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ABSTRAK 

 
Penelitian ini dilatarbelakangi hasil pengamatan dan pengalaman penulis di  Kelompok A TK 
Mutiara Hati Cerdas Tulungagung tahun pelajaran 2017/2018. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subjek penelitian ini adalah anak Kelompok A 
TK Mutiara Hati Cerdas Tulungagung berjumlah 18 anak yang terdiri dari 6 anak laki-laki dan 
12 anak perempuan. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan (RPPM), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian 
(RPPH), lembar penilaian unjuk kerja anak, dan lembar observasi kegiatan pembelajaran. 
Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data 
dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif. Peningkatan kemampuan motorik kasar 
dikatakan berhasil apabila minimal 75% dari jumlah anak mencapai kriteria memperoleh 
bintang 3. Data yang dikumpulkan adalah data kemampuan motorik kasar anak dan data 
pelaksanaan pembelajaran oleh guru. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat 
disimpulkan bahwa kemampuan motorik kasar dapat dikembangkan melalui permainan 
tradisional engklek dengan cara anak melempar gico ke petak pertama, lalu anak melompati 
petak pertama dan petak selanjutnya. Berkembangnya kemampuan motorik kasar anak dapat 
ditunjukan dari data kemampuan motorik kasar pada kondisi awal (pra tindakan) yang berhasil 
tuntas belajar mencapai 22,22% (4 anak), pada siklus I meningkat menjadi 27,78% (5 anak). 
Pada siklus II meningkat menjadi 72,22% (13 anak), dan pada siklus III meningkat menjadi 
94,4% (17 anak). 
 
KATA KUNCI  : kemampuan motorik kasar, permainan tradisional, engklek. 
 

A. PENDAHULUAN 

Pendidikan anak usia dini atau sering 

disebut PAUD adalah investasi yang amat 

besar bagi keluarga dan bagi bangsa 

(Suyanto, 2005: 3). Anak-anak kita adalah 

generasi penerus keluarga dan sekaligus 

penerus bangsa. Betapa bahagianya 

orangtua yang melihat anak-anaknya 

berhasil, baik dalam pendidikan, dalam 



Artikel Skripsi 
Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

ULFA NUR AIDA | 14.1.01.11.0145 
FKIP – PG-PAUD 

simki.unpkediri.ac.id 
||1 || 

 
 

berkeluarga, dalam masyarakat, maupun 

dalam karir. Oleh karena itu PAUD amat 

penting bagi keluarga untuk menciptakan 

generasi penerus keluarga yang baik dan 

berhasil.   

Perkembangan motorik kasar merupakan 

hal yang sangat penting bagi anak usia dini 

khususnya anak pada usia Kelompok 

Bermain (KB) dan  Taman Kanak-Kanak 

(TK). Untuk mengoptimalkan 

perkembangan motorik kasar pada anak 

usia dini perlu adanya bantuan dari para 

pendidik di lembaga pendidikan usia dini 

yaitu dari sisi apa yang harus dibantu, 

bagaimana cara membantu yang tepat, 

bagaimana jenis latihan yang aman bagi 

anak sesuai dengan tahapan usia dan 

bagaimana kegiatan fisik motorik kasar 

yang menyenangkan bagi anak. 

Berdasarkan tingkat pencapaian 

perkembangan motorik kasar untuk 

kelompok usia empat sampai lima tahun 

(kelompok A) dalam Permendikbud No. 

137 tahun 2014 diantaranya yaitu: mampu 

menirukan gerakan binatang, pohon tertiup 

angin, pesawat terbang, dan sebagainya; 

mampu melakukan gerakan menggantung 

(bergelayut); mampu melakukan gerakan 

melompat, meloncat, dan berlari secara 

terkoordinasi; mampu melempar sesuatu 

secara terarah; mampu menangkap sesuatu 

secara tepat; mampu melakukan gerakan 

antisipasi; mampu menendang sesuatu 

secara terarah; mampu memanfaatkan alat 

permainan di luar kelas. 

