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Abstrack : The study is titled "Introduce numeracy skills through traditional
games congklak in children aged 5-6 years in kindergarten Sukadana State
Trustees". This study aims to determine the numeracy learning outcomes through
traditional games congklak in children aged 5-6 years in kindergarten Sukadana
State Trustees. The method used in this research is descriptive method to form
action research conducted in two cycles, each cycle of 3 meetings. To obtain the
data in this study the authors use the technique of observation and documentation.
Means of data collection in this study is the observation guide and teacher guide
student observation and documentation of the RKH. Engineering calculations
with a descriptive analysis of the percentage formula. Results from this research
that the implementation of learning through traditional games congklak can
introduce additional capabilities in children aged 1-10 years in Kindergarten
State 5-6 Pembina Sukadana up to 88.24% and a reduction of up to 94.12%.
Abstrak : Penelitian ini berjudul “Mengenalkan kemampuan berhitung melalui
permainan tradisional congklak pada anak usia 5-6 tahun di TK Negeri Pembina
Sukadana”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil pembelajaran
berhitung melalui permainan tradisional congklak pada anak usia 5-6 tahun di TK
Negeri Pembina Sukadana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
metode deskriptif dengan bentuk penelitian tindakan kelas yang dilakukan dalam
2 siklus, tiap siklus 3 pertemuan. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini
penulis menggunakan teknik observasi dan dokumentasi. Alat pengumpulan data
dalam penelitian ini adalah panduan observasi guru dan panduan observasi siswa
serta dokumentasi yaitu RKH. Teknik perhitungan berupa analisi deskriptif
dengan rumus persentase. Hasil dari penelitian ini yaitu pelaksanaan pembelajaran
melalui permainan tradisional congklak dapat mengenalkan kemampuan
penambahan 1-10 pada anak usia 5-6 tahun di TK Negeri Pembina Sukadana
sampai dengan 88,24% dan pengurangan sampai dengan 94,12%.
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Congklak
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nak usia dini merupakan individu yang unik dan memiliki karakteristik
tersendiri yang sesuai dengan tahapan usianya. Masa usia dini merupakan
masa keemasan yang pada usia ini stimulasi seluruh aspek perkembangan
berperan penting. Banyak orang tua sengaja merencanakan anaknya masuk ke
pendidikan anak usia dini sebelum masuk Sekolah Dasar. Pentingnya pendidikan
anak usia dini yang dikenal dengan nama PAUD yang disebutkan pasal 1 ayat 14
adalah “Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yaitu suatu upaya pembinaan yang
ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan
dengan pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan
perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki
pendidikan lebih lanjut”.
Taman Kanak-kanak (TK) merupakan salah satu pendidikan anak usia dini
jalur formal yang memberikan layanan pendidikan anak usia 4-6 tahun untuk
membantu pertumbuhan dan perkembangan anak agar siap memasuki pendidikan
lebih lanjut. Menurut Peraturan Menteri Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar
Pendidikan Anak Usia Dini Formal (TK) meliputi lima aspek perkembangan yaitu
nilai-nilai moral agama, fisik, bahasa, sosial, emosional dan kognitif. Dari salah
satu perkembangan tersebut yaitu dalam bidang peningkatan kemampuan kognitif
yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir.
Strategi mengajar selalu disesuaikan dengan kebiasaan belajar anak. Strategi
menurut Al-Syaibany (2004:12) adalah sebuah istilah popular dalam psikologi
kognitif, yang berarti prosedur mental yang berbentuk tatanan tahapan yang
memerlukan alokasi upaya-upaya yang bersifat kognitif dan selalu dipengaruhi
oleh pilihan-pilihan kognitif atau pilihan-pilihan kebiasaan belajar anak. Pilihan
yang baik adalah pilihan kebiasaan belajar yang timbul karena dorongan dari
dalam diri anak. Oleh karena itu, anak diharapkan lebih memusatkan perhatiannya
agar benar-benar memahami dan memikirkan apa saja yang dialaminya.
Sedangkan tugas guru dalam hal ini ialah menggunakan metode mengajar yang
memungkinkan anak menggunakan strategi belajar yang dapat mengenalkan
kemampuan dalam proses belajar mengajar salah satunya adalah kemampuan
berhitung. Salah satu metode pembelajaran yang diduga mengenalkan
kemampuan berhitung anak adalah melalui metode bermain congklak.
Kemampuan berhitung merupakan kemampuan dalam menggunakan
penalaran, logika, dan angka-angka. Menurut Daniel Muijs dan David Reynolds
(2008:31) bahwa kemampuan berhitung atau mathematical intelligence adalah
kemampuan untuk menggunakan penalaran, logika, dan angka-angka.
Logical/mathematical lerner berpikir secara konseptual dalam bentuk pola-pola
logis dan numerik, mencari hubungan diantara potongan-potongan informasi.
Mereka banyak bertanya dan senang bereksperimen. Salah satu cara yang baru
dalam mengajarkan berhitung pada anak adalah melalui pembelajaran permainan
congklak pada anak terkait dengan kehidupan sehari-hari. Cara meningkatkan
kemampuan berhitung anak tidak harus selalu menggunakan cara-cara lama yaitu
dengan menggunkan rumus, karena cara lama ini dapat mengakibatkan kegagalan
pada anak. Sejalan dengan, seorang anak mempunyai bakat yang baik dalam
bidang ilmu hitung dan matematika. Sayangnya, ia tidak diajarkan teori
matematika dengan cara yang benar. Sebaliknya ia diajari teori-teori matematika
dengan cara yang salah. Hasilnya tidak diragukan lagi anak ini akan lemah dalam

