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ABSTRAK 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh permainan tradisional 
congklak terhadap perkembangan kognitif di TK Aisyiyah Beruk 1 Karanganyar 
Tahun Pelajaran 2013/2014. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen 
dengan Nonequivalent Control Group Design. Jumah subjek 42 anak yang terdiri 
dari kelas B1 sebanyak 21 anak sebagai kelompok kontrol dan B2 sebanyak 21 
anak sebagai kelompok treatment. Metode pengumpulan data menggunakan 
observasi dan teknik analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif serta 
paired t-test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui kegiatan bermain 
congklak berpengaruh terhadap kemampuan kognitif berhitung anak usia dini di 
TK Aisyiyah Beruk 1 Karanganyar. Hal ini terbukti dari nilai t-test = 15,882 > t-
tabel = 2,086 dengan signifikansi (p value) sebesar 0,000 < 0,05. 
Kesimpulan penelitian ini adalah ada pengaruh yang positif penggunaan metode 
permainan tradisional congklak terhadap perkembangan kognitif (berhitung) anak 
usia dini di TK Aisyiyah Beruk 1 Karanganyar Kelompok B Tahun Pelajaran 
2013/2014. 
 
Kata Kunci : Kognitif berhitung, permainan congklak  
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Pendahuluan 

Melalui program pendidikan yang dirancang dengan baik, anak akan 

mampu mengembangkan segenap potensi yang dimiliki, peran orang tua dan 

guru sangat dibutuhkan untuk mengembangkan berbagai potensi bidang 

pengembangan melalui nilai agama moral, fisik motorik, kognitif, bahasa dan 

sosial emosional. Kognitif merupakan proses berpikir yaitu kemampuan 

individu untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu 

kejadian atau peristiwa. (Darsinah, 2011:2). Kognitif sangat penting 

dikembangkan karena agar anak dapat melakukan eksplorasi terhadap dunia 

sekitar melalui panca inderanya, sehingga dengan pengetahuan yang 

didapatnya anak akan melangsungkan hidupnya menjadi manusia yang utuh 

sesuai kodratnya sebagai makhluk tuhan yang harus memperdayakan apa yang 

ada di dunia ini untuk kepentingan dirinya dan orang lain.  

Kegiatan berhitung dapat diajarkan kepada anak usia dini dengan 

bermain, karena prinsip pembelajaran untuk anak usia dini yaitu bermain 

sambil belajar, melalui bermain anak diberi stimulasi yang dapat merangsang 

kemampuan anak. Menurut Hurlock (1978:320), bermain adalah setiap 

kegiatan yang dilakukan untuk kesenangan yang ditimbulkannya, tanpa 

mempertimbangkan hasil akhir. Bermain dilakukan secara suka rela dan tidak 

ada paksaan atau tekanan dari luar atau kewajiban. Bermain anak mempunyai 

banyak pilihan dan mereka dapat memilih bagaimana menggunakan material 

yang mereka inginkan. Dalam melakukan permainan, pendidik harus tetap 

mengarahkan dan membina untuk memilih material dan anak dapat 

menentukan konsep-konsep tertentu. Guru ataupun orang tua dapat 

mengembangkan kemampuan berhitung anak dengan cara menstimulasi 

melalui bermacam-macam alat permainan, sekarang ini banyak sekali jenis 

alat permainan yang bisa dengan mudah diajarkan pada anak tetapi yang harus 

diperhatikan adalah fungsi dari alat permainan itu sendiri apakah dari 

permainan itu selain sebagai bermain juga berperan dalam hal pendidikan atau 

yang disebut dengan alat permainan edukatif.  
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Tedjasaputra (2001:81) menyatakan alat permainan edukatif merupakan 

alat permainan yang dirancang secara khusus untuk kepentingan pendidikan 

diantaranya bagi guru atau orang tua bisa memilihkan alat permainan 

congklak. Permainan congklak yang merupakan permainan tradisional melalui 

permainan ini anak akan dapat belajar berhitung sambil bermain, karena dari 

bermain anak akan dapat belajar dari permainan itu. Berdasarkan pengalaman 

peneliti dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di TK Aisyiyah Beruk 1 

