang dimainkan 

oleh dua orang atau lebih. Papan permainan dibagi dalam kotak-kotak kecil 

dan dibeberapa kotak digambar sejumlah “tangga” atau “ular” yang 

menghubungkannya dengan kotak lain. 

Permainan ular tangga digunakan dalam pembelajaran mengenal 

konsep bilangan karena permainan tersebut dapat menarik perhatian anak, 

memperjelas materi pembelajaran dan menimbulkan kesan dihati anak, 

sehingga materi pelajaran yang disampaikan mudah diingat oleh anak. 

Pelaksanaan proses pembelajaran yang ditunjang dengan permainan 

ular tangga diasumsikan akan memudahkan anak kelompok B di RA Nur 

Fadhilah Desa Wanasaba Lor Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon dalam 

mengikuti pembelajaran mengenal konsep bilangan yang meliputi: 

menyebutkan lambang bilangan 1-20, menuliskan lambang bilangan 1-20, 

mengurutkan lambang bilangan 1-20, mencocokkan bilangan dengan 

lambang bilangan, menggunakan lambang bilangan untuk menghitung dan 
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menjodohkan lambang bilangan dengan benda-benda yang sesuai jumlahnya. 

Sehingga konsekuensi logis, terdapat perbedaan kemampuan mengenal 

konsep bilangan anak kelompok B di RA Nur Fadhilah Desa Wanasaba Lor 

Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon antara sebelum dan sesudah melakukan 

kegiatan permainan ular tangga. Secara skematik, kerangka pemikiran dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada bagan berikut. 

Bagan 2.1 

Kerangka Pemikiran Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

D. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian.
24

 Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini ialah jika: 

H1 :  Terdapat perbedaan kemampuan mengenal konsep bilangan anak 

kelompok B di RA Nur Fadhilah Desa Wanasaba Lor Kecamatan Talun 

Kabupaten Cirebon antara sebelum dan sesudah melakukan kegiatan 

permainan ular tangga. 

 

 

  

GURU ANAK 

Permainan 

X1 

Kemampuan mengenal konsep bilangan 

anak sebelum kegiatan permainan  

ular tangga  

X2 

Kemampuan mengenal konsep bilangan 

anak sesudah kegiatan permainan  

ular tangga  

H0 :  Tidak terdapat perbedaan kemampuan mengenal konsep bilangan anak 

kelompok B di RA Nur Fadhilah Desa Wanasaba Lor Kecamatan Talun 

Kabupaten Cirebon antara sebelum dan sesudah melakukan kegiatan 

permainan ular tangga. 

24 
Sugiyono, Statistika untuk Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 84 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian  

Desain penelitian merupakan pola umum penelitian yang akan 

digunakan peneliti dalam memecahkan masalah penelitian. Desain penelitian 

juga bergantung pada metode penelitian yang digunakan.  

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan desain  

penelitiannya yaitu one group pretest-posttest design. Menurut Sugiyono, 

“One group pretest posttest design ialah desain penelitian yang menggambar-

kan perbandingan keadaan sebelum dan sesudah diberi perlakuan 

(treatment)”.
1
 

Fokus penelitian ini adalah efektivitas permainan ular tangga dan 

kemampuan mengenal konsep bilangan, sehingga desain penelitian tersebut 

digunakan untuk menggambarkan perbandingan kemampuan mengenal 

konsep bilangan anak kelompok B di RA Nur Fadhilah Desa Wanasaba Lor 

Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon antara sebelum dan sesudah melakukan 

kegiatan permainan ular tangga. Secara skematis desain penelitiannya dapat 

digambarkan sebagai berikut: 
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O1  X  O2 

Keterangan:  

O1 = nilai pretest (sebelum diberi perlakuan) 

O2 = nilai posttest (sesudah diberi perlakuan)  

X = perbedaan 

1
  Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan   

R & D, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 110 – 111  
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B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di RA Nur Fadhilah yang beralamat di 

Desa Wanasaba Lor Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, khususnya 

anak kelompok B, semester genap tahun pelajaran 2017/2018. Yang 

menjadi alasan pelaksanaan penelitiannya di RA tersebut karena terdapat 

permasalahan perkembangan yang berupa rendahnya kemampuan anak 

dalam mengenal konsep bilangan. 

2. Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2018 sampai 

dengan tanggal 20 April 2018, dengan tahapan sebagai berikut: 

a.  Tanggal 19 Februari s/d 05 Maret 2018, perencanaan penelitian, 

observasi dan mengumpulkan data hasil tes anak kelompok B di RA 

Nur Fadhilah Desa Wanasaba Lor Kecamatan Talun Kabupaten 

Cirebon sebelum melakukan kegiatan permainan ular tangga. 

b. Tanggal 12 s/d 26 Maret 2018, persiapan penelitian dengan 

mempersiapkan Rencana Kegiatan Harian (RKH), absensi anak, buku 

penilaian perkembangan anak, serta kelengkapan lainnya yang 

diperlukan dalam pelaksanaan pembelajaran dengan permainan ular 

tangga, seperti: mempersipakan tempat duduk anak, papan permainan 

ular tangga, bidak dan dadunya, serta kelengkapan lain yang menunjang 

pelaksanaan kegiatan permainan ular tangga. 
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c. Tanggal 02 s/d 07 April 2018, pelaksanaan penelitian dengan melakukan 

kegiatan permainan ular tangga. 

d. Tanggal 09 s/d 20 April 2018, penyusunan laporan pelaksanaan 

penelitian. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Sugiyono menyatakan bahwa, “Populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas: objek atau subjek yang mempunyai kualitas 

dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya”.
2
 Sedangkan M. Toha Anggoro dkk. 

berpendapat bahwa, “Populasi adalah himpunan yang lengkap dari satuan-

satuan atau individu-individu yang karakteristiknya ingin kita ketahui”.
3
 

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa populasi 

adalah keseluruhan objek penelitian. Dalam penelitian ini yang dijadikan 

sebagai populasi adalah seluruh anak di RA Nur Fadhilah Desa Wanasaba 

Lor Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon semester genap tahun pelajaran 

2017/2018 yang berjumlah 67 anak. 

2. Sampel 

Sugiyono mengemukakan bahwa, “Sampel adalah bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”.
4
 Sementara 

itu M. Toha Anggoro dkk. menjelaskan bahwa, “Sampel adalah sebagian 

anggota populasi yang memberikan keterangan atau data yang diperlukan 

2
  Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan   

R & D, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 117  
3 
M. Toha Anggoro dkk., Metode Penelitian, (Jakarta: Universitas Terbuka,  2011), 

h. 4.2 
4 
Sugiyono, op.cit., h. 118 
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dalam suatu penelitian. Dengan kata lain sampel adalah himpunan bagian 

dari populasi”.
5
 

Mengacu pada kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

sampel adalah bagian dari populasi yang memberikan keterangan dalam 

suatu penelitian. Pengambilan sampel tersebut dilakukan dengan 

mengambil sampel yang mewakili atau menggambarkan keadaan dari 

suatu populasi secara maksimal, kemudian diteliti.  

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah cluster sampling. Menurut Sugiyono, “Cluster sampling adalah 

sampling daerah. Artinya, dari seluruh populasi, yang dijadikan sebagai 

sampel adalah satu daerah tertentu saja.
6
  

Mengacu pada pendapat di atas, dari seluruh anak yang ada di RA 

Nur Fadhilah Desa Wanasaba Lor Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, 

yang dijadikan sampelnya adalah anak kelompok B yang berjumlah 21 

anak (responden). 

D. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang dilakukan dalam 

mengumpulkan data-data penelitian. Tujuan utama dari pelaksanaan suatu 

penelitian adalah memperoleh data. Oleh sebab itu, tanpa mengetahui teknik 

pengumpulan data yang akan digunakan, peneliti tidak akan mendapatkan 

data yang memenuhi standar dan sesuai dengan tujuan penelitian.
  

