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ABSTRAK

INNEKE OCTAFIA UTAMI
E1F014015

Latar  belakang penelitian  ini  adalah  perkembangan kognitif  anak masih
rendah dalam mengurutkan benda berdasarkan jumlah,  menggunakan lambang
bilangan untuk menghitung, dan menyocokan bilangan dengan jumlah benda.
Tujuan  penelitian  yaitu  untuk  menghasilkan  sebuah  produk  berupa  alat
permainan  domino,  cara  memainkannya,  dan  mengetahui  keefektivan  alat
permainan domino. 

Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  pengembangan  yang  berdasarkan
pendapat Brog & Gall dengan analisis data menggujikan perbedaan pre-test dan
post-test. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan dokumentasi.

Penelitian ini menghasilkan 1 set permainan domini dengan berisi 30 kartu
dengan  15  gambar  apel  dan  15  gambar  pisang  dengan  13  langkah  cara
bermainnya.  Efektivitas  peningkatan  perkembangan  kognitif  anak  pada  taraf
signifikasi 5%, dengan hasil t-test 7,879 antara pre-test dan post-test. Disarankan
guru dapat  menggunakan alat  permainan domino sebagai  salah satu alternatif
meningkatkan  kognitif  anak,  dan  dijadikan  dasar  peneliti  lain  untuk
mengembangkan penelitian ini. 

Kata Kunci: Alat Permainan Domino, Kognitif
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THE DEVELOPMENT OF DOMINOES GAME
 TO INCREASE THE COGNITIVE OF 5-6 YEARS CHILDREN 

IN TK DWP DIKPORA AMPENAN ACADEMIC YEAR 2017/2018

ABSTRACT

INNEKE OCTAFIA UTAMI
E1F014015

The background of  this  research is  a cognitive development  of  children
which  has  a  low  ability  in  ordering  things  based  on  number  using  iconic
numeral to count and match the numeral with the number of things. The aim of
this thesis is to produce a tool product which is a dominoes game, how it plays
and to know the effectiveness of the dominoes game. 

This research is a development research which is based on Brog & Gall
with data analysis which analyzing the difference of pre-test and post-test. This
research used an observation and documentation technique to gather the data.  

This thesis get a result of one set of deminoes game which consist of 30
cards with 15 picture of bananas and with 15 pictures of aples and 13 ways of
playing it. The effectiveness of the cognitive developments’ increase  of children
in 5% significance standard with t-test reult of 7.879 between pre-test and post-
test. The teacher are suggest to use this dominoes game as one of alternative
way to increase the cognitive of the children and it  can be used as a based
research  to developed another research which has the same topic as this thesis.

  
Key words: Dominoes Game, Cognitive. 

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hal yang
terpenting bagi kehidupan manusia dan
bahkan tidak dapat dipisahkan. Dalam
Undang-Undang  No.  20  Tahun  2003
tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional
Bab 1,  pasal  1,  butir  14  menyatakan
bahwa  Pendidikan  Anak  Usia  Dini
adalah  suatu  upaya  pembinaan  yang
ditujukan  kepada  anak  sejak  lahir
sampai dengan usia enam tahun yang
dilakukan  melalui  pemberian
rangsangan  pendidikan  untuk

membantu  pertumbuhan  dan
perkembangan jasmani dan rohani agar
anak  memiliki  kesiapan  dalam
memasuki pendidikan lebih lanjut.

Pada  masa  0  sampai  6  tahun
merupakan  emas  atau  golden  age,
karena pada masa ini  hampir  seluruh
potensi anak mengalami pertumbuhan
dan  berkembangan  secara  cepat  dan
hebat.  Pemberian stimulus yang tepat
dapat meningkatkan pertumbuhan dan
perkembangan  anak.  Ada  6  aspek
perkembangan  pada  anak  usia  dini

2



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

Salah  satu  aspek perkembangan
anak usia  dini  adalah  aspek kognitif.
Susanto  (2012:  52)  menyatakan
perkembangan  kognitif  adalah
perkembangan  dari  pikiran.  Pikiran
adalah bagian dari  berpikir  dari  otak,
bagian  yang  digunakan  yaitu  untuk
pemahaman,  penalaran,  pengetahuan
dan  pengertian.  Perkembangan
kognitif  dibagi  tujuh  bagian  pada
kemampuan  auditory,  visual,  taktik,
kinestetik,  aritmetika,  geometri  dan
sains permulaan. 

