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ABSTRAK 

 

Kemampuan kognitif adalah suatu proses berpikir yang berhubungan 

dengan tingkat kecerdasan (intelegensi), seperti halnya dalam proses 

menghubungkan, menilai dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. 

Berdasarkan hasil observasi tentang kemampuan kognitif anak kelompok B1 di 

PAUD Mutiara Hati Mataram masih belum berkembang. Hal tersebut terlihat 

pada saat pembelajaran anak masih sulit membedakan benda berdasarkan bentuk 

dan jumlah, disebabkan anak hanya sebatas menghapal berbagai bentuk benda 

mengenal angka dari lagu dan apa yang diungkapkan guru. Tujuan dari penelitian 

ini yaitu untuk mengetahui permainan congklak yang tepat dalam meningkatkan 

kemampuan kognitif anak usia 5-6 tahun kelompok B1 di PAUD Mutiara Hati 

Mataran tahun ajaran 2016/2017. Jenis penelitian ini adalah penelitian 

pengembangan, dengan tiga tahap pengembangan yang masing-masing penelitian 

terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi dan analisis pengembangan. 

Subyek dari penelitian ini adalah anak usia 5-6 tahun kelompok B1 berjumlah 8 

anak. Metode dalam pengumpulan data yaitu metode observasi dan dokumentasi. 

Analisis data menggunakan analisis deskriptif  kualitatif. 

Hasil penerapan permainan congklak menggunakan wadah congklak 

terbuat dari kayu, yang masing-masing lubangnya terdiri dari berbagai macam 

warna. Biji congklak yang digunakan manik-manik berbentuk lingkaran/bulat 

dengan warna yang berbeda disesuaikan dengan warna kolom. penelitian 

menunjukkan hasil rata-rata kemampuan kognitif anak meningkat yaitu pada 

pengembangan I (perlakuan pertama  47,5% dan perlakuan kedua 55,75%), 

kemudian pengembangan II (perlakuan pertama 60,62% dan perlakuan kedua 

70,37%), dan pengembangan III (perlakuan pertama 74,62% dan perlakuan kedua 

82,25% ). Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan, bahwa kemampuan 

kognitif anak dapat meningkat dengan memodifikasi permainan congklak yang 

dilaksanakan secara berulang-ulang dengan melakukan perbaikan pada setiap 

tahap pengembangannya. 

 

Kata Kunci : Kemampuan Kognitif, Permainan Congklak. 
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Developing the game of congklak to improve the cognitive abilities of 

children aged 5 – 6 years in group B1 in ECE Mutiara Hati Mataram         

The Academic Year 2016/2017 

By 

SILVIA ULFATHURRAHMI 

NIM : E1F012043 

 

ABSTRACT 

 

Cognitive ability is a process of thinking related to the level of 

intelligence, such as in the process of connecting, assessing, and consider an 

incident or event. Based on the observation of the initial stage in ECE (Early 

Childhood Education) Mutiara Hati Mataram showed that the cognitive abilities 

of children in group B1 had not been a significant progress. It was looked at the 

time of learning  they were still hard  to distinguish objects by shape and number, 

because of those chidren just memorize a variety of goods, recognize numbers 

from the song and everything what is revealed by teachers. The purpose of this 

research is just to know what the exact congklak game is in order to improve the 

cognitive abilities of children aged 5 – 6 years in group B1 in ECE Mutiara Hati 

Mataram in the academic year 2016/2017. This type of research is the 

development research with three stages of development which each consists of 

planning, implementation, observation and analysis. The subject of this research is 

chidren aged 5 – 6 years in group B1, amounting to 8 people. The method of data 

collection is the method of observation and documentation. Data analysis using 

qualitative descriptive analysis. 

Congklak game application using a congklak containers which made of 

wood, each hole consists of a variety of colors. Congklak seeds that used are 

spherical beads with different colors matched with the color of the column. The 

result of research showed the average cognitive abilities of children increased, 

namely the development of 1 (first treatment 47,5% and the second treatment 

55,75%), then the development of 2 (first treatment 60,62% and the second 

treatment 70,37%), and the development of 3 (first treatment 74,62% and the 

second treatment 82,25%). Based on the results it can be concluded that the 

cognitive abilities of children can be improved through congklak game 

modification that executed repeatedly and making improvements at every stage of 

its development. 