 

5 
M. Toha Anggoro dkk., Metode Penelitian, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2011),           

h. 4.3   
6
  Sugiyono, Statistika untuk Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 65 
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 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara 

lain yaitu: 

1. Observasi  

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh 

peneliti dengan melihat langsung ataupun bahkan terlibat langsung ke 

dalam keadaan yang sedang diteliti.
7
 Dalam observasi penelitian ini, 

peneliti adakan sebagai instrumen langsung dalam menggali data-data 

terkait dengan kemampuan anak dalam mengenal konsep bilangan. 

2. Tes 

Tes adalah teknik pengumpulan data yang menggunakan alat 

evaluasi untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, bakat dan lain-lain.
8
 

Jenis tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes praktik.  

Tes praktik tersebut digunakan untuk memperoleh data tentang 

kemampuan mengenal konsep bilangan anak kelompok B di RA Nur 

Fadhilah Desa Wanasaba Lor Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon 

sebelum melakukan kegiatan permainan ular tangga (X1) dan data tentang 

kemampuan mengenal konsep bilangan anak kelompok B di RA Nur 

Fadhilah Desa Wanasaba Lor Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon 

sesudah melakukan kegiatan permainan ular tangga (X2). Mengenai 

pedoman tesnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

 

 

 

7  
Casta, Dasar-Dasar Statistika Pendidikan, (Cirebon: STAI BBC, 2012), h. 13 

8
 Casta, Dasar-Dasar Statistika Pendidikan, ibid, h. 13 



38 
 

Tabel 3.1 

Pedoman Tes Kemampuan Mengenal Lambang Bilangan Anak 
 

No. Indikator 
Kriteria Penilaian 

BB MB BSH BSB 

1. Menyebutkan lambang bilangan 1-20      

2. Menyebutkan bilangan genap 1-20      

3. Menyebutkan bilangan ganjil 1-20     

4. Menuliskan lambang bilangan 1-20      

5. Mengurutkan lambang bilangan 1-20 

dari yang terkecil hingga yang terbesar 

    

6. Mengurutkan lambang bilangan 1-20 

dari yang terbesar hingga yang terkecil 

    

7. Menebak lambang bilangan      

8. Membilang banyak benda 1-20     

9. Menggunakan lambang bilangan untuk 

menghitung 

    

10. Menjodohkan lambang bilangan 

dengan benda-benda yang sesuai 

jumlahnya 

    

 

 Sumber: Permendikbud No. 137 Tahun 2014.
9 

Keterangan:  

BB = Belum Berkembang (Skor 1) 

MB = Mulai Berkembang (Skor 2) 

BSH = Berkembang Sesuai Harapan (Skor 3) 

BSB = Berkembang Sangat Baik (Skor 4) 

Kriteria-kriteria tersebut, tidak dapat dianalisis menggunakan 

rumus statistik uji komparasi karena menuntut adanya skor (angka), maka 

pedoman yang bersifat deskripsi kata-kata tersebut harus dikonversikan 

9  
Depdikbud RI, Permendikbud No. 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Anak Usia Dini, (Jakarta: Depdikbud, 2014), h. 26 
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(diubah) kedalam bentuk skor (angka), agar mudah dianalisis dengan 

rumus statistik komparatif (perbandingan). Pengonversian pedoman 

penilaian tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 3.2 

Pedoman Penilaian Hasil Konversi 
 

No. Kriteria Skor 

1. Belum Berkembang (BB) 20 – 49  

2. Mulai Berkembang (MB) 50 – 69  

3. Berkembang Sesuai Harapan (BSH) 70 – 89  

4. Berkembang Sangat Baik (BSB) 90 – 100 

 

Sumber: Pedoman yang tercantum dalam Kurikulum 2013 

dikonversikan ke dalam skala angka. 

 

3. Dokumentasi 

Nana Syaodih Sukmadinata menyebut dokumentasi dengan istilah 

studi dokumenter (documentary study) yaitu “Suatu teknik pengumpulan 

data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik 

dokumen tertulis, gambar maupun elektronik”.
10

  

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan semua dokumen 

dokumen penting yang berasal dari penilaian sehari-hari anak, termasuk ke 

dalam dokumen ini adalah penulis mengambil gambar (memotret) kegiatan 

anak dalam bermain ular tangga. 

4. Chek List 

Check list (daftar centang) yaitu daftar variabel yang akan 

dikumpulkan datanya dengan menggunakan centang.
11

 Check-list ini 

digunakan untuk mendapatkan data tentang kemampuan mengenal konsep 
10 

 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2013), h. 221 
11  

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2002), h. 136 
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bilangan anak di sekolah tersebut. Daftar centang ini sesungguhnya berisi 

indikator-indikator yang sudah diidentifikasi dalam pedoman tes 

sebagaimana yang tercantum dalam tabel 3.1 di atas, dan dikonversikan ke 

dalam bentuk pedoman penilaian skala angka pada tabel 3.2.  

E. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah kegiatan mengelompokkan data, mentabulasi 

data, menyajikan data, dan melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan 

masalah serta melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah 

diajukan. 

Data yang diolah dalam penelitian ini adalah data hasil tes praktik. Tes 

tersebut digunakan untuk mengetahui kemampuan mengenal konsep bilangan 

anak kelompok B di RA Nur Fadhilah Desa Wanasaba Lor Kecamatan Talun 

Kabupaten Cirebon sebelum melakukan kegiatan permainan ular tangga dan 

data tentang kemampuan mengenal konsep bilangan anak kelompok B di RA 

Nur Fadhilah Desa Wanasaba Lor Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon 

sesudah melakukan kegiatan permainan ular tangga. Data hasil tes tersebut 

akan dianalisis dengan menggunakan statistik uji-t (t-test). Rumus uji-t 

menurut Casta adalah sebagai berikut: 
12 

t = 
   ̅̅ ̅̅     ̅̅̅̅

√
(     )   

    (     )  
  

         
 *
 

  
  

 

  
+

 

 

 

Keterangan: 

 

12
 Casta, Dasar-Dasar Statistika Pendidikan, (Cirebon: STAI BBC, 2012), h. 136 
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T : nilai t yang dihitung 

   ̅̅ ̅̅   : nilai rata-rata sampel 1 

   ̅̅ ̅̅   : nilai rata-rata sampel 2 

 

   : banyaknya data sampel 1  

   : banyaknya data sampel 2 

S : standar deviasi  

  
    :   varians sampel 1 

   
    :   varians sampel 2. 

 

Sebelum menggunakan uji t-test, ada syarat-syarat yang harus 

dipenuhi. Syarat tersebut antara lain yaitu: datanya berbentuk ratio, 

berdistribusi normal dan homogen. Oleh sebab itu dilakukan analisis data 

statistik yang meliputi: uji normalitas distribusi data dan uji homogenitas 

data. 

1. Uji Normalitas Distribusi Data 

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui normal atau 

tidaknya distribusi data yang menjadi persyaratan dalam penggunaan uji   

t-test. Data yang diuji adalah data tentang kemampuan mengenal konsep 

bilangan anak kelompok B di RA Nur Fadhilah Desa Wanasaba Lor 

Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon sebelum melakukan kegiatan 

permainan ular tangga (X1) dan data tentang kemampuan mengenal konsep 

bilangan anak kelompok B di RA Nur Fadhilah Desa Wanasaba Lor 

Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon sesudah melakukan kegiatan 
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permainan ular tangga (X2). Adapun langkah-langkah pengujiannya adalah 

sebagai berikut: 

a. Mengurutkan data (nilai/ jumlah skor variabel X1) setiap responden, 

dari data tertinggi ke data terendah. 

b. Mencari nilai Rentangan (R) dengan rumus:  

R = Skor terbesar – skor terkecil 

c. Mencari banyaknya kelas (K) dengan rumus Sturgess: K=1+ 3,3 log n 

d. Mencari nilai panjang kelas (P) dengan rumus: P = 
 

 
 

e. Mencari rata-rata (mean) dengan rumus:  ̅  
∑   

 
 

f. Mencari Simpangan baku, dengan rumus:  S =√
  ∑     (∑   )

 

  (   )
 

g. Membuat daftar frekuensi yang diharapkan dengan cara: 

1) Menentukan batas kelas, yaitu skor kiri kelas interval pertama 

dikurangi 0,5 dan kemudian angka skor-skor kanan kelas interval 

ditambah 0,5. 