Dalam  kemampuan
aritmetika  untuk  meningkatkan
kognitif anak  dapat menggunakan
kemampuan berhitung permulaan.
Berhitung  dapat  diajarkan  sejak
dini  dengan  menggunakan
berbagai  alat  permainan dan cara
yang  sederhana  sehingga,  bila
dilakukan  secara  kondusif  dan
menyenangkan maka kemampuan
anak dalam memecahkan masalah
khususnya  dalam  berhitung
permulaan  akan  terus
berkembang.  Dengan  demikian
anak  akan  menguasai  bahkan
menyukai  matematika.  Banyak
anak  zaman  sekarang  tidak
menyukai  matematika,  maka dari
itu  perlunya  cara  yang tepat  dan
menyenangkan  untuk
mengenalkan  serta  mengajarkan
matematika  sejak  dini  kepada
anak.  Salah satu cara yang dapat
digunakan  dalam  meningkatkan
perkembangan kognitif khususnya
dalam  kemampuan  berhitung

permulaan  adalah  melalui
bermain.

Bermain  adalah  kegiatan
yang  menyenangkan,  melalui
bermain anak dapat belajar hal-hal
yang  baru  serta  dapat
meningkatkan aspek yang dimiliki
oleh anak. Melalaui bermain anak
dapat meningkatkan kognitif anak,
salah  satu  alat  permainan  yang
dapat digunakan adalah permainan
domino.

Permainan  domino
merupakan  salah  satu  alat
permaianan yang berbentuk kartu
yang memiliki sisi  yang berbeda.
Banyak  orang  yang  beranggapan
bahwa  permainan  domino
merupakan  permainan  judi,
sebenarnya bila dimanfaatkan dan
dimodifikasi  dengan  baik,  alat
permainan  domino  dapat
meningkatkan  kognitif  anak  usia
5-6  tahun  khususnya  untuk
kemampuan berhitung permulaan.
Permainan domino bisa dilakukan
dengan  cara  berkelompok
sehingga anak dapat memecahkan
masalahnya  dengan  bersama-
sama,  serta  anak-anak juga dapat
sabar  mencari  kartu  yang  sama
dengan  milik  temannya,  hal  itu
dapat  meningkatkan  aspek  sosial
emosional  anak,  ketika
berinteraksi dan berdiskusi dengan
teman-temannya  anak  juga  dapat
meningkatkan aspek bahasanya. 

Kenyatannya perkembangan
kognitif  anak  dalam  kemampuan
behitung masih rendah dalam hal
mengurutkan  benda  berdasarkan
jumlah,  menggunakan  lambang
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bilangan  untuk  menghitung,
mencocokkan  bilangan  dengan
jumlah benda. Hal itu disebabkan
oleh penyajian materi yang kurang
menarik, guru kurang mengetahui
dan memanfaatkan alat permainan
yang kreatif  dalam  meningkatkan
kognitif  anak,  sehingga
pembelajaran  terasa  kurang
maksimal.  Guru  biasanya
meningkatkan kognitif anak hanya
menggunakan alat pemainan yang
sama  seperti  salah  satunya
bermain bomix, bahkan guru juga
sering  meningkatkan  kognitif
dengan mengisi majalah. 

Dari hal tersebut maka salah satu
alat  permainan yang dapat  digunakan
untuk  meningkatkan  kognitif  anak
khususnya  dalam  kemampuan
berhitung  permulaan  anak  usia  5-6
tahun  yaitu  melalui  alat  permainan
domino yang telah dimodifikasi.

METODE

Penelitian  ini  dilakukan  di  TK
DWP  Dikpora  Ampenan  pada
kelompok B yang terdiri dari 15 orang
murid.