bidang matematika. Untuk itu, dalam mengajarkan anak tidak harus selalu
berkutat dengan rumus-rumus serius, tapi bisa diselipkan dalam kegiatan seharihari. Seperti melalui permainan, dengan begitu secara tidak langsung kita telah
mengajarkan kepada anak tentang konsep penjumlahan dan pengurangan. Jadi
cara meningkatkan kemampuan berhitung anak yang efektif yaitu melalui
permainan diantaranya melalui permainan tradisional congklak.
Metode merupakan salah satu faktor penting dalam
peningkatan
kemampuan berhitung anak Taman Kanak-kanak. Seringkali berhasil tidaknya
program peningkatan kemampuan berhitung padaa anak Taman Kanak-kanak
dikaitkan dengan metode yang dipergunakan oleh guru dalam pembelajaran,
karena metode mempunyai peranan yang penting dalam mencapai tujuan
peningkatan kemampuan berhitung di Taman Kanak-kanak. Dengan metode yang
baik dan tepat, tujuan peningkatan kemampuan berhitung anak Taman Kanakkanak diharapkan dapat tercapai maksimal. Metode bermain menurut Armai Arief
(2002:61) adalah suatu metode mengajar dimana guru memberikan kesempatan
kepada anak untuk melakukan kegiatan memainkan suatu permainan tertentu
seperti yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Bermain memiliki beberapa
arti, unsur lain dari bermain adalah pengulangan dengan pengulangan anak
memperoleh kesempatan mengkonsolidasikan keterampilannya, permainan
sederhana dapat menjadi kendaraan untuk menjadi hajat permainan yang begitu
kompleks, melalui bermain anak secara aman dapat menyatakan kebutuhannya, di
dalam semua permainan ia dapat menyatakan rasa benci, takut dan gangguan
emosional.
Permainan tradisional merupakan segala bentuk permainan yang telah ada
sejak zaman dahulu dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke
generasi. Permainan tradisional congklak adalah suatu permainan yang dikenal
dengan berbagai macam nama di seluruh Indonesia dimainkan oleh dua orang
dengan menggunakan papan yang dinamakan papan congklak dan dua buah biji
yang dinamakan biji congklak atau buah congklak. Dalam penelitian ini, congklak
merupakan salah satu media pembelajaran. Menurut James W. Brown (1997:2)
mengemukakan bahwa media pengajaran terdiri dari medium dan device. Dalam
pengertian medium ini, media pengajaran lebih sekedar bahan dan alat, tapi juga
orang-orang yang menyediakannya dan yang mengoperasikannya, pemanfaatan,
pengorganisasian dan pengolahannya, dan bagaimana bahan dan alat itu sendiri
berinteraksi dengan anak.
Peningkatan kemampuan berhitung bagi anak Taman Kanak-kanak yang
mengutamakan keterampilan, tidak sama dengan pembelajaran matematika di
Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas karena
ada beberapa kondisi yang harus diciptakan dalam proses pembelajaran mengajar
untuk tercapainya penanaman keterampilan dan pengembangan kemampuan
berhitung. Untuk itu diperlukan metode yang dinilai lebih variatif diantaranya
bermain congklak. Pemilihan metode ini tentunya ditujukan untuk tujuan
peningkatan kemampuan berhitung bagi anak Taman Kanak-kanak. Peningkatan
kemampuan berhitung di Taman Kanak-kanak bersifat situasional, maka metode
yang cocok digunakan menurut Tayar Yusuf dan Syaiful Anwar (2002:55) adalah
metode bermain. Metode ceramah, bercerita, drill dan penugasan kurang
menyentuh aspek keterampilan, padahal materi berhitung di Taman Kanak-kanak