2) Mencari nilai Z-score untuk batas kelas interval dengan rumus: 

  
            ̅

 
 

   
            ̅

 
 

   
            ̅

 
 

dan seterusnya. 

3) Mencari luas O-Z dari tabel kurve normal dari O-Z dengan 

menggunakan angka-angka batas kelas. 
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4) Mencari luas tiap kelas interval dengan cara mengurangkan         

angka-angka O-Z, yaitu angka baris pertama dikurangi baris kedua, 

angka baris kedua dikurangi baris ketiga dan begitu seterusnya, 

kecuali angka yang berbeda pada baris paling tengah ditambahkan 

pada baris berikutnya. 

5) Mencari frekuensi yang diharapkan (fe) dengan cara mengalikan luas 

tiap interval dengan jumlah responden (n). 

h. Mencari Chi-Kuadrat hitung dengan rumus: 

   ∑
(     ) 

  

 

   

 

i. Membandingkan Chi-Kuadrat hitung dengan Chi-Kuadrat tabel, 

dengan ketentuan: taraf kepercayaan 5%, derajat kebebasan                  

dk = k-1. Kriteria pengujian: jika χ
2 

hitung  ≥  χ
2 

tabel, artinya distribusi 

data tidak normal dan jika χ
2

hitung ≤ χ
2

tabel, artinya data berdistribusi 

normal. 

j. Membuat kesimpulan apakah data berdistribusi normal atau tidak. 

Untuk variabel X2, langkah-langkah pengujiannya sama seperti halnya 

variabel X1. 

2. Uji Homogenitas Data 

Uji homogenitas data dilakukan untuk menguji apakah data dari 

hasil tes tersebut homogen atau tidak. Dalam hal ini, uji homogenitas data 

dilakukan dengan membandingkan varians terbesar dengan varians terkecil 
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dengan menggunakan tabel F. Adapun rumus yang digunakan dalam uji 

homogenitas data yaitu: 

F hitung = 
                

                
 

Langkah-langkah uji homogenitas data adalah sebagai berikut: 

a. Membandingkan varians terbesar dan varians terkecil. 

b. Membandingkan F hitung  dengan F tabel dengan rumus: 

db pembilang = n - 1 (untuk varians terbesar) 

db penyebut   = n - 1 (untuk varians terkecil). 

c. Membuat kriteria pengujian (meyimpulkan) 

Jika Fhitung ≥ Ftabel, maka data tidak homogen dan jika Fhitung ≤ Ftabel, 

maka data homogen. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A.  Deskripsi Data 

Penelitian ini berupaya untuk menjawab tentang rumusan masalah 

penelitian yaitu apakah terdapat perbedaan kemampuan mengenal konsep 

bilangan anak kelompok B di RA Nur Fadhilah Desa Wanasaba Lor 

Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon antara sebelum dan sesudah melakukan 

kegiatan permainan ular tangga. Hasil penelitian merupakan jawaban dari 

pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan. 

Penelitian ini diawali dengan  pendeskripsian setiap data, baik data 

tentang kemampuan mengenal konsep bilangan anak kelompok B di RA Nur 

Fadhilah Desa Wanasaba Lor Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon sebelum 

melakukan kegiatan permainan ular tangga dan data tentang kemampuan 

mengenal konsep bilangan anak kelompok B di RA Nur Fadhilah Desa 

Wanasaba Lor Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon sesudah melakukan 

kegiatan permainan ular tangga. 

1. Kemampuan Mengenal Konsep Bilangan Anak Sebelum Melakukan 

Kegiatan Permainan Ular Tangga 

Data tentang kemampuan mengenal konsep bilangan anak 

kelompok B di RA Nur Fadhilah Desa Wanasaba Lor Kecamatan Talun 

Kabupaten Cirebon sebelum melakukan kegiatan permainan ular tangga 

diperoleh dari hasil tes yang dilakukan sebelum penelitian. Sebelumnya 
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dilakukan penyekoran terlebih dahulu, dengan ketentuan: skor 1 untuk BB, 

skor 2 untuk MB, skor 3 untuk BSH dan skor 4 untuk BSB. 

Berikut ini adalah rekapitulasi nilai hasil tes kemampuan mengenal 

konsep bilangan anak kelompok B di RA Nur Fadhilah Desa Wanasaba 

Lor Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon sebelum melakukan kegiatan 

permainan ular tangga. 

Tabel 4.1 

Data Kemampuan Mengenal Konsep Bilangan Anak Kelompok B di RA 

Nur Fadhilah Desa Wanasaba Lor Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon  

Sebelum Melakukan Kegiatan Permainan Ular Tangga 
 

Kode 

Sampel 
Soal Tes Nomor 

Jml. 
Skor 

Baku 
Kriteria 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

S 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 16 40 BB 

S 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 18 45 BB 

S 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 24 60 MB 

S 4 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 24 60 MB 

S 5 3 4 3 4 3 2 3 3 2 3 30 75 BSH 

S 6 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 20 50 MB 

S 7 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 30 75 BSH 

S 8 3 3 2 1 1 2 2 2 2 2 20 50 MB 

S 9 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 26 65 MB 

S 10 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 34 85 BSH 

S 11 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 22 55 MB 

S 12 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 24 60 MB 

S 13 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 26 65 MB 

S 14 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 24 60 MB 

S 15 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 22 55 MB 

S 16 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 24 60 MB 

S 17 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 50 MB 

S 18 3 4 3 4 3 2 3 3 2 3 30 75 BSH 

S 19 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 18 45 BB 

S 20 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 30 75 BSH 

S 21 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 26 65 MB 

Jumlah 1.270  

Rata-rata 60  

Nilai Tertinggi 85  

Nilai Terendah 40  
 

Keterangan: nilai hasil tes anak lihat pada lampiran 1b 
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Untuk menjawab pertanyaan penelitian pertama tentang seberapa 

baik kemampuan mengenal konsep bilangan anak kelompok B di RA Nur 

Fadhilah Desa Wanasaba Lor Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon 

sebelum melakukan kegiatan permainan ular tangga, maka didapat data 

sebagai berikut: 

 

Tabel 4.2 

Rekapitulasi Persentase Kemampuan Mengenal Konsep Bilangan  

Anak Kelompok B di RA Nur Fadhilah Desa Wanasaba Lor  

Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon Sebelum  

Melakukan Kegiatan Permainan Ular Tangga 
 

Kriteria 
Rentang 

Skor 
Frekuensi % 

Berkembang Sangat Baik (BSB) 90 – 100 0 0 

Berkembang Sesuai Harapan (BSH) 70 – 89 5 24 

Mulai Berkembang (MB) 50 – 69 13 62 

Belum Berkembang (BB) 20 - 49 3 14 

Jumlah 21 100 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa kriteria kemampuan mengenal 

konsep bilangan anak kelompok B di RA Nur Fadhilah Desa Wanasaba 

Lor Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon sebelum melakukan kegiatan 

permainan ular tangga, yang “Berkembang Sangat Baik (BSB)” tidak ada 

(0%), “Berkembang Sesuai Harapan (BSH)” terdapat 5 anak (24%),  

“Mulai Berkembang (MB)” terdapat 13 anak (62%) dan yang “Belum 

Berkembang (BB)” ada 3 anak (14%).  
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Apabila dilihat dari nilai rata-rata (mean) data variabel X1 yang 

hanya mencapai angka 60 (
     

  
   ), kemudian dikonversikan ke dalam 

tabel 3.2 (Pedoman Penilaian Hasil Konversi), maka nilai rata-rata tersebut 

termasuk dalam kriteria “Mulai Berkembang”. Dengan demikian, 

kemampuan mengenal konsep bilangan anak kelompok B di RA Nur 

Fadhilah Desa Wanasaba Lor Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon 

sebelum melakukan kegiatan permainan ular tangga adalah “Mulai 

Berkembang (MB)”. 

2. Kemampuan Mengenal Konsep Bilangan Anak Sesudah Melakukan 

Kegiatan Permainan Ular Tangga 

Data tentang kemampuan mengenal konsep bilangan anak 

kelompok B di RA Nur Fadhilah Desa Wanasaba Lor Kecamatan Talun 

Kabupaten Cirebon sesudah melakukan kegiatan permainan ular tangga 

diperoleh dari hasil tes yang dilakukan sesudah penelitian. Berikut ini 

adalah rekapitulasi nilai hasil tesnya. 