Jenis  penelitian yang digunakan
adalah  pengembangan.  Proses
penelitian  pengembangan  yang
digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu
melakukan analisis produk yang akan
dikembangkan,  mengembangkan
produk awal,  melakukan validasi  ahli
dan  revisi,  mengujicobakan  alat  pada
skala  kecil  dan  uji  coba  skala  besar
sehingga  mendapatkan  hasil  produk
akhir. 

Penelitian  ini  mengukur
perkembangan  kognitif  anak
khususnya  berhitung  permulaan
dengan indikator sebagai berikut:
1. Menghitung  jumlah  gambar  buah

yang sama
2. Mencocokkan jumlah gambar buah

yang sama
3. Mengurutkan  jumlah  kelompok

gambar buah yang sama dari yang
sedikit ke lebih banyak

4. Menempatkan  lambang  bilangan
sesuai dengan jumlah gambar buah

5. Membedakan  lambang  bilangan
yang menunjukan lebih banyak dan
yang lebih sedikit

6. Membedakan  kartu  gambar  yang
jumlahnya lebih banyak dan yang
lebih sedikit.
Metode  penelitian  ini

menggunakan  observasi  dan
dokumentasi.  Penelitian
pengembangan  ini  menggunakan
rancangan  kelompok  dengan  pratest
dan  pascatest  (onegroup  pretest-
postest  design). Untuk  mendapatkan
skor maka peneliti menguji kefektifan
alat  dengan  menggunakan  rumus  t-
score.

Rumus t-score (Sutrisno Hadi, 2016:
234)

Keterangan:

M X = Mean dari sampel X

M Y = Mean dari sampel Y

SD bM = Standar kesalahan 
perbedaan mean

4

t = 
|M X−M Y|

SDbM



HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan  penelitian  dilakukan

selama  3  minggu  dengan  6  kali
pertemuan.  Sebelum  melaksanakan
penelitian,  peneliti  terlebih  dahulu
menghitung  normalaitas  data
menggunakan  rumus  chi-kuadrat,
maka didapatkan hasil data normalitas
dikatakan dibawah batas penolakan.

Gambar
Perbedaan Perkembangan Antara Pre-

Test dan Post-Test
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Berdasarkan  gambar  tersebut
maka  dapat  dilihat  perbedaan
perkembangan  kognitif  anak  antara
Pre-Test dan Post-Test. Perbedaan ini
disebabkan  oleh  pemberian  treatmen
yang  dilakukan  sebanyak  6  kali
sehingga  didapatkan  sebuah  data
akhir yaitu adanya perbedaan sebelum
dan  sesudah  menggunakan  alat
permainan domino. 

Hal tersebut juga didukung oleh
teori  menurut  Mansur  (2005:  34)
menyatakan  bahwa  kognitif  adalah
proses  dimana  individu  dapat

meningkatkan  kemampuan  dalam
menggunakan  pengetahuannya,
sedangkan  Carton  dan  Allen  dalam
Sujiono  dan  Sujiono  (2010:  35)
mengemukakan bahwa bermain dapat
memberikan  pengaruh  secara
langsung  terhadap  semua  area
perkembangan.  Anak-anak  dapat
mengambil kesempatan untuk belajar
tentang dirinya sendiri, oranglain, dan
lingkungannya.  Dari  kedua  teori
tersebut  dapat  dikatakan  bahwa
melalui  bermain  anak  dapat
meningkatkan  seluruh  aspek
perkembangan  salah  satunya
perkembangan  kognitif  dengan
menggunakan alat permainan domino.
Selain  itu  adapun  6  manfaat  alat
permainan  domino  menurut  Davis
dalam  situsnya
https://www.learning4kids.net/2016/0
2/21/counting-with-dominoes/
(diakses,  tanggal  26  juni  2018),
ternyata manfaat tersebut terbukti saat
pelaksanaan  penelitian  dan  mampu
meningkatkan perkembangan kognitif
dengan indikator yang paling bagus di
stimulasi  yaitu  menghitung  gambar
buah  yang  sama  dan  mencocokkan
gambar buah yang sama, karena saat
bermain  anak  dapat  belajar
menghitung gambar buah yang sama
dan  mencocokkannya  ke  kartu  yang
memiliki  gambar  buah  yang  sama
juga.  Saat  bermain  peneliti  melihat
bahwa anak menjadi  lebih teliti  saat
bermain,  bila  anak  salah  atau  keliru
maka  anak  dapat  belajar  melalui
temannya  dengan  cara  melihat
temannya saat bermain.

