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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kemampuan berhitung bagi Anak Usia Dini. 

1. Pengertin berhitung 

Dalam pedoman pembelajaran permainan berhitung permulaan di 

taman kanak-kanak (2000: 1) dijelaskan bahwa berhitung merupakan 

bagian dari matematika, diperlukan untuk menumbuh kembangkan 

ketrampilan berhitung yang sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-

hari, terutama konsep bilangan yang merupakan juga dasar bagi 

pengembangan kemampuan matematika maupun kesiapan untuk 

mengikuti pendidikan dasar. 

 Sedangkan Sriningsih, N (2008: 63) mengungkapkan bahwa 

kegiatan berhitung untuk anak usia dini disebut   juga sebagai kegiatan 

menyebutkan urutan bilangan, atau membilang buta. Anak menyebutkan 

urutan bilangan tanpa menghubungkan dengan benda-benda kongkrit. 

Pada usia 4 tahun mereka dapat menyebutkan urutan bilangan sepuluh. 

Sedangkan usia 5 sampai 6 tahun dapat menyebutkan bilangan sampai 

seratus.  

Pengertian kemampuan berhitung permulaan menurut Susanto 

(2011: 98) adalah kemampuan yang dimiliki setiap anak untuk 

mengembangkan kemampuannya, karakteristik perkembangannya dimulai 

dari lingkungan yang terdekat dengan dirinya, sejalan dengan 
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perkembangan kemampuanya anak dapat dapat meningkat ke tahap 

pengertian mengenai jumlah, yang berhubungan dengan penjumlahan dan 

pengurangan. 

Dari pengertian Berhitung diatas, dapat disimpulkan bahwa 

berhitung merupakan kemampuan yang dimiliki oleh setiap anak dalam 

hal matematika seperti kegiatan mengurutkan bilangan atau membilang 

dan mengenal jumlah untuk menumbuh kembangkan ketrampilan yang 

sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, yang merupakan juga 

dasar bagi pengembangkan kemapuan matematika maupun kesiapan untuk 

mengikuti pendidikan dasar bagi anak. 

a. Tahap penguasan berhitung 

Depdiknas (2000: 7) mengemukakan bahwa di Taman Kanak-kanak 

seyogyanya dilakukan melalui tiga tahapan penguasan berhitung, yaitu 

penguasan konsep, masa transisi, dan lambang. Penguasan konsep adalah 

Pemahaman dan pengertian tentang sesuatu dengan menggunakan benda 

dan peristiwa konkrit, sepeti pengenalan warna, bentuk, dan menghitung 

bilangan. Masa Transisi adalah proses berfikir yang merupakan masa 

peralihan dari pemahaman konkrit itu masih ada dan mulai dikenalkan 

bentuk lambangnya. Hal ini harus dilakukan guru secara bertahap sesuai 

dengan laju dan kecepatan kemampuan anak yang secara individual 

berbeda. Misalnya, ketika guru menjelaskan konsep satu dengan 

menggunakan benda lain memiliki konsep sama, sekaligus mengenalkan 

bentuk lambang dari angka satu itu. 
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Burns & Lorton (Sudono A, 2010: 22) menjelaskan lebih terperinci 

bahwa setelah konsep dipahami oleh anak, guru mengenalkan lambang 

konsep. Kejelasan hubungan antara konsep konkrit dan lambang bilangan 

menjadi tugas guru yang sangat penting dan tidak tergesa-gesa. Sedangkan 

lambang merupakan visualisasi dari berbagai konsep. Misalnya lambang 7 

untuk menggambarkan konsep bilangan tujuh, merah untuk 

menggambarkan konsep warna, besar untuk menggambarkan konsep 

ruang, dan persegi empat untuk menggambarkan konsep bentuk. 