Karanganyar pada tahun pelajaran 2013/2014, ditemukan adanya beberapa 

permasalahan kurang memuaskannya hasil belajar anak tentang kemampuan 

berhitung pada anak masih sangat rendah, hal ini disebabkan karena 

penguasaan guru dalam penyampaian materi konsep bilangan pada anak masih  

belum optimal dan kurang menarik dalam memberikn pembelajaran karena 

pengenalan yang dilakukan guru hanya dengan menulis atau menggunakan 

LKS (Lembar Kerja Siswa) sehingga anak merasa bosan dan kurang tertarik 

hal tersebut menjadikan suasana pembelajaran berhitung tampak serius dan 

menakutkan, pada dasarnya anak malas dengan sesuatu yng serius dan 

menegangkan dalam hal pembelajaran.anak usia dini lebih senang dengan 

pembelajaran yang disampaikan secara ringan dan menarik melalui proses 

bermain biasanya anak akan lebih cepat menyerap pembelajaran ketimbang 

materi yang disajikan secara serius. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

mengenai “Pengaruh Permainan Tradisional Congklak Terhadap 

Perkembangan Kognitif Anak Usia Dini Di TK Aisyiyah Beruk 1 

Karanganyar Tahun Pelajaran 2013/2014”. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui adanya pengaruh permainan tradisional congklak terhadap 

perkembangan kognitif anak usia dini dan hasil penelitian ini dapat digunakan 

sebagai dasar pengembangan atau pedoman untuk penelitian berikutnya yang 

sejenis. 
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Metode Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian 

eksperimen dengan Nonequivalent Control Group Design. Pelaksanaan 

eksperimen dalam penelitian ini menggunakan dua kelompok yaitu 

kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Pada kelompok kontrol 

tanpa dikenai perlakuan dan pada kelompok eksperimen dikenai perlakuan 

dengan menggunakan permainan tradisional congklak. Subjek dalam 

penelitian ini ada 42 anak yang terdiri dari kelas B1 sebanyak 21 anak 

sebagai kelompok kontrol dan kelas B2 sebanyak 21 anak sebagai 

kelompok eksperimen. Adapun prosedur dalam penelitian eksperimen ini 

yaitu mengadakan observasi awal untuk mengetahui kemampuan awal 

berhitung anak pada kelompok kontrol mempunyai rata-rata kemampuan 

berhitung 15,62 dengan kategori Mulai Berkembang dan pada kelompok 

eksperimen mempunyai rata-rata kemampuan berhitung 16,76 dengan 

kategori Mulai Berkembang. Selanjutnya peneliti mengadakan tindakan 

dengan permainan tradisional congklak pada kelompok eksperimen, pada 

kelompok kontrol tanpa diberi perlakuan. Setelah ada tindakan pada 

kelompok eksperimen peneliti mengadakan observasi akhir untuk 

mengukur (membandingkan) kemampuan berhitung pada anak.  Metode 

pengumpulan data menggunakan observasi dan teknis analisis datanya 

menggunakan  analisis statistik deskriptif serta paired t-test. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa permainan tradisional congklak 

berpengaruh terhadap perkembangan kognitif (berhitung) anak usia dini di 

TK Aisyiyah Beruk 1 Karanganyar.  
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Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Deskripsi Data Observasi Awal Kemampuan Berhitung Anak Sebelum 

Eksperimen 

Hasil pengamatan diketahui jumlah hasil data kemampuan berhitung 

anak pada kelompok kontrol sebelum eksperimen adalah 328 dengan nilai 

tertinggi 19, nilai terendah 12 dan nilai rata-rata kemampuan berhitung 

anak sebesar 15,62. 

Tabel 1.  

Distribusi Frekuensi dari Kemampuan Berhitung Anak Pada Kelompok Kontrol Sebelum 

Perlakuan (Observasi Awal) 

 

Interval f % Kategori 

≤ 10 0 0% Belum 

Berkembang 

11 - 17  15 71,4% Mulai 

Berkembang 

18 - 24  6 28,6% Berkembang Sesuai 

Harapan 

> 24 0 0% Berkembang 

Sangat Baik 

Jumlah 21 100%  

                      Sumber: Data primer diolah, 2014 

 

Berdasarkan Tabel 1. dapat diketahui bahwa ada 15 anak yang 

mempunyai kemampuan berhitung dengan kategori Mulai Berkembang, 

dan ada 6 anak yang mempunyai kemampuan berhitung  dengan kategori 

Berkembang Sesuai Harapan. Sehingga mayoritas skor kemampuan 

berhitung anak sebelum eksperimen berkategori Mulai Berkembang 

dengan prosentase 71,4%. 

