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ABSTRAK 

EFEKTIVITAS PERMAINAN TRADISIONAL CONGKLAK DALAM 

MENGEMBANGKAN KOGNITIF ANAK DI TK TUNAS HARAPAN  

PAGAR IAMAN KECAMATAN NEGERI BESAR  

KABUPATEN WAY KANAN 

 

OLEH:  

 

DESKA ALVISARI 

 

 

Pengembangan kognitif anak dilakukan dengan permainan tradisional congkalk 

dengan tujuan untuk mengenalkan konsep bilangan dan meningkatkan kemapuan 

berhitung anak pedidik melalui bermain congklak. rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah “Bagaimana Efektivitas Permainan Tradisional Congklak Dalam 

Mengembangkan Kognitif Anak di TK Tunas Harapan Pagar Iman Kecamatan 

Negeri Besar Kabupaten Way Kanan?”, tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pelaksanaan Efektivitas Permainan Tradisional Congklak Dalam 

Mengembangkan Kognitif Anak di TK Tunas harapan Pagar Iman Kecamatan Negeri 

Besar Kabupaten Way Kanan. 

penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan 

subyek penelitian adalah siswa dan guru. Alat pengumpulan data yang penulis 

gunakan dalam penelitian adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat penulis simpulkan mengenai 

efektivitas permainan tradisional congklak dalam mengembangkan kognitif anak di 

TK Tunas Harpan Pagar Iman sudah berkembang dengan optimal. Karena sebelum 

melaksanakan kegiatan bermain congklak guru mengenalkan alat permainan 

tradisional congklak, menjelaskan jalannya permainan tradisional congklak. Dan hal 

yang pertama kali guru lakukan sebelum bermain congklak adalah guru meminta 

anak untk menyiapkan papan congklak, mengmbil biji congklak, mengisi lobang 

congkalak, memberi peraturan, memilih pasangan, dan melakukan undian sebelum 

bermain. Kegiatan setelah bermain guru meminta anak untuk menghitung biji 

congklak yang didapatkan, mengurutkan banyak dan sedikit, mencocokkan bilangan 

dengan lambang bilangan, dan menggunkan lambang bilangan untuk menghitung. 

Dengan hal ini dapat merangsang dan  mengembangkan kognitif anak yang optimal, 

efektif dan efesien 

 

Kata Kunci,  efektivitas, permaian tradisional congklak, perkembangan kognitif. 
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MOTTO 

 

                              

                  

 

Artinta:“Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk 

mendatanginya dan meninggalkan engkau (Muhammad) masih berdiri 

(menampaikan khutbah jum’at) (QS. Jum’Ah: 11)
1
 

                                                             
1 Departemen Agama RI, Al-qur’an dan Terjemahannya,Surabaya: Karya Agung,2006, hlm.809 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Usia dini ialah kelompok yang berada dalam proses pertumbuhan dan 

perkembangan yang bersifat unik yaitu pola pertumbuhan dan perkembangan, 

inteligensi, sosial emosional, bahasa, dan komunikasi yang khusus sesuai dengan 

tingkat pertumbuhan dan perkembangananak.
1
 jadi dapat dipahami bahwa anak 

usia dini adalah anak yang berkisar antara usia 0-6 tahun yang memiliki 

pertumbuhan dan perkembangan yang luar biasa sehingga memunculkan 

berbagai keunikan pada dirinya. 

Menurut undang-undang no 20 tahun 2003 pendidikan anak usia dini 

adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai 

dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan 

untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak 

memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. yang khusus sesuai 

dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak.
2
 Jadi pendidikan anak 

usia dini merupakan pendidikan yang di peruntukan bagi anak yang berusia 0-6 

tahun yang dimaksudkan sebagai upaya untuk menumbuh kembangkan segala 

                                                             
1
 Muhammad Fadlillah, Desain Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini, Yogyakarta, 

Arrus Media, 2016, h. 19 

 
2
Ibid,h. 19 
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kemampuan yang dimiliki anak dalam rangka mempersiapkan pendidikan lebih 

lanjut. 

Dalam pandangan islam juga menjelaskan bahwa setiap anak yang 

dilahirkan didunia di bekali berbagai potensi oleh Allah SWT. Potensi-potensi 

ini biasa di kenal dengan istilah fitrah. Sebagai mana hadis Rosulullah SAW. 

Sebagai berikut: 

 هَ ن َاسَ جَ ي َ وَ ا ََهَ انَ رَ صَ نَ ي  َوَ ا ََهَ انَ دَ وَ هَ ي َ اهَ وَ ب َ ا َفَ َة َرَ طَ فَ ىَالَ لَ عَ َدَ ل َوَ ي َ ََّلَا ََدَ وَ ل َوَ مَ نَ امَ مَ 
Artinya: “setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, keduanya orang 

tuanyalah yang menjadikannya yahudi, nasroni, maupun majusi” (HR.Bukhori 

dan Muslim). 

Kata fitrah oleh ahli pendidikan islam dimaknai beragam. Ada yang 

mengartikan secara sempit ada pula yang mengertikan secara luas. Secara sempit 

artinya fitrah hanya dipandang sebagai  potensi keberagamaan. Sedangkan 

secara luas fitrah dinamai sebagai segala kemampuan dasar yang ada pada diri 

anak. Menurut Baharudin istilah fitrah ini dapat di pandang dari dua sisi, yaitu 

sisi bahasa dan agama. dari sisi bahasa makna fitrah adalah suatu kecenderungan 

bawaan alamiah manusia, sedangkan dari sisi agama, fitrah mengandung makna 

keyakinan agama, yakni manusia sejak lahir telah memiliki fitrah tauhid 
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mengesakan tuhan.
3
 Dan fitrah manusia adalah kehendaknya yang tidak dapat 

diganti oleh orang lain karena fitrah manusia adalah pemberian allah SWT. 

Dalam konteks pembahasan ini fitrah dimaknai secara luas, artinya tidak 

hanya potensi akan tetapi menyangkut semua aspek kemampuan anak, seperti 

motorik, kognitif, bahasa, dan emosional. Semua potensi dasar yang ini harus di 

berikan rangsangan supaya dapat mencapai perkembangan yang maksimal 

sesuai dengan standar perkembangan melalui pembelajaran. 

Dalam pelaksanaan pembelajaran untuk mengembangkan berbagai 

kecerdasan, tidak bisa berdiri sendiri melainkan berhubungan dengan aspek yang 

lain karena pembelajaran untuk anak usia dini adalah pembelajaran terpadu 

(holistik), artinya semua saling terkait dan saling mendukung. Dalam 

pembelajaran pada anak usia dini dilakukan dengan cara bermain  yang di 

sesuaikan dengan tahap-tahap perkembangan, kemampuan, dan prilaku anak.
4
 

Karena anak dalam usia dini membutuhkan banyak rangsangan yang akan di 

peroleh melalui bermain. 

 Kesenangan yang di peroleh melalui bermain memungkinkan anak belajar 

tanpa paksaan dan tekanan sehingga disamping dapat berkembangnya motorik 

kasar maupun halus juga dapat dikembangkan berbagai kecerdasan yang lain 

secara optimal. bermain juga merupakan proses alamiah dan naluriah yang 

                                                             
 

3
 Baharudi, Paradigma pesikologi Islam studi Tentang Elemen Pesikologi Dari Al-Qur’a, 

Yogyakarta, PustakaPelajar, 2004, h.148 

 
4
  Dwi Sunar Prasetiyo, Biarkan Anakmu Bermain, Yogyakarta, diva Press, 2007, h. 25 
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berfungsi sebagai nutrizi dan gizi bagi kesehatan fisik dan psikis anak dalam 

masa perkembangannya. Dengan bermain anak bisa merasa bahagia. Rasa 

bahagia ini lah yang menstimulasi saraf-saraf otak anak untuk saling terhubung 

sehingga membentuk sebuah memori yang indah akan membuat jiwanya sehat. 

Pembelajaran dengan permainan menjadikan suasana yang menyenangkan, 

mengembicarakan, demokratis dan agar menarik anak. Anak tidak hanya duduk 

tenang mendengarkan ceramah gurunya, tetapi mereka aktif berinteraksi dengan 

berbagai  benda dan orang dilingkungannya, baik secara fisik maupun mental.
5
 

Fisik dan mental yang terstilmulasi positif membawa dampak bagi kecerdasan 

anak. 

Permainan tradisional adalah suatau hasil budaya masyarakat, yang berasal 

dari zaman yang sangat tua, yang telah tumbuh dan hidup sehingga sekarang, 

dengan dengan masyarakat pendukungnya yang terdiri atas tua muda, laki-laki , 

Perempuan, kaya miskin rakyat bangsawan dan tiada bedanya. 

Menurut Darma Mulya yang dikutip oleh Ahmad Yunus dalam buku 

permainan rakyat daerah istimewa yogyakarta menyatakan bahwa permainan 

rakyat daerah istimewa yogyakarta menyatakan bahwa permainan tradisional 

merupakan sarana untuk mengenal anak-anak pada nilai budaya dan norma-

                                                             
 

5
 Slamet suyanto, Dasar-dasar Pendidikan Anak Usia Dini, yogyakarta, hikayat publising, 

2005, h. 128 
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norma sosial yang diperlukan untuk mengadakan hubungan atau kontak sosial 

dan memainkan peran yang sesuai dengan kedudukan sosial dalam masyarakat.
6
 

Menurut Tashadi yang dikutip oleh Sukirman Dharmamulya dalam buku 

permainan tradisional Jawa menyatakan bahwa permainan tradisional 

mengandung nilai-nilai budaya tertentu serta mempunyai fungsi melatih 

pemainnya melakukan hal-hal yang penting nantinya bagi kehidupan mereka 

ditengah masyarakat, melatih kecakapan berfikir, melatih keberanian, melatih 

sikap jujur dan sportif.
7
 Hal ini sebagai mana pendapat sejumlah ilmuan sosial 

dan budaya yang mengatakan bahwa permainan tradisioanal anak merupakan 

unsur kebudayaan yang tidak dapat di anggap remeh,  karena permainana ini 

dapat memberi pengaruh yang tidak kecil terhadap perkembangan anak. Selain 

itu permainan anak juga dianggap sebagai aset budaya, sebagai modal bagi suatu 

masyarakat untuk mempertahankan keberadaannya dan identitasnya ditengah 

masyarakat. 

Menurut Budi Santoso yang dikutip oleh Sukirman Dharmamulya dalam 

buku permainan tradisional menyatakan bahwa pendapat sejumlah ilmuan sosial 

dan budaya indonesia permainan tradisional merupakan unsur-unsur kebudayaan 

yang tidak dapat dianggap remeh, karena permainan tradisonal memberi 

pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan kejiwaan, sifat dan 

                                                             
 

6
 Ahmad Yunus, Permainan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta, Depdikbud Proyek 

Inentaris Dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1980-1981 

 
7
 Sukirman Darmamulya, Permainan Tradisional Jawa, Yogyakarta, kepel press, 2008, h. 27 
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kehidupan sosial anak di kemudian hari.
8
 Oleh karena itu permainan tradisioanal 

anak-anak juga dapat dianggap sebagai ased budaya yang harus dipertahankan 

keberadaannya. 

Dari beberapa pendapat di atas yang menyatakan tentang permainan 

tradisonal dapat penelitian simpulkan bahwa permainan tradisonal merupakan 

suatu permainan warisan dari nenek moyang yang wajib dan perlu dilestarikan 

sebagai bagian dari proses perkembangan anak untuk menumbuh kembangkan 

nilai-nilai kejujuran dalam diri anak dan berpengaruh terhadap berbagai aspek 

perkembangan pada anak. Seperti aspek perkembangan kognitif, aspek 

perkembangan sosial emosional, aspekper kembangan bahasa, aspek 

perkembangan agama dan moral, dan aspek perkembangan fisik motorik. 

Permainan yang diperkenalkan pada anak usia dini adalah permainan bekel 

sibola lincah, petek umpet, enggrang, lompat tali, congklak, gobak sodor, 

cublak-cublak suweng, boy-boyan, bakiak panjang, baradu kelereng.
9
 

Pengenalan permainan tradisional menjadi agenda penting bagi lembaga 

pendidikan khususnya di lembaga paud supaya permainan tradisional 

dipertahankan atau dijaga kelestariannya dalam kegiatan bermain anak. 

Menurut Sri Mulyani dalam buku 45 permainan tradisonal macam-macam 

permainan tradisional adalah anjlik, ancak-ancak kalis, balap pelek, layang-

                                                             
 

8
Ibid, h. 29 

 
9
  A. Husnah M, 100+Permaianan tradisional Indonesia Untuk Kreativitas Ketangkasan, 

dan Keakraban, Yogyakarta, Andi Offset, 2009, h. 
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layang, lari karung, boy-boyan , engrang bambu, tarik tambang, dll.
10

 Dalam hal 

ini dalam permainan tradisional yang diterapkan di TK tunas harapan lompat 

tali, congklak, tebak gambar. Disana guru sering menggunakan permainan 

tradisional congklak dalam pengembangan kognitif anak. 

Sebagai lembaga pendidikan prasekolah, tugas utama taman kanak-kanak 

adalah mempersiapkan anak dengan memperkenalkan berbagai pengetahuan, 

sikap / prilaku, dan keterampilan agar anak dapat melanjutkan kegiatan belajar 

yang sesungguhnya di sekolah. Aspek perkembangan yang diharapkan dapat 

dicapai anak pada setiap tahap perkembangannya, salah satunya adalah aspek 

perkembangan kognitif. 

Perkembangan kognitif diperlukan oleh anak dalam rangka 

mengembangkan pengetahuanya tentang apa yang ia lihat, dengan rasa, raba, 

ataupun ia cium melalui panca indra yang dimilikinya. Dan agar anak mampu 

melakukan eksplorasi terhadap dunia sekitar melalui panca indra secara 

abstraknya sehingga dengan pengetahuan yang didapatnya tersebut berguna bagi 

kehidupannya. 

Beberapa pendapat para ahli psikologi mendefinisikan intelektual atau 

kognitif, Terman mendefenisikan Kognitif adalah kemampuan berfikir abstrak, 

Colvin berpendapat bahwa kemampuan untuk menyesuaikan dengan 

lingkungan, menurut Henman adalah intelektual ditambah dengan pengetahuan 
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 Sri Mulyani, 45 Permaianan Tradisional Anak Indonesia, Yogyakarta, Langen Sari, 
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dan Hunt juga berpendapat bahwa teknik untuk memproses informasi yang 

disediakan oleh indra. Pendapat sebagian besar pesikolog turutama kognitivis 

(ahli pesikologi kognitif) berkeyakinan bahwa proses perkembangan kognitif  

manusia mulai berlangsung sejak ia baru lahir.
11

 Dari beberapa pendapat diatas 

dapat penulis simpulkan bahwa perkembangan kognitif adalah pemikiran 

seorang anak yang berkembang melalui serangkai tahapan pemikiran dari masa 

bayi hingga masa dewasa. 

Selanjutnya seorang pakar terkemukakan Jean Piaget Mengklasifikasikan 

Perkembangan Kognitif anak menjadi empat tahapan. 

1. Tahap Sensory-motor, yakni perkembangan ranah kognitif yang terjadi pada 

usia 0-2 tahun. 

2. Tahap , yakni perkembangan ranah kognitif yang terjadi pada usia 2-7 tahun 

3. Tahap Concrit-oprasional, perkembangan ranah kognitif terjadi pada usia 7-

11 tahun 

4. Tahap formal-oprasional, yakni perkembangan ranah kognitif yang terjadi 

pada usia 11-15 tahun.
12

 

 

Pada tahap pra oprasional yang terjadi di rentang usia 2-7 tahun anak 

mulai menggunakan gambaran-gambaran mental untuk memahami dunianya. 

Pemikiran-pemikiran simbolik, yang direfleksikan dalam penggunaan kata-kata 

dan gambar-gambar mulai digunakan dalam penggamabran mental yang 

melampaui hubungan informasi sensori dengan tindakan fisik.
13

 

                                                             
11

 Muhibinsyah, Psikologi Pendidikan, Bandung, Pt Remaja Rosdakarya, 2010,h.65 
12

Sujiono Yuliani Nuraini dkk, Metode Pengembangan Kognitif, Jakarta, 2009, h.13 
13

 Santrok, Jhon W. Perkembangan Anak,, Jakarta , Erlangga, h. 246 
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Melalui kegiatan belajar sambil bermain dengan permainan tradisional 

congklak, merupakan salah satu media anak usia dini yang dapat mencakup 

semua aspek perkembangan yang meliputi aspek moral agama, sosial emosional, 

kognitif, fisik motorik dan bahasa. Permainan tradisional salah satu alternative 

dalam upaya mengembangkan kognitif anak yaitu permainan tradisional 

congklak. 

Namun dalam penelitian ini peneliti memfokuskan penelitian pada 

permainan tradisonal congklak. Dalam permainan tradisonal congklak ini dapat 

melatih ketangkasan, kejujuran, wawasan, kerjasama selain itu permainan 

tradisional  congkal dapat mengembangkan kognitif anak. Permainan tradisonal 

congklak dikenal dengan berbagai macam nama diseluruh indonesia namun 

yang paling umum adalah congklak sejenis  cangkang kerang lokan yang 

biasanya digunakan sebagai biji congklak dalam permainan
14

 

Permainan congklak yang mahir, memiliki kemampuan dalam berhitung 

dan memilih peluang akan pembagian biji-biji kedalam masing-masing 

cekungan yang terdapat dalam alat bermainnya, permainan ini dimainkan oleh 

dua orang. Aturan permainannya beragam, namun yang bisa dimainkan satu. 

permainan tradisional congklak untuk mengembangkan kognitif anak yang 

diterapkan di TK Tunas Harapan  peneliti melihat perkembangan peserta didik 
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dalam kemampuan berhitung belum berkembang sesuai harapan hal ini terlihat 

pada hasil prasurvey yang dilakukan di TK Tunas Harapan Pagar iman. 