Piaget (Suyanto S. 2005 : 160) mengungkapkan bahwa matematika 

untuk anak usia dini tidak bisa diajaran secara langung sebelum anak 

mengenal konsep bilangan dan operasi bilangan, anak harus di latih leih 

dahulu mengkonstruksi pemahaman dengan bahasa simbolik ymh disebut 

sebagai dikenal pula dengan abstraksi empiris. Kemudian anak dilatih 

berfikir simbolik lebih jauh, yang disebut abstraksi reflektif (reflctife 

abstraction). Langkah berikutnya ialah mengajari anak menghubungkan 

antara pegertian bilangan dengan simbol bilangan. 

Burn & Lorton ( Sudono A, 2010: 22) mengungkapkan bahwa pada 

tingkat ini biarkan anak diberi kesempatan untuk menulis lambang 

bilangan atas konsep konkrit yang telah mereka pahami. Berilah mereka 

kesempatan yang cukup untuk menggunakan alat konkrit hingga mereka 

melepaskannya sendiri. 
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Dapat disimpulkan bahwa berhitung di Taman kanak-kanak 

dilakukan melalui 3 tahap penguasaan berhitung , yaitu: penguasaan, 

konsep ,masa transisi , dan lambang bilangan. 

b. Manfaat pengenalan berhitung pada permulaan anak usia dini. 

Kecerdasaan matematika mencangkup kemampuan untuk 

menggunakan angka dan perhitungan, pola dan logika, dan pola piker 

ilmiah. Secara umum permainan matematika bertujuan mengetahui dasar-

dasar pembelajaran berhitung sejak usia dini sehingga anak-anak akan siap 

,mengikuti pembelajaran matematika pada jenjang berikutnya disekolah 

dasar. 

Menurut Suyanto S. ( 2005: 57) manfaat utama pengenalan 

matematika, termasuk didalanya kegiatan berhitunng ialah 

mengembangkan aspek perkembangan aspek dan kecerdasan anak dengan 

menstimulasi otak untuk berfikir logis dan matematis. 

Permainan matematika menurut Siswanto (2008: 44) mempunyai 

tujuan agar anak-anak, melalui berbagai pengamatan terhadap benda 

disekelilingnya dapat berfikir secara sistematis dan logis, dapat beradaptasi 

dan menyesuiakan dengan lingkungannya yang dalam keseharian 

memerlukan kepandaian berhitung. Memiliki apresiasi, konsentrasi serta 

ketelitian yang tinggi. Mengetahui konsep ruang dan waktu. Mampu 

memperkirakan urutan sesuatu. Terlatih ,menciptakan sesuatu secara 

spontan sehingga memiliki kreativitas dan imajinasi yang tinggi. 
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Anak-anak yang cerdas matemati-logika anak dengan member 

materi-materi konkrit yang dapat dijadikan bahan percobaan. Kecerdasaan 

matematika –logika juga dapat ditumbuhkan melalui interaksi positif yang 

mampu memuaskan rasa ingin tahu anak. Oleh karena itu, oleh karena itu 

guru harus dapat menjawab pertanyaan anak dan memberi penjelasan 

logis, selain itu guru perlu memberikan permainan-permainan yang 

memotivasi logika anak.  

Menurut Sujiono (2008:  11.5) permainan matematika yang 

diberikan pada anak usia dini pada kegiatan belajar di TK bermanfaat 

antara lain, pertama membelajarkan anak berdasarkan konsep matematika 

yang benar, menarik dan menyenangkan. Kedua, menghindari ketakutan 

terhadap matematika sejak awal. Ketiga, membantu anak belajar secara 

alami melalui kegiatan bermain. 

Permainan matematik yang diberikan pada anak usia dini pada 

kegiatan belajar di Taman Kanak-kanak bermanfaat antara lain,pertama 

membelajarkan anak berdasarkan konsep matematika yang benar, menarik 

dan menyenangkan. Kedua, menghindari ketakutan terhadap matematika 

sejak awal. Ketiga, membantu anak belajar secara alami melalui kegiatan 

bermain. 