Berdasarkan hasil pengamatan jumlah hasil data kemampuan 

berhitung anak kelompok eksperimen sebelum dilakukan perlakuan adalah 

352 dengan nilai tertinggi 21, nilai terendah 13 dan nilai rata-rata 

kemampuan berhitung anak sebesar 16,7 
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Tabel 2. Distribusi Frekuensi dari Kemampuan Berhitung Anak Pada Kelompok Eksperimen 

Sebelum Perlakuan (Observasi Awal) 

 

Interval f % Kategori 

≤ 10 0 0% Belum 

Berkembang 

11 - 17  14 66,7% Mulai 

Berkembang 

18 - 24  7 33,3% Berkembang 

Sesuai Harapan 

> 24 0 0% Berkembang 

Sangat Baik 

Jumlah 21 100%  

              Sumber: Data primer diolah, 2014 

 

Berdasarkan Tabel 2. dapat diketahui bahwa ada 14 anak yang 

mempunyai kemampuan berhitung dengan kategori “Mulai Berkembang”, 

dan ada 7 anak yang mempunyai kemampuan berhitung  dengan kategori 

“Berkembang Sesuai Harapan”. Sehingga mayoritas skor kemampuan 

berhitung anak sebelum eksperimen berkategori Mulai Berkembang 

dengan prosentase 66,7%. 

Hasil perhitungan t-test (1,555) diketahui bahwa lebih kecil dari pada 

ttabel (2,021), sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan 

kemampuan berhitung anak antara kelompok kontrol sebelum diberikan 

perlakuan pembelajaran dengan metode biasa dengan kelompok ekperimen 

sebelum diberikan perlakuan pembelajaran metode permainan congklak. 

Ini berarti antara kedua kelompok berimbang kemampuan dasarnya dalam 

berhitung. 

2. Deskripsi Data Kemampuan Berhitung Anak Sesudah Eksperimen 

Berdasarkan hasil pengamatan diketahui bahwa jumlah hasil data 

kemampuan berhitung anak kelompok kontrol sesudah eksperimen adalah 

357 dengan nilai tertinggi 21, nilai terendah 14 dan nilai rata-rata 

kemampuan berhitung anak sebesar 17,00. 



6 

Tabel 3. Distribusi Frekuensi dari Kemampuan Berhitung Anak Pada Kelompok Kontrol Sesudah 

Diberikan Pembelajaran Metode Biasa 

Interval f % Kategori 

≤ 10 0 0% Belum 

Berkembang 

11 - 17  13 61,9% Mulai 

Berkembang 

18 - 24  8 38,1% Berkembang 

Sesuai Harapan 

> 24 0 0% Berkembang 

Sangat Baik 

Jumlah 21 100%  

               Sumber: Data primer diolah, 2014 

 

Dari Tabel 3. dapat dijelaskan bahwa Sesudah adanya pembelajaran 

dengan metode biasa dari 21 anak diketahui bahwa skor kemampuan 

kognitif yaitu kemampuan berhitung anak terdapat 13 anak yang 

mempunyai kemampuan berhitung dengan kategori “Mulai Berkembang”, 

dan ada 8 anak yang mempunyai kemampuan berhitung  dengan kategori 

“Berkembang Sesuai Harapan”. Sehingga mayoritas skor kemampuan 

berhitung anak sebelum eksperimen berkategori Mulai Berkembang 

dengan prosentase 61,9%. 

Hasil pengamatan sesudah perlakuan pada kelompok eksperimen 

diketahui jumlah hasil data kemampuan berhitung anak adalah 524 dengan 

nilai tertinggi 28, nilai terendah 21 dan nilai rata-rata kemampuan 

berhitung anak sebesar 24,95. 
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Tabel 4. Distribusi Frekuensi dari Kemampuan Berhitung Anak Pada Kelompok Eksperimen 

Sesudah Diberikan Pembelajaran  Metode Permainan Congklak 

 

Interval f % Kategori 

≤ 10 0 0% Belum 

Berkembang 

11 - 17  0 0% Mulai 

Berkembang 

18 - 24  9 42,9% Berkembang 

Sesuai Harapan 

> 24 12 57,1% Berkembang 

Sangat Baik 

Jumlah 21 100%  

       Sumber: Data primer diolah, 2014 

 

Dari Tabel 4. dapat dijelaskan bahwa Sesudah adanya pembelajaran 

dengan metode permainan congklak dari 21 anak diketahui bahwa skor 

kemampuan kognitif yaitu kemampuan berhitung anak terdapat 9 anak 

yang mempunyai kemampuan berhitung dengan kategori Berkembang 

Sesuai Harapan dan 12 anak mempunyai kemampuan berhitung termasuk 

kategori Berkembang Sangat Baik. Sehingga mayoritas skor kemampuan 

berhitung anak sesudah diberikan metode permainan congklak termasuk 

ke dalam kategori Berkembang Sangat Baik dengan prosentase 57,1%. 