Berdasarkan pengamatan awal dan hasi wawancara dengan guru kelas 

menunjukkan bahwa anak-anak dalam kemampuan menyebut lambangan 

bilangan, menggunakan lambang bilanagn dalam berhitung, mencocokkan 

bilangan dan lambang bilanagn belum maksimal. dan penulis terinpirasi dengan 

permainan tradisional congkalk yang digunakan  guru Tk tunas harapan untuk 

mengembangkan kognitif anak, dengan cara guru meminta anak-anak 

mengambil biji congklak yang sesuai dengan lobang congklak, lalu anak 

mengambil biji congklak dan di taruh dalam masing masing lobang congklak 

sesuai dengan jumlaj lobang congklak. Kemudian guru meminta anak untuk 

bergiliran membagikan biji congklak dalam lubang-lubang congklak. Distulah 

penulis tertarik untuk mengambil judul efektivitas permaianan tradisional 

congklak dalam mengembangkan kognitif anak di tk tunas harapan pagar iman 

kecamatan negeri besar kabupaten way kanan 

Berikut merupakan keadaan jumlah peserta didik kelompok B di TK Tunas 

Harapan sebagai berikut: 

Tabel 1 

Jumlah peserta Didik Kelompok B TK Tunas Harapan 

Tahun 2016 

NO Kelompok Jenis Kelamin Jumlah anak 

Laki-laki Perempuan 

1. B1 8 8 16 

Sumber: Dokumentasi pada Tanggal 12-21 september2016 di Tk Tunas 

Harapan tahun 2016 
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Table di atas menjelaskan jumlah anak di Kelompok B TK Tnuas harapan 

pagar Iman berjumlah 16 anak yang terdiri 8 anak laki-laki dan 8 anak 

perempuan. Dari hasil obser vasi diatas dapat penulis simpulkan bahwa terdapat 

beberapa indikator perkembangan kognitif Sesuai  dengan Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia  tentang Standar Nasional 

Pendidikan Nasional  Pendidikan Anak Usia Dini No. 137 tahun 2014  yang 

membahas tentang standar pendidikan anak usia dini maka ada beberapa 

indikator pencapaian perkembangan kognitif bagi anak yaitu : 

Tabel 2 

Indikator perkembangan kognitif Usia 5-6 tahun 

Lingkup 

perkembangan 

Tingkat capai 

perkembangan 

Indicator 

1. Mengenal 

konsep 

bilangan 

Mengenal konsep 

bilangan 

-mengurutkan banyak sedikit 

-mencocokkan lambang 

bilangan dengan bilangan  

-mengenal konsep lambang 

bilangan 

2. Kemampuan 

berhitung 

Kemampuan 

berhitung 

-menyebut lambang bilangan 

1-10 

-menggunakan lambang 

bilangan untuk menghitung 

Sumber :- Kuriulum Taman Kanak-Kanak /Raudhatul Athfal 2010 Pedoman 

Pelaksanan Program Pembelajaran Di TK.
15

  

 

  Berdasarkan tabel tingkat pencapaian perkembangan kognitif anak usia 5-6 

tahun setidaknya anak dapat mencapai 5 indikator kemampuan perkembangan 

kognitifnya. Pertama.mengurutkan banyak sedikit, kedua.mencocokkan 
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 Kurikulum, Pedoman Pengembangan Program Pembelajaran  di Taman Kanak-Kanak  , 

Yogyakarta : Bina Insan Mulia, 2010. h. 45. 
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lambang bilangan dengan bilangan, ketiga.mengenal konsep lambang bilangan, 

keempat. Menyebut lambang bilangan 1-10, kelima.menggunakan lambang 

bilangan untuk menghitung. 

Berdasarkan pra-survey pada tanggal 12-21 september 2016 di ketahui bahwa 

Dalam pelaksanaan penilaian anak didik yang ada di taman kanak-kanak 

berbeda dengan penilaian anak didik sekolah dasar atau pendidikan selanjutnya. 

Penilaian perkembangan bagi anak  yang tahap perkembangannya sudah sesuai 

dengan indikator perkembangan dikatakan anak sudah berkembang sesuai 

harapan (BSH), bagi anak yang tahap perkembangan baru menunjukkan ke arah 

indikator yang diharapkan dikatakan anak mulai berkembang (MB), dan yang 

terakhir jika anak belum menunjukkan tahap perkembangan atau belum dilakuan 

anak seperti indikator pencapaian maka anak di katakan belum berkembang 

(BB). 
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Tabel 3 

Hasil Prasurvey Perkembangan KognitifAnak Usia Dini (5-6 tahun) Dari 

diterapkan Permainan Tradisioanal Congklak pada Kelompok B di Taman 

Kanak-kanak Pagar Iman 

N

O 

NAMA Aspek Perkembangan 

1 2 3 4 5 Ket 

1 AHMAD  MB BB MB MB BB MB 

2 ARYA  MB MB BB BB BB BB 

3 BENI  BB BB MB BB MB BB 

4 DIAH  BB MB MB BB BB BB 

5 DIVA MB BSH BSH BSH MB BSH 

6 INDAH  BB MB BB BSH BB BB 

7 IQBAL  BSH BSH BSB BSB BSB BSB 

8 MUFID  BSH MB MB MB BB MB 

9 MUHAMMAD  MB BSH BSB BSH BSH BSH 

10 NUR RAFI MB BSH BSH MB MB MB 

11 NURMIKA  MB BSH MB BB BB BB 

12 RAIHAN MB BSH BSB BSB BSB BSB 

13 RANGGA BB MB BSH BB BB BB 

14 RANIA  MB BSH BSB BSB BSB BSB 

15 UMI  MB BSH BSB MB MB MB 

16 VAUZIAH  MB BSH BSB BSH BSH BSH 

Sumber : Observasi di Tk Tunas Harapan Pagar Iman  

Keterangan Kemampuan Siswa: 

1. Menyebutkan lambang bilangan 1-10 

2.  Menggunakan lambang bilangan untuk menghitung 

3. Mencocokkan bilangan dengan lambang bilangan 

4. . Mengurutkan banyak sedikit 

5. Mengenal konsep lambang bilangan 

BB  : Anak belum mencapai indikator seperti yang diharapkan  

MB : Anak Mulai Menunjukkan Kemampuan dalam Menapai Indikator Seperti 

yang diharapkan dalam melaksanakan tugas selalu di bantu 

BSH:Anak menunjukkan Sesuai Indikator. 

BSB: anak mampumelaksanakan tanpa bantuan secara cepat/ tepat/ lengkap/           

benar.
16

 

                                                             
16

 Munardi, Nanik Irianwati, Modul Penilaian Dalam Pembelajaran Anak Usia Dini,  

Bengkulu :  BP-PNFI Provinsi Bengkulu,2013,  h.9. 
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Dari hasil penelitian yang diperoleh dari prasurvey penelitian diatas maka 

hasil persentasinya sebagai berikut : 

Tabel 4 

Prosentase Hasil Pra-Survey Perkembangan KognitifAnak Usia Dini 

 (5-6 tahun) Dari diterapkan Permainan Tradisioanal Congklak  

pada Kelompok B di Taman Kanak-kanak Pagar Iman 

NO INDIKATOR 
KRITERIA PENILAIAN 

BB MB BSH BSB 

1

1 

Menyebutkan lambang 

bilangan 1-10 

 

 

4 (25 %) 10(62,5% ) 2(12,5 %) 0 

2

2 

Menggunakan lambang 

bilangan untuk 

menghitung 

2 (12,5 % ) 5 (31,25 %) 9(56,25%) 0 

3

3 

Mencocokkan bilangan 

dengan lambang bilangan 

 

2 (12,5%) 5 (31,25%) 3(18,75%) 0 

4

4 

Mengurutkan banyak 

sedikit 
7(43,75% ) 4 (25 % ) 2 (12,5%) 3(18,75%) 

5

5 

Mengenal konsep 

lambang bilangan 

 

 

6 (37.5 %) 4 (25%) 3(18,75%) 
3(18,75%) 

 

Sumber :Observasi pada tanggal 12-21 september 2016 di kelas B TK Tunas Harapan 

Pagar Iman 

 Jadi berdasarkan hasil prasurvey penelitian yang peneliti lakukan hal 

ini diperkuat dengan wawancara yang dilakukan peneliti dengan salah satu 

guru di TK Tunas Harapan yang menyatakan bahwa kondisi siswa dalam 

perkembangan kognitif pada permainan congklak dari 16 peserta didik yang 

belum berkembang 6  anak (37,5%), mulai berkembang 4 anak (25%), yang 
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berkembang sesuai harapan 3 anak(18.75%) dan yang berkembang sngat baik 3 

anak(18,75%.)
17

 

 Dari hasil prasurvey yang peneliti lakukan ditaman kanak-kanak tunas 

harapan penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa penerapan permainan 

tradisonal congkak dalam pengembangan kognitif anak di TK Tunas Harapan 

belum berkembang keseluruhan dengan melihat paparan diatas maka peneliti 

mengambil judul. “Efektivitas Permainan Tradisional Congkalk dalam 

Mengembangkan Kognitif Anak di TK Tunas Harapan Pagar Iman Kecamatan 

Negeri Besar Kabupaten Way Kanan”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Dari apa yang diuaraikan pada latar belakang masalah yang berhubungan 

perkembangan anak usia dini menimbulkan beberapa masalah dengan 

identifikasi sebagai berikut: 

1. Penggunaan permainan tradisional congkalak sebagai media penbelajaran 

dalam mengembangkan kognitif anak yang belum mempengaruhi 

perkembangan siswa . 

2. Adanya kemampuan berhitung yang berbeda pada setiap siswa, maka 

diperlukan media mpenbelajaran yang secara maksimal dapat memenuhi 

                                                             
17

Wawancara Dengan Guru Tk Tunas Harapan Pagar Iman Pada hari selasa, 20 september 

2016  
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keseimbangan otak kanan kiri anak dalam menerima informasi baik materi 

penbelajaran ataupun lainnya. 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah disebutkan 

diatas, maka perlu adanya pembatasan masalah dengan harapan semua 

pembahasan dapat mencapai sasaran.Dalam penelitian ini, peneliti membatasi 

masalah pada Evektivitas Permainan Tradisional congklak dalam 

mengembangkan kognitif Anak di TK Tunas Harapan Pagar Iman. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: “Bagaimana Efektivitas Permainan Tradisional congklak dalam 

mengembangkan Kognitif Anak di Taman Kanak-Kanak Tunas Harapan Desa 

Pagar Iman Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung. 

E. Tujuan dan Manfaat 

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pelaksanaan  Efektivitas 

Permainan Tradisional congklak untuk mengembangkan Kognitif Anak di TK 

Tunas Harapan Desa Pagar Iman Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way 

Kanan Provinsi Lampung.Adapun manfaat yang diperoleh baik secara teoritis 

maupun praktis. 
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1. Manfaat Secara teoritis 

a. Menambah wawasan penulis tentang anak usia dini terutama yang 

berkaitan dengan Efektivitas Permainan Tradisional Congkalak dalam 

mengembangkan kognitif anak di TK tunas Harapan. 

b. Sebagai bahan kajian stimulasi bagi peneliti lain untuk mengadakan 

penelitian lebih lanjut, lebih mendalam, lebih luas lagi dari segi wilayah 

maupun substansi masalah tentang permainan tradisionaldalam 

pembelajaran anak usia dini. 

2. Manfaat Secara Praktis 

a. Sebagai acuan para pendidik ingin mengoptimalkan permainan tradisional 

di lembaga pendidikan anak usia dini.  

b. Memperkaya khazanah keilmuan masalah anak usia dini diindonesia 

terutama dalam Efektivitas Permainan Dalam Pembelajaran anak usia 

dini di TK tunas harapan  dalam upaya peningkatan kemampuan dasar 

anak usia dini. 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Permainan Tradisional Pada Anak Usia dini 

1. Pengertian Permainan Tradisional 

Permainan tradisonal adalah suatu hasil budaya masyarakat yang berasal 

dari zaman yang sangat tua yang telah tumbuh dan hidup hingga sekarang, 

dengan masyarakat pendukungnya yang terdiri atas tua muda, laki perempuan, 

kaya miskin, rakyat bangsawan dan tiada bedanya. 

Seperti yang dikemukakan Dharmamulya yang dikutip oleh Yunus 

dalam buku permainan rakyat daerah istimewah yogyakarta menyatakan bahwa 

permainan tradisional merupakan sarana untuk mengenalkan anak-anak pada 

nilai budaya dan norma-norma sosial yang diperlukan untuk mengadakan 

hubungan atau kontak sosial dan memainkan peran yang sesuai dengan 

kedudukan sosial dalam masyarakat.
1
 

Menurut James dalam Achroni permainan tradisional adalah salah satu 

bentuk yang berupa permainan anak-anak yang beredar secara lisan diantara 

anggota kolektif tertentu berbentuk tradisional dan diwarisi secara turun 

temurun serta banyak mempunyai variasi. Sifat atau ciri dari permainan 

tradisional anak adalah sudah tua usianya, tidak diketahui asal usulnya, siapa 
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Ahmad Yunus, Permainan Rakyat Daerah Istimewah Yogyakarta, Depdikbut Proyek 

Investaris dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1980/198, h. 20 
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penciptanya dan dari mana asalnya. Biasanya disebarkan dari mulut ke mulut 

dan kadang-kadang perubahan nama atau bentuk meskipun dasarnya sama.
2
 

Sementara Subagio mendefinisikan permainan tradisional adalah 

sebagai permainan yang berkembang dan di mainkan anak-anak dalam 

lingkungan masyarakat umum dengan menyerap segala kekayaan dan kearifan 

lingkungan. 

Jadi dapat peneliti simpulkan bahwa permainan tradisonal adalah suatu 

permainnan warisan dari nenek moyang yang wajib dan perlu dilestarikan 

sebagai bagian dari proses perkembangan anak untuk menumbuh kembangkan 

nilai-nilai kejujuran dalam diri anak. 

Permainan tradisional juga merupakan hasil budaya masyarakat yang 

sangat berpengaruh pada perkembangan anak, hal ini seperti yang telah 

dikemukan Tashadi yang dikutip oleh Sukirman Dharmamulya dalam buku 

permainan Tradisonal Jawa menyatakan bahwa Permainan Tradisonal 

mengandung nilai-nilai budaya tertentu serta mempunyai fungsi melatih 

pemainannya melakukan hal-hal yang akan penting nantinya bagi kehidupan 

mereka ditengah masyarakat, melatih cakap hitung-menghitung, melatih 

kecakapan berfikir, melatih keberanian, dan melatih bersikap jujur dan sportif.
3
 

Hal ini sebagaimana pendapat sejumlah ilmuwan sosial dan budaya 

yang mengatakan bahwa permainan tradisional anak merupakan unsur 

                                                             
2
Keen Ahroni, Permainan Tradisional, Yogyakarta: 2012, h.5 

 
3
Sukirman Dharmamulya, Permainan Tradisional Jawa, Yogyakarta, Kepel Pres, 2005, h. 27 
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kebudayaan yang tidak dapat dianggap remeh, karena permainan ini dapat 

memberi pengaruh yang besar terhadap perkembangan anak. Selain itu 

permainan anak juga dianggap sebagai ased budaya, sebagai modal bagi sesuatu 

masyarakat untuk mempertahankan keberadaannya dan identitasnya ditengah 

masyaralat yang lain. 

Permainan Tradisional adalah suatu hasil budaya yang sangat tua dan 

harus diperhatikan nilai-nilai budayanya. Menurut Budi Santoso yang dikutip 

oleh Sukirman Dharmamulya dalam buku permainan tradisonal jawa 

menyatakan bahwa permainan tradisional merupakan unsur-unsur kebudayaan 

yang tidak dapat dianggap remeh, karena permainan tradisional memberikan 

pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan kejiwaan, sifat, dan 

kehidupan sosial anak dikemudian hari.
4
 Oleh karena itu permainan tradisional 

anak-anak juga dapat di anggap sebagai aset budaya yang harus dipertahankan 

keberadaanya. 

Dari beberapa pendapat diatas yang menyatakan tentang permainan 

tradisional dapat peneliti simpulkan bahwa permainan tradisional merupakan 

suatu warisan budaya yang wajib dilestarikan karena permainan tradisonal 

berpengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan pada anak, seperti aspek 

perkembangan kognitif, aspek perkembangan sosial emosional, aspek 

perkembangan bahasa, aspek perkembangan agama dan moral, dan aspek 

perkembangan fisik motorik. 

                                                             
 

4
 Sukirman Dharmamulya, Ibid. h. 29 
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2. Macam-Macam Permainan Tradisional  

Indonesia adalah yang kaya akan budaya. Setiapbudaya mempunyai 

karakteristik, adat, dan budaya yang berbeda satu dengan yang lain. Oleh 

karena itu permainan tradisional sangat banyak dan bervariasi. Menurut 

Seriyati dan Hayati, Permainan Tradisional Berdasarkan Hasil Penelitian yang 

dilakukan dari kajian ilmiah dan diskusi dengan narasumber, terdapat kurang 

lebih 57 macam permainan tradisional yang berkembang pada masyarakat, 

khususnya di daerah Jawa Tengah dan Daerah Istimewah Yogyakarta. 

Permainan-permainan tersebut mengembangkan berbagai aspek, antara lain 

perkembangan fisik motorik, kognitif, bahasa, dan khususnya aspek-aspek 

keterampilan sosial. 

Sebanyak 57 macam permainan tradisional yang telah teridentifikasi salah 

satunya sebagai berikut: 

a. Petak Umpet 

Petak umpet adalah sejenis permainan” cari dan sembunyi” yang bisa 

dimainkan oleh minimal 2 orang yang umumnya berada diluar ruangan. 

Dalam permainan, ada dua peran yaitu “ si kucing” dan yang bersembunyi. 

Sikucing ini berperan mencari teman-temannya yang bersembunyi. 

Permainan selesai setelah semua teman di temukan.dan yang pertama yang 

ditemukanlah yang menjadi kucing selanjutnya. 
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b. Congklak 

Congklak adalah suatu permainan tradisional yang dilakukan oleh dua 

orang bahkan lebih. Permainan ini menggunakan papan yang dinamakan 

papan congklak dan 98 (14x7) buah biji yang dinamakan biji congklak. 