Keywords: Cognitive Ability, Congklak Game 
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A. Pendahuluan 

Berdasarkan hasil observasi awal pada kegiatan pembelajaran di 

PAUD Mutiara Hati Kelurahan Karang Sukun, Mataram. Pada perkembangan 

kemampuan kognitif anak-anak PAUD Mutiara Hati yang terlihat dalam 

proses pembelajaran masih belum optimal, khususnya pada kelompok B1 dari 

8 anak, setelah dilakukan pengamatan, ternyata sebagian dari anak anak sulit 

untuk menyebutkan serta membilang benda yang telah dikelompokkan 

disebabkan anak  hanya sebatas mengahapal berbagai bentuk benda dan 

mengenal angka dari lagu dan apa yang diungkapkan guru. Dalam 

pembelajaran guru memberikan kegiatan pembelajaran yang kurang 

menyenangkan dan menoton seperti, pendidik hanya sebatas memberikan 

kegiatan melalui sebuah APE (Alat Permainan Edukatif) sederhana, seperti 

balok kayu, lego, ketas gambar, penggunaan bahan alam yang ada disekitar 

(pasir, batu, bata, air dan sebagainya) serta kurangnya pengembangan 

permainan tradisional untuk meningkatkan kemampuan kognitif dalam hal, 

mengelompokkan dan mengurutkan berbagai benda berdasarkan ukuran, 

bentuk atau warna serta kurangnya pemahaman siswa terhadap kemampuan 

mengenal dan membilang angka. Oleh karena itu, untuk pencapaian 

perkembangan kognitif anak yang optimal pendidik harus mampu 

menggunakan tehnik atau metode pembelajaran yang sesuai dengan karakter 

anak atau menyenangkan sehingga dapat meningkatkan perkembangan 

kognitif. 

Metode merupakan bagian dari strategi dalam kegiatan pembelajaran. 

Banyak cara yang digunakan pada upaya meningkatkan kemampuan kognitif 

anak. Salah satunya metode pengajaran yang digunakan yaitu metode bermain 

dalam upaya mengembangkan permainan tradisional congklak untuk 

meningkatkan kemampuan kognitif anak. 

1. Perumusan Masalah dan Pemecahan Masalah 

a. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas “Bagaimanakah Mengembangkan 

Permainan Congklak Untuk Meningkatkan Kemampuan Kognitif 
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Anak Usia 5-6 Tahun Kelompok B1di PAUDMutiara Hati Tahun 

Ajaran 2016/2017 ” ? 

b. Pemecahan Masalah 

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka solusi untuk 

meningkatkan perkembangan kognitif anak yaitu melalui 

pengembangan metode bermain permainan congklak pada anak usia 

5-6 tahun Kelompok B1di PAUD Mutiara Hati Mataram Tahun 

Ajaran 2016/2017. Adapun langkah-langkah yang pelu diperhatikan 

oleh guru yaitu melihat kondisi awal perkembangan kognitif anak 

setelah itu menentukan tema yang digunakan, selanjutnya menentukan 

tujuan pembelajaran yaitu meningkatkan kemampuan kognitif anak 

usia 5-6 tahun, kemudian merencanakan dan menyediakan media atau 

alat yang akan digunakan dan guru memberikan aturan bermain 

permainan congklak untuk anak usia 5-6 tahun. 

2. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui permainan congklak yang tepat dalam 

meningkatkan  kemampuan kognitif anak usia 5-6 tahunKelompok B1 di 

PAUDMutiara Hati tahun ajaran 2015/2016. 

3. Manfaat Penelitian 

Hasil  penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut : 

1. Teoritis. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan 

terutama dalam penggunaan permainan congklak, untuk meningkatkan 

kemampuan kognitif anak usia 5-6 tahun. 

2. Praktis. 

a. Guru/Pendidik 

Untuk memperoleh pengetahuan dan informasi, bagaimana cara 

meningkatkan kemampuan kognitif anak, serta menambah keterampilan 

dalam hal membelajarkan yang lebih baik 
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b. Pengelola Lembaga 

Sebagai informasi tambahan tentang pentingnya pengelolaan 

PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) dalam hal meningkatkan 

kemampuan kognitif anak usia 5-6 tahun melalui kegiatan yang cukup 

sederhana dan bermanfaat. 

 

B. Kajian Pustaka 

1. Konsep Perkembangan Kognitif 

perkembangan kognitif merupakan hasil proses kematangan dan 

belajar yang dimulai pada saat terjadi pertumbuhan dan berlangsung terus 

selama siklus kehidupan yang berhubungan dengan tingkat kecerdasan 

(intelegensi), seperti halnya dalam proses menghubungkan, menilai, dan 

mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa, hal tersebut ditandai dengan  

berbagai minat terutama sekali ditujukan kepada ide-ide dan belajar. Pada 

proses kegiatan pembelajaran yang diberikan harus sesuai dengan karakteristik 

dan usia anak agar materi yang disampaikan mudah dipahami oleh anak. 