Tabel 4.3 

Data Kemampuan Mengenal Konsep Bilangan Anak Kelompok B di RA Nur 

Fadhilah Desa Wanasaba Lor Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon  

Sesudah Melakukan Kegiatan Permainan Ular Tangga 
 

Kode 

Sampel 
Soal Tes Nomor 

Jml. 
Skor 

Baku 
Kriteria 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

S 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 28 70 BSH 

S 2 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 32 80 BSH 

S 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 34 85 BSH 

S 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 34 85 BSH 

S 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 36 90 BSB 

S 6 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 34 85 BSH 

S 7 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 36 90 BSB 

S 8 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 34 85 BSH 

S 9 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 36 90 BSB 
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S 10 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 38 95 BSB 

S 11 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 32 80 BSH 

S 12 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 34 85 BSH 

S 13 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 34 85 BSH 

S 14 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 32 80 BSH 

S 15 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 34 85 BSH 

S 16 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 34 85 BSH 

S 17 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 34 85 BSH 

S 18 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 36 90 BSB 

S 19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 75 BSH 

S 20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 100 BSB 

S 21 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 36 90 BSB 

Jumlah 1.795  

Rata-rata 85  

Nilai Tertinggi 100  

Nilai Terendah 70  
 

Keterangan: nilai hasil tes anak lihat pada lampiran 1c 
 

Untuk menjawab pertanyaan penelitian kedua tentang seberapa 

baik kemampuan mengenal konsep bilangan anak kelompok B di RA Nur 

Fadhilah Desa Wanasaba Lor Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon 

sesudah melakukan kegiatan permainan ular tangga, maka didapat data 

sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Rekapitulasi Persentase Kemampuan Mengenal Konsep Bilangan  

Anak Kelompok B di RA Nur Fadhilah Desa Wanasaba Lor  

Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon Sesudah  

Melakukan Kegiatan Permainan Ular Tangga 
 

Kriteria 
Rentang 

Skor 
Frekuensi % 

Berkembang Sangat Baik (BSB) 90 – 100 7 33 

Berkembang Sesuai Harapan (BSH) 70 – 89 14 67 

Mulai Berkembang (MB) 50 – 69 0 0 

Belum Berkembang (BB) 20 - 49 0 0 

Jumlah 21 100 
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Tabel di atas menunjukkan bahwa kriteria kemampuan mengenal 

konsep bilangan anak kelompok B di RA Nur Fadhilah Desa Wanasaba 

Lor Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon sesudah melakukan kegiatan 

permainan ular tangga, yang “Berkembang Sangat Baik (BSB)” terdapat 7 

anak (33%), dan yang “Berkembang Sesuai Harapan (BSH)” terdapat 14 

anak (67%). Sedangkan yang “Mulai Berkembang (MB)” dan “Belum 

Berkembang (BB)” tidak ada (0%). 

Apabila dilihat dari nilai rata-rata (mean) data variabel X2 yang 

mencapai angka 85 (
     

  
   ), kemudian dikonversikan ke dalam tabel 

3.2 (Pedoman Penilaian Hasil Konversi), maka nilai rata-rata tersebut 

termasuk dalam kriteria “Berkembang Sangat Baik (BSH)”. Dengan 

demikian, kemampuan mengenal konsep bilangan anak kelompok B di RA 

Nur Fadhilah Desa Wanasaba Lor Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon 

sesudah melakukan kegiatan permainan ular tangga adalah “Berkembang 

Sesuai Harapan (BSH)” 

3. Perbedaan Kemampuan Mengenal Konsep Bilangan Sebelum dan Sesudah 

Melakukan Kegiatan Permainan Ular Tangga 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa antara sebelum dan sesudah 

melakukan permainan ular tangga terdapat perbedaan yang signifikan, 

yakni berbeda 25 point. Di mana sebelum melakukan kegiatan ular tangga, 

rata-rata kemampuan mengenal konsep bilangan anak sebesar 60 berada 

pada kriteria “Mulai Berkembang (MB)”. Setelah melakukan kegiatan 

permainan ular tangga, rata-rata kemampuan mengenal konsep bilangan 
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anak mengalami peningkatan 25 point menjadi 85. Nilai tersebut berada 

pada kriteria “Berkembang Sesuai Harapan (BSH)”. 

B. Pengujian Persyaratan Analisis 

Analisis data penelitian ini dilakukan dengan statistik inferensial, 

khususnya untuk menjawab pertanyaan penelitian ketiga yaitu seberapa besar 

perbedaan kemampuan mengenal konsep bilangan anak kelompok B di RA 

Nur Fadhilah Desa Wanasaba Lor Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon 

antara sebelum dan sesudah melakukan kegiatan permainan ular tangga. 

Sesuai dengan karakteristik hipotesis nol (H0) penelitian ini yang 

menyatakan bahwa, “Tidak terdapat perbedaan kemampuan mengenal konsep 

bilangan anak kelompok B di RA Nur Fadhilah Desa Wanasaba Lor 

Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon antara sebelum dan sesudah melakukan 

kegiatan permainan ular tangga”, maka analisis statistik yang digunakan 

adalah analisis t-test atau uji-t. 

Sebelum menggunakan uji t-test, ada syarat-syarat yang harus 

dipenuhi, seperti: datanya berbentuk ratio, berdistribusi normal dan homogen. 

Oleh sebab itu dilakukan analisis data statistik yang meliputi: uji normalitas 

distribusi data dan uji homogenitas data, kemudian dilanjutkan dengan uji               

t-test. 

1. Uji Normalitas Distribusi Data 

Uji normalitas distribusi data dilakukan untuk mengetahui normal 

atau tidaknya distribusi data yang menjadi persyaratan dalam penggunaan 

uji t-test. Data yang diuji adalah data tentang kemampuan mengenal 
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konsep bilangan anak kelompok B di RA Nur Fadhilah Desa Wanasaba 

Lor Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon sebelum melakukan kegiatan 

permainan ular tangga (X1) dan data tentang kemampuan mengenal konsep 

bilangan anak kelompok B di RA Nur Fadhilah Desa Wanasaba Lor 

Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon sesudah melakukan kegiatan 

permainan ular tangga (X2) 

a. Uji Normalitas Distribusi Data Variabel X1. Langkah-langkahnya 

adalah sebagai berikut: 

1) Mengurutkan data dari data yang tertinggi hingga data yang 

terendah. 

85, 75, 75, 75, 75, 65, 65, 65, 60, 60, 60, 60, 60, 55, 55, 50, 50, 50, 

45, 45, 40  

2) Mencari nilai Rentangan (R) dengan rumus:  

R = Skor terbesar – skor terkecil 

   =  85 - 40 = 45, jadi rentangannya adalah 45 

3) Mencari banyaknya kelas (K) dengan rumus Sturgess:  

K = 1+ 3,3 log n = 1+ 3,3 (log 21) = 1+ 3,3 (1,32)  

 = 1+ 4,36 = 5,36 dibulatkan menjadi 5.  

Jadi, kelas yang diambil sebanyak 5 kelas 

4) Mencari nilai panjang kelas (P) dengan rumus: P = 
 

 
 

P = 
 

 
 =  

  

 
 = 9, jadi panjang kelas intervalnya adalah 9. 

5)  Membuat tabulasi dengan tabel penolong berikut ini: 
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Tabel 4.5 

Distribusi Frekuensi Variabel X1 
  

No 
Kelas 

Interval 
f 

Nilai Tengah 

(Xi) 
Xi

2 
f. Xi f. Xi

2
 

1 40 - 48 3 44 1.936,00 132,00 5.808,00 

2 49 - 57 5 53 2.809,00 265,00 14.045,00 

3 58 - 66 8 62 3.844,00 496,00 30.752,00 

4 67 - 75 4 71 5.041,00 284,00 20.164,00 

5 76 - 85 1 80,5 6.480,25 80,50 6.480,25 

Jumlah 21 310,50 20.110,25 1.257,50 77.249,25 

 

6)  Mencari rata-rata (mean) dengan rumus:  ̅  
∑   

 
  

 ̅  
        

  
 = 59,88 dibulatkan menjadi 60. 