Umumnya papan congklak terbuat dari kayu dan plastik, sedangkan 

binjinya terbuat dari cangkang kerang, krikil, kiong, dan biji-bijian. Papan 

congklak terdapat 16 buah lobang yang terdiri atas 14 lobang kecil saling 

berhadapan dan 2 lobang besar di kedua sisinya. 

c. Lompat Tali 

Lompat tali, main karet, atau sapintrong menjadi permainan favorit 

anak-anak ketika pulang sekolah dan menjelang sore hari. Permainan 

lompat tali ini, biasa diikuti oleh anak laki-laki maupun perempuan. Tali 

yang digunakan untuk permainan ini berasal karet gelang yang disusun 

atau dianyam. Kekreatifan anak dapat juga dilihat dari caranya menjalin 

karet yang akan dipergunakan pada permainan tersebut. 

d. Main Kelereng 

Permainan kelerang ini termasuk salah satu permainan rakyat yang 

sangat popular. Kelerang terbuat dari adonan semen dan kapur berbentuk 

bulat seperti ibu jari kaki, atau terbuat dari batu wali yang dibentuk 

sehingga menyerupai kelereng yang sebenarnya. Permainan ini sangat 

membutuhkan keahlian. 
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e. Benteng atau Jaga Tiang 

Benteng adalah permainan yang dimainkan oleh dua grup, masing-

masing terdiri atas 4 sampai dengan 8 anak. masing-masing grup memilih 

suatu tempat sebagai markas. Biasanya sebuah tiang, batu atau pilar yang 

disebut “benteng”.
5
 

B. Permainan Tradisional Congklak 

Permainan tradisional yang dimainkan oleh dua orang ini dikenal berbagai 

macam-macam nama dipenjuru nusantara. Didaerah jawa dikenal dengan nama 

dhakon atau dhakonan selain itu disebut juga congklak, dilampung permainan ini 

dikenal dengan nama dentuman lamban, sedangkan disulawesi dikenal mokaotan, 

manggaleceng, aggalacang, nagarata. Dan dalam bahasa inggris permainan ini di 

sebut mancala.
6
 

Beberapa ahli menyebutkan bahwa kata dhakon mungkin berasal dari kata 

“dhaku” dengan akhiran “an”. Dhaku yang berarti “ mengaku bahwa sesuatu itu 

adalah miliknya” permainan ini murni permainan anak-anak.permainan ini dapat 

dilakukan kapan saja dan dimana permainan ini akan dilaksanakan tidak masalah. 

Karena permainan ini tidak memerlukan tempat yang luas. Permainan ini dapat 

dilakukan di lantai, di halaman rumah, diteras rumah, di atas meja. 

                                                             
5 Novi Mulyani, Super Asyik Permainan Tradisional Anak Indonesia,Yogyakarta, diva 

press,2016,h 57-86 
6
Diah Rahmawati dan Rosalia Destarisa, Aku Pintar Dengan Bermain, Solo, PT. Tiga 

Serangkai Pustaka Mandiri, h.60 
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Permainan ini berlatar belakang kehidupan petani, disini digambarkan 

bagaimana cara petani mendapatkan hasil sebanyak mungkin dan disimpan 

didalam lumbung. Sawah yang tidak dikerjakan dinamakan kacang, sawah yang 

hasilnya sangat kurang dinamakan ngacang atau nandur kacang. Jadi permainan 

ini bersifat mendidik bagaimana mengelola rumah tangga yang baik, cara hidup 

berrumah tangga yang baik harus hemat ulet dan teliti. 

Pada mulanya dhakon adalah permainan anak petani. Namun dalam 

perkembangan selanjutnya ternyata dhakon telah naik derajat telah menjadi 

permainan priyayi dan bangsawan, dan akhirnya dhakon telah menjadi permainan 

seluruh lapisan masyarakat. Diceritakan bahwa pada masa menjalankan perang 

melawan belanda, keluarga pangeran diponegoro sering bermain dhakon di kubu 

sambiroto, kulonprogo. Guna mengenang hal tersebut maka di Mesium Sasana 

Wiratama Tegalreja kini terdapat sebuah alat bermain dhakon. Bukti lain yang 

menunjukkan bahwa dhakon adalah permainan para bangsawan dengan adanya 

alat bermain dhakon berukir buatan zaman Sri Sultan Hamengkubuwana VII. 

Sampai dengan awal abad XX permainan dhakon merupakan permainan rakyat 

yang sangat popular, hampir setiap keluarga jawa memiliki alat permainan dhakon 

atau bermain dhakon ditanah / lantai. Akan tetapi memasuki tahun 1940-an 

permainan dhakon mulai kehilangan daya tariknya. Walau begitu permainan 

dhakon masih hidup sampai sekarang. 

Permainan dhakon berjumlah dua orang, permainan dakon sebenarnya 

permainan anak perempuan namun banyak juga anak laki-laki bermain dhakon. 
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Permainan ini melatih anak untuk ulet, hemat dan teliti. Anak selalu dilatih untuk 

mengejar untung dan menabung di lumbung. Tidak boleh ngacang . 

Alat permainan dhakon dinamakan dhakon/congklak. Dhakon adalah 

permainan dari anak petani hingga anak raja, maka dhakonpun beragam menurut 

kemampuan si empunya.Ada yang terbuat dari tembaga atau kayu jati berukir, 

kayu sengon biasa tanpa hiasan ukiran, membuat lubang di tanah, sampai yang 

hanya berupa gambaran bulatan dari kapur / batu di lantai semen. 

Pada prinsipnya ada lubang untuk sawah dan ada lubang untuk 

lumbung.Lubang untuk lumbung terletak di ujung kanan dan kiri. sedangkan 

lumbung untuk sawah terdiri dari dua baris masing-masing baris berjumlah 5, 7, 9, 

atau 11 dan terletak diantara dua lumbung. Lubang untuk sawah lebih kecil dari 

pada lubang untuk untuk lumbung. Sedangkan isiannya dapat di gunakan, biji 

sawo, biji tanjung, kiong, dan batu krikil.Jumlah isian ini tergantung jumlah-

jumlah lubang sawahnya. Bila dakon bersawah 7 maka isiannya sebanyak 

7x7x2=98 biji. Bila sawah Sembilan maka isiannya  9x9x2=162 biji. Bila 

sawahnya sebelas lubang maka diperlukan isian sebanyak  11x11x2=242 biji.
7
 

Dari penjelasan di atas dapat penulis simpulkan bahwa permainan congklak 

dikenal dengan beragam nama, dijawa dikenal dengan dhakon, dilampung dikenal 

dengan dentuman lamban, disulawesi dikenal dengan mokaotan, maggalenceng, 

dan nogarata. Permainan congklak ini tidak hanya di Indonesia saja yang 

mengenalinya namun di luarnegripun mengenalinya seperti di inggris permainan 

                                                             
77

Sukirman Dharmamulya, Op-Cit.h.128-129 
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congklak disebut dengan mancala. Latar belakang permainan ini adalah permainan 

anak petani.Yang sangat popular dari zaman pangeran diponegoro sehingga 

masyarakat jawa semua memiliki alat permainan congklak walaupun mereka 

bermain di halaman atau di teras rumah. memasuki tahun 1940-an permainan 

congklak mulai kehilangan daya tarik, namun permainan congklak masih tetap 

hidup hingga kini. 

1. Pengertian Permainan Congklak  

Permainan congklak merupakan alat bermain yang sudah ada sejak 

zaman dahulu dan diwariskan secara turun temurun.Permainan congklak 

merupakan permainan tradisional yang menggunakan bidang panjang dengan 

tujuh cekungan pada masing-masing sisi dan kedua cekungan yang lebih besar 

di bagian tengah di ujung kiri dan kanan yang disebut sebagai lumbung.
8
 

Permainan-permainan tradisional memiliki nilai-nilai positif, misalnya 

anak menjadi banyak bergerak sehingga terhindar dari masalah obesitas anak. 

Sosialisasi mereka dengan orang lain akan semakin baik karena dalam 

permainan dimainkan oleh minimal 2 anak. Permainan tradisonal congklak 

dikenal dengan berbagai macam nama diseluruh indonesia, namun yang paling 

umum adalah congklak, sejenis cangkang kerang lokan biasanya digunakan 

sebagai biji congklak dalam permainan.
9
 menurut Sukirman Dharmamulya 

                                                             
8
Aisyah FAD, Kumpulan Permainan Anak Tradisional Indonesia, Permainan Tradisonal , 17 

Agustus, Pramuka, dan Outbond,Cerdas dan Interaktif (Penebar Swadaya Grup), Jakarta, 2014, h. 24 

 
9
 Sri Mulyani,45 Permainan Tradisional Anak  Indonesia, Yogyakarta, Langensari, Publising, 

2013,  h.31 
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dalam buku permainan tradisional jawa menyatakan bahwa Permainan 

congklak yang mahir, memiliki kekuatan dalam berhitung dan memilih peluang 

akan pembagian biji-biji kedalam masing-masing cekungan yang terdapat 

dalam alat bermainnya. 

menurut Novi Mulyani dalam buku super asyik Permainan tradisional 

anak Indonesia menyatakan bahwa Bermain congklak juga dapat melatih anak-

anak pandai menghitung. selain itu, anak yang bermain congklak  harus pandai 

membuat strategi agar bisa memenangkan permainan.
10

 Menurut  Euis Kurniati 

dalam buku permainan tradisional menyatakan bahwa permainan tradisional 

congklak merupakan permainan yang menitik beratkan pada penguasaan 

berhitung, Permainan ini juga memiliki beberapa peranan, diantaranya adalah 

untuk melatih keterampilan berhitung anak dan motorik halus, melatih 

kesabaran ketika menunggu giliran temannya bermain.
11

 Menurut Diah 

Rahmawati dalam buku aku pintar dengan bermain menyatakan bahwa 

permainan congklak juga membutuhkan kecerdasan berhitung, seperti disaat 

memasukan kecik disetiap lubang maupun saat menghitung biji kecik di saat 

permainan satu babak usai pemain juga diajarkan untuk bermain spekulasi 

dengan pertimbangan dan perhitungan yang matang.
12

 

                                                             
10

Novi Mulyani, Op-Cit. h.66 
11

Euis Kurniati, Permainan Tradisional Dan Perannya Dalam Mengembangkan 

Keterampilan Sosial Anak. Jakarta, kencana, 2016, h.93 
12

Diah Rahmawati dan Rosalia Destarisa, Op-Cit, h.60 
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Sedangkan menurut Adi D Tilong dalam buku 49 Aktivitas 

pendongkrak kinerja otak kanan dan kiri anak menyatakan bahwa, permain 

tradisional congklak ini sangat bermanfaat bagi anak karena dapat melatih otak 

kiri anak untuk berfikir. Permainan ini juga melatih strategi anak dalam 

mengumpulkan angka terbanyak agar bisa mengalahkan lawan. Permainan ini 

sepintas tampak sederhana, naumn ketika dimainkan , otak kiri anak akan aktif 

dengan perhitungan numerik.
13

 Dari beberapa pendapat di atas dapat penulis 

simpulkan bahwa permainan tradisional congklak dapat melatih anak pandai 

berhitung, pandai membuat strategi, dan melatih otak kiri anak untuk berfikir. 

congklak adalah permainan yang dimainkan oleh 2 orang, peraturan 

mainnya beragam namun yang biasa dimainkan satu. Aktivitas fisik memang 

tidak terlalu menonjol dalam permainan ini namun dalam permainan congklak 

ini dapat melatih anak pandai berhitung dan melatih anak pendai strategi dalam 

mengalahkan lawa. 

Permainan yang dalam bahasa jawa disebut “dakon” ini  menggunakan 

papan yang disebut “papan congklak”. Ukuran papan terdiri atas 16 lubang 

untuk menyimpan biji congklak. Keenam belas lobang tersebut saling 

berhadapan dan 2 lobang besar dikedua sisinya. Kemudian anak-anakpun 

membutuhkan 98 biji congklak. Biji congklak yang biasanya digunakan adalah 

cangkang kerang, biji-bijian,  batu-batuan, kelereng, atau plastic. dua lubang 
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Adi D Tilong, 49 Aktivitas pendongkrak kinerja otak kanan dan kiri anak, Yogyakarta, 

Laksana, 2016.h.81 
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besar tersebut merupakan milik masing-masing pemain untuk menyimpan biji 

congklak yang dikumpulkannya, dua lobang tersebut kosong sedangkan 14 

lubang yang lain diisi 7 biji congklak.  

Alat yang digunakan dalam permainan ini adalah papan congklak dan 

biji congklak, seperti kerang-kerangan, batu, kelereng, dan sebagainya.Dan 

permainan congklak ini tidak membutuhkan tempat bermain yang luas, karena 

memang tidak membutuhkan aktivitas fisik, dan jumlah pemainnya 2 

orang.Adapun langkah-langkah permainan congklak. 

Langkah-langkah permainan tradisonal congklak adalah: 

a. Isi setiap lubang 7 biji yang biasanya terbuat dari kerang atau batu kecil, 

“tetapi lubang induk” tetap dikosongkan. 

b. Setelah setiap lubang terisi, kecuali lubang induk kemudian tentukan siapa 

yang akan memulai permainan terlebih dahulu maka pemain dimualai 

dengan memilih salah satu lubang. 

c. Kemudian sebarkan biji yang ada di lubang tersebut kesetiap lubang lainnya 

searah dengan jarum jam. Masing-masing lubang di isi dengan satu biji. Jika 

biji yang terakhir jatuh dilubang yang ada bijinya maka biji yang ada 

dilubang tersebut diambil lagi, kemudian teruskan permainan dengan 

mengisi kembali lubang selanjutnya dengan biji yang diambil tadi , dan 

isilah lubang induk kita setiap lewat dan luabang induk lawan tidak perlu di 

isi. 
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d. Bila biji jatuh pada lubang induk kita , berarti kita bisa memilih lubang 

lainnya untuk memulai lagi, apa bila biji kita jatuh pada lubang yang kosong 

maka giliran untuk kawan kita dan kita menunggu kembali giliran 

selanjutnya. 

e. Jika biji jatuh pada lubang yang kosong dibarisan lubang kita , maka biji 

yang ada di lubang seberang kita dan biji yang satu jatuh pada lubang 

kosong itu milik kita akan di masukan ke lubang induk kita. 

f. Setelah semua baris kosong maka permainan dimulai lagi dengan mengisi 7 

lubang milik kita masing-masing 7 biji dari biji yang ada di lubang induk 

kita. Dan dimulai dari lobang terdekat lubang induk. Bila tidak mencukupi 

maka lubang yang lain di biarkan kosong dan selama permainan tidak boleh 

diisi dan bila ada yang tidak sengaja maka boleh diambil siapa yang cepat 

mendapatkan biji tersebut akan menjadi miliknya. 

Pada permainan congklak, kemenangan dihitung berdasarkan banyak 

jumlah biji pada lumbung masing-masing. Kunci permainan ini terletak pada 

pilihan jumlah biji pada cekungan yang akan dimainkan, permainan yang sering 

berjalan atau mengambil biji dari cekungan maka berarti pemain sering mengisi 

lumbungnya.
14

 

2. Manfaat Permainan Congklak Pada Aspek-Aspek Perkembangan Anak  

a. Melatih Motorik Halus: permainan tradisional congklak dapat melatih 

motorik halus anak. saat memegang dan memainkan biji congklak, yang 
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paling berperan adalah motorik halus anak yaitu jari jemari. Bagi anak 

yang berkemampuan motorik halusnya tidak terlalu baik, maka ia tidak 

dapat menjalankan permainan tersebut dengan cepat dan mungkin saja  

biji-biji congklak tersebut akan tersebar dan terlepas dari genggamannya. 

Berbeda dengan anak yang sudah bisa mengkoordinasikan jari-jarinya 

dengan baik, maka akan bisa memainkan permainan ini dengan cepat. 

b. Melatih emosional anak: dalam hal ini adalah kesabaran. Anak harus sabar 

menunggu giliran bermain, dan ini harus dilatih bagi anak yang tidak 

sabaran. Permainan congklak adalah hal yang membosankan. Namun justru 

itu , permainan ini melatih anak untuk mempunyai jiwa yang sabar dan 

dapat menerima kekalahan karena permainan hanya dilakukan 2 orang  

c. Melatih anak berprilaku  sportifitas : bahwa dalam permainan adalah hal 

yang wajar, ada yang menang dan ada yang kalah.  

d. kemampuan menganalisa sangat di perlukan terutama saat lawan 

mendapatkan giliran untuk bermain. Bagi yang mampu menganalisa 

dengan baik ia dapat memenangkan permainan tersebut dengan hanya 

meninggalkan satu biji congklak saja. 

e. Melatih kontak sosialisasi: adanya sosialisasi antara anak yang bermain. 

Tidak jarang, sendan gurau dan tawa terdengar saat permainan ini 

berlangsung.
15
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dari manfaat yang dijelaskan diatas dapat dipahami bahwa permainan 

tradisional bukan hanya untuk mengenal nilai-nilai budaya terhadap anak 

namun permainan tradisional juga mempunyai beberapa manfaat terhadap 

aspek perkembangan anak seperti melatih motorik kasar, melatih emosional, 

jiwa sportif , kemampuan menganalisa, dan bersosialisasi dengan baik. 