Kegiatan yang dapat mengasah kognitif anak diantaranya adalah kegiatan 

permainan tradisional congklak, dimana dalam proses kegiatan tersebut anak 

akan belajar mempergunakan alat sederhana yang merupakan hasil penggalian 

dari budaya setempat, melalui  permainan tersebut anak belajar penalaran, 

belajar tentang konsep sebab akibat sehingga anak dapat berpikir secara logis. 

2. Konsep Permainan Congklak 

a. Pengertian  

Achroni (2012 : 63) menyatakan dakon juga dikenal dengan 

sebutan congklak. Permainan tradisional ini identik dengan permainan 

anak perempuan, karena anak-anak perempuanlah yang banyak 

memainkannya. Pada zaman dahulu dakon biasanya dimainkan di beranda 

rumah atau di bawah pohon rindang beralaskan tikar. Peralatan yang 

digunakan dalam permainan ini terdiri atas dua macam, yaitu papan dakon 

atau papan congklak dan biji dakon atau biji congklak. Papan dakon 

umumnya terbuat dari kayu atau plastik. Pada umumnya papan dakon atau 
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papan congklak terdapat 16 lubang, yaitu 7 buah lubang kecil sejajar dan 1 

besar lubang di kanan dan kiri. 

b. Cara Bermain Congklak 

Prinsip dan langkah bermain congklak dalam penelitian ini sebagai 

berikut :a) Papan alas terdiri dari 12 lubang yaitu masing-masing 1 

lumbung dan 5 lubang congklak. Dimana 5 lubang congklak terdiri atas 

bebearapa kelompok warna yaitu, warna pertama merah, warna kedua 

kuning, warna ketiga hijau, warna keempat biru, dan  kelima ungu. b)Biji 

congklak yang digunakan yaitu manik-manik berbentuk lingkaran/bulat 

dengan berbagai warna yang sesuai dengan warna kolom, c) Setiap pemain 

akan mengisi masing-masing lubang dengan 6biji congklak yang sesuai 

warna lubang yang ada dipapan congklak kecuali lubang besar (lumbung), 

d) Permainan ini dilakukan oleh dua orang pemain, f) Sebelum permainan 

dimulai, terlebih dahulu anak menentukan siapa yang berhak memulai 

permainan dengan “suit jari “, g) Anak yang menang berhak memulai 

permainan, h) Permainan dimulai dengan mengambil biji congklak yang 

ada didalam lubang, i) Kemudian biji congklak tersebut dimasukkan 

kedalam lubang, sambil berhitung, dengan cara memasukkan satu persatu 

ke arah kanan sampai habis, j) Apabila biji congklak terakhir masuk 

kedalam lubang kosong milik sendiri maupun milik lawan, maka 

permainan dihentikan dan pemain B yang memiliki kesempatan untuk 

bermain, k) Lalu permainan dilanjutkan oleh pemain B begitu seterusnya, 

hingga biji congklak masuk ke dalam masing-masing lubang pemain, l) 

Pemain yang menang ditentukan oleh jumlah biji congklak yang ada pada 

lubang/kolom milik pemain. Pemain dengan jumlah biji congklak 

terbanyaklah yang akan menjadi pemenang, m) Biji congklak yang telah 

didapat, kemudian diklasifikasikan berdasarkan warna, bentuk dan ukuran, 

n)Setelah itu, anak menghitung  jumlah masing-masing biji congklak yang 

telah diklasifikasikan. 

Berdasarkan uraian diatas, permainan congklak yang diterapkan 

dalam penelitian ini adalah permainan tradisional yang menggunakan 
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papan alas terbuat dari kayu, papan alas terdiri dari 12 lubang yaitu 

masing-masing lumbung dan 5 lubang kecil congklak. Dimana lubang 

congklak dibagi menjadi 5 kelompok warna, yaitu warna yang pertama 

merah, kedua kuning, ketiga hijau, keempat biru, dan kelima ungu. Biji 

congklak yang digunakan berbentuk lingkaran/bulat dengan berbagi warna 

dan yang sesuai dengan warna kolom. Permainan ini dimainkan oleh dua 

orang anak yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kognitif. 

c. Hasil Penelitian yang Relevan 

 Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang 

dilakukan antara lain :  

1. Haris Aeifah, 2014, Upaya Meningkatkan Kemampuan Berhitung 

Melalui Bermain Congklak Pada Kelompok B di Raudlatul Athfal 

Muslimat NU Da’watul Khoiriyyah Kerten Secang Magelang Jawa 

Tengah Tahun Pelajaran 2013/2014, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.  