c. Prinsip-prinsip Berhitung 

             Menurut Depdiknas (2000: 8) mengemukakan prinsip-prinsip 

dalam menerapkan permainan berhitung di Taman kanak-kanak  yaitu, 

permainan berhitung diberikan secara bertahap, diawali dengan 
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menghitung benda-benda atau pengalaman peristiwa konkrit yang dialami 

melalui pengamatan terhadap alam sekitar dan melalui tingkat 

kesukarannya, misalnya dari konkrit ke abstrak, mudah ke sukar, dan dari 

sederhana ke yang lebih kompleks. Permainan berhitung akan berhasil jika 

anak diberi kesempatan berpartisipasi dan dirangsang untuk 

menyelesaikan masalah-masalahnya sendiri, Permainan behitung 

membutuhkan suasana menyenangkan dan memberikan rasa aman serta 

kebebasan bagi anak. Untuk itu diperlukan alat peraga/media yang sesuai 

dengan benda sebenarnya (tiruan), menarik dan bervariasi, mudah 

digunakan dan tidak membahayakan. Selain itu bahasa yang digunakan 

didalam pengenalan konsep berhitung seyogyanya bahasa yang sederhana 

dan jika memungkinkan mengambil contoh yang terdapat di lingkungan 

sekitar. 

Lebih lanjut Yew (dalam Susanto, 2011: 103) mengungkapkan 

beberapa prinsip dalam mengajarkan berhitung pada anak, diantaranya 

membuat pelajaran yang menyenangkan, mengajak anak terlibat secara 

langsung, membangun keinginan dan kepercayaan diri dalam 

menyesuaikan berhitung, hargai kesalahan anak dan jangan 

menghukumnya, fokus pada apa yang anak capai. Pelajaran yang 

mengasyikan dengan melakukan aktivitas yang menghubungkan kegiatan 

berhitung dengan kehidupan sehari-hari. 

Dari prinsip-prinsip berhitung diatas, dapat disimpulkan prinsip-

prinsip berhitung untuk anak usia dini yaitu pembelajaran secara langsung 
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yang dilakukan oleh anak didik melalui bermain atau permainan yang 

diberikan secara bertahap, menyenangkan bagi anak didik dan tidak 

memaksakan kehendak guru dimana anak diberi kebebasan untuk 

berpartisipasi atau terlibat langsung menyelesaikan masalah-masalahnya. 

 d. Tujuan Pembelajaran Berhitung 

Depdiknas (2000: 2) menjelaskan tujuan dari pembelajaran 

berhitung di Taman Kanak-Kanak, yaitu secara umum berhitung 

permulaan di Taman Kanak-kanak adalah untuk mengetahui dasar-dasar 

pembelajaran berhitung sehingga pada saatnya nanti anak akan lebih siap 

mengikuti pembelajaran berhitung pada jenjang selanjutnya yang lebih 

kompleks. Sedangkan secara khusus  dapat berpikir logis dan sistematis 

sejak dini melalui pengamatan terhadap benda-benda konkrit gambar-

gambar atau angka-angka yang terdapat di sekitar, anak dapat 

menyesuaikan dan melibatkan diri dalam kehidupan bermasyarakat yang 

dalam kesehariannya memerlukan kemampuan berhitung, ketelitian, 

konsentrasi, abstraksi dan daya apresiasi yang lebih tinggi, memiliki 

pemahaman konsep ruang dan waktu serta dapat memperkirakan 

kemungkinan urutan sesuai peristiwa yang terjadi di sekitarnya, dan 

memiliki kreatifitas dan imajinasi dalam menciptakan sesuatu secara 

spontan. 

Menurut Piaget (dalam Suyanto S, 2005: 161) bahwa tujuan 

pembelajaran matematika untuk anak usia dini sebagai logico-

mathematical learning atau belajar berpikir logis dan matematis dengan 

cara yang menyenangkan dan tidak rumit. Jadi tujuannya bukan agar 

Upaya Meningkatkan Kemampuan..., Mela Diyan Citrasari, FKIP, UMP, 2012



17 
 

 
 

anak dapat menghitung sampai seratus atau seribu, tetapi memahami 

bahasa matematis dan penggunaannya untuk berpikir. 