C. Perkembangan Kognitif  

1. Pengertian Perkembangan Kognitif 

Kognitif atau sering disebut kognisi mempunyai pengertian yang luas 

mengenai berfikir dan mengamati. Diartikan bahwa kognitif adalah tingkah 

laku-tingkah laku yang mengakibatkan orang memperoleh pengetahuan atau 

yang dibutuhkan untuk menggunakan pengetahuan. Selain itu kognitif juga 

dipandang sebagai suatu konsep yang luas dan inklusif yang mengacu kepada 

kegiatan mental yang terlibat di dalam perolehan, pengolahan, organisasi dan 

penggunaan pengetahuan.
16

 

Perkembangan kognitif anak usia dini dapat digambarkan dengan 

kemampuan anak untuk dapat menggunakan fikirannya dalam setiap 

aktifitasnya, baik bermain atau belajar. Perkembangan kognitif menunjukkan 

dari cara anak berfikir,”kemampuan anak untuk mengkoordinasikan berbagai 

cara berfikir untuk menyelesaikan berbagai masalah dapat digunakan sebagai 

tolak ukur pertumbuhan dan kecerdasan.”
17
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 Ernawulan Syaodih, Op. Cit, h. 1-2. 
17

Soemiarti Patmonodewo, Pendidikan Anak Prasekolah, Jakarta Rineka Cipta,2003, h.27 
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Perkembangan kognitif adalah perkembangan dari fikiran. Pikiran 

adalah bagian berfikir dari otak, bagian yang digunakan untuk pemahaman, 

penalaran, pengetahuan dan pengertian. Menurut Mansur dalam buku 

pendidikan anak usia dini dalam islam menyatakan bahwa kognitif adalah 

proses dimana individu dapat meningkatkan kemampuan dalam menggunakan 

pengetahuannya.
18

 

Menurut Martinis Yamin dan Jamilah Sabri Sanan dalam buku panduan 

pendidikan anak usia dini menyatakan bahwa Pada aspek perkembangan 

kognitif, kopetensi hasil belajar yang diharapkan pada anak adalah anak mampu 

dan memiliki kemampuan berfikir secara logis, berfikir kritis, dapat 

memberikan alasan, mampu memecahkan masalah dan menemukan hubungan 

sebab akibat dalam memecahkan masalah yang dihadapi.
19

 

Menurut Gagne,  kognitif adalah proses yang terjadi secara internal 

didalam pusat susunan syaraf pada waktu manusia sedang berpikir. 

Kemampuan kognitif ini berkembang secara bertahap, sejalan dengan 

perkembangan fisik dan syaraf-syaraf yang berada di pusat susunan syaraf. 
20

 

                                                             
18

Mansur, pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009,h.34 
19

Martinis Yamin dan Jamilah Sabri Sanan, Panduan Pendidikan Anak Usia Dini, Jakarta. Gaung 

Persada (GP) Press, 2010. h.150 
20

 Sudarna, PAUD pendidikan anak usia dini berbakarakter melejit kepribadian anak secara utuh  

(kecerdasan emosi, spirit, dan social), (Yogyakarta: Genius Publisher, 2014), h. 11-12. 



 34 

Selanjutnya menurut Woolfolk, bahwa kemampuan kognitif merupakan 

kemampuan untuk memperoleh dan menggunakan pengetahuan dalam rangka 

memecahkan masalah dan beradaptasi dengan lingkungan.
21

 

Menurut Monk yang dikutip oleh Holis, mengatakan “bahwa kognisi 

mengandung proses berpikir dan proses mengamati yang menghasilkan, 

memperoleh, menyimpan dan memproduksi pengetahuan”.
22

 Adapun proses 

kognisi meliputi berbagai aspek, seperti persepsi, ingatan, fikiran, symbol, dan 

pemecahan masalah.
23

  

Perkembangan kognitif pada anak-anak dijelaskan dengan berbagai 

peristilahan, perkembangan kognitif menurut piaget semua anak memiliki pola 

perkembangan kognitif yang sama, meliputi empat tahapan yaitu:  

a. Sensor motorik (0-2 tahun), dalam perkembangan kognisi (kemampuan 

berfikir atau mental) selama stadium sensori motorik, dalam tahap ini yang 

penting adalah tindakan tindakan konkret dan bukan tindakan yang imajiner. 

b. Praoprasional (2-7 tahun) dimulai dengan penguasaan bahasa yang 

sistematis, permainan simbolis, imitasi, serta bayangan dalam mental dan 

bersifat egosentrik. 

c. Konkret oprasional (7-11tahun), caraberfikir anak kurang egosentrik, aspek 

dinamis dalam perubahan situasi sudah diperhatikan analisis logis dalam 

kondisi konkret. 

d. Formal oprasional (11 tahun samapi dewasa), berfikir oprasional formal dan 

mempunyai dua sifat yang penting, yaitu: deduktif hipotesis dan 

kombinatoris, semua tahap perkembangan tersebut berlaku serentak disemua 

bidang perkembangan kognitif.
24
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Menurut Piaget, usia 5-6 tahun ini merupakan pra-oprasional konkrit 

pada tahap ini anak dapat memanipulasi objek simbol termasuk kata-kata yang 

merupakan karakteristik pentig dalam tahapan ini hal ini dinyatakan dalam 

peniruan yang tertunda dalam imajinasi pura-pura dalam bermain. Sementara 

Hurluck menytakan bahwa anak usia 3-5 tahun adalah masa permainan, 

bermain dengan benda atau alat permainan dimulai sejak usia atau tahun 

pertama dan akan mencapai puncak pada usia 5-6 tahun. 

Tahap-tahap ini adalah tingkatan perkembangan anak usia dini dan 

disini penulis memfokuskan pada teori piaget pada anak usia 5-6 tahun yang 

mana berada dalam tahap praoprasional dan tahap ini anak-anak meningkatkan 

penggunaan bahasa dan symbol lainnya, mereka meniru perilaku dan permainan 

orang dewasa. 

Berdasarkan paparan diatas, maka dapat penulis simpulkan kognitif adalah 

kemampuan proses berpikir dan mengamati pengalaman atau kejadian dengan 

mengubungkan, menilai, dan mempertimbangkan pengalaman satu dengan 

lainnya yang kemudian di simpan dan produksi oleh otak dan diambil 

kesimpulan. 

2. Karakteristik Perkembangan Kognitif Praoperasional 

Tahap perkembangan kognitif praoperasional ini berlangsung pada usia 2-

7 tahun.
25

 Menurut Piaget Anak dalam periode perkembangan prasekolah 
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memiliki perkembangan berpikir atau kognitif yang masih sederhana. 

Perubahan dari cara berpikir sensorimotorik menjadi berpikir dengan mental, 

walaupun cara bekerjanya belum sempurna.
26

 

Menurut Piaget dalam Sujiono, karakteristik perkembangan kognitif anak 

usia 5-6 tahun berdasarkan teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli dan 

tugas perkembangan pada masa anak prasekolah salah satunya yaitu, mampu 

membedakan bentuk lingkaran atau persegi dengan objek nyata atau gambar, 

menyentuh dan menghitung 4-7 benda, mengenali dan menghitung angka 

sampai 20, dan mengklasifikasi angka, tulisan, buah, sayur.
27

 

Berdasarkan uraian tentang karakteristik perkembangan praoperasional 

diatas, maka dapat penulis tarik kesimpulan beberapa capaian perkembangan 

kognitif praoperasional sesuai dengan masalah yang diteliti, yakni: 

1. Menyebutkan lambang bilangan, seperti dapat menggunakan symbol atau 

benda untuk menyebutkan lambang bilangan. 

2. Memecahkan  masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari, seperti 

mempresentasikan benda; anak dapat menyebutkan warna benda yang ia 

pegang.  

3. Mengelompokkan benda berdasarkan; mana bentuk yang sama, ukuran yang 

sama, dan warna yang sama. 
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4.  Mengelompokkan benda/gambar berdasarkan jenis yang sama, seperti 

mengelompokkan binatang berkaki dua dan binatang berkaki empat. 

5.  Memperkirakan  urutan benda berdasarkan pola ABCD-ABCD, seperti 

warna merah kuning biru, merah kuning biru. 

6. Mengurutkan benda berdasarkan ukurannya, seperti ukuran yang terkecil 

sampai terbesar dan sebaliknya. 

Selanjutnya menurut Piaget dalam Aisyah, bahwa “Anak memasuki tahap 

pra-operasional dapat dilihat dari peningkatan drastis dalam penggunaan kata-

kata dan imajinasi untuk menggambarkan benda, situasi, dan kejadian”.
28

 

Kemampuan dasar kognitif anak yang berada pada fase properasional diwarnai 

oleh perkembangan fungsi kemampuan berpikir secara simbolik, hal ini berarti 

walaupun benda aslinya tidak ada, anak akan dapat membayangkan bentuk 

benda itu sendiri didalam pikiran nya.
29

 Simbol adalah sesuatu yang mewakili 

sesuatu yang lain, misalnya kata kucing mewakili binatang yang berkaki empat, 

ukurannya sedang, dan bersuara “meong”. 
30

 Dalam tahapan ini, anak mulai 

mempresentasikan dunia mereka dengan kata-kata, bayangan dan gambar-

gambar. Pemikiran-pemikiran simbolik berjalan melampaui koneksi-koneksi 

sederhana dari informasi sensosik dan tindakan fisik.
31

 Berfikir simbolik atau 
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sistematis, anak berfikir dengan menggunakan symbol-simbol (tanda-tanda), 

anak sudah mengetahui huruf, angka dan sebagainya.
32

 

Menurut Piaget dalam Dianne ada beberapa kemajuan capaian 

perkembangan kognitif pada tahap praoperasional, sebagai berikut: 

1) Menggunakan simbol 

Anak tidak harus berada dalam kondisi kontak sensorimotorik dengan 

objek, orang atau peristiwa untuk memikirkan hal tersebut. Contoh: 

anak menanyai ibunya tentang gajah yang mereka lihat dalam 

perjalanan mereka ke sirkus beberapa hari lalu. 

2) Memahami indentitas 

Anak memahami bahwa perubahan dipermukaan tidak mengubah 

karakter alamiah sesuatu. 

3) Memahami sebab akibat 

Anak memahami bahwa peristiwa memiliki sebab.  

4) Mampu mengklasifikasi 

Anak mengorganisir objek, orang, dan peristiwa kedalam kategori 

yang memiliki makna. Contoh: anak dalam memilah benda dalam 

kelompok “besar dan “kecil”. 

5) Memahami angka 

Anak dapat mengitung dan bekerja dengan angka. Contoh: anak 

membagi permen dengan teman-temnannya dan menghitung permen 

tersebut untuk memastikan setiap orang mendapatkan jumlah yang 

sama. 

6) Empati 

Anak menjadi lebih mampu membayangkan apa yang dirasakan orang 

lain.
33

 

 

Menurut Rahman “kognitif merupakan ranah kejiwaan yang berpusat di 

otak dan berhubungan dengan konasi (kehendak) dan afeksi (perasaan)”. Dalam 

perkembangan kognitif tahap ini banyak hal yang dapat dikembangkan seperti 

mengenal lambang bilangan, konsep bilangan, memecahkan masalah sederhana, 
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warna, mengenal bentuk, ukuran, pola dan sebagainya.
34

 Pengenalan bilangan 

seperti yang dikemukakan oleh Fatimah tentang perkembangan konsep bilangan 

pada anak :  

1) Anak dapat menyebutkan bilangan 1-10 

2) Anak dapat mengenal lambang bilangan 

3) Anak dapat menghitung benda. 
35

 

 

Dari pendapat diatas dapat dipahami bahwa kemampuan kognisi atau 

kecerdasan yang harus dikuasai oleh anak yaitu kemampuan berfikir logis, 

kritis, memberi alasan, memecahkan masalah dan menemukan hubungan sebab 

akibat.
36

  

Adapun ciri-ciri perkembangan kognitif anak usia 5-6 tahun berdsarkan 

teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli dan tugas perkembangan pada 

masa anak prasekolah sebagai berikut: 

1. Memahami  konsep makna berlawanan, kosong/penuh, ringan/berat. 

2. Mampu memadankan bentuk lingkaran atau persegi dengan objek nyata atau 

gambar. 

3. Sengaja menunpuk kotak atau gelang dengan sengaja. 

4. Mengelompokkan benda yang memiliki persamaan, warna, bentuk atau 

ukuran. 
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5. Memahami konsep lambat/cepat, sedikit/banyak, tipis/tebal, dan sempit/luas. 

6. Menyentuh dan menghitungangka sebanyak empat sampai tujuh benda. 

7. Mengenali dan menghitung angka sampai 20. 

Dari 7 ciri-ciri diatas yang masuk dalam permainan tradisional congklak 

dalam perkembangan kognitif ada 3 yaitu: 1). memahami konsep lambat cepat, 

sedikit banyak. Tipis/tebal, dan sempit/luas. 2). Menyentuh dan menghitung 

angka sebanyak empat sampai tujuh benda. 3). Mengenali dan menghitung 

angka samapai 20. Dari ketiga ciri diatas bahwasannya aspek kognitif yang 

dapat dilihat adalah berfikir simbolik. 

Dalam ciri-ciri diatas kemampuan kognitif  anak pada usia 5-6 tahun 

dapat penulis simpulkan, bahwa anak pada usia ini dapat diberikan 

pembelajaran yang berkaitan dengan pengenalan pola, menghitung angka, dan 

mengenal konsep. Tetapi sebaiknya tidak membebani terlalu berat kepada 

anak.karena anak masih butuh waktu bermain. Anak-anak yang  dirampas masa 

bermainnya cenderung bermasalah setelah tiba masa selanjutnya saat di tuntut 

lebih menekuni pelajaran secara penuh. 

Menurut Yus, ada beberapa tingkat pencapaian perkembangan kognitif 

anak usia dini 5-6 tahun, yakni: 

1) Mampu memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari. 

2) Mengurutkan benda berdasarkan ukuran dari yang kecil kebesar atau 

sebaliknya (serration). 

3) Mengelompokkan berdasarkan warna, bentuk, ukuran, dan lain-lain 

(matching), 

4) Mengelompokkan lingkaran, segitiga, persegi panjang, dan segi empat. 
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5) Memperkirakan ukuran berikutnya setelah melihat bentuk 2-3 pola 

yang berurutan, misalnya merah putih biru, merah putih biru, merah 

putih biru.
37

 

 

 

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Kognitif 

Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif, namun 

sedikitnya factor yang mempengaruhi perkembangan kognitif dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Faktor Hereditas 

Faktor hereditas, merupakan “totalitas karakteristik individu yang 

diwariskan orangtua kepada anak, atau segala potensi (baik fisik maupun 

psikis) yang dimiliki individu sejak masa konsepsi sebagai pewarisan dari 

pihak orangtua melalui gen-gen”.
38

 Teori hereditas atau nativisme yang 

berpendapat bahwa manusia lahir sudah membawa potensi-potensi tertentu 

yang tidak dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Dikatakan pula bahwa tahap 

intelegensi sudah ditentukan sejak anak lahir. 

2. Faktor Lingkungan 

Teori lingkungan atau empirisme berpendapat bahwa manusia 

dilahirkan dalam keadaan suci seperti kertas putih yang masih bersih belum 

ada tulisan atau noda sedikitpun. Oleh karena itu, itulah perkembangan 

manusia sangatlah ditentukan oleh lingkungannya. Faktor lingkungan yang 
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dibahas pada paparan berikut adalah lingkungan, keluarga, sekolah, teman 

sebaya, dan media massa.
39

 

3. Faktor Kematangan 

Tiap organ (fisik maupun psikis) dapat dikatakan matang jika telah 

mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya masing-masing. 

Kematangan hubungan erat dengan usia kronologis (usia kalender). 

4. Faktor Pembentukan 

Pembentukan ialah segala keadaan diluar dari seseorang yang 

mempengaruhi perkembangan intelegensi. Pembentukan dapat dibedakan 

menjadi pembentukan sengaja (sekolah formal). Sehingga manusia berbuat 

intelegensi karena untuk mempertahankan hidup ataupun dalam bentuk 

penyesuaian diri. 

5. Faktor Minat dan Bakat 

Minat mengarahkan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan 

untuk berbuat lebih giat dan lebih baik. Adapun bakat diartikan sebagai 

kemampuan bawaaan, sebagai potensi yang masih perlu dikembangkan dan 

dilatih agar dapat terwujud. 

6. Faktor Kebebasan 

Kebebasan yaitu keleluasaan manusia untuk berpikir divergen 

(menyebar) yang berarti manusia dapat memilih metode-metode tertentu 
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dalam memecahkan masalah-masalah, juga bebas dalam memilih masalah 

sesuai kebutuhannya.
40

 

4. Kaitan Permainan tradisional congklak dengan perkembangan kognitif. 

Diah Rahmawati menyatakan bahwa Permainan congklak juga 

membutuhkan kecerdasan berhitung.Disaat anak memasukkan biji congklak di 

setiap lobang congklak atau disaat anak menghitung biji congklak.Disitu anak 

diajarkan untuk bermain spekulasi dengan pertimbangan dan perhitungan yang 

matang.
41

 

Dapat penulis simpulkan bahwa permainan congklak sangat berkaitan 

dengan kognitif karena permainan tradisional congklak selain melatih motorik 

kasar dapat melatih keterampilan berhitung dan mempertimbangkan apa yang 

akan dilakukan sebelum bermain.  

Menurut peneliti dapat mengenalkan pertama kali pemahaman tentang 

pengetahuan sejak usia dini dari lingkungan sekitar kita dan pengalaman sehari-

hari serta memberikan stimulus yang mendukung. Peran guru dan orang tua 

sangat penting dalam pendidikan anak usia dini dirumah maupun di sekolah 

merupakan basis utama pendidikan anak. 

Untuk membantu kemampuan kognitif, anak perlu memperoleh 

pengalaman belajar yang dirancang melalui kegiatan observasi. Untuk 

meningkatkan kemampuan kognitif anak dapat dilakukan dengan salah satu 
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cara berdasarkan penguasaan pengetahuan anak adalah bermain congklak, 

misalnya pada tahap penguasaan konsep menghitung benda dengan lambang 

bilangan, yaitu dengan cara menghitung buah congklak kedalam lobang 

congklak. 

Dalam menggunakan permainan tradisional (congklak) dan melalui 

kegiatann yang beragam, maka anak akan merasa tidak cepat bosan, dan dengan 

bermain congklak anak dapat belajar memecahkan masalah dalam 

kehidupannya. 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
1
 Karena fokus 

penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran di lapanagn tentang 

bagaimana efektivitas permainan tradisional dalam mengembangkan kognitif 

anak  di Taman Kanak-Kanak Tunas Harapan Pagar Iman, maka penelitian ini 

menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan format 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau uraian dari oarang–oarang dan prilaku 

yang dapat diamati.
2
 sedangkan menurut John W.Creswell yang di kutip oleh 

Hamid Patiliam, penelitian kualitatif adalah: “sebuah proses penyelidikan 

untuk memahami masalah sosial berdasarkan pada penciptaan gambar holistic 

yang di bentuk dengan kata-kata, melaporkan pendanagn informan secara 

terperinci dan di susun dalam sebuah latar ilmiah”.
3
 selanjutnya Bogdan dan 

Taylor mendefinisikan penilitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang 
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menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan pelaku yang di amati. 