dituntut untuk menyentuh ke semua aspek pendidikan baik kognitif, afektif
maupun psikomotorik.
Teori Practice for Adulthood dari K. Gross dalam Muksin (2006:57)
menyatakan bermain merupakan peluang bagi pengembangan keterampilan dan
pengetahuan anak yang sangat penting fungsinya bagi mereka pada saat
menjelang dewasa kelak. Melalui bermain anak-anak dapat mengembangkan
kreativitasnya. Dan bagi anak yang sudah mulai muncul kreativitasnya makan
akan mengembangkan kreativitasnya. Bermain amat sangat penting bagi
perkembangan kognitif seorang anak dengan melatih kemampuan adaptasi dengan
lingkungannya dan suasana yang menyenangkan. Dan melalui bermain anak-anak
dapat mengembangkan kemampuan berhitung yang ada pada diri mereka.
Menurut Kurniati (2006:123) bahwa permainan tradisional congklak
merupakan permainan yang menitik-beratkan pada penguasaan berhitung.
Permainan ini memiliki beberapa peranan, diantaranya adalah untuk melatih
keterampilan berhitung anak dan motorik halus. Dengan permainan tradisional
congklak, anak dapat sambil belajar berhitung dengan menghitung biji-biji
congklak, selain itu juga ketika anak meletakkan biji-biji congklak satu persatu di
papan congklak hal ini dapat melatih motorik halus anak. Melatih kemampuan
manipulasi motorik halus sehingga anak siap menulis. Selain itu juga peranan dari
permainan tradisional congklak adalah anak dituntut untuk bersabar ketika
menunggu giliran temannya bermain.
Hasil pengamatan sementara di Taman Kanak-kanak Negeri Pembina
Sukadana bahwa salah satu metode pengembangan kognitif di Taman Kanakkanak yang dilakukan oleh guru yaitu dengan menggunakan metode bermain
congklak. Sejalan dengan ini, bermain congklak dapat membantu kemampuan
kognitif anak secara langsung. Dalam bidang kemampuan kognitif anak Taman
Kanak-kanak Negeri Pembina Sukadana masih relatif rendah, terutama kurang
bisa menghitung, menambah dan mengurangi. Sementara hasil yang diharapkan
yaitu kriteria rata-rata dapat menghitung, menambah, dan mengurangi angka 1-10.
Dengan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di Taman Kanak-kanak
Negeri Pembina Sukadana, ditemukan bahwa oembelajaran berhitung anak
cenderung mengalami kejenuhan, disebabkan strategi pembelajaran yang
digunakan guru monoton, yakni dengan menggunakan metode tanya jawab,
metode cerita, metode gambar yang seadanya dan menyanyi. Untuk itu diperlukan
strategi yang baru dalam pembelajaran bidang kemampuan berhitung dengan
bermain congklak.
METODE
Pemilihan metode yang tepat dalam penelitian ilmiah merupakan keharusan,
maksudnya agar masalah yang diteliti dengan mudah dapat dicari jawabannya.
Dalam penelitian ini peneliti engggunakan metode deskriptif dengan pendekatan
kualitatif. Menurut Zuldafrial (2011:3) penelitian kualitatif adalah penelitian yang
berdasarkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau
perilaku yang diamati, dalam mengumpulkan datanya sangat tergantung pada
proses pengamatan yang dilakukan oleh peneliti itu sendiri dan temuannya tidak
diperoleh melalui prosedur statistik dan bentuk hitungan lainnya.

