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ABSTRAK 

 
MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN BERHITUNG ANAK 

MELALUI PERMAINAN DAKON PADA KELOMPOK B 
TK GILIREJO 1 KECAMATAN MIRI KABUPATEN SRAGEN 

TAHUN PELAJARAN 2013/2014 
 

Winarsi, A53H111050, Jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 
Progam Sarjana (S1) Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan Sragen. 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2013, 11 halaman. 

 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan kemampuan berhitung anak 
melalui permainan dakon.Jenis penelitian ini adalah penelitian Tindakan Kelas 
yang dilakuk an dalam dua siklus dan setiap siklus dilakukan dua kali pertemuan. 
Subyek penelitian ini adalah anak TK Gilirejo 1 Kelompok B Kecamatan Miri, 
Kabupaten Sragen yang berjumlah 22 sebagai penerima tindakan.Peneliti dan 
guru teman sejawat sebagai pemberi tindakan. 
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data tentang kemampuan 
berhitung anak dan data tentang pembelajaran guru dengan permainan 
dakon.Kedua data tersebut dikumpulkan melalui teknik observasi. 
Data kemampuan berhitung anak di analisis dengan analisis komparatif dan data 
tentang pembelajaran guru dengan permainan dakon dianalisis dengan analisis 
interaktif. Hasil analisis menujukkan bahwa pada prasiklus rata-rata kemampuan 
berhitung anak 51,52% berarti bahwa hampir semua anak kemampuan 
berhitungnya baru mulai berkembang. Setelah tindakan siklus I rata -rata 
kemampuan berhitung anak mencapai 68,56% yang berarti bahwa semua anak 
dari yang semula baru mulai berkembang sudah dapat berkembang sesuai 
harapan, walaupun baru sedikit. Setelah dilakukan tindakan pada siklus II rata-
rata kemampuan berhitung anak meningkat 88,45% artinya hampir semua anak 
dapat berkembang sesuai harapan, bahkan beberapa anak berkembang sangat 
baik.  
Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa melalui permainan dakon dapat 
mengembangkan kemampuan berhitung anak pada Kelompok B TK Gilirejo 1 
Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen Tahun Pelajaran 2013/2014 

 
 
Kata kunci : Kemampuan Berhitung, Permianan Dakon, Taman Kanak-kanak  
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PERMAINAN DAKON DAPAT MENGEMBANGKAN  

KEMAMPUAN BERHITUNG ANAK PADA KELOMPOK B 

TK GILIREJO 1 KECAMATAN MIRI KABUPATEN SRAGEN 

TAHUN 2013 / 2014 

 

I. PENDAHULUAN 

Dalam lingkup perkembangan di TK terdapat lima bidang 

pengembangan salah satunya adalah pengembangan kemampuan kognitif 

anak. Dalam bidang pengembangan kognitif anak tersebut termasuk 

didalamnya adalah kemampuan berhitung anak.  

Berhitung sangat penting bagi kehidupan anak karena digunakan 

untuk menumbuhkembangkan keterampilan berhitung anak dalam kehidupan 

sehari-hari dan untuk mengembangkan pengetahuan dasar matematika dalam 

mengenal konsep bilangan, warna, bentuk, ukuran dan ruang.  

Oleh karena itu apabila anak TK tidak dapat berhitung, maka anak 

akan mengalami kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan yang 

dihadapinya. Hal ini karena bilangan (angka) merupakan bagian dari 

kehidupan anak dan ada di sekitar anak misalnya untuk mengetahui waktu 

(jam), tanggal dan bahkan mata uang untuk jajannya, sehingga anak usia TK 

harus sudah mampu berhitung 1-10, sudah dapat mengenal angka, mengenal / 

menghubungkan konsep bilangan dengan lambang bilangan, dapat 

menjumlah dan mengurang dengan gambar / benda. 

Akan tetapi kenyataannya kemampuan berhitung anak Kelompok B di 

TK Gilirejo 1 Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen masih rendah, karena 

ternyata masih banyak anak yang belum mampu berhitung dengan benar, 

masih banyak anak yang belum mengenal angka dan masih banyak anak yang 

belum dapat menghubungkan konsep bilangan dengan lambang bilangan. Hal 

ini dikarenakan pembelajaran yang diberikan guru tidak berpusat pada anak, 

metode alat peraga (media) yang digunakan kurang tepat dan menarik minat 

anak bahkan guru lebih sering menggunakan lembar kerja anak (drill and 

paper pencil test), sehingga anak merasa bosan.  
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Berdasarkan permasalahan tersebut diatas maka kemampuan 

berhitung anak perlu dikembangkan melalui kegiatan atau permainan yang 

menyenangkan. Untuk itu peneliti melakukan penelitian dengan mengambil 

judul “Mengembangkan Kemampuan Berhitung Anak Melalui Permainan 

Dakon Pada Kelompok B TK Gilirejo 1 Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen 

Tahun 2013 / 2014”.  