 

2. Lokasi Penelitian  

Penelitian tentang Efektivitas permainan Tradisonal Congklak dalam 

mengembangkan Kognitif anak ini dilaksanakan di TK Tunas Harapan yang 

berlokasi di Desa Pagar Iman Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way 

Kanan Provinsi Lampung. 

 

3. Sifat Penelitian 

sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang 

bertujuan menggambarkan secara sistematis mengenai fakta-fakta yang 

ditemukan dilapangan, bersifat verbal, kalimat fenomena-fenomena, dan tidak 

berupa angka-angka. Deskripsi ini digunakan untuk menemukan prinsip-

prinsip dan penjelasan yang mengarah pada kesimpulan 

 

4. Subjek dan Objek Penelitian 

dalam penelitian kualitatif, populasi diartikan sebagai wilayah 

generalisasi yang terdiri atas: objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang di tentukan oleh penelitian kemudian di tarik 

kesimpulanya. Menurut pendapat Spradley dalam Sugiyono, penelitian 

kualitatif tidak menggunakan istilah populasi dan sampel tetapi dinamakan 

social situation atau situasi,  Situasi sosial tersebut dapat dinyatakan objek 
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atau subjek penelitian yang ingin dipahami yang lebih mendalam apa yang 

terjadi didalamnya.
4
 

Berdasarkan dari pemikiran Spradley tersebut di atas bahwa populasi dan 

sampel disebut dengan istilah subjek dan objek penelitian, subjek penelitian 

dalam penelitian ini adalah responden (siswa dan  guru TK Tunas Harapan) 

yang dapat memberikan informasi tentang masalah yang di teliti, misalnya, 

guru, siswa, kepala sekolah. “Purposive Sampling” yaitu teknik pengambilan 

subjek penelitian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 

tertentu.Pertimbangan dimaksudkan dalam skripsi ini adalah guru yang dipilih 

diandaikan dapat memberikan data secara komperhensif tentang skripsi ini.
5
  

Sedangkan objek penelitian ini adalah masalah yang diteliti yaitu: 

“Efektivvitas permainan tradisonal congklak dalam mengembangkan kognitif 

anak di Tk tunas harapan pagar iman kecamatan negeri besar kabupaten way 

kanan provinsi lampung”. 

 

5. Instrumeen Penelitian  

Peneliti adalah instrumen yang paling utama dalam penelitian kualitatif.
6
 

Peneliti di katakan instrumen utama karena dalam pengadakan penelitian, 

peneliti sendiri yang terjun langsung ke lapangan untuk melakukan 

pengumpulan data. Dalam teknis pengumpulan data, peneliti menggunakan 

                                                             
4
Sugiyono, Op.Cit, hlm 297 

5
Sugiyono, Op.Cit, hlm 300 

6
Sugiyono, Op.Cit, hlm 400 
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observasi, wawancara, dan dokumentasi ,analisis data. Yang akan diobservasi 

oleh peneliti disini adalah cara guru-guru dalam permainan tradisional 

congklak dalam mengembangkan kognitif anak. yang akan di jelaskan di 

bagian lampiran lembar observasi. Dalam melakukan wawancara, peneliti 

akan mewawancarai guru kelas dan wali murid kelas B.  jenis wawancara 

yang digunakan adalah “interview bebas berstruktur” dan jelasnya lagi dapat 

di lihat di bagian lampiran “panduan wawancara”. 

 

6. Teknik Pengumpulan Data  

Pada bagian ini dikemukakan bahwa, peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data yang utama yaitu: Observasi, Wawancara, Dokumentasi. 

Berikut ini dikemukakan teknik penelitian pengumpulan data yaitu: 

a. Observasai (pengamatan) 

Metode observasai adalah suatu pengamatan yang sengaja dan 

sistematis  tentang fenomena-fenomena sosial dengan gejala psikis 

dengan jalan pengamatan dan pencatatan.
7
 Observasi adalah alat 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat 

secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki. 

Adapun bentuk obsevasi yang penulis lakukan adalah observasi non 

parsipan, yaitu peneliti tidak ikut langsung berpartisipasi terhadap 

                                                             
7
Sutrisno Hadi, Metodelogi Research, Yayasan Penerbit FB UGM, Yogyakarta, 1990, hlm 

286 
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apayang diobservasi. Artinya posisi peneliti hanya sebagai pengamat 

dalam kegiatan-kegiatan pendidikan di Taman Kanak-kanak Tunas 

Harapan Pagar Iman .proses penngamatan yang peneliti lakukan selama 

berada di Taman Kanak-Kanak Tunas Harapan Pagar Iman tersebut 

kemudian di catat yang disusun secara sistematis. observasi ditunjukan 

pada guru dan anak didik, serta untuk melihat langsung proses kegiatan 

permainan tradisional congklak dalam mengembangkan kognitif anak di 

Taman Kanak-Kanak Tunas Harapan Pagar Iman. 

Dan penulis dapat melihat efektivitas permainan tradisonal 

congklak dalam mngembangkan kognitif anak. dengan melihat lembar 

penilaian yang ada di TK Tunas Harapan Pagar Iman. Adapun observasi 

pertama yang penulis lakukan adalah melakukan observasi pendahuluan 

untuk mengetahui secara jelas cara guru mengajar permainan tradisonal 

congklak dalam mengembangkan kognitif anak. Yang akan peneliti 

observasi adalah cara guru menerapkan permainan tradisonal congklak. 

b. Wawancara (Interview) 

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam 

percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi.
8
 Wawancara 

adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan 

langsung oleh pewawancara kepada responden, dan wawancara 

                                                             
8
S.Nasution, Metode Reserch (Penelitian Ilmiah), Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hlm 113. 
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responden dicatat atau direkam.
9
 Jadi wawancara adalah komunikasi dua 

oarang atau lebih secara langsung maupun tidak langsung untuk 

mendapatkan data atau informasi yang jawaban dari responden dicata atau 

direkam. 

Teknik wawancara ini merupakan pendukung dalam pengumpulan 

data dan informasi dalam penelitian.Adapun jenis wawancara 

yangdigunakan peneliti yaitu interview bebas berstruktur yaitu kombinasi 

antara interview bebas dan interview berstruktur.
10

 Maksudnya peneliti 

dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan memiliki kerangka pertanyaan 

yang akan ditanya kepada informan, namun demikian dalam 

pelaksanaannya, peneliti tidak terikat pada susunan pertanyaan tersebut 

bebas dan leluasa dalam melakukan ekspresi dan inprovisasi. Kerangka 

pertanyaan hanya sebagai penduan wawancara untuk memudahkan dalam 

melakukan wawancara dengan pengolahan data dan informasi pada tahap 

berikutnya.Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui pendapat, sikap, 

prasaan, dari pada subyek penelitian mengenai masalah yang 

diteliti.Subjek wawancara disini adalah guru. Karena guru adalah pihak 

yang terlibat langsung dalam proses mengembangkan kognitif anak di 

taman kanak-kanak tunas harapan pagar iman. 

 

                                                             
9
Sugiyono, Op.Cit, hlm 400 

10
Suharsini Arikunto, Prosedur  Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, Rineka Cipta, Jakarta, 

1991, hlm199 
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c. Dokumentasi. 

Menurut Suharsimi Arikunto,”dokumentasi adalah mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, 

majalah, notulen rapat, agenda, dan sebagainya"
11

 

Dengan demikian jelasnya bahwa dokumentasi adalah proses 

pengumpulan data-data verbal dalam bentuk tulisan seperti catatan-catatan 

resmi. Adapun data yang dihimpun melalui metode dokumentasi adalah 

tentang sejarah berdirinya TK Tunasharapan, letak geografis, visi,misi, 

tujuan,Sarana dan prasarana,data guru, data anak,dan foto-foto. 

 

7. Teknik Analisis Data 

Data yang telah dikumpul kemudian dianalisis sehingga dapat diketahui 

mengenai pentingnya permainan tradisonal congklak terhadap pekembangan 

kognitif anak di taman kanak-kanak Tunas Harapan Pagar Iman. Dalam 

penelitian ini data di analisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif, guna 

memperkuat data, maka dilengkapi dengan teori dari para ahli dan pendapat 

dari peneliti sendiri. Setelah data di analisis, selanjutnya dilakukan penarikan 

kesimpulan dengan cara indukatif. Metode indukatif yaitu suatu cara 

berfikir,”berdasarkan dari pengetahuan yang khusus, ketika hendak menilai 
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Suharsimi Arikunto, Op-Cit,hlm.206 
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sesuatu kejadian yang umum”.
12

 Alur analisis ini digambarkan sebagai 

berikut: 

a. Reduksi Data 

Reduksi data adalah kegiatan menyajikan data inti/pokok, sehingga 

dapat memberi gambaran yang lebih jelas dan tajam mengenai hasil 

pengamatan, wawancara, serta dokumen analisis. Reduksi Data  dalam 

penelitian ini dengan cara menyajikan data inti/pokok yang mencakup 

proses pemilihan, pemuatan, penyederhanaan, dan transformasi data kasar 

yang diperoleh dari catatan lapangan. 

Data yang terkumpul demikian banyak dan kompleks, serta masih 

tercampur aduk, kemudian direduksi.Reduksi data merupakan aktivitas 

memilih data.Data yang dianggap relevan dan penting yang berkaitan 

dengan efektivitas permainan tradisional congklak dalam 

mengembangkan kognitif anak.Data yang tidak terkait dengan 

permasalahan tidak disajikan dalam bentuk laporan. 

b. Display Data 

Supaya data yang banyak dan telah direduksi mudah dipahami baik 

oleh peneliti maupun orang lain, maka data tersebut perlu disajikan. 

Bentuk penyajiannya adalah teknaratif (pengungkapan secara 

tertulis).Tujuannya adalah untuk memudahkan dalam mendeskripsikan 
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Sutrisno Hadi, Metode Reserch, Jilid 1, Andi Opset Yogyakarta, hlm 42 
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suatu peristiwa, sehingga dengan demikian,memudahkan untuk 

mengambil suatu kesimpulan. 

Analisis Data pada penelitian ini, menggunkan analisis kualitatif, 

artinya analisis berdasarkan data observasi lapangan dan pandangan 

secara teoritis untuk mendiskripsikan secara jelas tentang efektivitas 

permainan tradisonal congklak dalam mengembangkan kognitif anak di 

TK tunas harapan pagar iman. 

c. Menari Kesimpulan /verifikasi 

 Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan kegiatan 

interpretasi, dengan maksud untuk menemukan makna diri, data yang 

telah dosajikan, misalnya dengan menghubung-hubungkan antara satu 

dengan yang lain. Kesimpulan data dilakukan secara sementara, 

kemudian diverifikasikan dengan cara mencari data yang lebih mendalam 

dengan, mempelajari kembali hasil data yang telah terkumpul.Dan data 

yang sudah dipolakan, kemudian difokuskan dan disusun secara 

sistematik dalam bentuk naratif.Kemudian melalui induksi, data yang 

tersebut disimpulkan sehingga makna data dapat ditemukan dalam bentuk 

tafsiran dan argumentasi. Kesimpulan juga diverifikasikan selama 

penelitian berlangsung, diambil sekiranya masih terdapat kekuranagan, 

maka akan di tambahkan.
13
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Sugiyono, Op.Cit, hlm 99 
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Pengecekan informasi atau data dapat dilakukan oleh setiap peneliti 

selesai wawancara, ditempuh dengan mengkonfirmasikan hasil 

wawancara dengan responden. Komponen-komponen  analisis data yang 

mencakup reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan ssecara 

interaktif saling berhubungan selama dan sesudah pengumpulan data atas 

dasar tersebut karakteranalisis data, atas dasar tersebut karakter analisis 

kualitatif disebut pula dengan model interaktif. 



BAB IV 

ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Penelitian  

1. Sejerah Singkat TK Tunas Harapan Pagar Iman Kecamatan Negeri 

Besar Kabupaten Way Kanan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah, maka dapat 

disusun secara singkat berdirinya TK “Tunas Harapan” desa pagar iman 

kecamatan Negeri Besar kabupaten Way Kanan. Saat ini Tk Tunas Harapan  

sudah memasuki usia 7 tahun. TK Tunas Harapan berdiri pada tahun 2009, 

Pada awal berdirinya TK Tunas Harapan menempati kantor kelurahan/balai 

desadengan kondisi lesehan. Dan dalam kurun 4 tahun Tk Tunas Harapan 

sudah berlokasi  yang beralamatkan di Jl. H. Prajurit Hidayatullah Kecamatan 

Negeri Besar Kabupaten Way Kanan
1
. 

Awal berdirinya lembaga ini. Karena melihat kenyataan bahwa 

dilingkungan desa pagar iman banyak anak usia dini yang sangat 

memerlukan tempat bermain sambil belajar untuk mengembangkan berbagai 

aspek perkembangan. Oleh sebab itu didirikan kelompok bermain yang di 

beri nama “TK Tunas Harapan”dengan Nomor Induk Sekolah (NIS) 

69779922. lembaga ini terletak didesa pagar iman kecamatan Negeri Besar 

                                                             
1
 Hasil Observasi dan Wawancara,Tanggal 13-16 Kepala TK Tunas Harapan 
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Kabupaten Way Kanan.TK Tunas Haparan Pagar iman adalah suatu lembaga 

pendidikan untuk anak usia dini 4-6 tahun. 

2. Visi Sekolah: 

Menjadikan anak usia dini yang kreatif, inovatif, berbudi pekerti yang 

luhur, beraklak mulia dan islami 

3. Misi sekolah: 

a. Menciptakan kegiatan yang konduktif dan bertanggung jawab dengan 

suasana yang menyenangkan. 

b. Menanamkan nilai-nilai islam pada anak sejak dini 

c. Mengembangkan bakat, keterampilan, kreativitas, dan potensi diri. 

d. Menanamkan akhlak agama yang berbudi pekerti pedoman pada Tuhan 

Yang Maha Esa. 

 

B. Letak Geografis TK Tunas Harapan 

Letak Geografis Tk Tunas Harapan Berada di Desa/ Kampung Pagar Iman 

KecamatanNegeri Besar Kabupaten Way Kanan. TK Tunas Harapan memiliki 

batasan wilayah Sebagai berikut: 

1. Sebelah Timur berbatasan dengan  puskesmas 

2. Sebelah Barat berbatasan dengan kantor kelurahan /balai desa 

3. Sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya 

4. Sebelah Selatan berbatasan dengan lapangan bola poli 



   57 

Letak biografis TK Tunas Harapan  mudah di jangkau masyarakat 

sekitarnya, karena tempatnya yang strategis dengan mudah dijangkau oleh 

kendaraan. 

 

C. Keadaan Guru TK Tunas Harapan Pagar Iman  

Jumlah guru di TK Tunas Harapan pada tahun ajaran 2016-2017 adalah 6 

orang guru, seluruh guru yang ada tersebut aktif menjalankan tugasnya sehari-

hari.Dengan jumlah guru yang ada telah mencukupi kebutuhan tenaga guru 

dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran. Adapun keadaan guru dapat 

dilihat dalam table berikut ini: 

Tabel 5 

Keadaan Guru Tk Tunas Harapan Pagar Iman 

Tahun Pelajaran 2016/2017 

No Nama Pendidikan Jabatan 

1 Paryanto SMA Kepala TK 

2.  Mursilah D2 PGTK Guru 

3. Lili Agustina MA Guru 

4. Noviana, S.pd.I S1 Guru 

5. Dwi Stiani MA Guru 

6. Endang Susilawati D2 PGSD Guru 

 Sumber: Dokumentasi TK Tunas Harapan Pagar Iman Pelajaran 2016/2017 

D. Keadaan Peserta Didik di TK Tunas Harapan Pagar Iman 

Dalam proses perkembangannya Taman Kanak-kanak Tunas Hrapan, Setiap 

tahunnya minat masyarakat cukup baik sehingga jumlah peserta didik mengalami 

peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya, hal ini diambil dari 

dokumentasi perkembangan jumlah peserta didik Taman Kanak-kanak Tunas 
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Harapan Pagar Iman tiga tahun terakhir yang terdiri dari laki-laki dan 

perempuan, untuk lebih jelas dapat dilihat pada table berikut: 

Tabel 6 

Keadaan peserta didik Tk Tunas Harapan Tiga Tahun Terakhir 

Kelompok Jumlah peserta didik Keterangan  

2013/2014 2014/2015 2016/2017 

B 13 15 16  

Jumlah 13 15 16  

Sumber: Dokumentasi Tk Tunas Harapan Pagar Iman 

Untuk tahun ajaran 2016/2017 data peserta yang berjumlah 16 peserta didik 

adapun pembagian di setiap kelompoknya sebagai berikut: 

Tabel 7 

Keadaan peserta didik TK Tunas Hrapan Pagar Iman  

Tahun Pelajaran 2016/2017 

No Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 A 11 8 19 

2 B 10 6 16 

JUMLAH 35 

 Sumber: Dokumentasi Tk Tunas Harapan Pagar Iman 
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Tabel 8 

Daftar Nama Anak Kelompok B 

Tahun Pelajaran 2016/2017 

NO NAMA Jenis Kelamin 

1 AHMAD DANI Laki-laki 

2 ARYA IWARDANI Laki-laki 

3 BENI FIRDA AWALSYAH Laki-laki 

4 DIAH AYU APRIYANI Perempuan  

5 DIVA LESTIYA Perempuan  

6 INDAH REGINA PUTRI Perempuan  

7 IQBAL AL-HABSI Laki-laki 

8 MUFID AWALIA Perempuan  

9 MUHAMAD RAFI SAPUTRA Laki-laki 

10 NUR RAFI AL- AQBARz` Laki-laki 

11 NURMIKA OKVIANA Perempuan  

1 RAIHAN DIKA AL ARSY Laki-laki 

13 RANGGA DINATA Laki-laki 

14 RANIA PUTRI Perempuan  

15 UMI CAHYA AULIA Perempuan  

16 VAUZIAH HELEN DWI PRAMESTI Perempuan  

Sumber: Dokumentasi Tk Tunas Harapan Pagar Iman Tahun Pelajaran 

2016/2017 

E. Sarana Dan Prasarana TK Tunas Harapan Pagar Iman 

Dalam melaksanakan aktifitas belajar mengajar di TK Tunas Harapan Pagar 

Iman tentunya tidak terlepas dari sarana dan prasarana yang dapat menunjang 

kegiatan tersebut. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki TK Tunas Harapan 

Pagar Iman antara lain: 

Tabel 9 

Keadaan Sarana Dan Prasarana Tk Tunas Harapan Pagar Iman  

Tahun Pelajaran 2016/2017 

NO  Nama Sarana Dan Prasana Jumlah 

1 Ruang Belajar 2 

2 Ruang Kepala Tk 1 

3 Halaman Bermain 1 

4 Kamar Mandi/WC Siswa 2 

Jumlah 6 

 Sumber: Hasil Observasi Tanggal 15 Maret 2017 
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F. Analisa Data  

Bab ini akan membahas mengenai pengolahan data dan analisis data. Data 

yang diolah dan di analisis  dalam bab ini merupakan data kualitatif yang 

diperoleh melalui observasi dan interview pada guru mengenai efektivitas 

permainan tradisional congklak dalam mengembangkan kognitif anak di TK 

Tunas Harapan Pagar Iman Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way kanan. 

Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti dahulu melakukan observasi 

langsung permainan tradisional congklak dalam mengembangkan kognitif anak 

dan wawancara kepada guru tentang permainantradisional congklak, sebagai alat 

atau media dalam pengembangan kognitif anak di taman kanak-kanak Tunas 

Harapan Pagar Iman, maka peneliti merekam hasil data yang peneliti dapat 

menyajikan data sebagai berikut: 

a. Pelaksanaan Permainan Tradisional Congklak di TK Tunas Harapan 

Pagar Iman  

Dari hasil pengamatan / observasai  peneliti, sebagaimana yang 

peneliti teliti, dapat diketahui bahwa efektivitas permainan tradisional 

congklak dalam mengembangkan  kognitif anak  di TK Tunas Harapan 

Pagar Iman dengan langkah awal yang dilakukan guru adalah guru 

mrnjelaskan tentang peralatan permainan congklak, jumlah buah congklak, 

dan cara memainkan permainan congklak. Awal kegiatan dengan baris 

berbaris, guru mengapresiasikan mengarah pada permainan congklak 

bilangan buah congklak. Dengan cara bersama-sama menghitung angka 1-10 
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dengan jari. mempersiapkan alat permainan, mengajak anak mengambil dan 

menghitung biji congklak dan memasuki biji congklak kedalam lobang-

lobang congklak sesuai dengan jumlahnya, memberi peraturan dalam 

bermain agar permainan dapat berjalan dengan efektif dan efesien, sebelum 

bermain guru meminta anak untuk menghitung kembali biji congkla. Senada 

dengan hasil wawancara dengan Ibu Lili  Agustina selaku guru TK Tunas 

Harapan Pagar Iman, sebelum bermain guru memberikan penjelasan tentang 

permainan tradisional congklak, mengajak anak untuk mengisi dan 

menghitung biji congklak, memberi peraturan,memberi kesempatan pada 

anak untuk menghitung biji congklak sebelum bermain agar permainan 

berjalan dengan baik dan efektif.
2
 

Di TK tunas harapan pagar iman guru memberi peraturan dalam 

permainan tradisional congklak dalam mengembangkan kognitif anak  agar 

anak bermain dengan efektif. Titik sentral yang harus dicapai dalam  

bermain dapat menstimulasi sehingga anak dapat  berpartisipasi dalam 

kegiatan permainan tradisional congklak yang optimal. Sehingga semua 

tujuan dapat tercapai. Oleh sebab itu guru  menjelaskan jalannya permainan 

tradisional congklak agar jalannya permainan dapat berjalan dengan aman 

nyaman dan efektif.
3
Berdasarkan observasi, peneliti mendapatkan data 

                                                             
2
 Hasil Wawancra, tanggal 20 maret 2017, pukul 10.00 WIB, Dengan Ibu Lili Agustina 

di TK Tunas Harapan Pagar Iman 
3
 Hasil Obsevasi, Tamggal 17 maret 2017 di TK Tunas Harapan Pagar Iman Kecamatan 

Nrgeri Besar Kabupaten Waykanan  
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bahwa guru mengenalkan dan menjelaskan sebelum melaksanakan kegiatan 

bermain congklak sebagai berikut: 

1. Mengenalkan Alat Permainan Tradisional  Congklak 

Berdasarkan hasil observasi pada tahap awal ini terlebih dahulu 

guru menciptakan hubungan yang baik sehingga anak tidak merasa bosan, 

dan anak merasa nyaman saat melaksanakan kegiatan.Pada tahap awal ini 

yang dilakukan guru adalah menganalkan alat permainan congklak.alat 

permainan tradisional congklak adalah papan congklak guru mengenalkan 

papan congklak terdapat dari 16 lobang yaitu 14 lobang di sisi kanan kiri 

dan 2 lobang sebagai lumbung, batu krikil sebagai biji congklak guru 

menjelaskan kepada anak bahawa biji congklak tidak hanya 

menggunakan kiong atau cangkang kerang saja namun batu krikil dan biji 

sawo juga dapat di gunakan sebagai biji congklak. Kemudian guru 

meminta anak untuk mengisi dan menghitung biji congklak, memberi 

kesempatan memilih pasangan untuk bermaian, setelah itu guru mengajak 

anak untuk mengisi biji congklak sesuai dengan jumlahnya.Kemudian 

guru memberi kesempatan kepada anak untuk menghitung kembali biji 

congklak sebelum permainan di mulai. 

Dengan mempersiapkan alat permainan adalah langkah awal dalam 

bermain. Dengan mengisi  lubang congklak dengan menghitung biji-biji 

congklak dan membagikan biji congklak kedalam lubang-lubang 

congklak dapat mengembangkan kognitif anak. 
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berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan menunjukkan 

bahwa, dalam  mempersiapkan alat permainan, guru menyiapkan alat 

permainan sesuai dengan jumlah pendidik, anak diberi kebebasan  untuk 

memilih pasangan dan tempat yang mereka inginkan, agar anak merasa 

nyaman dalam bermain dengan temannya tanpa ada paksaan dari guru.
4
 

Hal ini di pertegas wawancara dengan Ibu Lili Agustina yang 

menyatakan bahwa memberi kebebasan pada anak untuk memilih 

pasangan bermain agar anak merasa nyaman dalam bermain dengan 

pasangannya dan tidak ada paksaan dari guru, karena didalam permainan 

jika guru yang menentukan pasangan dalam bermain anak pasti akan 

terbatas dalam bermainnya. tempat anak bermain guru tidak selalu 

menyiapkan di dalam ruangan kelas namun guru juga menyediakan di 

luar kelas dan tidak  hanya menggunakan papan congklak namun 

membuat lobang di tanah.  hal ini dilakukan karena agar anak  bermain 

tidak merasa bosan atau jenuh dengan bermain congklak sehingga anak 

merasa leluasa dalam bermain. 

Menurut Ibu Lili Agustina menyatakan dengan pemanfaatan 

halaman sekolah dalam bermain congklak dikaitkan dengan jumalah 

guru.Setiap kelas memiliki 1-2 guru. 1 ruang kelas A dengan jumlah 19 

anak dengan 2 oarang guru, kelas B dengan jumlah 16 anak 2 orang guru. 

                                                             
4
 Hasil Observasi, Tanggal 24 maret 2017 di Taman Kanak-kanak Pagar Iman 

Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan. 
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dengan adanya guru pendamping maka semakin efektif bermain 

congklak.
5
 

Berdasarkan observasi dan wawancara penulis di atas dapat penulis 

simpulkan bahwa permainan tradisional congklak salah satu media dalam 

mengembangkan aspek perkembangan kognitif anak.hal ini dengan anak 

menghitung dan membagikan biji congklak kedalam lubang congklak 

2. Menjelaskan Jalannya Permainan Tradisional congklak 

Berikut ini jalannya permainan tradisional congklak dalam 

mengembangkan kognitif anak. berdasarkan hasil observasi penulis di TK 

tunas harapan pagar iman, guru menjelaskan cara jalannya permainan 

tradisional congklak karena Peran guru dalam permainan congklak 

sangatlah penting, guru menjelaskan bahwa jumlah sawahnya ada 7 

lubang maka jumlah isinya yang disiapkan 7x7 sawah x2 pemain, guru 

meminta masing-masing anak untuk mengambil biji congklak sebanyak 

49 biji dan dibagi kedalam 7 lubang congklak yang masing-masing 

lubang diisi dengan 7 biji congklak. Kemudian guru memberi peraturan 

dalam permaian sebelum permainan berlangsung agar permainan berjalan 

dengan efektif, melakukan undian demgan cara suit sebelum bermain 

                                                             
5
Hasil Wawancra, tanggal 23  maret 2017, pukul 10.00 WIB, Dengan Ibu Lili Agustina 

di TK Tunas Harapan Pagar Iman 
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untuk menentukan siapa yang dahulu main dan siapa yang menunggu 

giliran.
6
 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Lili Agustina menyatakan 

bahwa dalam permainan tradisional congklak terdapat peraturan sebelum 

bermain anak akan melakukan suit untuk menentukan siapa yang akan 

jalan terlebih dahulu dan siapa yang akan menunggu giliran dari 

temannya.
7
 

Dari hasil observasi dan wawancara penulis dengan guru TK tunas 

harapan , maka penulis simpulkan bahwa dengan memberi peraturan dan 

undian dalam permainan anak dapat memahami suatu permainan dan  

permainan dapat berjalan dengan efektif. 

3. Kegiatan setelah bermain congklak 

Berdasarkan observasai peneliti dilapangan, bahwasannya ketika 

anak-anak selesai secara keseluruhan menyelesaikan permainan congklak. 

Anak-anak diminta untuk merapihkan kembali mainannya. Setelah itu 

anak-anak dipersilahkan kembali dudukdi kursi masing-masing, 

kemudian guru meminta anak menceritakan kembali permainan yang 

telah mereka lakukan sebelumnya, dan guru menanyakan kepada anak-

anak berapa hasil sawah yang mereka dapat, dan anak diminta untuk 

                                                             
6
 Hasil Observasi, Tanggal 31 Maret 2017 di TK Tunas Harapan Pagar Iman Kecamatan 

Negeri Besar Kabupaten Way Kanan, dengan Ibu LIli di Tk Tunas Harapan Pagar Iman 

Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan. 
7
 Hasil Wawancara Tanggal 29 Maret 2017 di TK Tunas Harapan Pagar Iman 

Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan.  
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mengurutkan hasil sawah dengan lambang bilangan, dan membedakan 

banyak dan sedikit.
8
 

Berdasarkan hasil wawancara Menurut Ibu Lili Agustina adapun 

tujuan guru meminta anak-anak untuk menceritakan kembali permainan 

congklak, yaitu untuk mengembangkan kemampuan kognitif anak usia 

dini. Berdasarkan observasi dan wawancara yang peneliti dilapanagan 

bahwasannya guru telah mengembangkan kognitif anak dalam bermain 

congklak, dan anak dapat terlibat langsung dalam permainan dan mudah 

dalam menilai perkembangan anak
9
. 

Jadi, dari kegiatan permainan tradisional congklak di atas dapat 

penulis simpulkan bahwa permainan congklak akan optimal jika 

tersedianya fasilitas yang menunjang dan membutuhkan guru yang 

kreatif, aktif dalam mengembangkan kognitif anak, sehingga anak akan 

merasa senang, aman, nyaman dan efektif  ketika anak  melakukan 

kegiatan bermain congklak. Menciptakan suasana yang efektif yaitu 

dengan cara mempersiapkan alat permainan, mengatur jalannya 

permainan. Dan memberi kegiatan setelah bermain. 

 

 

                                                             
8
 Hasil Observasai, Tanggal 07 april 2017 di TK Tunas Harapan Pagar Iman Kecamatan 

Negeri Besar Kabupaten Way Kanan 
9
 Hasil Wawancara,  Tanggal 07 april 2017, di TK Tunas Harpan Pagar Iman Kecamatan 

Negeri Besar Kabupaten Way Kanan 
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b. Perkembangan Kognitif Anak di TK Tunas Harapan Pagar Iman 

kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan 

1. Mengenal Konsep Bilangan 

Mengurutkan banyak sedikit salah satu hal yang termasuk indikator 

perkembangan kognitif anak di TK Tunas Harapan Pagar Iman, maka guru 

memberikan contoh dengan membedakan benda karena anak usia 5-6 

tahun dapat membedakan banyak sedikit dengan menggunakan benda, 

oleh sebab itu di TK Tunas Harapan Pagar Iman menggunkan permainan 

tradisional congklak agar anak dapat membedakan banyak sedikit dengan 

cara menghitung banyak dan sedikit biji congklak yang dihasilkan dari 

bermain, misalnya indah dan nurmika diminta oleh guru menghitung hasil 

mereka masing-masing. Kemudian indah hanya mendapatkan 20 biji 

kerikil dan nurmika mendapatkan 25 biji kerikil.Setelah itu indah dan 

nurmika diminta menunjukkan lambang bilangan untuk membedakan 

banyak dan sedikit. 

2. Kemampuan Berhitung 

Menurut observasi  penulis bahwa guru di TK Tunas Harapan Pagar 

Iman telah membiasakan anak-anak untuk membilang 1-10, selain 

membilang 1-10 guru memnggunakan lambang bilangan untuk 

menghitung agar anak dapat mengenal lambang bilangan dengan cara 

guru meminta anak menghitung biji congklak dan menunjukkan lambang 

bilangan. Akan tetapi menurut pengamatan penulis Di TK Tunas Harapan 
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Pagar Iman anak membilang 1-10 selain menggunakan lambang bilangan 

dalam membilang juga menggunakan bahasa Indonesia, bahasa arab, 

bahasa inggris, bahasa lampung dan bahasa jawa
10

. 

Menurut hasil wawancara penulis dengan guru kelas B yang penulis 

jadikan subyek observasi untuk mengetahui bagaimana guru 

mengembangkan kognitif anak dengan permainan tradisional congklak, 

maka menurut ibu lili, guru TK Tunas Harapan membiasakan untuk 

membilang 1-10 dengan menggunakan lambang bilangan selain itu guru 

menggunakan berbagai bahasa dalam membilang, karena Saat anak 

bermaincongklak terkadang anak membilang menggunakan bahasa 

sehari-hari yang mereka gunakan di rumah
11

. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan ibu lili bahwa 

TK Tunas Harapan Pagar Iman telah membiasakan anak-anak untuk 

membilang 1-10 selain itu juga anak menggunakan lambang bilangan 

untuk kemampuan berhitung. 

G. Pembahasan 

Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode deskriptif yang 

berarti metode mengambil kesimpulan hasil observasi dan interview pada guru 

TK Tunas Harapan Pagar Iman Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way kanan. 

                                                             
10

Hasil Observasi, tanggal 11 April 2017 di TK Tunas Harapan Pagar Iman Kecamatan 

Negeri Besar Kabupaten Way Kanan. 
11

 Hasil Wawancara, dengan Ibu Lili di TK Tunas Hrapan Pagar Iman Kecamatan 

Negeri Besar Kabupaten Way Kanan, tanggal 11 April 2017, di Tk Tunas Hrapan Pagar Iman 

Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan.   
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adapun data-data tersebut peneliti dapatkan melalui observasi dan wawancara 

sebagai metode pokok dalam pengmpulan data. Disamping itu pula, peneliti 

menggunakan metode dokumentasi sebagai metode pendukung untuk 

melengkapi data yang tidak didapatkan penulis melalui observasi dan 

wawancara. Berikut ini akan penulis jelaskan hasil analisa: 

a. Permainan Tradisional Congklak di Tk Tunas Harapan Pagar Iman 

kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan 

Berdasarkan hasil interview dengan ibu Lili Agustina selaku guru TK 

tunas harapan pagar iman bahwa untuk keefektipan bermain congklak dalam 

mengembangkan kognitif anak  yaitu mempersiapkan alat permainan, 

mengatur jalannya permainan,  memberi Kebebasan dalam memilih pasangan 

dalam bermain dengan demikian anak akan merasa aman, nyaman dan 

menyenangkan saat bermain dan belajar. 

Dari hasil wawancara dan melihat kenyataannya dilapangan, dapat 

diketahui bahwa permainan Efektivitas Permainan tradisional congklak dalam 

mengembangkan kognitif anak sudah cukup baik. Dan untuk mencapai suatu 

keberhasilan tersebut ada kerjasama antara kepala sekolah, guru , maupun 

wali murid serta hal yang menunjang dalam realisasi permainan tradisional 

congklak  yang efektif dan efesien. Melihat hasil wawancara dengan ibu Lili 

Agustina dapat dikatakan efektivitas permainan tradisional congklak sudah 

optimal dalam mengembangkan kognitif anak. 
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Kegiatan dalam mengembangkan Kognitif anak dapat dikatakan 

Efektivitas yang paling sesuai adalah menggunakan permainan tradisional 

congklak. Penggunaan permainan Tradisional congklak berdampak positif 

terhadap kemampuan kognitif anak karena permainan congklak ini dapat 

merangsang anak cepat mengenal angka,  melatih anak-anak pandai berhitung, 

otak kiri anak akan aktif dengan perhitungan numerik. karena dari  

pengalaman belajar anak dapat menguasai kemampuan kognitif dengan lebih 

baik. 

Berdasarkan kondisi awal perkembangan kognitif anak di TK tunas 

harapan  belum baik. Dimana perkembangan kognitif anak terlihat tidak 

sesuai dengan apa yang diharapkan, dengan adanya konstribusi positif dari 

peneliti guru dapat mengembangkan kognitif anak yang efesien dengan 

permainan tradisional congklak yang telah digunakannya. 