2. Marlina, 2015, Pengembangan Model Bermain Congklak untuk 

Meningkatkan Kemampuan Kognitif Anak Usia 5-6 Tahun di PAUD 

Terpadu Buah Hati Insani Tahun Pelajaran 2015/2016, FKIP 

Universiatas Mataram. 

3. Siti Nurul Elmi, 2015, Meningkatkan Kemampuan Membilang 

melalui Permainan Tradisional Congklak pada Anak Usia 5-6 Tahun 

Di RA Muslimat Nw Mataram Tahun Pelajaran 2015/2016, FKIP 

Universitas Mataram. 

d. Kerangka Berfikir 

Penerapan permainan congklak pada penelitian ini dirancang 

semenarik mungkin dengan memodifikasi alat mainnya, menggunakan 

papan alas terbuat dari kayu, yang memiliki 12 lubang yaitu terdiri dari 2 

lubang induk (lumbung) yang berada di sisi kiri-kanan, dan 10 lubang 

kecil dengan posisi berhadapan, masing-masing  lubang kecil congklak 

dibagi menjadi 5 kelompok warna, yaitu warna lubang yang pertama 

merah, kedua kuning, ketiga hijau, keempat biru, dan kelima ungu. Biji 



 
 
 
 
 
 

 
 

6 

congklak yang digunakan yaitu biji berbentuk lingkaran/bulat terdiri dari 

berbagai macam warna yang sesuai dengan warna kolomnya dan 

dimainkan oleh dua orang anak yang telah terbagi menjadi 2 kelompok. 

Permainan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kognitif anak 

usia 5-6 tahun, dalam hal  mengelompokkan dan mengurutkan berbagai 

benda berdasarkan ukuran, bentuk atau warna serta meningkatkan 

pemahaman siswa terhadap kemampuan mengenal dan membilang, terkait 

dengan indikator perkembangan kognitif anak. 

Dalam kegiatan ini, anak lebih banyak berperan langsung melalui 

penggunaan permainan congklak, dan diharapkan dapat meningkatkan 

kemampuan kognitif anak usia 5-6 tahun di PAUD Mutiara Hati. 

e. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kajian pustaka dan kerangka berpikir, maka hipotesis 

penelitian yang dapat diajukan adalah bahwa permainan congklak dapat 

meningkatkan kemampuan kognitif pada anak usia 5-6 tahun di PAUD 

Mutiara Hati Mataram Tahun Ajaran 2016/2017. 

 

C. Pelaksanaan Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di PAUD Mutiara Hati Mataram, 

khususnya dilaksanakan pada kelompok B1 Tahun Ajaran 2016/2017. Adapun 

waktu pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. penyusunan proposal dimulai pada bulan Januari-Juni 2016 

2. Pengembangan I dilaksanakan pada tanggal 25 Juli - 26 Juli 2016. 

3. Pengembangan II dilaksanakan pada tanggal 28 Juli- 01 Agustus 2016. 

4. Pengembangan III dilaksanakan pada tanggal 02 Agustus- 04 Agustus 

2016 

5. Penyusunan skripsi dilaksanakan pada bulan Juli-September 2016. 

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah Subjek penelitian 

ini adalah 8 anak Kelompok B1 PAUD Mutiara Hati Matara, Kabupaten 

Lombok Barat usia 5-6 tahun, yang terdiri dari 4 anak perempuan dan 4 anak 

laki-laki 
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Observer penelitian ini adalah dilakukan oleh peneliti yang secara 

langsung mengamati dan mencatat perkembangan kemampuan kognitif anak 

dalam menggunakan media bermain Permainan Congklak.  

Variabel penelitian ini dibagi menjadi variabel harapan dan variabel 

tindakan. Definisi operasional variabel harapan yaitu Adapun indikator 

perkembangan kognitif anak usia 5-6 tahun dalam penelitian ini adalah 

membuat perencanaan kegiatan mengelompokkan dan mengurutkan berbagai 

benda berdasarkanwarna, bentuk, jumlah serta meningkatkan pemahaman 

siswa terhadap kemampuan mengenal dan membilang benda. Definisi 

operasional variabel tindakan yaitu Kegiatan bermain congklak yang akan 

dilakukan dalam penelitian ini dengan cara memodifikasi alat mainnya, yaitu 

menggunakan papan alas terbuat dari kayu, yang memiliki 12 lubang yaitu 

terdiri dari 2 lubang induk (lumbung) yang berada di sisi kiri-kanan, dan 

10lubang kecil dengan posisi berhadapan, masing-masing lubang kecil 

congklak dibagi menjadi 5 kelompok warna, yaitu  warna lubang yang 

pertama merah, kedua kuning, ketiga hijau, keempat biru, dan kelima ungu. 