Dalam menjawab pertanyaan riset atau masalah penelitian, metode
deskriptif
adalah yang paling sesuai digunakan karena metode ini
menggambarkan dan menafsirkan kondisi, proses yang sedang berlangsung dan
trend yang sedang berkembang. Peneliti ingin mengetahui hal-hal yang
berhubungan dengan peningkatan kemampuan berhitung melalui permainan
tradisional congklak pada anak usia 5-6 tahun di Taman Kanak-kanak Negeri
Pembina Sukadana. Dengan demikian, setelah data terkumpul laku
diklarifikasikan. Data yang bersifat kualitatif tersebut digambarkan dengan katakata atau kalimat, dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.
Dalam penelitian ini peneliti menafsirkan atau menginterpretasikan upaya
guru Taman Kanak-kanak untuk meningkatkan belajar mandiri siswa melalui
pemberian tugas pada siswa. Dalam kaitan ini, peneliti menterjemahkan secara
alamiah dari data yang muncul, yaitu data dari guru dan anak usia 5-6 tahun pada
Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Sukadana mengenai mengenalkan
kemampuan berhitung melalui permainan tradisioanal congklak dan bukan
mencari kejelasan teori kemampuan berhitung melalui permainan tradisional
congklak.
Penelitian ini dilakukan di Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Sukadana
Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara. Penelitian ini dilakukan pada
bulan Juli tahun 2012. Subjek penelitian ini adalah anak-anak Taman Kanakkanak Negeri Pembina Sukadana yang berusia 5-6 tahun semester 1 berjumlah 17
anak. Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan untuk
mengumpulkan, mencari dan memperoleh data dari responden serta informasi
yang telah ditentukan. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini penulis
menggunakan teknik observasi dan dokumentasi. Pengumpulan data yang
dilakukan dengan cara mengadakan peninjauan dan pengamatan langsung
terhadap objek yang diteliti. Untuk mencapai maksud tersebut, ketika melakukan
observasi, menempuh partisipasi aktif dengan melakukan pengumpulan data
dengan cara mengadakan peninjauan atau pengamatan langsung terhadap guru dan
anak usia 5-6 tahun pada Taman Kanak-kanak Negeri Pembina. Alat
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah panduan observasi guru dan
panduan observasi siswa serta dokumentasi yaitu RKH.
Penelitian ini dilakukan melalui dua siklus pada masing-masing siklus
terdiri dari 3 pertemuan dan setiap pertemuan terdapat tiap tahap kegiatan sebagai
berikut: perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi, jika hasil
siklus 1 belum mendapatkan hasil yang diharapkan akan dilanjutkan ke siklus 2
dan seterusnya sampai mendapatkan hasil yang diharapkan.
Untuk analisis data dalam menjawab pertanyaan atau masalah penelitian
dan sub masalah, peneliti menggunakan teknik perhitungan berupa analisis
deskriptif dengan menginterpretasikan item-item yang berkaitan dengan
pembahasan dalam penelitian ini. Dalam memperoleh data untuk mengetahui
indikator hasil belajar kriteria yang digunakan adalah:
B = Baik
CB = Cukup Baik
KB = Kurang Baik

Analisis persentase menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Suharsimi
Arikunto (2005:236) yaitu sebagai berikut:
X% =

x 100

Keterangan:
X%
n
N

= Persentase yang dicapai
= Jumlah anak
= Jumlah seluruh anak

Baik (B)
Cukup Baik (CB)
Kurang Baik (KB)