Berikut ini akan penulis jelaskan hasil observasi dan analisis data yang 

dapat hasil penelitian. Adapun langkah awal permainan congklak yang 

digunakan guru dalam mengembangkan Kognitif anak  antara lain: 

1. Mengenalkan Alat Permainan Tradisional  congklak 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan 

dilapanagn bahwa guru kelas B ibu lili agustina, dalam mengembangkan 

kognitif anak ia mengenalkan kepada anak alat permainan tradisional 

congklak sebelum bermain, Baik didalam kelas maupun di luar kelas. Akan 

tetapi sebelum mulai kegiatan diluar maupun di dalam kelas hal pertama 
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ibu lili agustina lakukan ialah mempersiapkan alat yang digunakan untuk 

menunjang kegiatan bermain, dalam permainan tradisional congklak ibu lili 

menjelaskan alat permainan tradisional congklak kemudian ibu lili 

meminta anak untuk menyiapkan papancongklak, serta mengambil batu 

kerikil sebagai biji congklak, mengisi dan menghitung biji congklak 

kemudian memilih pasangan bermain agar anak selama bermain merasa 

aman dan nyaman, dan menghitung kembali biji congklak sebelum 

bermain. Dalam bermain congklak tidak membutuhkan tempat yang luas 

sehingga dapat di atasi  selain di dalam kelas juga dapat dihalaman sekolah, 

maupun di teras sekolah suatu upaya untuk memenuhi aktivitas belajar 

anak. 

Hal ini di pertegas teori  bahwa tempat bermain congklak  tidak 

membutuhkan tempat yang luas karena tidak membutuhkan aktifitas fisik 

permainan ini bisa dilakukan di dalam ruangan ataupun di halaman. Ada 

beberapa hal yang harus diperhatika oleh guru baik dari alat permaian 

atapun tempat yang telah dissediakan. 

permainan tradisional congklak sebagai salah satu alat untuk 

mengembangkan kognitif anak di Tk menurut novi mulyani adalah bermain 

congklak dapat melatih anak pandai dalam berhitung, permainan ini 

menggunakan papan congklak  ukuran papan yang terdiri dari 16 lobang 

untuk menyimpan biji congklak. Keenam belas lubang tersebut saling 

berhadapan dan ke 2 lobang besar dikedua sisinya. Alat permainan 
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disesuaikan dengan jumlah anak, kemudian biji congklak yang digunkan 

adalah batu kerikil  yang telah disesuaikan dengan kebutuhan anak usia Tk. 

Menciptakan keefektipan dalam bermain hendaknya menyediakan tempat 

yang memadai, kegiatan bermain congklak tidak hanya di dalam kelas 

namun dilaksanakan juga di halaman sekolah. didalam kelas anak 

menggunkan papan congklak untuk melaksanakan kegiatan bermain 

congklak sedangkan di halaman sekolah guru melobangi tanah sebagai 

lobang congklak  yang digunakan sebagai upaya untuk memenuhi 

kreativitas anak.  

2. Menjelaskan Jalannya permaian tradisional congklak 

Dari hasil observasi yang dilakukan penulis di TK tunas harapan 

dalam menjelaskan jalannya permainan tradisional congklak ini terlihat 

dengan mudah ibu lili menjelaskannya. Melalui contoh jalannya permainan 

yang diterapkannya di sekolah, di mulai dari menyiapkan papan congklak 

atau membuat lobang congklak di tanah, memberi peraturan agar anak 

mudah dalam bermain sehingga bermain dapat berjalan dengan lancar, 

efektif dan efesien, melakukan undian sebelum bermain, dengan cara suit 

untuk menentukan siapa yang akan jalan terlebih dahulu dan siapa yang 

akan menunggu giliran. 

Selain bermain dalam kelas , bermain dihalaman pun telah diataur  

oleh guru TK tunas harapan dengan guru melobangi tanah halaman sekolah 

tempat anak bermain congklak, bermain di luar kelas dihalam sekolah lebih 
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mudah dan lebih bebas anak untuk bermain tanpa ada kesulitan saat anak 

bermain. 

Hasil Observasi diatas dipertegaskan oleh teori bahwa jalannya 

permainan congklak di tk tunas harapan dapat berjalan dengan lancar 

efektif dan efesian menurut Sukirman Dharmamulya karena jumlah sawah 

adalah 7 lubang maka jumlah isian yang diasaipkan adalah 7 biji x7sawah 

x2 pemain =98 biji. Semua sawah diisi dengan isian masing-masing 7 biji, 

kemudian melakukan undian dengan suit untuk menentukan siapa yang 

menag (jalan /main) terlebih dahulu dengan cara tersebut akan lebih mudah 

anak untuk bermain. Dengan cara undian akan membantu anak memahami 

hak dan prasaan dirinya dan hak prasaan orang lain. Dengan adanya undian 

anak akan lebih memahami aturan-aturan yang harus diikutinya tanpa harus 

mendengarkan penjelasan dari gurunya setiap bermain congklak.  

Kemudian dalam permainan tradisional congklak memiliki criteria 

yang ideal antara lain: 

1. Kemampuan berhitung : anak dapat menghitung menggunakan benda 

yaitu biji-biji congklak. 

2. Kenyamanan dan keamanan dalam bermain : anak diberi kebebasan 

dalam memilih pasangan bermain dan tempat bermain agar anak merasa 

nyaman saat bermain bersama pasangannya. 



   74 

3. Menyebut lambang bilangan : dengan permainan tradisional congklak 

anak dapat menyebut lambang bilnagan 1-10 dengan menghitung biji 

congklak. 

4. Menggunakan lambang bilangan untuk menghitung : ketika anak 

menghitung biji congklak anak menunjukan lambang bilangan sesuai 

dengan hitungan biji congklak. 

5. Membedakan banyak sedikit : dengan permainan congklak anak dapat 

mengelompokkan biji-biji congklak berdasarkan jumlahnya 

3. Kegiatan setelah bermain congklak 

Berdasarkan observasai peneliti dilapangan, bahwasannya ketika 

anak-anak selesai secara keseluruhan menyelesaikan permainan congklak. 

Guru meminta Anak-anak untuk merapihkan kembali mainannya. Setelah 

itu anak-anak dipersilahkan kembali dudukdi kursi masing-masing, 

kemudian guru meminta anak menceritakan kembali permainan yang telah 

mereka lakukan sebelumnya, dan guru menanyakan kepada anak-anak 

yang menang berapa hasil sawah yang mereka dapat, dan anak diminta 

untuk mengurutkan hasil sawah dengan lambang bilangan, dan 

membedakan banyak dan sedikit. Selain itu guru juga meminta kepada 

anak-anak yang kalah dalam bermain untuk menghitung berapa kacang 

yang ia dapatkan  dan anak diminta untuk mengurutkan hasil kacang 

dengan lambang bilangan. Persiapan media sudah di siapkan agar anak 



   75 

mudah dalam mengurutkan hasil sawah dengan lambang bilangan, serta 

mudah membedakan banyak dan sedikit. 

Hal ini dipertegaskan Ibu Lili Agustina adapun tujuan guru 

melakukan evaluasai meminta anak-anak untuk menceritakan kembali 

permainan congklak, yaitu untuk mengembangkan kemampuan kognitif 

anak usia dini.evaluasi merupakan suatu perhatian utama ketika 

melaksanakan kegiatan, kegiatan merupakan suatu aktivitas untuk 

mengembangkan berbagai aspek perkembangan khususnya aspek 

perkembangan kognitif. Berdasarkan observasi dan wawancara yang 

peneliti dilapanagan bahwasannya guru telah mengembangkan kognitif 

anak dalam bermain congklak,  dan anak dapat terlibat langsung dalam 

permainan dan mudah dalam menilai perkembangan anak. 

Dari hasil observasi yang penulis lakukan bahwa Tk tunas harapan 

pagar iman  sangat mendukung perkembangan kognitif anak yang optimal 

dengan efektivitas permainan tradisional congklak  yang telah dilakukan 

oleh guru TK tunas harapan pagar iman . perkembangan kognitif anak tidak 

berkembang dengan sendirinya namun perlu rangsangan-rangsangan dan 

fasilitas sebagai alat penunjang, serta dukungan dari semua pihak dan 

membutuhkan guru yang kratif dan aktif dalam mengembangkan kognitif 

anak. 
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b. Perkembangan Kognitif Anak di Tk Tunas Harapan Pagar Iman 

Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan 

Berikut ini juga penulis akan menguraikan lebih rinci mengenai 

perkembangan kognitif anak di kelas B (5-6 tahun) yang berjumlah 16 anak 

berikut ini hasil deskripsi hasil observasi perkembangan anak dalam 

pengembangan kognitif dengan permainan tradisional congklak: 

1. Perkembangan awal kognitif Ahmad dari data prasurvey dalam efektivitas 

permainan tradisional congklak yang dilaksanakan di TK Tunas Harapan 

Pagar Iman kemampuan peserta didik yang bernama Ahmad dalam proses 

penerapan permainan tradisional congklak  mulai berkembang. Akan tetapi 

setelah peneliti melakukan penelitian dalam proses penerapan permainan 

tradisional congklak, Ahmad Sudah bisa membedakan banyak sedikit, 

menyebut lambang bilangan 1-10, menggunakan lambang bilangan untuk 

menghitung, mencocokkan lambang bilangan  dengan lambang bilangan, 

mengenal konsep bilangan. peneliti melihat perkembangan peserta didik 

sudah berkembang sangat baik. 

2. Perkembangan awal kognitif Arya dari data prasurvey dalam efektivitas 

permainan tradisional congklak yang dilaksanakan di TK Tunas Harapan 

Pagar Iman peserta didik yang bernama Arya dalam proses penerapan 

permainan tradisional congklak belum berkembang. Akan tetapi setelah 

peneliti melakukan penelitian dalam proses penerapan permainan 

tradisional congklak, Arya Sudah bisa membedakan banyak sedikit, 
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menyebut lambang bilangan 1-10, menggunakan lambang bilangan untuk 

menghitung, mencocokkan lambang bilangan  dengan lambang bilangan, 

mengenal konsep bilangan. peneliti melihat perkembangan peserta didik 

sudah berkembang sesuai harapan . 

3. Perkembangan awal kognitif Beni dari data prasurvey dalam efektivitas 

permainan tradisional congklak yang dilaksanakan di TK Tunas Harapan 

Pagar Iman peserta didik yang bernama Beni dalam proses penerapan 

permainan tradisional congklak belum berkembang. Akan tetapi setelah 

peneliti melakukan penelitian dalam proses penerapan permainan 

tradisional congklak, Beni Sudah bisa membedakan banyak sedikit, 

menyebut lambang bilangan 1-10, menggunakan lambang bilangan untuk 

menghitung, mencocokkan lambang bilangan  dengan lambang bilangan, 

mengenal konsep bilangan. peneliti melihat perkembangan peserta didik 

sudah berkembang sesuai harapan . 

4. Perkembangan awal kognitif Diah dari data prasurvey dalam efektivitas 

permainan tradisional congklak yang dilaksanakan di TK Tunas Harapan 

Pagar Iman peserta didik yang bernama Diah dalam proses penerapan 

permainan tradisional congklak belum berkembang. Akan tetapi setelah 

peneliti melakukan penelitian dalam proses penerapan permainan 

tradisional congklak, Diah Sudah bisa membedakan banyak sedikit, 

menyebut lambang bilangan 1-10, menggunakan lambang bilangan untuk 

menghitung, mencocokkan lambang bilangan  dengan lambang bilangan, 
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mengenal konsep bilangan. peneliti melihat perkembangan peserta didik 

sudah berkembang sesuai harapan . 

5. Perkembangan awal kognitif Diva  dari data prasurvey dalam efektivitas 

permainan tradisional congklak yang dilaksanakan di TK Tunas Harapan 

Pagar Iman peserta didik yang bernama Diva dalam proses penerapan 

permainan tradisional congklak berkembang sesuai harapan. Akan tetapi 

setelah peneliti melakukan penelitian dalam proses penerapan permainan 

tradisional congklak, Diva Sudah bisa membedakan banyak sedikit, 

menyebut lambang bilangan 1-10, menggunakan lambang bilangan untuk 

menghitung, mencocokkan lambang bilangan  dengan lambang bilangan, 

mengenal konsep bilangan. peneliti melihat perkembangan peserta didik 

sudah berkembang sangat baik. 

6. Perkembangan awal kognitif Indah dari data prasurvey dalam efektivitas 

permainan tradisional congklak yang dilaksanakan di TK Tunas Harapan 

Pagar Iman peserta didik yang bernama indah dalam proses penerapan 

permainan tradisional congklak belum berkembang. Akan tetapi setelah 

peneliti melakukan penelitian dalam proses penerapan permainan 

tradisional congklak, Indah Sudah bisa membedakan banyak sedikit, 

menyebut lambang bilangan 1-10, menggunakan lambang bilangan untuk 

menghitung, mencocokkan lambang bilangan  dengan lambang bilangan, 

mengenal konsep bilangan. peneliti melihat perkembangan peserta didik 

sudah Berkembang Sangat Baik. 
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7. Perkembangan awal kognitif Iqbal dari data prasurvey dalam efektivitas 

permainan tradisional congklak yang dilaksanakan di TK Tunas Harapan 

Pagar Iman peserta didik yang bernama Iqbal dalam proses penerapan 

permainan tradisional congklak berkembang sangat baik. Akan tetapi 

setelah peneliti melakukan penelitian dalam proses penerapan permainan 

tradisional congklak, Iqbal Sudah bisa membedakan banyak sedikit, 

menyebut lambang bilangan 1-10, menggunakan lambang bilangan untuk 

menghitung, mencocokkan lambang bilangan  dengan lambang bilangan, 

mengenal konsep bilangan. peneliti melihat perkembangan peserta didik 

sudah berkembang sangat baik. 

8. Perkembangan awal kognitif Mufid dari data prasurvey dalam efektivitas 

permainan tradisional congklak yang dilaksanakan di TK Tunas Harapan 

Pagar Iman peserta didik yang bernama Mufid dalam proses penerapan 

permainan tradisional congklak mulai  berkembang. Akan tetapi setelah 

peneliti melakukan penelitian dalam proses penerapan permainan 

tradisional congklak, Mufid Sudah bisa membedakan banyak sedikit, 

menyebut lambang bilangan 1-10, menggunakan lambang bilangan untuk 

menghitung, mencocokkan lambang bilangan  dengan lambang bilangan, 

mengenal konsep bilangan. peneliti melihat perkembangan peserta didik 

sudah Berkembang Sangat Baik. 

9. Perkembangan awal kognitif Muhammad dari data prasurvey dalam 

efektivitas permainan tradisional congklak yang dilaksanakan di TK Tunas 
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Harapan Pagar Iman peserta didik yang bernama Muhammad dalam proses 

penerapan permainan tradisional congklak berkembang sesuai harapan. 

Akan tetapi setelah peneliti melakukan penelitian dalam proses penerapan 

permainan tradisional congklak, Muhammad Sudah bisa membedakan 

banyak sedikit, menyebut lambang bilangan 1-10, menggunakan lambang 

bilangan untuk menghitung, mencocokkan lambang bilangan  dengan 

lambang bilangan, mengenal konsep bilangan. peneliti melihat 

perkembangan peserta didik sudah berkembang sangat baik. 

10. Perkembangan awal kognitif Nur Rafi dari data prasurvey dalam efektivitas 

permainan tradisional congklak yang dilaksanakan di TK Tunas Harapan 

Pagar Iman peserta didik yang bernamaNur Rafi dalam proses penerapan 

permainan tradisional congklak Mula berkembang. Akan tetapi setelah 

peneliti melakukan penelitian dalam proses penerapan permainan 

tradisional congklak, Nur Rafi Sudah bisa membedakan banyak sedikit, 

menyebut lambang bilangan 1-10, menggunakan lambang bilangan untuk 

menghitung, mencocokkan lambang bilangan  dengan lambang bilangan, 

mengenal konsep bilangan. peneliti melihat perkembangan peserta didik 

sudah berkembang sangat baik. 

11. Perkembangan awal kognitif Nurmika dari data prasurvey dalam efektivitas 

permainan tradisional congklak yang dilaksanakan di TK Tunas Harapan 

Pagar Iman peserta didik yang bernama Nurmika dalam proses penerapan 

permainan tradisional congklak belum berkembang. Akan tetapi setelah 
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peneliti melakukan penelitian dalam proses penerapan permainan 

tradisional congklak, Nur Mika Sudah bisa membedakan banyak sedikit, 

menyebut lambang bilangan 1-10, menggunakan lambang bilangan untuk 

menghitung, mencocokkan lambang bilangan  dengan lambang bilangan, 

mengenal konsep bilangan. peneliti melihat perkembangan peserta didik 

sudah berkembang sesuai harapan . 

12. Perkembangan awal kognitif Raihan dari data prasurvey dalam efektivitas 

permainan tradisional congklak yang dilaksanakan di TK Tunas Harapan 

Pagar Iman peserta didik yang bernama Raihan dalam proses penerapan 

permainan tradisional congklak berkembang sangat baik. Akan tetapi 

setelah peneliti melakukan penelitian dalam proses penerapan permainan 

tradisional congklak, Raihan Sudah bisa membedakan banyak sedikit, 

menyebut lambang bilangan 1-10, menggunakan lambang bilangan untuk 

menghitung, mencocokkan lambang bilangan  dengan lambang bilangan, 

mengenal konsep bilangan.  peneliti melihat perkembangan peserta didik 

sudah berkembang sangat baik . 

13. Perkembangan awal kognitif Rangga dari data prasurvey dalam efektivitas 

permainan tradisional congklak yang dilaksanakan di TK Tunas Harapan 

Pagar Iman peserta didik yang bernama Rangga dalam proses penerapan 

permainan tradisional congklak belum berkembang. Akan tetapi setelah 

peneliti melakukan penelitian dalam proses penerapan permainan 

tradisional congklak, Rangga Sudah bisa membedakan banyak sedikit, 
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menyebut lambang bilangan 1-10, menggunakan lambang bilangan untuk 

menghitung, mencocokkan lambang bilangan  dengan lambang bilangan, 

mengenal konsep bilangan.  peneliti melihat perkembangan peserta Mulai 

sudah Berkembang Sangat Baik. 