Biji congklak yang digunakan yaitu manik-manik berbentuklingkaran/bulat 

terdiri dari berbagi warnayang sesuai dengan warna kolomnya. Permainan ini 

dimainkan oleh dua orang anak, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 

kognitif  anak usia 5-6 tahun. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan. Penelitian 

pengembangan yaitu penelitian yang memusatkan pada variabel-veriabel dan 

perkembangannya selama beberapa kurun waktu dan berkolaborasi dengan 

guru kelas. Adapun rancangan ini akan dilaksanakan dalam 3 tahapan, yang 

masing-masing tahapan terdiri dari 3 tahapan pengembangan yaitu : tahap 

perencanaan, penerapan dan analisis hasil kegiatan pengembangan. 

Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif deskriptif yang 

tujuannya adalah melihat pekembangan sosial anak, dimana peneliti secara 

langsung melihat, mengkaji, dan mempertimbangkan hasil kegiatan 

pengembangan. Analisis deskriptif dalam penelitian ini dibuat dalam bentuk 
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presentase dan hasilnya dianalisis kualitatif yang diperoleh melalui hasil 

observasi, dan data-data tersebut. 

Aktivitas capaian belajar siswa dianalisis dengan cara sebagai berikut: 

 

Keterangan : 

 

P  : Persentase Indikator 

f  : Indikator yang dicapai 

 : Jumlah Seluruh Indikator 

 

Dalam menghitung persentase dan menarik kesimpulan tentang 

perkembangan kemampuan kognitif anak usia 5-6 tahun digunakan pedoman 

sebagai berikut (Nurkencana dan Sunarta, 1990): 

90% - 100% = Berkembang sangat berkembang 

80% - 89% = Berkembang baik 

65% - 79% = Berkembang cukup berkembang 

55% - 64% = Kurang berkembang 

0%- 54% = Tidak berkembang 

Indikator keberhasilan penelitian ini adalah : 

1. Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan media congklak harus 

maksimal. 

2. Meningkatkan kemampuan kognitif anak usia 5-6 tahun. Peningkatan 

kemampuan kognitif anak hingga mencapai persentase keberhasilan 80 %. 

  

p =    x 100% 
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D. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Hasil Penelitian 

Hasil penelitian yang diperoleh sebagai berikut: 

a. Analisis Pengembangan 1 (perlakuan 1) 

Dari penelitian yang telah dilakukan ada beberapa halyang 

masih kurang pada pengembangan I (Perlakuan I) dan membutuhkan 

perbaikan pada perlakuan selanjutnya yaitu : 

1) Guru dan peneliti masih kesulitan ketika harus menjelaskan karena 

sebagian besar anak tidak pernah mendengar atau mengetahui 

permainan ini, sehingga anak kesulitan untuk memahaminya, 

2) Guru kurang rinci dalam memberikan penjelasan kegiatan bermain 

congklak dan tanpa disertai contoh. 

3) Guru kurang menegaskan kepada anak agar lebih memperhatikan 

penjelasan guru pada saat kegitan bermain congklak. 

4) Tidak mengatur alat permainan sebelum penjelasan, sehingga 

waktu bermain anak berkurang 

5) Tidak mengatur jarak main antara kelompok satu dengan yang 

lainnya, sehingga konsentrasi anak berkurang. 

6) Secara individu dari 8 orang anak, hanya 1 anak yang mencapai 

kategori kurang berkembang, 7 anak yang termasuk dalam kategori 

tidak berkembang. 

7) Secara keseluruhan atau klasikal pada pengembangan I (perlakuan 

I) persentase capaian perkembangan mencapai rata-rata 47,5% dari 

8 orang anak, dengan kategori tidak berkembang dan berada di 

bawah indikator kinerja yang ditargetkan yaitu 80%. Sehingga 

dibutuhkan tahap pengembangan berikutnya yaitu pengembangan I 

(perlakuan II). 

Adapun beberapa solusi yang bisa dilakukan oleh guru dan 

peneliti adalah : 

1) Menjelaskan cara bermain congklak secara rinci dengan disertai 

contoh, 
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2) Guru dan peneliti menegaskan kepada siswa agar lebih 

memperhatikan penjelasan guru pada saat kegiatan pembelajaran 

bermain congklak. 

3) Mengatur alat permainan sebelum penjelasan. 

4) Mengatur jarak main antara kelompok ynag satu dengan yang 

lainnya. 

5) Perlunya kerjasama antara peneliti dengan guru untuk mengontrol 

anak ketika dalam proses pembelajaran berlangsung. 

6) Guru dan peneliti memberikan bimbingan dalam meningkatkan 

kemampuan kognitif anak sehingga kemampuan kognitif anak 

dapat lebih ditingkatkan. 