Tujuan dalam penelitian ini adalah tujuan umum dan tujuan khusus.  

Tujuan umum untuk mengembangkan kemampuan berhitung anak pada 

kelompok B TK Gilirejo 1 Kecamatan Miri Kabupaten Sragen Tahun 

2013/2014, sedangkan tujuan khusus untuk mengembangkan kemampuan 

berhitung anak Pada kelompok B TK Gilirejo 1 Kecamatan Miri Kabupaten 

Sragen  melalui Permainan Dakon. 

 

II. LANDASAN TEORI 

Berhitung merupakan bagian dari matematika, sedangkan pengertian 

matematika adalah ilmu tentang bilangan-bilangan dan prosedur operasional 

yang digunakan dalam menyelesaikan persoalan mengenai bilangan. (pusat 

pembinaan dan pengembangan bahasa) (1991) dalam Sujiono (2006 : 11.3). 

Berhitung adalah kemampuan seseorang (anak) dengan berbagai cara 

belajar untuk mengenal bilangan dan lambang bilangan yang digunakan 

untuk menghitung baik menjumlah, mengurangi, membagi dan mengalihkan 

dengan menggunakan akal dan pikiran secara logis dan sistematis dalam 

menyelesaikan tugas-tugas dalam kehidupan sehari-hari dan bersifat alamiah.  

Hal ini disebabkan karena pembelajaran di TK membutuhkan alat 

peraga, media, permainan, dan alat bantu lainnya. Dengan mengadakan 

permainan akan terjadi interaksi antara guru dan anak didik.  

Berhitung merupakan bagian dari kebutuhan anak, sedangkan  

menurut Vigotsky dalam Sujiono (2006 : 4.5) menyatakan bahwa proses 

kognitif anak tertinggi berkembang ketika anak berada di sekolah yaitu pada 

saat terjadi interaksi antara anak dengan guru. Berbagai pengetahuan yang 
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disajikan guru yang bermakna bagi anak akan memberikan dampak yang 

sangat berharga dan bermanfaat bagi anak di kelak kemudian hari. 

Adapun indikator kemampuan berhitung anak dalam penelitian ini 

adalah 1) membilang atau menyebut urutan bilangan dari 1 – 10, 2) 

membilang dengan menunjuk benda (mengenal konsep bilangan dengan 

benda -benda sampai 10) dan 3) menunjukkan urutan benda untuk bilangan 

sampai 10.  

Kemampuan berhitung anak (Depdiknas, 2000:8) dipengaruhi oleh 

menghitung benda-benda atau pengalaman konkrit yang dialami melalui 

pengalaman terhadap alam sekitar, menghitung dari konkrit ke abstrak, 

mudah ke sukar dan dari yang sederhana ke yang lebih komplek dan belajar 

berhitung dalam suasana yang menyenangkan salah satunya adalah dengan 

permainan dakon.  

Permainan dakon adalah sebuah permainan tradisional adat jawa 

dengan menggunakan papan dakon atau kayu yang dilobangi (sawah) dengan 

jumlah tertentu dan dimasing-masing ujungnya terdapat lubang besar 

(lumbung).  

(http://dakononlineblogspot.com.2010/11/sejarah-permainan-congklak.htm) 

Sedangkan manfaat permainan dakon sebagai sarana dalam berhitung 

anak, melatih anak untuk trampil dan cermat sebelum bermain dan dapat 

menjalin keakraban sekaligus melatih cara berfikir anak dalam mengatur 

strategi sebelum bermain.  

Dengan permainan dakon anak akan dapat mengembangkan 

kemampuannya dalam berhitung 1 – 10, anak dapat menunjuk jumlah benda 

sesuai dengan angkanya dan dapat menghubungkan konsep bilangan dengan 

lambing bilangan.  

 

III. METODE PENELITIAN  

Penelitian ini dilakukan di TK Gilirejo 1 Kecamatan Miri Kabupaten 

Sragen tahun 2013 / 2014 pada semester genap. Subyek penelitian ini adalah 
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anak did ik TK Gilirejo 1 yang berjumlah 22 anak sebagai penerima tindakan. 

Peneliti yang berkolaborasi dengan teman sejawat sebagai pemberi tindakan.  

Jenis data yang dikumpulkan adalah data kemampuan berhitung anak 

dan data tentang pembelajaran guru dengan permainan dakon. Sumber data 

yang dikumpulkan adalah data kemampuan berhitung anak yang diperoleh 

langsung dari anak dan data tentang pembelajaran guru dengan permaianan 

dakon diperoleh dari guru.  

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas. 

Menurut Neuman (2003) dalam Mulyaningsih (2011 : 51) menyatakan bahwa 

dalam penelitian terapan terdapat Penelitian Tindakan Kelas yang digunakan 

untuk memperbaiki kualitas pembelajaran di kelas, sehingga memperoleh 

hasil yang optimal.  