= 70 – 100%
= 50 – 60%
= 0 – 49%

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di Taman Kanak-kanak Negeri
Pembina Sukadana khususnya di kelompok B, yang beralamat di Jalan Sungai
Gali Desa Pengkalan Buton Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara.
Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Sukadana berdiri sejak tanggal 1 januari
2010. Saat ini Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Sukadana dikepalai ileh Ibu
Rosini. Adapun jumlah murid Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Sukadana 28
orang, yang terdiri dari anak kelompok A 11 orang dan anak kelompok B 17
orang. Tenaga pendidik di Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Sukadana terdiri
dari 7 orang, 2 orang guru, 1 orang kepala sekolah, 1 orang wakil kepala sekolah,
1 orang bendahara, 2 orang wali kelas dan 2 orang guru kelas.
Penelitian ini dimaksudkan untuk memperbaiki pembelajaran berhitung
melalui permainan tradisional congklak dengan tema kebutuhanku, diman
kegiatan tersebut dilakukan sebanyak tiga kali pertemuan. Pada perbaikan
pembelajaran siklus I yang dilakukan selama 60 menit. Peneliti menyusun
skenario pembelajaran dan langkah-langkah dalam siklus I yaitu (1) kegiatan awal
± 30 menit, (2) kegiatan ini ± 60 menit, (3) kegiatan akhir ± 30 menit.
Pada awal kegiatan, peneliti menarik perhatian dengan mengajak anak
mengucapkan salam dan berdoa sebelum melaksanakan kegiatan, peneliti
menyiapkan pembelajaran sesuai tema yang akan disampaikan dalam kegiatan
pembelajaran. Kemudian guru atau peneliti membagi anak menjadi tiga kelompok
sesuai kegiatan yang telah direncanakan. Peneliti memperkenalkan papan
congklak, buah congklak dan cara bermain congklak. Peneliti meminta anak
menyebutkan bilangan dari angka 1-10 dengan bermain congklak. Peneliti
mengadakan tanya jawab menjumlah angka 1-10 menggunakan permainan
tradisional congklak. Peneliti mengadakan tanya jawab tentang pengurangan dari
angka 1-10 dengan menggunakan permainan tradisional congklak. Peneliti
memberikan tugas kepada anak mencocok bentuk gambar congklak. Pada saat
kegiatan akhir, peneliti meminta anak-anak duduk melingkar, kemudian peneliti
mengadakan tanya jawab pada anak dari kegiatan permainan tradisional congklak.
Hasil analisis data dari kedua siklus yang dilaksanakan yaitu (1) Siklus I :
dalam kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan pada siklus I ada 3 kali
pertemuan, dengan teman dan sub tema yang berbeda yang terdiri dari kegiatan
awal, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Dimana pada siklus I pertemuan 1-3
masih terdapat kekurangan sehingga hasinya tidak sesuai harapan. Pada siklus I
anak masih ada yang kesulitan menyebutkan membilang angka 1-10, menjumlah
1-10 dan mengurangi angka 1-10. Dari kenyataan ini maka peneliti berkesimpulan

untuk melanjutkan penelitian pada siklus II. (2) Siklus II : dalam kegiatan belajar
mengajar yang dilaksanakan pada siklus II yang dilakukan sama dengan
pelaksanaan siklus I. Dimana dalam kegiatan siklus II anak sudah terbiasa dengan
membilang 1-10, menghitung 1-10, dan mengurangi 1-10 sehingga mereka
hampir semuanya dapat menjawabnya kecuali hanya 1 anak.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, didapatlah hasil deskriptif yang
diuraikan sebagai berikut: kemampuan guru dalam perencanaan pada siklus I
cukup meningkat dari setiap pertemuannya; 3,50 pada pertemuan pertama; 3,80
pada pertemuan kedua dan 4,20 pada pertemuan ketiga. Perencanaan
pembelajaran semacam ini dapat dikatakan cukup efektif dengan kategori nilai
rata-rata IPKG I sebesar 3,83. Namun demikian, ditemukan titik lemah pada
perencanaan pembelajaran siklus I ini, yaitu kejelasana perumusan tujuan
pembelajaran (tidak menimbulkan penafsiran ganda dan mengandung perilaku
hasil belajar) dan kesesuaian indikator dengan karakter yang akan dibentuk
masing-masing hanya mendapat nilai rata-rata sebesar 3,33. Pada siklus II
kemampuan guru dalam perencanaan cukup meningkat dari setiap pertemuannya;
4,20 pada pertemuan pertama; 4,50 pada pertemuan kedua dan 5,00 pada
pertemuan ketiga. Perencanaan pembelajaran semacam ini dapat dikatakan sangat
efektif dengan kategori nilai rata-rata IPKG I sebesar 4,57. Pada siklus II guru
membuat perencanaan sebanyak tiga kali pertemuan. Guru menyetting kelas pada
setiap pertemuannya. Guru mengadakan persiapan media dan alat untuk tiga
pertemuan.
Kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran cukup meningkat dari
setiap pertemuannya; 3,41 pada pertemuan pertama; 3,84 pada pertemuan kedua
dan 4,13 pada pertemuan ketiga. Pelaksanaan pembelajaran semacam ini dapat
dikatakan cukup efektif dengan kategori nilai rata-rata IPKG II sebesar 3,79.
Namun demikian, ditemukan titik lemah pada pelaksanaan pembelajaran siklus I
ini, yaitu : membantu memudahkan belajar bagi anak membantu memudahkan
mengajar bagi guru, memberikan pengalaman lebih nyata (yang abstak dapt
menjadi kongkrit) dan menarik perhatian anak lebih besar (jalannya pelajaran
tidak membosankan) masing-masing hanya mendapat nilai rata-rata sebesar 3,00.
Pada siklus II kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran lebih baik dari
pada siklus I cukup meningkat dari setiap pertemuannya; 4,06 pada pertemuan
pertama; 4,38 pada pertemuan kedua dan 4,81 pada pertemuan ketiga.
Pelaksanaan pembelajaran semacam ini dapat dikatakan sangat efektif dengan
kategori nilai rata-rata IPKG II sebesar 4,42. Pada siklus II ini, guru
melaksanakan pembelajaran selama 3 kali pertemuan, setiap pertemuan guru
melakukan apersepsi, mengkondisikan anak, langkah-langkah terdiri dari kegiatan
awal, inti dan akhir. Guru juga melakukan pengamatan (mengamati kegiatan
pembelajaran, terlaksana atau tidak) dan refleksi (melihat hasil kegiatan yang
dilakukan guru) sebanyak 3 kali untuk tiga pertemuan. Pada siklus I ini, semua
aspek sudah dilakukan guru.
Terdapat peningkatan kemampuan anak dalam membilang angka 1-10
sebesar64,71%; 58,82%; 35,29% dari siklus I ke siklus II. Terdapat peningkatan
kemampuan anak dalam menjumlah angka 1-10 sebesar 58,83%; 70,59%; 58,83%
dari siklus I ke siklus II. Terdapat peningkatan kemampuan anak dalam