Peneliti  juga  mendapatkan
penemuan yaitu di pertemuan terakhir
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diketahui  bahwa  alat  permainan
domino dapat dimainkan oleh 2 atau 3
orang  anak,  tetapi  berdasarkan
pengamatan  yang  telah  dilakukan
permainan domino dirasa lebih efektif
bila  dimainkan  oleh  2  orang  anak,
sehingga  anak  tidak  akan  berebutan
untuk  menentukan  siapa  yang  akan
bermain terlebih dahulu.

KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian

yang  telah  dilakukan,  maka  dapat
ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Pengembangan  alat  permaninan

domino dilakukan sebanyak empat
kali,  dari  pengembangan  tersebut
menghasilkan  alat  permainan
domino yang dapat dimainkan oleh
anak,  terbuat  dari  karton  duplek
dengan  ketebalan  2,5  mm.  Kartu
domino  yang  sudah  dimodifikasi
memiliki  lebar  3  cm dan panjang
8,5  cm.  1  set  domino  berisi  30
kartu, 15 kartu domino bergambar
pisang  dan  15  kartu  bergambar
apel,  tiap  1  set  kartu  domino
memiliki  gambar  yang  berbeda
dengan  1  set  kartu  domino  yang
lainnya.

Gambar

Alat Permainan Domino 

         

2. Dari  pelaksanaan  penelitian
pengembangan  alat  permainan
domino  maka  menghasilkan
langkah-langkah  permainan
domino  yaitu  (1)  Permainan
domino  dimainkan  oleh  3 atau  2
orang anak, dengan 2 tahapan main
(2) Pada tahap ke I anak suit untuk
menentukan  siapa  yang
mengeluarkan kartu yang pertama,
(3)  Bila  pemain  pertama
mengeluarkan  kartu  gambar
pisang,  maka  dilanjutkan  dengan
kartu  gambar  pisang,  (4)  Pemain
berikutnya  mengeluarkan  kartu
sesuai dengan jumlah gambar kartu
yang  telah  dikeluarkan,  (5)  Jika
pemain  berikutnya  tidak  memiliki
kartu  sesuai  dengan  jumlah
gambar, maka pemain dilewati, (6)
Begitu  seterusnya  sampai  kartu
habis  dipasangkan,  (7)  Pemain
yang kartunya habis pertama dialah
pemenangnya pada tahap ke I, (8)
Permainan  dilanjutkan  kembali
dengan  menggunakan  kartu
gambar yang kedua (gambar apel),
(9)  Pemenang  pada  tahap  ke  I
dialah  yang  mengeluarkan  kartu
peratama,  kemudian  permainan
dilanjutkan  kembali  dengan
tahapan  yang  sama,  (10)  Setelah
permaian  selesai,  ditemukan
pemenang pada tahap ke I dan ke
II,  (11)  Pemain  yang  lain
menghitung  sisa  kartu  yang  dia
miliki  dengan gambar yang sama,
(12)  Pemain  mengurutkan  kartu
dari  yang  jumlahnya  sedikit  ke
yang  banyak,  (13)  Kemudian
pemain  menempatkan  lambang
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bilangan  sesuai  dengan  gambar
kartu.

3. Dari  pelaksanaan  penelitian  yang
telah  dilakukan  maka  peneliti
menemukan  bahwa  terdapat
peningkatan  perkembangan
kognitif  anak.  Hal  ini  dibuktikan
dengan  hasil  perhitungan  data
menggunakan  rumus  t-score yang
memiliki  thitung >  ttabel (7,879  >
2,145).  Sehingga  dapat  dikatakan
bahwa antara pre-test dan post-test
terdapat perbedaan yang signifikan
dalam  meningkatkan
perkembangan  kognitif  anak  usia
5-6 tahun.
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