 

Jadi dapat disimpulkan tujuan dari pembelajaran berhitung di 

Taman Kanak-Kanak, yaitu  untuk melatih anak berpikir logis dan 

sistematis sejak dini dan mengenalkan dasar-dasar pembelajaran berhitung 

sehingga pada saatnya nanti anak akan lebih siap mengikuti pembelajaran 

berhitung pada jenjang selanjutnya yang lebih kompleks.  

 

B. Permainan Mencongklak di Taman Kanak-kanak 

1. Pengertian congklak 

Santrock (1995: 275) menyatakan bahwa permainan merupakan 

kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh kenikmatan yang melibatkan 

aturan dan sering kali kompetisi dengan satu atau lebih orang, secara 

umum permainan menjadi dibagi menjadi dua yaitu permainan tradisional 

dan permainan modern. Tientje/ kurniati, 2006: 115) mengungkapkan 

bahwa permainan tradisional mirip dengan olahraga yang memiliki 

permainan, dan pemaiannya dapat mendatangkan kesenangan, toleransi 

dan tantangan. Sedangkan permainan modern adalah permainan yang 

menggunakan alat-alat dengan teknologi canggih pada abad masa kini. 

Seiring dengan berjalannya waktu permainan tradisional mulia 

bergeser dan digantikan posisinya oleh permaian modern. Permainan 

tradisional memiliki banyak manfaat diantaranya adalah untuk 

kebersamaan kognitif anak misalnya pada kemampuan bilangan anak TK 

yaitu permainan tradisional congklak. 
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Permaianan tradisional congklak dikenal diseluruh wilayah jawa, 

yang merupakan permainan pengisisi waktu senggang berdasarkan buku 

pedoman pembinaan nilai budaya melalui permainan rakyat Daerah 

istimewa Yogjakarta mengungkapkan bahwa permainan tradisional 

congklak merupakan permainan yang dapat melatih ketrampilan yang 

dapat melatih ketrampilan menghitung dan kecerdasaan. Congklak 

diartikan dalam bahasa inggris yaitu hitung dan ambik di beberapa Negara 

Afrika barat congklak disebut juga sebagai warni/awari, yang berarti 

rumah. Sedangkan dinegara Indonesia khususnya dijawa,mengungkapkan 

bahwa dijawa, permainan ini lebih dikenal dengan dhakonan, dimalaysia 

dan di Sumatra yang dikenal sebagai permainan congkak. Sedangkan 

dilambung , permainan conghklak disebut dengan dentuman lamban. 

Disulawesi , permainan congklak disebut sebagai makaotan, maggaleceng, 

anggalacang dan nagarata. 

2. Manfaat Permainan mencongklak 

Rismawati (2012: 137) Permainan ini memang permainan 

tradisional, tetapi dapat mengembangkan kecerdasan, kreativitas, inovatif, 

inisiatif, teliti, dan sport, sert percaya diri anak.  Permainan ini sudah 

jarang dimainkan oleh anak-anak skarag, walaupun sangat bagus untuk 

perkembangan pembentukan otak anak. 

Yulianty Rani (TT: 63) manfaat mencongklak diantaranya adalah 

sebagai berikut: 1) melatih kemampuan motorik halus, 2) melatih 
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kesabaran dan ketelitian, 3) melatih jiwa sportifitas, 4) melatih 

kemampuan menganalisa, 5) menjalin kontak social. 

3. Langkah-langkah bermian congklak 

Adapun cara bermain permainan Tradisional congklak (dakon) 

dalam Husna (2009:101) adalah sebagai berikut: 

Setiap lubang diisi oleh 7 buah kuwuk kecuali yang besar. Kedua 

pemain mulai dengan mengambil kuwuk dari cekungan dihadapannya dan 

menebarkan kesetiap lubang satu persatu searah jarum jam, kecuali 

kecengungan besar milik lawan. Jika kuwuk terakhir jatuh kecekungan 

besar miliknya maka dia dapat memulai lagi mengambil dan menebarkan  

kuwuk miliknya. Sebaliknya, jika kuwuk terakhir jatuh kelubang kosong 

lawan maka akan gugur. Jiak kuwuk trakhir jatuh kecekungan kosong 

miliknya dan diserang terdapat kuwuk milik lawan maka kuwuk milik 

lawan menjadi hak miliknya untuk disimpan dicekungan besar miliknya. 