mengurang angka 1-10 sebesar 52,94%; 47,09%; 52,94% dari siklus I ke siklus II.
Data perbandingan rekap hasil observasi siklus I dan siklus II sebagai berikut:
No

Kriteria
Kemampuan

Anak
dapat Anak
dapat Anak
dapat
membilang angka menjumlah angka mengurang angka
1-10
1-10
1-10
Siklus I

1

B
Persentase
Peningkatan

Siklus I

Jumlah

Siklus
II
%

Siklus I

Jumlah

Siklus
II
%

Jumlah

Siklus
II
%

47,06

100

19,6

76,39

25,49

76,47

SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan
Secara umum penelitian ini dapat disimpulkan bahwa permainan tradisional
congklak pada anak usia 5-6 tahun di Taman Kanak-kanak Negeri Pembina
Sukadana dapat mengenalkan kemampuan berhitung. Perencanaan pemebelajaran
melalui permainan tradisional congklak pada anak usia 5-6 tahun di Taman
Kanak-kanak Negeri Pembina Sukadana menggunakan langkah-langkah sebagai
berikut (1) Peneliti memilih dan menentukan tema dan subtema yang sesuai
dengan lingkungan anak. (2) Peneliti menyusun RKH dan indikator sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2009. (3) Peneliti menyetting kelas, bahan
main sesuai tema dan subtema. (4) Peneliti memilih alat peraga media gambar
yang bervariasi sesuai tema dan subtema.
Pelaksanaan pembelajaran melalui permainan tradisional congklak dapat
mengenalkan kemampuan pembilangan 1-10 pada anak usia 5-6 tahun di Taman
Kanak-kanak Negeri Pembina Sukadana mulai 64,71% pada siklus pertama
samapai 100% pada siklus kedua.
Pelaksanaan pembelajaran melalui permainan tradisional congklak dapat
mengenalkan kemampuan penambahan 1-10 pada anak usia 5-6 tahun Taman
Kanak-kanak Negeri Pembina Sukadana mulai 29,41% pada siklus pertama
sampai dengan 88,24% pada siklus kedua.
Pelaksanaan pembelajaran melalui permainan tradisioanl congklak dapat
mengenalkan kemampuan pengurangan pada anak usia 5-6 tahun di Taman
Kanak-kanak Negeri Pembina Sukadana mulai 41,18% pada siklus pertama
sampai dengan 94,12% pada siklus kedua.
Saran
Sesuai hasil penelitian dapat diberikan saran sebagai berikut: (1) guru
hendaknya menggunakan permainan tradisional congklak karena dengan
menggunakan permainan tradisional congklak dapat meningkatkan kemampuan
berhitung angka 1-10 pada anak usia 5-6 tahun. (2) sebagai guru harus lebih
kreatif dalam mengelola pembelajaran seperti menggunakan permainan tradisional
congklak untuk berhitung.
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