Sedangkan metode untuk mengumpulkan data kemampuan berhitung 

anak dan pembelajaran guru dengan permainan dakon dengan menggunakan 

teknik observasi. Observasi adalah teknik yang dilakukan dengan cara 

mengadakan pengamatan secara teliti dan pencatatan secara sistematis 

terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian (Arikunto, 1998 : 28). 

Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis observasi 

langsung. Observasi langsung adalah pengumpulan data dengan cara 

pengamatan dan pencatatan langsung, sehingga dilakukan langsung oleh 

peneliti ke obyek yang diamati. (Suharsini, 1998 : 71)  

Data kemampuan berhitung anak yang dikumpulkan di analisis 

dengan teknik analisis komparatif dan data pembelajaran guru dengan 

permainan dakon di analisis dengan teknik analisis interaktif. 

Hasil analisis yang dilakukan pada anak menunjukkan bahwa pada 

saat diadakan pengamatanpada parsiklus kemampuan berhitung anak masih 

rendah yaitu kemampuan berhitung anak baru mulai berkembang. Setelah 

dilakukan tindakan pada siklus I kemampuan berhitung anak meningkat dari 

yang semula baru mulai berkembang menjadi berkembang sesuai harapan 

walaupun hanya beberapa anak saja setelah dilakukan perbaikan pada siklus 
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II kemampuan berhitung anak sudah berkembang sesuai harapan bahkan 

beberapa anak sudah berkembang sangat baik.  

  

IV.  HASIL PENELITIAN 

Setelah diadakan penelitian ini dapat diketahui bahwa kondisi awal / 

pra siklus kemampuan berhitung anak masih rendah. Rata-rata kemampuan 

berhitung anak mencapai yaitu hanya 56,52%. Hal ini menunjukkan bahwa 

hampir semua anak baru mulai berkembang hanya beberapa anak saja yang 

sudah berkembang sesuai harapan. Untuk itu perlu dilakukan tindakan untuk 

meningkatkan kemampuan berhitung anak tersebut melalui permainan dakon 

yang dilakukan dalam dua siklus setiap satu siklus dua kali pertemuan.  

Setelah dilakukan tindakan pada siklus 1 rata-rata kemampuan 

berhitung anak meningkat menjadi 68,56% yang berarti ba hwa hampir semua 

anak yang sebelumnya mulai berkembang menjadi berkembang sesuai 

harapan, tetapi peningkatannya belum maksimal dan baru beberapa anak saja 

yang sudah berkembang sangat baik. Hal ini dikarenakan guru dalam 

memberikan penjelasan kurang dipahami anak dan guru kurang memberi 

motivasi kepada anak. Setelah dilakukan perbaikan pada tindakan siklus II 

rata-rata kemampuan berhitung anak meningkat secara maksimal yaitu 

mencapai 88,45%, artinya hampir semua anak sudah berkembang sesuai 

harapan dan bahkan ada beberapa anak yang sudah berkembang sangat baik, 

sehingga dapat memenuhi target yang ingin dicapai pada indikator kinerja 

dalam penelitian ini.  

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan pada pra siklus, 

siklus I, dan siklus II dapat disimpulkan bahwa penerapan permainan dakon 

dapat mengembangkan kemampuan berhitung anak pada Kelompok B TK 

Gilirejo 1 Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen tahun 2013 / 2014. Hal 

tersebut diketahui dari hasil analisis pada pra siklus rata-rata kemampuan 

berhitung anak sebesar 51,52%. Setelah siklus I sebesar 68,56% dan pada 
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siklus II terjadi peningkatan sebesar 82,45%. Dengan demikian penelitian ini 

dinyatakan berhasil karena hasilnya melebihi target yang ingin dicapai pada 

indikator kinerja. 

Berdasarkan hasil penelitian maka, dapat diajukan saran-saran kepada 

kepala sekolah, guru dan orang tua wali murid. Adapun saran-saran tersebut 

adalah sebagai berikut : 

1.  Bagi Kepala Sekolah 

Pihak sekolah hendaknya dapat menciptakan kondisi belajar yang 

memadai dengan memperhatikan fasilitas khususnya dalam penerapan 

Permainan Dakon dan sarana prasarana sekolah yang menunjang 

pembelajaan mengembangkan kemampuan berhitung anak.  

2.  Bagi Guru 

a. Hendaknya permainan dakon dapat dijadikan salah satu alternatif 

sebagai upaya untuk mengembangkan kemampuan berhitung anak.  

b.  Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi guru dalam 

melaksanakan tugasnya di sekolah.  

3.  Bagi Orang Tua 

Menyarankan kepada orang tua hendaknya memberi kebebasan dan 

dukungan kepada anak untuk bermain sehingga anak akan merasa senang 

dan mendapatkan pengalaman yang baru sehingga kemampuan anak 

dapat meningkat. 
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