Rismawati (2012: 134) mengungkapkan dalam permainan ini, 

pemain akan memulainya dengan serentak. Mereka akan mengambil buah 

congklak dan imasukan satu persatu ke dalam setiap “kampung “ menuju 

rumah masih-masih enurut arah putaran jam, sehingga salah seorag 

berhenti di lubang yang kosong dan di anggap mati. “Rumah” kepunyaan 

sendiri terletak di lubang ujung sebelah kanan pemain. Pemain yang 

seseorang lagi aka terus berjalan sehingga dia berhenti di lubang yang 

kosong. Dan , selepas itu setiap tidak  pemain akan bergilir berjalan 

sehingga buahnya mati. Setiap pemain akan meneruskan sehingga 
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kehabisan buah congklak, dan pemain akan mengisi lubang dengan buah 

yang terdapat dalam lubang ibu. Pemain yang tidak cukup buah akan 

ditutup lubangnya, dan pemain yang menang dalam giliran sebelumnya 

akan memulai permainan. Ini akan di ulang sehingga salah seorang pemain 

tidak cukup buah untuk mengisi at lubang sekalipun dan dianggap kalah, 

atau apabila kedua pemain sudah bosan.  

Sekiranya pemain telah membuat satu putaran, yaitu melepasi lubang 

ibu dan kembali ke lubang sebelah pemain, ia boleh mengambil buah di 

sebelah lubang bertentangan sekiranya ia ati di sebelah sendiri. Ini dikenali 

sebagai “ tembak”. 

Untuk lebih rincinya mengenai peraturan dan cara bermain permaian 

congklak, berikut langkah-langkah. 

a. Dua orang pemain duduk berhadapan menghadap papan congklak. 

Pemain di mulai dengan kedua pemain serentak mengambil buah 

congklak yang di taruh di lubang atau kampung masing-masing dan 

memasukan buah satu demi satu di dalam lubang kampung dengan 

pergerakan dari kiri ke kanan hingga ke rumah dan kampung lawan. 

b. Jika buah terkhir singgah di kampung lawan yang mempunyai buah, 

maka ia boleh meneruskan permainan. 

c. Gerakan diteruskan hingga buah yang terakhir pada tangan  dimasukan 

dalam kampung kosong di kawasan sendiri atau lawan dan pemain 

akan berhenti. Apabila buh congklak tersebut berhenti di lubang yang 
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kosong di daerah sendiri, dan lubang lawan yang sejajar dengan lubang 

tersebut di ambil dan dimasukan kelubang ibu atau rumah. 

d. Pihak lawan mengambil giliran meneruskan permainan hingga 

buahnya mati. Sekiranya buah terakhir jatuh di dalam rumah sediri, 

pemain boleh  meneruskan permainan dengan mengambil buah yang 

masih banyak dikampung sendiri. Sekiranya buah terkahir jatuh di 

kampung kosong pihak lawan, maka permainan itu mati di situ aja, dan 

pihak lawan boleh meneruskan permaina selanjutnya sampai mati. 

e. Setelah tamat putaran pertama, setiap pemain mengisi semua ampung 

dengan congklak dan jika ada kampung yang tidak cukup buah, ia 

dianggap terbakar. Kampung ini tidak boleh diisi apabila bermain pada 

putaran kedua, ketiga  dan seterusnya hingga pihak lawan mengadu 

kalah. 