7)  Mencari simpangan baku, dengan rumus:  S =√
  ∑     (∑   )

 

  (   )
 

S  =√
                 (        ) 

  (    )
  

= √
             –             

  (  )
 

= √
      

   
  = √       = 9,87 

8) Mencari varians dengan rumus: V = S
2
 = 9,87

2
 = 97,42 

9)  Membuat daftar frekuensi yang diharapkan dengan cara: 

a)  Menentukan batas kelas, yaitu skor kiri kelas interval pertama, 

dikurangi 0,5 dan kemudian angka skor-skor kanan kelas interval 

pertama ditambah 0,5. 

40 – 0,5  =  39,5 

48 + 0,5 =  48,5 

57 + 0,5 =  57,5 
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66 + 0,5 =  66,5 

75 + 0,5 =  75,5 

85 + 0,5 =  85,5 

b) Mencari nilai Z-score untuk batas kelas interval dengan rumus: 

    
             ̅

 
 

   
       

    
 = -2,08 (lihat tabel o-z) 

   
       

    
 = -1,17 (lihat tabel o-z) 

   
       

    
 = -0,25 (lihat tabel o-z) 

   
       

    
 =  0,66 (lihat tabel o-z) 

   
       

    
 =  1,57 (lihat tabel o-z) 

   
       

    
 =  2,58 (lihat tabel o-z) 

c) Mencari luas o-z dari tabel kurve normal o-z dengan meng-

gunakan angka-angka batas kelas 

-2,08 berdasarkan tabel o-z nilainya 0,4812 

-1,17 berdasarkan tabel o-z nilainya 0,3790 

-0,25 berdasarkan tabel o-z nilainya 0,0987 

 0,66 berdasarkan tabel o-z nilainya 0,2454 

 1,57 berdasarkan tabel o-z nilainya 0,4419 

 2,58 berdasarkan tabel o-z nilainya 0,4951 

Keterangan: tabel o-z dapat dilihat pada lampiran 2. 

d) Mencari luas tiap kelas interval dengan cara mengurangkan 

angka-angka o-z, yaitu angka baris pertama dikurangi baris 

kedua, angka baris kedua dikurangi baris ketiga dan begitu 

seterusnya, kecuali angka yang berada pada baris paling tengah, 

ditambahkan pada baris berikutnya. 
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0,4812 – 0,3790 = 0,1022 

0,3790 – 0,0987 = 0,2803 

0,0987+ 0,2454 = 0,3441 

0,4419 – 0,2454 = 0,1965 

0,4951 – 0,4419 = 0,0532 

e) Mencari frekuensi yang diharapkan (fe) dengan cara mengalikan 

luas tiap interval dengan jumlah responden (n) 

0,1022 x 21 = 2,1462 

0,2803 x 21 = 5,8863 

0,3441 x 21 = 7,2261 

0,1965 x 21 = 4,1265 

0,0532 x 21 = 1,1172 

10)  Mencari Chi-Kuadrat Hitung 

Tabel 4.6 

Tabel Penolong untuk Mencari Chi-Kuadrat Hitung Variabel X1 
 

No 
Batas 

Kelas 
Z 

Luas 

O-Z 

Luas Tiap 

Kelas 

Interval 

fe fo (fo-fe) (fo-fe)
2 (     ) 

  
 

1 39,5 -2,08 0,4812 0,1022 ,.1462 3 0,8380 0,7022 0,3272 

2 48,5 -1,17 0,3790 0,2803 5,8863 5 -0,8863 0,7855 0,1335 

3 57,5 -0,25 0,0987 0,3441 7,2261 8 0,7739 0,5989 0,0829 

4 66,5 0,66 0,2454 0,1965 4,1265 4 -0,1265 0,0160 0,0039 

5 75,5 1,57 0,4419 0,0532 1,1172 1 -0,1172 0,0137 0,0123 

 85,5 2,58 0,4951       

Jumlah 21    

   ∑
(     ) 

  

 

   

 

 

 

0,5598 

= 0,560 

 

 

 

11) Membandingkan Chi-Kuadrat hitung dengan Chi-Kuadrat Tabel 
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Dengan ketentuan taraf kepercayaan 5% dengan derajat 

kebebasan : dk = k-1, dk = 5-1 = 4, maka diperoleh X1
2
 tabel sebesar 

9,488 (lihat lampiran 3). Jika melihat kriteria pengujian, dimana 

jika X1
2 

hitung  ≤  X1
2
 tabel, artinya distribusi data normal  dan jika            

X1
2
 hitung  ≥  X1

2
 tabel, artinya distribusi data tidak normal. Ternyata: 

X1
2
 hitung ≤ X1

2
 tabel yakni 0,560 < 9,488 artinya ”data berdistribusi 

normal”.  

12) Membuat Kesimpulan Data Berdistribusi Normal atau Tidak. 

Setelah melakukan perhitungan Chi-Kuadrat hitung, 

kemudian membandingkan antara Chi-Kuadrat hitung dengan          

Chi-Kuadrat tabel, maka dapat disimpulkan bahwa data variabel X1 

(kemampuan mengenal konsep bilangan anak kelompok B di RA 

Nur Fadhilah Desa Wanasaba Lor Kecamatan Talun Kabupaten 

Cirebon sebelum melakukan kegiatan permainan ular tangga) 

”berdistribusi normal”. Hal itu terbukti dengan nilai                           

X1
2
 hitung  ≤  X1

2
 tabel  yakni 0,560 < 9,488. 

b. Uji Normalitas Distribusi Data Variabel X2. Langkah-langkahnya 

adalah sebagai berikut: 

1) Mengurutkan data dari data yang tertinggi hingga data yang 

terendah. 

100, 95, 90, 90, 90, 90, 90, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 80, 80, 

80, 75, 70. 

2) Mencari nilai Rentangan (R) dengan rumus:  
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R = Skor terbesar – skor terkecil 

   =  100 - 70 = 30, jadi rentangannya adalah 30 

3) Mencari banyaknya kelas (K) dengan rumus Sturgess:  

K = 1+ 3,3 log n  

   = 1+ 3,3 (log 21)  

   = 1+ 3,3 (1,32)  

    = 1+ 4,36 = 5,36 dibulatkan menjadi 5.  

Jadi, kelas yang diambil sebanyak 5 kelas 

4) Mencari nilai panjang kelas (P) dengan rumus: P = 
 

 
 

P = 
 

 
 =  

  

 
 = 6, jadi panjang kelas intervalnya adalah 6. 

5) Membuat tabulasi dengan tabel penolong berikut ini: 

Tabel 4.7 

Distribusi Frekuensi Variabel X2 
 

No 
Kelas 

Interval 
f 

Nilai 

Tengah 

(Xi) 

Xi
2 

f. Xi f. Xi
2
 

1 70 - 75 2 72,50 5.256,25 145,00 10.512,50 

2 76 - 81 3 78,50 6.162,25 235,50 18.486,75 

3 82 - 87 9 84,50 7.140,25 760,50 64.262,25 

4 88 - 93 5 90,50 8.190,25 452,50 40.951,25 

5 94 - 100 2 97,00 9.409,00 194,00 18.818,00 

Jumlah 21 423,00 36.158,00 1.787,50 153.030,75 
 

6) Mencari rata-rata (mean) dengan rumus:   ̅̅ ̅  
∑   

 
 

  ̅̅ ̅  
        

  
 = 85,12 dibulatkan menjadi 85. 

7) Mencari simpangan baku, dengan rumus:  S =√
  ∑     (∑   )

 

  (   )
 

S  =√
                  (        ) 

  (    )
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 = √
             –             

  (  )
 

 = √
         

   
    = √      = 6,63 

8) Mencari varians dengan rumus: V = S
2
 = 6,63

2
 = 43,96 

9) Membuat daftar frekuensi yang diharapkan dengan cara: 

a) Menentukan batas kelas, yaitu skor kiri kelas interval pertama, 

dikurangi 0,5 dan kemudian angka skor-skor kanan kelas interval 

pertama ditambah 0,5. 