14. Perkembangan awal kognitif Rania dari data prasurvey dalam efektivitas 

permainan tradisional congklak yang dilaksanakan di TK Tunas Harapan 

Pagar Iman peserta didik yang bernama Rania dalam proses penerapan 

permainan tradisional congklak berkembang sesuai harapan. Akan tetapi 

setelah peneliti melakukan penelitian dalam proses penerapan permainan 

tradisional congklak, Rania Sudah bisa membedakan banyak sedikit, 

menyebut lambang bilangan 1-10, menggunakan lambang bilangan untuk 

menghitung, mencocokkan lambang bilangan  dengan lambang bilangan, 

mengenal konsep bilangan. peneliti melihat perkembangan peserta didik 

sudah Berkembang Sangat Baik . 

15. Perkembangan awal kognitif umi dari data prasurvey dalam efektivitas 

permainan tradisional congklak yang dilaksanakan di TK Tunas Harapan 

Pagar Iman peserta didik yang bernama umi dalam proses penerapan 

permainan tradisional congklak mulai berkembang. Akan tetapi setelah 

peneliti melakukan penelitian dalam proses penerapan permainan 

tradisional congklak, Umi Sudah bisa membedakan banyak sedikit, 

menyebut lambang bilangan 1-10, menggunakan lambang bilangan untuk 

menghitung, mencocokkan lambang bilangan  dengan lambang bilangan, 
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mengenal konsep bilangan. peneliti melihat perkembangan peserta didik 

sudah Berkembang Sangat Baik. 

16. Perkembangan awal kognitif Vauziah dari data prasurvey dalam efektivitas 

permainan tradisional congklak yang dilaksanakan di TK Tunas Harapan 

Pagar Iman peserta didik yang bernama Vauziah dalam proses penerapan 

permainan tradisional congklak berkembang sesuai harapan. Akan tetapi 

setelah peneliti melakukan penelitian dalam proses penerapan permainan 

tradisional congklak, Vauziah Sudah bisa membedakan banyak sedikit, 

menyebut lambang bilangan 1-10, menggunakan lambang bilangan untuk 

menghitung, mencocokkan lambang bilangan  dengan lambang bilangan, 

mengenal konsep bilangan. peneliti melihat perkembangan peserta didik 

sudah Berkembang Sangat Baik. 

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat diketahui bahwa 

perkembangan kognitif anak dari di terapkan permainan tradisional congkalk 

di TK Tunas Harapan Pagar Iman dapat dilihat hasil penelitian sebagai 

berikut: 
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Tabel 10 

Hasil Akhir Observasi  Penelitian Perkembangan Kognitif Anak Usia Dini 

 (5-6 tahun) Dari diterapkan Permainan Tradisioanal Congklak pada  

Kelompok B di Taman Kanak-kanak Pagar Iman 

N

O 

NAMA Aspek Perkembangan 

1 2 3 4 5 Ket 

1 AHMAD  BSH BSB MB BSB BSB BSB 

2 ARYA  BSH MB BSH BSB BSH BSH 

3 BENI  BSH BSB BSH BSH MB BSH 

4 DIAH  MB BSH BSB BSH BSH BSH 

5 DIVA BSH BSB BSB MB BSB BSB 

6 INDAH  BSH MB BSB BSH BSB BSB 

7 IQBAL  BSB BSH BSB BSH BSB BSB 

8 MUFID  BSB BSH MB BSH BSH BSH 

9 MUHAMMAD  BSH BSB BSB BSH BSB BSB 

10 NUR RAFI BSB BSB BSH BSB BSH BSB 

11 NURMIKA  MB BSH BSH MB BSH BSH 

12 RAIHAN BSH BSB BSB BSB BSB BSB 

13 RANGGA BSH BSB BSH BSB BSB BSB 

14 RANIA  BSH BSB BSB BSB BSB BSB 

15 UMI  BSH BSB BSB BSH BSB BSB 

16 VAUZIAH  MB BSB BSB BSB BSH BSB 

Sumber : Observasi di Tk Tunas Harapan Pagar Iman  

Keterangan Kemampuan Siswa: 

1. Menyebutkan lambang bilangan 1-10 

2.  Menggunakan lambang bilangan untuk menghitung 

3. Mencocokkan bilangan dengan lambang bilangan 

4. . Mengurutkan banyak sedikit 

5. Mengenal konsep lambang bilangan 

 

BB  : Anak belum mencapai indikator seperti yang diharapkan  

MB : Anak Mulai Menunjukkan Kemampuan dalam Menapai Indikator Seperti yang 

diharapkan dalam melaksanakan tugas selalu di bantu 

BSH:Anak menunjukkan Sesuai Indikator. 

BSB: anak mampumelaksanakan tanpa bantuan secara cepat/ tepat/ lengkap/           

benar.
12

 
   

                                                             
12

 Munardi, Nanik Irianwati, Modul Penilaian Dalam Pembelajaran Anak Usia Dini 

Bengkulu :  BP-PNFI Provinsi Bengkulu,2013, h.9. 
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Dari hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian diatas maka hasil 

persentasinya sebagai berikut : 

Tabel 11 

Prosentase Hasil Akhir Observasi Penelitian Perkembangan Kognitif 

Anak Usia Dini (5-6 tahun) Dari diterapkan Permainan Tradisioanal 

 Congklak pada Kelompok B di Taman Kanak-kanak Pagar Iman 

 

NO INDIKATOR KRITERIA PENILAIAN 

BB MB BSH BSB 

1 Menyebutkan lambang 

bilangan 1-10 

 

0 3(18,75%) 10(62,5%) 3(18,75%) 

2 Menggunakan lambang 

bilangan untuk 

menghitung 

0 3 (18,75%) 

 

 4 (25%) 9(56,25%) 

3 Mencocokkan bilangan 

dengan lambang bilangan 

 

0 2 (12,5%) 5(31,25%) 9(56,25%) 

4 Mengurutkan banyak sedikit 0 5(31,25%) 5(31,25%) 6(37,5%) 

5 Mengenal konsep lambang 

bilangan 

 

0 4 (25%) 5(31,25%) 7(43,75%) 

Sumber :Observasi pada tanggal 07april 2017 di kelas B TK Tunas Harapan Pagar 

Iman 

 

Berdasarkan data hasil observasi akhir dari tabel diatas dapat disimpulkan 

bahwa guru TK tunas harapan Pagar Iman telah berusaha maksimal mungkin 

dalam penerapan permainan tradisional congklak dalam mengembangkan 

kognitif anak di kelas B. sehingga dapat terlihat terjadi perubahan / peningkatan 

dengan permainan tradisional congklak dengan indikator pencapainan 

perkembangan yang sesuai dengan rentang usia anak sehingga perkembangan 
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kognitif dapat dikembangkan dengan penerapan permainan tradisional congklak 

dengan optimal. 



BAB V 

KESIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil hasil analisa pada bab sebelumnya maka dapat penulis 

simpulkan mengenai efektivitas permainan tradisional congklak dalam 

mengembangkan kognitif anak di TK Tunas Harpan Pagar Iman sudah 

berkembang dengan optimal. Karena sebelum melaksanakan kegiatan bermain 

congklak guru mengenalkan alat permainan tradisional congklak, menjelaskan 

jalannya permainan tradisional congklak. Dan hal yang pertama kali guru 

lakukan sebelum bermain congklak adalah guru meminta anak untuk menyiapkan 

papan congklak, mengmbil biji congklak, mengisi lobang congkalak, memberi 

peraturan, memilih pasangan, dan melakukan undian sebelum bermain. Kegiatan 

setelah bermain guru meminta anak untuk menghitung biji congklak yang 

didapatkan, mengurutkan banyak dan sedikit, mencocokkan bilangan dengan 

lambang bilangan, dan menggunakan lambang bilangan untuk 

menghitung.Dengan hal dapat merangsang dan  mengembangkan kognitif anak 

yang optimal, efektif dan efesien. 

B. Saran 

Dari hasil penelitian yang dilakukan, bahwa Efektivitas permainan 

tradisional congklak dalam mengembangkan kognitif anak sangat berperan 

penting untuk kesiapan anak melanjutkan pendidikan selanjutnya. Adapun saran-

saran yang penulis berikan: 
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1. Guru sering menggunakan permainan congklak, sehingga dalam permainan 

tradisional congklak dapat memberikan hasil yang lebih baik dalam 

mengembangkan kognitif anak di TK Tunas Harapan Pagar Iman Kecamatan 

Negeri Besar Kabupaten Way Kanan. 

2. Seharusnya sebelum bermain congklak guru memberikan pijakan-pijakan 

sebelum bermain. 

3. Melengkapi sarana dan prasarana dengan baik, sehingga dapat menunjang 

kegiatan bermain congklak dalam mengembangkan kognitif anak di TK Tunas 

Harapan Pagar Iman Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan. 

C. Penutup 

Dengan mengucapkan Syukur Alhamdulillahirobbil’alamin kepada Allah 

SWT yang telah member rahmat-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan 

sesuai ketentuan yang berlaku. Walaupun demikian penulis menyadari masih 

banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pen galaman. Oleh 

karena itu keritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata 

semogas kripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas segala kehilafan 

penulis mohon maaf dan kepada Allah SWT mohon ampun. 
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Lampiran 1 

 

KISI-KISI PERMAINAN TRADISIONAL CONGKLAK DALAM 

MENGEMBANGKAN KOGNITIF ANAK 

 

 

N

O 

Aspek  Indikator  Sub Indikator 

   

1. 

Permainan 

tradisional 

congklak 

 

 

 

 

1. Mengealkan 

alat permainan 

1. papan congklak atau 

membuat lobang di 

tanah 

2. kerikil, biji sawo,  

untuk biji congklak 

3. memilih pasangan 

bermain 

4. Membagikan biji 

congklak di lubang-

luabng congklak sesuai 

jumlahnya  

2. Menjelaskan 

Jalannya 

permainan 

1.  Jumlah sawahnya ada 

7 atau 9 lubang maka 

jumlah isinya yang 

disiapkan 7atau 9 biji x 

7/9 sawah x 2 pemain 

2. Memberi peraturan 

sebelum bermain 

3. Melakukan undian 

dengan cara suit 

sebelum bermain. 

4. Yang menang sut dapat 

saku (main)
1
 

3. kegiatan 

setelah 

bermain 

1. merapihkan alat 

bermain 

2. menceritakan kembali 

permainan 

                                                             
1
 Sukirman Dharmamulya, Permainan Tradisional Jawa, Yogyakarta, Kepel Press, 2005, 

hlm. 130 



 
 

3. menyebutkan jumlah 

sawah yang didapat 

4. mengurutkan jumlah 

sawah dengan lambang 

bilangan 

5. anak menghitung biji 

congklak yang 

didapatkan  

6. mengurutkan banyak 

dan sedikit 

 

2 Perkembangan 

Kognitif 

1. Mengenal 

Konsep 

bilangan 

1. mengurutkan banyak 

dan sedikit  

2. mengenal  konsep 

lambang bilangan 

3. mencocokkan bilangan 

dengan lambang 

bilangan 

 

  2. kemampuan 

berhitung  

1. membilang banyak 

benda 1-10 

2. menggunakan lambang 

bilangan untuk 

menghitung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Lampiran 2 

Pedoman Observasi 

Perkembangan Kognitif Anak Usia Dini  

Di TK Tunas Harapan Pagar Iman  

No Sub Indikator Penilaian 

Perkembangan 

Kognitif Anak 

Ket  

BB MB BSH BSB 

1.  

 2.  

3. 

 

4. 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dapat mengurutkan banyak dan sedikit  

Dapat mengenal  konsep lambang bilangan 

Dapat mencocokkan bilangan dengan 

lambang bilangan 

Dapat membilang banyak benda 1-10 

Dapat menggunakan lambang bilangan 

untuk menghitung 

 

     

 

Skor penilaian : 

 

BB  : Belum Berkembang 

  Apabila peserta didik belum memperlihatkan tanda- tanda awal prilaku yang 

dinyatakan indikator dengan baik skor 50-59 ( *) 

MB  : Mulai Berkembang 

   Apabila peserta didik sudah mulai memperlihatkan adanya tanda-tanda awal  

yang dinyatakan dalam indikator tetapi belum konsisten  skor 60-69 (**) 

BSH : Berkembang Sesuai Harapan 

  Apabila peserta didik sudah mulai memperlihatkan berbagai tanda-tanda 

prilaku yang dinyatakan dalam indikator dan mulai konsisten dengan  skor 70-

79 ( *** ) 

BSB : Berkembang Sangat Baik 

Apabila peserta didik terus menerus memperlihatkan prilaku yang dinyatakan 

dalam indikator secara konsisten atau telah membudaya dengan skor 80-100 

diberi nilai (****). 



 
 

Lampiran 3 

 

Lembar Observasi untuk Guru dalam Pengembangan Kognitif Dengan 

Permainan Tradisional Congklak di TK Tunas Harpan Pagar Iman 

 

Nama Guru  : 

Tanggal Observasi : 

 

No Langkah-langkah dalam dalam permainan tradisional 

Keterangan 

Ya Tidak 

1 Menyediakan alat bermain congklak   

2 Guru guru menjelaskan permainan congklak   

3 Guru menjelaskan jalannya bermain congklak   

4 Guru meminta anak untuk mengisi lobang congklak   

5 
Guru guru memberikan kebebasan kepada anak untuk 

memilih pasangan dalam bermain 
  

6 Menggunakan batu kerikil sebagai biji congklak   

7 Guru member peraturan dalam bermain agar efektif   

8 Guru member undian sebelum bermain   

9 
Guru meminta anak untuk merapihkan kembali alat 

permainan setelah bermain  
  

10 
Guru guru meminta anak untuk menceritakan kembali 

permianan  
  

11 
Guru meminta anak untuk menyebutkan hasil yang di 

dapat 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Lampiran 5 

PEDOMAN WAWANCARA GURU 

 

1. Bagai mana guru mengenalkan permainan tradisional congkalk? 

2. Mengapa guru menggunakan permainan tradisional congklak?  

3. Bagai mana cara guru menerapkan permainan tradisional congklak? 

4. Apakah bermain selalu menggunakn papan congklak ? 

5. Bagaimana dalam penentuan pasangan dalam bermain? 

6. Apakah biji congklak dari batu kerikil? 

7. Adaberapakah lubang congklak yang digunakan? 

8. Bagaimana peraturan dalam bermain congklak? 

9. Bagaimana permainan dapat dijalankan? 

10. Apakah  guru meminta anak untuk menceritakan kembali permaian? 

11. Apakah anak dapat mengurutkan hasil sawah sesuai dengan lambang 

bilangan? 

12. Apa tujuan khusus ibu dalam penerapan permainan tradisional congklak? 

13. bagaimana perkembangan kognitif anak di Tk Tunas Harapan Pagar Iman? 

14. bagaimana cara-cara guru mengembangkan kognitif anak? 

15. Apakah anak mengetahau konsep banyak sedikit? 

 

 

 

 

 

 



 
 

Lampiran 6 

KERANGKA DOKUMENTASI 

 

1. Sejarah Singkat  TK Tunas Harapan Pagar Iman Kecamatan Negeri Besar 

Kabbupaten Way Kanan 

2. Visi dan Misi TK Tunas Harapan Pagar Iman Kecamatan Negeri Besar 

Kabbupaten Way Kanan 

3. Letak geografis TK Tunas Harapan Pagar Iman Kecamatan Negeri Besar 

Kabbupaten Way Kanan 

4. Keadaan Guru TK Tunas Harapan Pagar Iman Kecamatan Negeri Besar 

Kabbupaten Way Kanan 

5. Keadaan Peserta Didik TK Tunas Harapan Pagar Iman Kecamatan Negeri 

Besar Kabbupaten Way Kanan 

6. Sarana dan Prasarana TK Tunas Harapan Pagar Iman Kecamatan Negeri 

Besar Kabbupaten Way Kanan 

7. Gambar ketiatan bermain congklak TK Tunas Harapan Pagar Iman 

Kecamatan Negeri Besar Kabbupaten Way Kanan 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 



Lampiran 4 

 

Lembar observasi dalam kegiatan Permainan Tradisional Congklak Dalam Mengembangkan Kognitif Anak di 

Kelompok B Di TK Tunas Hrapan  

Pagar Iman  kec. Negeri Besar Kab. Way Kanan 

 

 

No  Nama Indikator Pencapaian Perkembangan Ke

t 1 2 3 4 5 
BB MB BSH BSB BB MB BSH BSB BB MB BSH BSB BB MB BSH BSB BB MB BSH BSB 

1 Ahmad                      

2 Arya                       

3 Beni                       

4 Diah                       

5 Diva                       

6 Indah                       

7 Iqbal                       

8 Mufid                       

9 Muhammad                       

10 Nurafi                       

11 Nurmika                       

12 Raihan                       

13 Rangga                       

14 Rania                       

15 Umi                       

16 Fauziah                       

Keterangan angka: 

1. Menyebutkan lambang bilangan 1-10 

2.  Menggunakan lambang bilangan untuk menghitung 



3. Mencocokkan bilangan dengan lambang bilangan 

4. Mengurutkan banyak sedikit 

5. Mengenal konsep lambang bilangan. 

 

Keterangan Penilaian : 

BB  : Belum Berkembang    MB : Mulai Berkembang 

BSH : Berkembang Sesuai Harapan  BSB : Berkembang Sangat Baik 

 
 



 

BERBARIS SEBELUM MASUK KELAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BERDOA SEBELUM BELAJAR 

 

 

 

 

 

   



ANAK SEDANG BELAJAR 

 

 

 

 

 

 

KEGIATAN BERMIN CONGKLAK DI HALAMAN SEKOLAH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KEGITAN BERMAIN CONGKAK DI DALM KELAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANAK MENGAMBIL BIJI CONGKLAK DAN MENGISI LUBANG 

CONGKLAK 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

MENUNGGU GILIRAN MENGISI LUBANG CONGALKK 
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