f. Yulianty Rani (62- 63) mengungkapkan bahwa pada saat bermain 

congklak, dua lubang besar tersebut merupakan milik masing-masing 

pemain untuk menyimpan biji congklak yang di kumpulkannya. Dua 

lubang tersebut biasanya kosong sedangkan 14 lubang yang lain diisi 7 

biji congklak. Saat akan memulai permainan, setiap lubang diisi 

dengan 7 biji yang biasanya terbuat dari kerang atau plastik. Tapi 

biarkan lubang induk tetap kosong. Setelah menentukan siapa yang 

akan  mulai lebih dulu, maka permainan di mulai dengan memilih 

salah satu lubang. Kemudian sebarkan biji yang ada di lubang tersebut 

ke tiap lubang lainya searah jarum jam. Masing-masing lubang diisi 
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dengan 1 biji yang ada di luban tersebut diambil lagi, kemudin 

teruskan permainan dengan mengisi kembali lubang-lubang 

selanjutnya dengan  biji yang diambil tadi. Jangan lupa untuk 

mengisikan biji ke lubang induk kita setiap melewatinya. Sedangkan 

lubang induk lawan tidak perlu diisi. Bila biji terkahir teryata masuk 

dalam lubang induk kita, berarti kita bisa memilih lubang lainya untuk 

memulai lagi, tetapi bila ternyata saat biji terakhir diletakan pada salah 

satu lubang kosong, berarti giliran untuk lawan kita. Jika lubang yang 

ada di seberang lubang tersebut beserta 1 biji terakhir yang ada di 

lubang kosong akan menjadi milik kita, dan akan masuk dalam lubang 

induk. 

Permainan congklak akan berakhir atau salah satu anaka akan 

menang jika dapat menghabiskan kuwuk milih landasanya dan 

disimpan kecekungan miliknya sehingga kuwuk yang diperoleh dalam 

cekungan lebih banyak dari pada lawan dan dikatakan bahwa 

permainan congklak sudah selesai. 

 

 

 

 

 

 

 

Upaya Meningkatkan Kemampuan..., Mela Diyan Citrasari, FKIP, UMP, 2012



23 
 

 
 

C.  Kriteria Keberhasilan 

1. Pedoman penilaian 

Banyak alat penilaian yang dapat digunakan untuk memperoleh 

data penilaian, namun tidak semua alat penilaian dapat mengungkap 

semua dimensi pertumbuhan dan perkembangan anak didik yang akan 

diungkap. Penilaian yang dilakukan di Taman Kanak-kanak biasannya 

dilakukan bersamaan dengan berlangsungnya kegiatan pembelajaran. 

Ketika anak sedang melakukan kegiatan, pada saat itu dan di tempat itu 

juga penilaian dilakukan, sehingga guru harus benar-benar mencermati 

kapan waktu yang tepat untuk mengambil data penilaian selama kegiatan 

berlangsung (Yus, 2005: 53).  

 

Menurut Depatemen Agama RI (2004: 50) cara pencatatan hasil 

penilaian harian dilaksanakan sebagai berikut: 

O : Untuk anak yang perilakunya belum sesuai dengan apa yang    

diharapkan 

√  : Untuk anak yang berada pada tahap proses menuju apa yang di 

harapkan 

●   : Anak yang perilakunya melebihi dengan yang di harapkan dan 

sudah dapat menyelesaikan tugas melebihi yang direncanakan guru. 
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                Cara pencatatan hasil penilaian berdasarkan pedoman penilaian tahun 

(2010-11) (Kemendiknas dirjen mandas dan menengah Direktorat Pembinaan 

TK SD) yaitu: 

1) Anak yang belum berkembang (BB) sesuai dengan indicator seperti; dalam 

melaksanakan tugas selalu di bantu guru, maka pada kolom penilaian di 

tulis nama anak dan diberi tanda satu bintang (    ).  

2) Anak yang sudah mulai berkembang (MB) sesuai dengan indicator seperti 

yang diharapkan RKH mendapatkan tanda dua bintang (           ).  

3) Anak yang sudah berkembang sesuai harapan (BSH) pada indicator dalam 

RKH mendapatkan tanda tiga bintang (               ) 

4) Anak yang berkembang sangat baik (BSB) melebihi indicator seperti yang 

diharapkan dalam RKH mendapatkan tanda bintang empat (                     ).  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pedoman pedoman 

penilaian tahun (2010-11)) (Kemendiknas Dirjen Mandas dan menengah 

Direktorat Pembinaan TK SD), yaitu menggunakan tanda bintang untuk 

penilaian perkembangan anak.  