70 – 0,5  =  69,5 

75 + 0,5 =  75,5 

81 + 0,5 =  81,5 

87 + 0,5 =  87,5 

93 + 0,5 =  93,5 

100 + 0,5 =  100,5 

b) Mencari nilai Z-score untuk batas kelas interval dengan rumus: 

    
             ̅

 
 

   
       

    
 = -2,34 (lihat tabel o-z) 

   
       

    
 = -1,43 (lihat tabel o-z) 

   
       

    
 = -0,53 (lihat tabel o-z) 

   
       

    
 =  0,38 (lihat tabel o-z) 

   
       

    
 =  1,28 (lihat tabel o-z) 
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 =  2,34 (lihat tabel o-z) 

c) Mencari luas o-z dari tabel kurve normal o-z dengan 

menggunakan angka-angka batas kelas 

-2,34 berdasarkan tabel o-z nilainya 0,4904 

-1,43 berdasarkan tabel o-z nilainya 0,4236 

-0,53 berdasarkan tabel o-z nilainya 0,2019 

 0,38 berdasarkan tabel o-z nilainya 0,1480 

 1,28 berdasarkan tabel o-z nilainya 0,3997 

 2,34 berdasarkan tabel o-z nilainya 0,4904 

d) Mencari luas tiap kelas interval dengan cara mengurangkan 

angka-angka o-z, yaitu angka baris pertama dikurangi baris 

kedua, angka baris kedua dikurangi baris ketiga dan begitu 

seterusnya, kecuali anga yang berada pada baris paling tengah, 

ditambahkan pada baris berikutnya 

0,4904 – 0,4236 = 0,0668 

0,4236 – 0,2019 = 0,2217 

0,2019+ 0,1480 = 0,3499 

0,3997 – 0,1480 = 0,2517 

0,4904 – 0,3997 = 0,0907 

e) Mencari frekuensi yang diharapkan (fe) dengan cara mengalikan 

luas tiap interval dengan jumlah responden (n) 

0,0668 x 21 = 1,4028 

0,2217 x 21 = 4,6557 

0,3499 x 21 = 7,3479 

0,2517 x 21 = 5,2857 
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0,0907 x 21 = 1,9047 

10) Mencari Chi-Kuadrat Hitung 

Tabel 4.8 

Tabel Penolong untuk Mencari Chi-Kuadrat Hitung Variabel X2 
 

No 
Batas 

Kelas 
Z 

Luas 

O-Z 

Luas Tiap 

Kelas 

Interval 

fe fo (fo-fe) (fo-fe)
2 (     ) 

  
 

1 69,5 -2,34 0,4904 0,0668 1,4028 2 0,5972 0,3567 0,2543 

2 75,5 -1,43 0,4236 0,2217 4,6557 3 -1,6557 2,7413 0,5888 

3 81,5 -0,53 0,2019 0,3499 7,3479 9 1,6521 2,7294 0,3715 

4 87,5 0,38 0,1480 0,2517 5,2857 5 -0,2857 0,0816 0,0154 

5 93,5 1,28 0,3997 0,0907 1,9047 2 0,0953 0,0091 0,0048 

 100,5 2,34 0,4904       

Jumlah 21    
 

   ∑
(     ) 

  

 

   

 

 

1,2348 

= 1,235 
 

 

11) Membandingkan Chi-Kuadrat hitung dengan Chi-Kuadrat Tabel 

Dengan ketentuan taraf kepercayaan 5% dengan derajat 

kebebasan : dk = k-1, dk = 5-1 = 4, maka diperoleh X2
2
 tabel             

sebesar 9,488. Jika melihat kriteria pengujian, dimana jika X2
2 

hitung  ≤  

X2
2
 tabel, artinya distribusi data normal dan jika X2

2
 hitung  ≥ X2

2
 tabel, 

artinya distribusi data tidak normal. Ternyata: X2
2
 hitung ≤ X2

2
 tabel 

yakni: 1,235 < 9,488 artinya ”data berdistribusi normal”. 

12) Membuat Kesimpulan Data Berdistribusi Normal / Tidak. 

Setelah melakukan perhitungan Chi-Kuadrat hitung, 

kemudian membandingkan antara Chi-Kuadrat hitung dengan Chi-

Kuadrat tabel, maka dapat disimpulkan bahwa data variabel X2 

(kemampuan mengenal konsep bilangan anak kelompok B di RA 

Nur Fadhilah Desa Wanasaba Lor Kecamatan Talun Kabupaten 



61 
 

Cirebon sesudah melakukan kegiatan permainan ular tangga) 

”berdistribusi normal”. Hal itu terbukti dengan nilai                           

X2
2
 hitung  ≤  X12

2
 tabel  yakni 1,235 < 9,488. 

2. Uji Homogenitas Data 

Uji homogenitas data dilakukan untuk menguji apakah data variabel 

X1 dan variabel X2 homogen atau tidak. Dalam hal ini, uji homogenitas 

data dilakukan dengan membandingkan varians terbesar dan varians 

terkecil dengan menggunaan tabel F. Rumus yang digunakan adalah:  

Fhitung  =  
                

                
. Langkah-langkah uji homogenitas data adalah 

sebagai berikut: 

a. Membandingkan varians terbesar dan varians terkecil 

Fhitung =  
     

     
 = 2,22 

b. Membandingkan Fhitung dengan Ftabel dengan rumus: 

dk pembilang   =  n - 1 (untuk varians terbesar) =  21 - 1 = 20 

dk penyebut  =  n - 1 (untuk varians terkecil) =  21 - 1 = 20 

Taraf signifikansi 5% diperoleh F tabel sebesar 2,94 

Keterangan: tabel distribusi F dapat dilihat pada lampiran 4. 

c.  Membuat kriteria pengujian (menyimpulkan) 

Jika F hitung  ≤  F tabel, maka data homogen dan iika F hitung  ≥ F 

tabel, maka data tidak homogen. Berdasarkan perhitungan yang telah 

dilakukan, ternyata F hitung  ≤  F tabel (2,22 ≤ 2,94). Dengan demikian data 

variabel X1 dan variabel X2 adalah ”homogen”, sehingga uji t-test dapat 

dilanjutkan.  
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C. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis analisis komparatif dilakukan dengan 

menggunakan uji t-test. T-test merupakan statistik parametris yang digunakan 

untuk menguji hipotesis komparatif rata-rata dua sampel bila datanya 

berbentuk interval atau ratio. Adapun langkah-langkah uji t-test adalah 

sebagai berikut:  

1. Menentukan T-hitung 

Rumus yang digunakan yaitu:  

 

 

 

=  
      

√
(    )        (     )      

        
*
 

  
+ *

 

  
+

 

=  
   

√
(          ) (          )

  
 (
 

  
)

 

=  
   

√
               

  
         

  

=  
   

√
       

  
         

  

=  
   

√              
 

=  
   

√      
  = 

   

      
  =  9,637 

t =  
𝑋 ̅̅̅̅  𝑋 ̅̅̅̅

√
(𝑛    ) 𝑆 

    (𝑛    )𝑆 
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2. Menentukan T-tabel 

Dengan dk = n1 + n2 - 2 = 21 + 21 - 2 = 40 dan taraf kesalahan 

5%, maka diperoleh t-tabel sebesar 2,021 (lihat pada lampiran 5). 

3. Membuat uji hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan secara dua pihak (two tail), 

sehingga dapat dilihat pada kurve di bawah ini: 

 

 

 

 

Berdasarkan perhitungan di atas, t-hitung > t-tabel, yakni:          

9,637 > 2,021. Dengan demikian H0 ditolak, artinya terdapat perbedaan 

kemampuan mengenal konsep bilangan anak kelompok B di RA Nur 

Fadhilah Desa Wanasaba Lor Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon 

antara sebelum dan sesudah melakukan kegiatan permainan ular tangga. 