7) Menerapkan permainan congklak yang lebih menyenangkan 

sehingga anak didik lebih tertarik akan pembelajaran yang 

dilaksanakan. 

b. Analisis Pengembangan 1 (perlakuan 2) 

Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa proses 

pembelajaran pengembangan I (perlakuan II)kemampuan kognitif anak 

usia 5-6 tahun masih belum optimal,ada beberapa halyang masih 

kurang pada pengembangan kali ini dan membutuhkan perbaikan pada 

perlakuan selanjutnya yaitu : 

1) Guru dan peneliti belum mampu menjelaskan cara bermain secara 

rinci dengan disertai contoh, sehingga dalam beberapa tahapan main 

masih sulit dimengerti anak. 

2) Guru dan peneliti kurang mendalami pada saat menggali persepsi 

anak terutama dalam mengenal konsep bilangan dan 

mengklasifikasikan benda. 

3) Secara individu dari 8 orang anak, hanya 3 anak yang mencapai 

kategori berkembang cukup, 1 anak kurang berekembang, dan 4 

anak kategori tidak berkembang. 

4) Secara keseluruhan atau klasikal pada pengembangan I (perlakuan 

II) persentase capaian perkembangan mencapai rata-rata 55,75% dari 
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8 orang anak, dengan kategori kurang  berkembang dan berada di 

bawah indikator kinerja yang ditargetkan yaitu 80%. Sehingga 

dibutuhkan tahap pengembangan berikutnya yaitu pengembangan II 

(perlakuan I). 

Adapun beberapa solusi yang bisa dilakukan oleh guru dan 

peneliti adalah : 

1) Guru dan peneliti menegaskan kepada siswa agar lebih 

memperhatikan penjelasan guru pada saat kegiatan pembelajaran 

bermain congklak. 

2) Perlunya kerjasama antara peneliti dengan guru untuk mengontrol 

anak ketika dalam proses pembelajaran berlangsung. 

3) Guru dan peneliti perlu memperdalam saat menggali persepi anak 

terkait mengenal konsep bilangan dan mengklasifikasikan benda. 

4) Guru dan peneliti memberikan bimbingan dalam meningkatkan 

kemampuan kognitif anak sehingga kemampuan kognitif anak dapat 

lebih ditingkatkan. 

c. Analisis Pengembangan II (perlakuan 1) 

 Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa prroses 

pembelajaran pengembangan I dan II kemampuan kognitif anak usia 5-

6 tahun suidah meningkat, akan tetapi masih belum optimal,terdapat 

beberapa kekurangan atau kelemahan diantaranya:  

1) Guru dan peneliti kurang memperdalam lagi pada saat menggali 

persepsi anak terutama dalam mengenal konsep bilangan dan 

mengklasifikasikan. 

2) Secara individu dari 8 orang anak, hanya 4 anak yang mencapai skor 

cukup berkembang, 2 anak kurang berekembang, dan 2 anak 

kategori tidak berkembang, 

3) Secara keseluruhan atau klasikal pada pengembanganII (perlakuan I) 

persentase capaian perkembangan mencapai rata-rata 60,62 % dari 8 

orang anak, dengan kategori berkembang cukup dan berada di bawah 

indikator kinerja yang ditargetkan yaitu 80%. Sehingga dibutuhkan 
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tahap pengembangan berikutnya yaitu pengembangan II(perlakuan 

II). 

 Adapun beberapa solusi yang bisa dilakukan oleh guru dan 

peneliti adalah : 

1) Guru dan peneliti menegaskan kepada siswa agar lebih 

memperhatikan penjelasan guru pada saat kegiatan pembelajaran 

bermain congklak. 

2)  Guru dan peneliti memberikan bimbingan dalam meningkatkan 

kemampuan kognitif anak sehingga kemampuan kognitif anak dapat 

lebih ditingkatkan. 

d. Analisis Pengembangan II (perlakuan 2) 

Dari penelitian yang telah dilakukan ada beberapa halyang 

masih kurang pada pengembangan II (perlakuan II) dan membutuhkan 

perbaikan pada perlakuan selanjutnya yaitu : 

1) Guru dan peneliti kurang memperdalam lagi pada saat menggali 

persepsi anak terutama dalam mengenal konsep bilangan dan 

mengklasifikasikan. 

2) Secara individu dari 8 orang anak, hanya 1 anak mendapat kategori 

berkembang baik, 5 orang anak berkembang cukup, 2 anak kurang 

berekembang, 

3) Secara keseluruhan atau klasikal pada pengembangan I (perlakuan 

I) persentase capaian perkembangan mencapai rata-rata 70,37% 

dari 8 orang anak, dengan kategori berkembang cukup dan berada 

di bawah indikator kinerja yang ditargetkan yaitu 80%. Sehingga 

dibutuhkan tahap pengembangan berikutnya yaitu pengembangan 

III(perlakuan I). 