Hasil perhitungan t-test (11,014) diketahui lebih besar daripada ttabel 

(2,021), sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan 

kemampuan berhitung anak antara kelompok kontrol sesudah diberikan 

perlakuan pembelajaran dengan metode biasa dengan kelompok ekperimen 

sesudah diberikan perlakuan pembelajaran metode permainan congklak. 

Ini berarti antara kedua kelompok mempunyai kemampuan dalam 

berhitung yang berbeda. 
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3. Perbandingan Deskripsi Data Kemampuan Berhitung Anak antara 

Kelompok Kontrol dan Kelompok Eksperimen 

Sesudah dilakukan observasi dapat diketahui perbandingan hasil 

kemampuan berhitung anak sebelum dan sesudah eksperimen pada 

kelompok kontrol, seperti tersaji pada Tabel 5 

 

Tabel 5. Perbandingan Hasil Kemampuan Berhitung Anak Sebelum dan Sesudah Eksperimen pada 

Kelompok Kontrol 

 

No Interval Kategori   

Sebelum 

Eksprimen

Sesudah 

Eksperimen

f % f % 

1 ≤ 10 
Belum 

Berkembang
- - - - 

2 11- 17 
Mulai 

Berkembang
15 71,4% 13 61,9% 

3 18 - 24

Berkembang 

Sesuai 

Harapan 

6 28,6% 8 38,1% 

4 >24 
Berkembang 

Sangat Baik
- - - - 

  Jumlah 21 100% 21 100% 

   Sumber: Data primer diolah, 2014 

 

Sesudah dilakukan observasi dapat diketahui perbandingan hasil 

kemampuan berhitung anak sebelum dan sesudah eksperimen pada 

kelompok eksperimen, seperti tersaji pada Tabel 6. berikut ini. 
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Tabel 6. Perbandingan Hasil Kemampuan Berhitung Anak Sebelum dan Sesudah Eksperimen pada 

Kelompok Kontrol 

No Interval Kategori   
Sebelum 

Eksprimen

Sesudah 

Eksperime

n 

f % f % 

1 ≤ 10 
Belum 

Berkembang
- - - - 

2 11- 17 
Mulai 

Berkembang
14 66,7% - - 

3 18 - 24

Berkembang 

Sesuai 

Harapan 

7 33,3% 9 42,9%

4 >24 
Berkembang 

Sangat Baik
- - 12 57,1%

 Jumlah 21 100% 21 100% 

          Sumber: Data primer diolah, 2014 

 

Hasil analisis data menggunakan t-test pada kelompok kontrol 

diperoleh hasil thitung = 1,996 karena thitung > ttabel = 1,996 < 2,086 dengan 

signifikansi (p value) sebesar 0,060> 0,05. Hal ini dapat diartikan bahwa 

tidak ada perbedaan skor kemampuan berhitung sebelum dan sesudah 

ekperimen hanya dengan pemberian metode pembelajaran biasa. 

Sedangkan hasil analisis data t-test pada kelompok eksperimen diperoleh 

nilai thitung = 15,882 karena thitung > ttabel = 15,882 > 2,086 dengan 

signifikansi (p value) sebesar 0,000 < 0,05; maka H0 ditolak dan Ha 

diterima, yang artinya metode permainan congklak berpengaruh terhadap 

kemampuan kognitif (berhitung) anak usia dini. Sehingga hipotesis yang 

berbunyi: “Metode permainan congklak berpengaruh terhadap kemampuan 

kognitif (berhitung) anak usia dini Kelompok B TK Aisyiyah Beruk 1 

Karanganyar Tahun Pelajaran 2013/2014”, diterima kebenarannya. Oleh 

karena itu, dapat dikatakan bahwa kemampuan berhitung anak sesudah 

dilakukan eksperimen melalui permainan congklak berkembang lebih 

optimal dibandingkan sebelum dilakukan eksperimen. 
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Hal ini dikarenakan pembelajaran berhitung lebih menyenangkan dan 

lebih mudah dipahami oleh anak jika guru menggunakan metode yang 

bervariasi dan menarik salah satunya menggunakan metode bermain. 