 

2. Indikator Keberhasilan 

Menurut standar kompetensi pendidikan anak usia dini, ( 2004 : 24) 

terdapat indikator keberhasilan dalam aspek kognitif. 

Adapun indikator yang dipergunakan oleh peneliti merupakan hasil 

adaptasi dari standar kompetensi pendidikan anak usia dini ( 2004 : 24) 

indikator kemampuan yang digunakan oleh peneliti senbagai berikut :    
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    No Indikator Yang Diharapkan 

( Kemampuan Berhitung Sederhana ) 

1. Siswa mampu menyebutkan urutan bilangan dari 1 sampai 20 

2. Siswa mampu menunjukan urutan benda untuk bilangan 

sampai 20 

3. Siswa dapat menghubungkan atau memasangkan lambang 

bilangan dengan benda-benda sampai 20 ( anak tidak disuruh 

untu menulis ) 

4 Membedakan dan membuat 2 kumpulan benda yang sama 

jumlahnya, yang tidak sama lebih banyak dan sedikit. 
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D. Kerangka Berpikir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir 
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Kemampuan berhitung merupakan sesuatu yang sangat penting dalam 

setiap aspek kehidupan, baik dalam aspek pendidikan (ilmu) maupun non 

pendidikan (pekerjaan) sehingga belajar berhitung sangat perlu diterapkan 

sejak dini. Kegiatan belajar berhitung di TK sangat berguna dan bermanfaat 

bagi anak kelak, yaitu untuk memudahkan anak dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran ditingkat berikutnya.  

Salah satu ciri anak prasekolah atau anak TK Jean Piaget (dalam 

Ariyanti, 2010: 29) adalah anak usia dini berada pada tahapan praoperasional, 

dan pada masa ini kemampuan berhitung sedang berkembang sangat 

pesat.Anak lebih paham sesuatu apabila menggunakan benda yang kongkrit. 

Anak akan bermain dakon tentunya sudah harus mengenal berhitung 

walaupun belum mengenal lambang bilangannya. Anak yang hendak bermain 

dakon hendaknya memerlukan pengenalan dan pemahaman tentang jumlah 

batu kecil yang dimainkan serta jumlah batu yang diperolehnya. Juga cara 

bermain bagaimana, apakah permainan ini mempunyai lawan atau tidak. 

Bagaiman pula yang dikatakan menang, serta bagaimana keadaanya yang 

dikatakan kalah. Oleh karena itu bentuk permainan ini dapat dijadikan sebagai 

alat untuk mengembangkan kemampuan berhitung anak dan intelektual anak. 

Menurut Depdiknas (2000 : 2) secara umum permainan berhitung di ta  

man kanak-kanak  bertujuan agar anak mengetahui dasar-dasar pembelajaran 

berhitung, sehingga pada saatnya nanti anak akan lebih siap mengikuti 

pembelajaran berhitung pada jenjang selanjutnya yang lebih kompleks. 
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Peraksanan khusus permainan congklak (dakon) dengan kemampuan 

berhitung anak adalah: dapat berfikir logis dan sistematis sejak dini, melalui 

pengamatan terhadap benda-benda kongkrit, gambar-gambar atau angka-

angka yang terdapat di sekitar anak, dapat menyesuaikan dan melibatkan diri 

dalam kehidupan sosial (bermasyarakat) yang dalam keseharianya 

memerlukan keterampilan berhitung, memiliki ketelitian, kosentrasi, abstraksi 

dan daya apresiasi yang tinggi, memiliki pemahaman konsep ruang dan waktu 

serta dapat memperkirakan kemungkinan urutan sesuatu peristiwa terjadi di 

sekitarnya, memiliki kreatifitas dan imajinasi dalam menciptakan sesuatu 

secara spontan. 

    

E. Hipotesis tindakan 

Berdasarkan kajian pustaka dan kerangka berfikir Hipotesis dalam 

penelitian ini adalah melalui permainan congklak meningkatkan permainan 

berhitung pada anak di TK Kartini Cilacap Kecamatan Cilacap Utara 

Kabupaten Cilacap Semester genap tahun ajaran 2011/2012. 
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