 Adapun beberapa solusi yang bisa dilakukan oleh guru dan 

peneliti adalah : 

1) Guru dan peneliti menegaskan kepada siswa agar lebih 

memperhatikan penjelasan guru pada saat kegiatan pembelajaran 

bermain congklak. 
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2) Guru dan peneliti Guru dan peneliti memberikan bimbingan dalam 

meningkatkan kemampuan kognitif anak sehingga kemampuan 

kognitif anak dapat lebih ditingkatkan. 

e. Analisis Pengembangan III (perlakuan 1) 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ada beberapa 

halyang masih kurang pada pengembangan III (perlakuan I) dan 

membutuhkan perbaikan pada perlakuan selanjutnya yaitu : 

1) Guru dan peneliti kurang memperdalam lagi pada saat menggali 

persepsi anak terutama dalam mengenal konsep bilangan dan 

mengklasifikasikan. 

2) Secara individu dari 8 orang anak, hanya 3 anak yang mencapai skor 

berkembang baik, 5anak berkembang cukup. 

3) Secara keseluruhan atau klasikal pada pengembangan III (perlakuan 

I) persentase capaian perkembangan mencapai rata-rata 74,62% dari 

8 orang anak, dengan kategori berkembang cukup dan masih berada 

di bawah indikator kinerja yang ditargetkan yaitu 80%. Sehingga 

dibutuhkan tahap pengembangan berikutnya yaitu pengembangan III 

(perlakuan II). 

 Adapun beberapa solusi yang bisa dilakukan oleh guru dan 

peneliti adalah : 

1) Guru dan peneliti menegaskan kepada siswa agar lebih 

memperhatikan penjelasan guru pada saat kegiatan pembelajaran 

bermain congklak. 

2) Guru dan peneliti Guru dan peneliti memberikan bimbingan dalam 

meningkatkan kemampuan kognitif anak sehingga kemampuan 

kognitif anak dapat lebih ditingkatkan. 

f. Analisis Pengembangan III (perlakuan 2) 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada kegiatan 

pengembangan III (perlakuan II) terlihat adanya peningkatan 

kemampuan kognitif hingga mencapai 82,25%. Dengan masing-masing 

skor dari 8 orang anak,  hanya 6 anak yang mencapai skor berkembang 
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baik, 2 anak berekembang cukup, dengan skor rata-rata kemampuan 

anak secara klasikal mencapai 82,25%. pembelajaran yang dilakukan 

peneliti dengan mengembangkan permainan congklak secara berulang-

ulang melalui tahapan pengembangan yang optimal dapat 

meningkatkan kemampuan kognitif anak usia 5-6 tahun. 

2. Pembahasan 

Peningkatan hasil kemampuan Kognitif anak usia 5-6 tahun 

kelompok B1 di PAUD Mutiara Hati, dilihat pada tabel 4.7 berikut ini. 

Tabel 4.7 

Rekapituasi Peningkatan Kemampuan Kognitif Anak 

No. Nama anak 

Tahap 

pengembangan I 

Tahap 

pengembangan II 

Tahap 

pengembangan III 

I II I II I II 

1 Az 43 48 49 58 60 63 

2 Ci 30 36 38 47 51 57 

3 Ri 33 41 47 50 54 63 

4 An 39 47 49 57 58 63 

5 Ju 32 37 45 47 53 59 

6 Ni 29 33 35 46 48 51 

7 Di 41 48 49 57 59 64 

8 Gr 30 34 39 46 50 56 

Total 277 324 351 408 433 476 

Rata-rata 47,5% 55,75% 60,62% 70,37% 74,62% 82,25% 

 

Dari tebel 4.5 di atas dapat dibuat diagram batang untuk 

peningkatan kemampuan kognitif anak dengan menggunakan permainan 

congklak dalam 3 tahap pengembangan (6 perlakuan) yaitu sebagai berikut  
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       Bagan 4.7 

Rekapitulasi Peningkatan kemampuan kognitif Anak 

 

Dari hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa apabila permainan 

congklak dilaksanakan dengan baik dan benar, akan dapat 

mengembangkan kemampuan kognitif anak usia 5-6 tahun di PAUD 

Mutiara Hati Tahun Ajaran 2016/2017. 