D. Pembahasan Hasil Penelitian 

Pada bagian pembahasan penelitian ini, penulis kemukakan bahwa 

dengan  melihat data peningkatan kemampuan mengenal konsep bilangan 

anak antara sebelum melakukan kegiatan permainan ular tangga dengan 

sesudah melakukan kegiatan permainan ular tangga, kemudian dikaitkan 

dengan teori yang sudah dideskripsikan pada bab 2 sebelumnya, khususnya 

tentang manfaat permainan ular tangga bagi anak, tampak bahwa: melalui 

permainan ular tangga: (1) motorik kasar dan motorik halus pada anak dapat 

daerah penolakan Ho 

daerah penerimaann Ho 

-2,021 0 2,021 
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diseimbangkan, (2) fungsi kerja otak kanan dapat dioptimalkan, (3) anak 

dapat menyebutkan, menuliskan dan mengurutkan lambang bilangan 1-20,  

(4) anak dapat mencocokkan bilangan dengan lambang bilangan, (5) anak 

dapat menggunakan lambang bilangan untuk menghitung dan (6) anak dapat 

menjodohkan lambang bilangan dengan benda-benda yang sesuai jumlah. 

Dengan demikian, permainan ular tangga dapat membantu meningkatkan 

perkembangan kemampuan anak dalam mengenal konsep bilangan. 

Permainan ular tangga dalam meningkatkan kemampuan mengenal 

konsep bilangan anak kelompok B di RA Nur Fadhilah Desa Wanasaba Lor 

Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon ini telah terbukti efektif dan memiliki 

beberapa kelebihan. Kelebihan tersebut di antaranya yaitu: (1) permainan ular 

tangga dapat dipergunakan dalam proses pembelajaran karena kegiatan ini 

menyenangkan, sehingga anak tertarik untuk belajar sambil bermain, (2) anak 

dapat berpartisipasi langsung dalam proses pembelajaran, (3) permainan ular 

tangga dapat dipergunakan untuk membantu semua aspek perkembangan 

anak, salah satunya adalah mengembangkan kecerdasan logika metematika, 

(4) permainan ular tangga dapat merangsang anak belajar memecahkan 

masalah sederhana tanpa disadari oleh anak, dan (5) permainan ular tangga 

dapat dilakukan di dalam serta di luar kelas. 

Dengan kelebihan tersebut, permainan ular tangga turut serta menjadi 

alternatif pembelajaran yang baik diterapkan dalam pembelajaran matematika 

sederhana anak usia TK maupun RA. Meskipun mungkin saja masih terdapat 
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kekurangan dalam pelaksanaanya, namun kelebihannya jauh lebih banyak 

daripada kekurangannya. 

E. Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian, permainan ular tangga dapat 

meningkatkan kemampuan mengenal konsep bilangan anak kelompok B di 

RA Nur Fadhilah Desa Wanasaba Lor Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon. 

Namun dalam penelitian ini, penulis mengalami kesulitan dalam mengatur 

anak-anak pada saat permainan. Ada di antara mereka yang belum bisa 

memainkan permainan ular tangga, ada juga yang tidak serius dalam 

mengikuti permainan, seperti: saling lempar dadu bukan pada tempatnya, ada 

yang saling berebut dadu, berlarian ke sana ke mari dan bergurau dengan 

temannya.  

Untuk itu, bagi penelitian selanjutnya agar lebih baik lagi dalam 

mengkondisikan kelas dan memanage waktu. Di samping itu, memberikan 

pemahaman yang sejelas-jelasnya tentang tata cara permainan ular tangga 

serta lebih sabar dan giat lagi dalam memotivasi anak yang belum bisa atau 

bahkan anak yang tidak mau mengikuti permainan ular tangga. 

 

 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 
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A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, 

simpulannya adalah sebagai berikut: 

1. Kemampuan mengenal konsep bilangan anak kelompok B di RA Nur 

Fadhilah Desa Wanasaba Lor Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon 

sebelum melakukan kegiatan permainan ular tangga adalah ”Mulai 

Berkembang (MB)”. Hal itu terbukti dari 21 anak terdapat 13 anak (62%) 

berada pada interval “Mulai Berkembang (MB)”. 

2. Kemampuan mengenal konsep bilangan anak kelompok B di RA Nur 

Fadhilah Desa Wanasaba Lor Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon 

sesudah melakukan kegiatan permainan ular tangga adalah ”Berkembang 

Sesuai Harapan (BSH)”. Hal itu terbukti dari 21 anak terdapat 14 anak 

(67%) berada pada interval “Berkembang Sesuai Harapan (BSH)”. 

3. Penggunaan permainan ular tangga dalam proses pembelajaran anak RA 

telah memberikan hasil yang menggembirakan, sehingga dapat dikatakan 

bahwa permainan ular tangga efektif digunakan dalam meningkatkan 

kemampuan mengenal konsep bilangan anak kelompok B di RA Nur 

Fadhilah Desa Wanasaba Lor Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon. Hal 

itu terbukti dari perhitungan nilai t-hitung yang lebih besar daripada nilai t-

tabel, yaitu: 9,637 > 2,021.   

B. Saran-Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang disampaikan antara lain 

yaitu: 
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1. Permainan yang dipadukan dengan kegiatan belajar sangat dibutuhkan 

karena bermain sambil belajar merupakan pendekatan pelaksanaan 

pembelajaran bagi anak TK / RA. 

2. Kemampuan mengenal konsep bilangan anak kelompok B di RA Nur 

Fadhilah Desa Wanasaba Lor Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon 

hendaknya terus ditingkatkan, baik melalui permainan, penggunaan 

metode, strategi, media, maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan 

pembelajaran, sehingga kemampuan mengenal konsep bilangan anak terus 

meningkat. 

3. Permainan ular tangga yang telah terbukti keefektifannya dalam proses 

pembelajaran, hendaknya terus ditingkatkan, baik dari segi kualitas 

maupun variasinya, agar permainan tersebut betul-betul dapat dijadikan 

sebagai salah satu alternatif pendekatan pembelajaran yang dapat dijadikan 

sebagai solusi dalam mengatasi masalah pembelajaran di sekolah. 

4. Bagi guru TK/RA hendaknya selalu berkreasi dan berinovasi dalam 

penggunaan berbagai macam metode, strategi, pendekatan, media ataupun 

permainan, agar anak didiknya tidak cepat bosan dan mudah memahami 

materi pelajaran yang disampaikan. 

5. Bagi sekolah, hendaknya selalu berupaya menyediakan sarana dan 

prasarana yang dibutuhkan dalam rangka terselenggaranya proses 

pembelajaran yang efektif dan efisien. 

6. Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya yang 

memanfaatkan permainan ular tangga dalam pendekatan pembelajarannya, 
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diharapkan dapat menguasai kelas dengan baik, agar tidak terjadi keributan 

pada saat permainan dimulai. Di samping itu, mampu memberikan 

motivasi yang lebih pada anak-anak yang enggan atau tidak mau main ular 

tangga, serta memberikan pemahaman yang sejelas-jelasnya pada anak 

mengenai peraturan permainan ular tangga. 
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Lampiran 1a 

 

DAFTAR NAMA ANAK KELOMPOK B DI RA NUR FADHILAH  

DESA WANASABA LOR KECAMATAN TALUN  

KABUPATEN CIREBON 

Tapel 2017/2018 
 

No. Nama Anak Kode 

1. Adelia Rahmawati S 1 

2. Aditya Ramadhan S 2 

3. Anas Putra Pamungkas S 3 

4. Asilviah Na Luthfi S 4 

5. Astrid Felicia Sahila S 5 

6. Aurora Putri Maharani S 6 

7. Azzamul Fayyad Syauqillah S7 

8. Budi Dharmawan S 8 

9. Citra Handayani S 9 

10. Dzulfikar Abdul Zabbar S 10 

11. Fahmi Wahab S 11 

12. Jauza Alya Winser S 12 

13. Jovan Hestase Bernat S 13 

14. Mohammad Arsyil Rahman S 14 

15. Mohammad Haikat Nur Rizki S 15 

16. Najwa Alfiah Habidi S 16 

17. R. Andamira Sekar Kirana S 17 

18. Ratih Ayu Artha S 18 

19. Rendi Maulana S 19 

20. Ridho Hafidz Maulana S 20 

21. Syahidah Alfiah S 21 
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Lampiran 1b 

 