Pembelajaran yang dilakukan oleh guru dengan menggunakan metode 

permainan congklak mampu memberikan kesempatan anak untuk 

menggunakan material bermain guna melatih kemampuan berhitung anak.  

Melalui permainan congklak yang dilakukan oleh guru kepada anak-

anak membuat anak-anak menjadi senang dan menambah semangat untuk 

melakukan kegiatan permainan congklak. Manfaat kegiatan bermain 

congklak adalah membantu anak lebih mengenal dasar-dasar 

pengembangan kemampuan matematika diantaranya: dengan bermain 

congklak  anak akan mampu menyebutkan hasil penambahan, membilang 

atau menyebut urutan bilangan, mampu membilang dengan menunjuk 

benda, memahami konsep penuh dan kosong, mampu memasangkan 

lambang bilangan dengan benda. 

Penelitian ini juga memperkuat penelitian terdahulu dari Sularsih 

(2003), diperoleh hasil bahwa melalui permainan tradisional dhakon dapat 

meningkatkan upaya pengembangan kemampuan berhitung. Begitu juga 

memperkuat hasil penelitian dari Mulani (2012), dimana hasil 

penelitiannya diketahui bahwa dengan memberikan metode pembelajaran 

permainan tradisional congklak dapat berpengaruh terhadap kecerdasan 

logika matematika anak usia dini.. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan analisis hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada 

pengaruh yang positif penggunaan metode permainan tradisional congklak 

terhadap perkembangan kognitif (berhitung) anak usia dini di TK Aisyiyah 

Beruk 1 Karanganyar Kelompok B Tahun Pelajaran 2013/2014. Berikut 

adalah tabel perbandingan hasil kemampuan berhitung anak sebelum 

eksperimen dan sesudah eksperimen antara kelompok kontrol dan 

kelompok eksperimen. 
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Tabel 7. Perbandingan Rata-rata Kemampuan Berhitung Anak Sebelum dan Sesudah Eksperimen 

antara Kelompok Kontrol dan  

Kelompok Eksperimen 

 

 
Kelompok 

 

Sebelum 
Eksperimen 

 
Kategori 

Setelah 
Eksperimen 

 

 
Kategori 

 
Kontrol 

 
15,62 

Mulai 
Berkembang

 
17,00 

Mulai 
Berkembang 

 
Eksperimen 

 
16,76 

Mulai 
Berkembang

 
24,95 

Berkembang 
Sesuai 

Harapan 

 

Dari Tabel 7. dapat diketahui bahwa kemampuan berhitung anak 

yang diambil dari hasil observasi pada kelompok kontrol sebelum 

eksperimen diketahui rata-rata anak mempunyai kemampuan berhitung 

dengan kategori Mulai Berkembang dan sesudah eksperimen diketahui 

rata-rata anak tetap mempunyai kemampuan berhitung dengan kategori 

Mulai Berkembang. Namun berbeda dengan kelompok eksperimen dimana 

sebelum dilakukan eksperimen dengan pemberian metode pembelajaran 

permainan congklak rata-rata anak mempunyai kemampuan berhitung 

dengan kategori Mulai Berkembang dan sesudah diberikan eksperimen 

diketahui rata-rata kemampuan kognitif berhitung anak meningkat menjadi 

termasuk ke dalam kategori Berkembang Sesuai Harapan. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa dengan memberikan metode pembelajaran permainan 

congklak dapat meningkatkan kemampuan kognitif yaitu berhitung kepada 

anak usia dini di TK Aisyiyah Beruk 1 Karanganyar tahun pelajaran 

2013/2014. 
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Saran  

a. Bagi Sekolah, sebaiknya sekolah menyiapkan macam-macam 

permainan  yang menarik bagi anak untuk mengembangkan aspek 

perkembangan berhitung anak, salah satunya dengan permainan 

congklak. 

b. Bagi Guru, diharapkan dapat mencermati tingkah laku anak yang 

berada dalam kelas agar dapat mengetahui cara-cara yang lebih 

efektif dalam mengembangkan kreativitas anak serta guru 

memberikan stimulus kemampuan berhitung melalui permainan 

salah satunya dengan permainan congklak. 

c. Bagi Orang Tua/Wali Murid, sebaiknya orang tua/wali murid lebih 

selektif dalam memilihkan alat permainan yang tidak hanya 

memberikan kesenangan bagi anak tetapi juga memberikan stimulasi 

untuk perkembangan anak, salah satunya orang tua bisa memilihkan 

permainan congklak. 
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