Secara keseluruhan berdasarkan hasil penelitian dapat diambil 

kesimpulan bahwa kegiatan yang diterapkan oleh peneliti dapat dikatakan 

berhasil karena di dalam penerapan pembelajaran guru menggunakan 

permainan congklak mampu mengembangkan kemampuan kognitif 

kelompok B1 anak usia 5-6 tahun. Seperti terlihat pada beberapa indikator 

yaitu anak dapat membedakan dan membuat kumpualn benda berdasarkan 

ciri-ciri seperti: jumlah yang lebih banyak dan sedikit, anak dapat 

mengenal benda dari jumlahnya, anak dapat mengelompokkan benda 

sesuai(warna, bentuk, dan jumlah), membilang serta mengenal konsep 

bilangan. 

Beberapa peningkatan yang ditunjukkan tersebut dilakukan dengan 

cara memperhatikan kekurangan yang ada pada tahap sebelumnya dan 

mampu memperbaiki kekurangan yang ada pada tahap selanjutnya. 

Berdasarkan hasil penelitian pada pengembangan tahap I, tahap II, dan 

tahap III, perkembangan kemampuan kognitif anak usia 5-6 tahun dapat 

dikatakan meningkat karena nilai yang diperoleh pada tahap I, tahap II, 

dan tahap III mengalami peningkatan baik secara individu maupun 

0.00%

100.00%

Rekapitulasi Pengembangan I,II,III  

Persentase
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klasikal. Jadi dapat disimpulkan bahwa penggunaan permainan congklak 

dapat meningkatkan kemampuan kognitif anak usia 5-6 tahun kelompok 

BI di PAUD Mutiara Hati Tahun Pelajaran 2016/2017. 

 

E. Kesimpulan dan Saran 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

a. Permainan congklak dapat meningkatkan kemampuan kognitif anak usia 

5-6 tahun kelompok B1 di PAUD Mutiara Hati Mataram tahun ajaran 

2016/2017. 

b. Permainan congklak yang dapat meningkatkan kemampuan kognitif anak 

dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut : a) Anak diajak 

duduk diatas karpet dan membentuk sebuah lingkaran, b) Anak diminta 

untuk mencari teman atau pasangan dalam melakukan permainan 

congklak, dan membuat kesepakatan bersama, c) Terlebih dahulu anak 

menentukan siapa yang berhak memulai permainan dengan “suit jari “, d) 

Anak yang menang berhak memulai permainan, e) Permainan dimulai 

dengan mengambil biji congklak yang ada didalam lubang, f) Kemudian 

biji congklak tersebut dimasukkan kedalam lubang, sambil berhitung, 

dengan cara memasukkan satu persatu ke arah kanan sampai habis, g) 

Apabila biji congklak terakhir masuk kedalam lubang kosong milik 

sendiri maupun milik lawan, maka permainan dihentikan dan pemain B 

yang memilki kesempatan untuk bermain, h) Lalu permainan dilanjutkan 

oleh pemain B begitu seterusnya, hingga biji congklak masuk ke dalam 

masing-masing lubang pemain, i) Pemain yang menang ditentukan oleh 

jumlah biji congklak yang ada pada lubang/kolom milik pemain. Pemain 

dengan jumlah biji congklak terbanyaklah yang akan menjadi pemenang, 

j) Biji congklak yang telah didapat, kemudian diklasifikasikan 

berdasarkan warna, bentuk dan jumlah, k) Setelah itu, anak menghitung  
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jumlah dan mengurutkan masing-masing biji congklak yang telah 

diklasifikasikan. 

c. Peningkatan kemampuan kognitif anak usia 5-6 tahun dapat dilihat dari 

data observasi perkembangan kognitif anak pada setiap tahapan 

pengembengan terjadi peningkatan dengan skor yang dicapai sebagai 

berikut : pada pengembangan I (perlakuan pertama  47,5% dan perlakuan 

kedua 55,75%), pengembangan II (perlakuan pertama 60,62% dan 

perlakuan kedua 70,37%), dan pengembangan III (perlakuan pertama 

74,62% dan perlakuan kedua 82,25% ). 

2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian diatas, maka 

saran yang ditujukan bagi : 

a. Peneliti Lain  

Dapat melakukan penelitian tentang peningkatan kemampuan 

kognitif anak dengan kegiatan permainan tradisional lainnya dan 

diharapkan lebih kreatif dengan memodifikasi permainannya sehingga 

dapat terlihat lebih menarik.  

b. Guru 

Dapat melakukan penelitian tentang peningkatan kemampuan 

kognitif anak dengan kegiatan permainan tradisional lainnya dan 

diharapkan lebih kreatif dengan memodifikasi permainannya sehingga 

dapat terlihat lebih menarik.  

c. Dinas Pendidikan 

Dapat disosialisasi terkait pengembangan permainan congklak ini, 

dengan tujuan untuk melestarikan permainan tradisional yang ada. 
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