NILAI HASIL TES KEMAMPUAN MENGENAL KONSEP BILANGAN 

ANAK KELOMPOK B DI RA NUR FADHILAH DESA WANASABA  

LOR KECAMATAN TALUN KABUPATEN CIREBON SEBELUM 

MELAKUKAN KEGIATAN PERMAINAN ULAR TANGGA 

 

Nama: Adelia Rahmawati Kode Sampel: S 1 

No. Indikator 
 KriteriaPenilaian  

BB MB BSH BSB 

1. Menyebutkan lambang bilangan 1-20      

2. Menyebutkan bilangan genap 1-20      

3. Menyebutkan bilangan ganjil 1-20     

4. Menuliskan lambang bilangan 1-20      

5. Mengurutkan lambang bilangan 1-20 dari 

yang terkecil hingga yang terbesar 

    

6. Mengurutkan lambang bilangan 1-20 dari 

yang terbesar hingga yang terkecil 

    

7. Mencocokkan bilangan dengan lambang 

bilangan  

    

8. Membilang banyak benda 1-20     

9. Menggunakan lambang bilangan untuk 

menghitung 

    

10. Menjodohkan lambang bilangan dengan 

benda-benda yang sesuai jumlahnya 

    

 

Nama: Aditya Ramadhan Kode Sampel: S 2 

No. Indikator 
 KriteriaPenilaian  

BB MB BSH BSB 

1. Menyebutkan lambang bilangan 1-20      

2. Menyebutkan bilangan genap 1-20      

3. Menyebutkan bilangan ganjil 1-20     

4. Menuliskan lambang bilangan 1-20      

5. Mengurutkan lambang bilangan 1-20 dari 

yang terkecil hingga yang terbesar 

    

6. Mengurutkan lambang bilangan 1-20 dari 

yang terbesar hingga yang terkecil 

    

7. Mencocokkan bilangan dengan lambang 

bilangan  

    

8. Membilang banyak benda 1-20     

9. Menggunakan lambang bilangan untuk 

menghitung 

    

10. Menjodohkan lambang bilangan dengan 

benda-benda yang sesuai jumlahnya 
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Nama: Anas Putra Pamungkas Kode Sampel: S 3 

No. Indikator 
 KriteriaPenilaian  

BB MB BSH BSB 

1. Menyebutkan lambang bilangan 1-20      

2. Menyebutkan bilangan genap 1-20      

3. Menyebutkan bilangan ganjil 1-20     

4. Menuliskan lambang bilangan 1-20      

5. Mengurutkan lambang bilangan 1-20 dari 

yang terkecil hingga yang terbesar 

    

6. Mengurutkan lambang bilangan 1-20 dari 

yang terbesar hingga yang terkecil 

    

7. Mencocokkan bilangan dengan lambang 

bilangan  

    

8. Membilang banyak benda 1-20     

9. Menggunakan lambang bilangan untuk 

menghitung 

    

10. Menjodohkan lambang bilangan dengan 

benda-benda yang sesuai jumlahnya 

    

 

Nama: Asilviah Na Luthfi Kode Sampel: S 4 

No. Indikator 
 KriteriaPenilaian  

BB MB BSH BSB 

1. Menyebutkan lambang bilangan 1-20      

2. Menyebutkan bilangan genap 1-20      

3. Menyebutkan bilangan ganjil 1-20     

4. Menuliskan lambang bilangan 1-20      

5. Mengurutkan lambang bilangan 1-20 dari 

yang terkecil hingga yang terbesar 

    

6. Mengurutkan lambang bilangan 1-20 dari 

yang terbesar hingga yang terkecil 

    

7. Mencocokkan bilangan dengan lambang 

bilangan  

    

8. Membilang banyak benda 1-20     

9. Menggunakan lambang bilangan untuk 

menghitung 

    

10. Menjodohkan lambang bilangan dengan 

benda-benda yang sesuai jumlahnya 
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Lampiran 1c 

 

NILAI HASIL TES KEMAMPUAN MENGENAL KONSEP BILANGAN 

ANAK KELOMPOK B DI RA NUR FADHILAH DESA WANASABA  

LOR KECAMATAN TALUN KABUPATEN CIREBON SESUDAH 

MELAKUKAN KEGIATAN PERMAINAN ULAR TANGGA 

 

Nama: Adelia Rahmawati Kode Sampel: S 1 

No. Indikator 
 KriteriaPenilaian  

BB MB BSH BSB 

1. Menyebutkan lambang bilangan 1-20      

2. Menyebutkan bilangan genap 1-20      

3. Menyebutkan bilangan ganjil 1-20     

4. Menuliskan lambang bilangan 1-20      

5. Mengurutkan lambang bilangan 1-20 dari 

yang terkecil hingga yang terbesar 

    

6. Mengurutkan lambang bilangan 1-20 dari 

yang terbesar hingga yang terkecil 

    

7. Mencocokkan bilangan dengan lambang 

bilangan  

    

8. Membilang banyak benda 1-20     

9. Menggunakan lambang bilangan untuk 

menghitung 

    

10. Menjodohkan lambang bilangan dengan 

benda-benda yang sesuai jumlahnya 

    

 

Nama: Aditya Ramadhan Kode Sampel: S 2 

No. Indikator 
 KriteriaPenilaian  

BB MB BSH BSB 

1. Menyebutkan lambang bilangan 1-20      

2. Menyebutkan bilangan genap 1-20      

3. Menyebutkan bilangan ganjil 1-20     

4. Menuliskan lambang bilangan 1-20      

5. Mengurutkan lambang bilangan 1-20 dari 

yang terkecil hingga yang terbesar 

    

6. Mengurutkan lambang bilangan 1-20 dari 

yang terbesar hingga yang terkecil 

    

7. Mencocokkan bilangan dengan lambang 

bilangan  

    

8. Membilang banyak benda 1-20     

9. Menggunakan lambang bilangan untuk 

menghitung 

    

10. Menjodohkan lambang bilangan dengan 

benda-benda yang sesuai jumlahnya 
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Nama: Anas Putra Pamungkas Kode Sampel: S 3 

No. Indikator 
 KriteriaPenilaian  

BB MB BSH BSB 

1. Menyebutkan lambang bilangan 1-20      

2. Menyebutkan bilangan genap 1-20      

3. Menyebutkan bilangan ganjil 1-20     

4. Menuliskan lambang bilangan 1-20      

5. Mengurutkan lambang bilangan 1-20 dari 

yang terkecil hingga yang terbesar 

    

6. Mengurutkan lambang bilangan 1-20 dari 

yang terbesar hingga yang terkecil 

    

7. Mencocokkan bilangan dengan lambang 

bilangan  

    

8. Membilang banyak benda 1-20     

9. Menggunakan lambang bilangan untuk 

menghitung 

    

10. Menjodohkan lambang bilangan dengan 

benda-benda yang sesuai jumlahnya 

    

 

Nama: Asilviah Na Luthfi Kode Sampel: S 4 

No. Indikator 
 KriteriaPenilaian  

BB MB BSH BSB 

1. Menyebutkan lambang bilangan 1-20      

2. Menyebutkan bilangan genap 1-20      

3. Menyebutkan bilangan ganjil 1-20     

4. Menuliskan lambang bilangan 1-20      

5. Mengurutkan lambang bilangan 1-20 dari 

yang terkecil hingga yang terbesar 

    

6. Mengurutkan lambang bilangan 1-20 dari 

yang terbesar hingga yang terkecil 

    

7. Mencocokkan bilangan dengan lambang 

bilangan  

    

8. Membilang banyak benda 1-20     

9. Menggunakan lambang bilangan untuk 

menghitung 

    

10. Menjodohkan lambang bilangan dengan 

benda-benda yang sesuai jumlahnya 
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Lampiran 2 

 

Tabel O - Z 
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Lampiran 3 

 

Tabel Nilai-Nilai Chi-Kuadrat (  )  
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Lampiran 4 
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Lampiran 5 

 

Tabel Nilai-Nilai dalam Distribusi T (T-Tabel) 
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Lampiran 6 

 

GAMBAR PERMAINAN ULAR TANGGA 
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Lampiran 7 

DOKUMENTASI PEMBELAJARAN DENGAN PENERAPAN  

PERMAINAN ULAR TANGGA 
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