Berdasarkan hasil observasi awal di 

kelompok A TK Mutiara Hati Cerdas 

Tulungagung tahun pelajaran 2017/2018, 

untuk perkembangan kognitif, bahasa, 

sosial emosional, nilai agama dan moral 

anak sudah menunjukkan perkembangan 

yang baik. Namun untuk aspek 

perkembangan motorik, terutama motorik 

kasar, kemampuan anak-anak di sana masih 

rendah. Saat kegiatan senam pada hari 

Jum’at, ternyata masih banyak anak yang 

kesulitan ketika melakukan gerakan 

melompat dengan satu kaki. Saat kegiatan 

melompat, anak diminta untuk melompati 

keramik di sekolah dengan jarak satu kotak 
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keramik dari tempat anak itu berdiri, namun 

banyak anak yang belum mampu melompat 

dengan badan tegak dan telapak kaki belum 

sejajar dengan permukaan tanah. Ketika 

pembelajaran dengan tema binatang, anak 

diberi tugas menirukan gerakan kelinci dan 

katak melompat, masih banyak anak yang 

kesulitan melakukan gerakan melompat 

menirukan binatang yang dimaksud. Saat 

jam istirahat pada hari yang berbeda, 

terlihat terdapat genangan air sisa hujan 

pada halaman sekolah, tampak beberapa 

anak bermain bersama melakukan lompatan 

melewati genangan air tersebut, namun 

terlihat beberapa anak masih takut bahkan 

tidak berhasil melompati genangan air 

tersebut.  

Berdasarkan permasalahan yang 

ditemukan di lapangan dalam kegiatan 

pengembangan motorik kasar, khususnya 

kemampuan keseimbangan dan kekuatan 

dalam kegiatan melompat pada anak 

kelompok A TK Mutiara Hati Cerdas 

Tulungagung, penulis bermaksud 

memanfaatkan modifikasi permainan 

tradisional engklek yang belum pernah 

dilakukan anak kelompok A TK Mutiara 

Hati Cerdas Tulungagung untuk 

mengembangkan kemampuan motorik 

kasar mereka.  

Dalam nama aslinya, permainan 

engklek disebut dengan “sonda”. Di Jawa 

Timur, orang menganggap sonda atau 

engklek berasal dari permainan kuno yang 

sudah dimainkan sejak zaman Belanda 

(Tim PlayPlus Indonesia, 2016: 84).  

Permainan engklek dimainkan oleh dua 

sampai lima orang, dimana bidang 

permainan engklek dibuat pada tanah atau 

lantai. Setiap pemain menyiapkan gico atau 

gacuk-nya masing-masing. Pemain 

melempar gico pada petak pertama bidang 

permainan. Pemain melewati petak dimana 

dia melempar gico-nya dan kemudian 

melompat-lompat dengan satu kaki ke petak 

berikutnya sampai kembali ke start. 

Apakah pembelajaran melalui permainan 

tradisional engklek terbukti dapat 

mengembangkan kemampuan motorik 

kasar pada anak kelompok A TK Mutiara 
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Hati Cerdas? Pertanyaan inilah yang 

menarik penulis dan akan coba dijawab 

melalui penelitian ini. 

B. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Menurut 

Carr dan Kemmis (dalam Atika, 2013), 

Penelitian Tindakan Kelas adalah suatu 

bentuk refleksi diri yang dilakukan oleh 

para partisipan (guru, siswa, atau kepala 

sekolah) dalam situasi-situasi sosial 

(termasuk pendidikan) untuk memperbaiki 

rasionalitas dan kebenaran, antara lain : 1) 

praktik-praktik sosial atau pendidikan yang 

dilakukan sendiri, 2) pengertian-pengertian 

mengenai praktik ini, 3) situasi-situasi (dan 

lembaga-lembaga) tempat praktik tersebut 

dilaksanakan. Penelitian Tindakan Kelas 

yang digunakan pada penelitian ini 

menggunakan model milik Kemmis dan 

McTaggart yang memiliki siklus sistem 

spiral.  Masing-masing siklus  terdiri dari 

empat komponen yaitu perencanaan, 

tindakan, observasi, dan refleksi (Hamid, 

2009).  

Kriteria penilaian yang digunakan 

adalah 1) Item kemampuan melompat, 

Anak mendapatkan : a) Bintang 1(   ) : Jika 

anak belum mampu melompat dengan satu 

kaki meski telah dibantu guru. b) Bintang 2 

(       ) : Jika anak mampu melompat 

dengan satu kaki dengan bantuan guru. c) 

Bintang 3(          ) : Jika anak mampu 

melompat dengan satu kaki tanpa bantuan 

guru.d) Bintang 4 (             ) : Jika anak 

mampu melompat dengan sempurna, 

mudah, dan melebihi harapan guru, tanpa 

bantuan. 2) Item kemampuan melempar, 

Anak mendapatkan : a) Bintang 1(   )  Jika 

anak belum mampu melempar ke tempat 

yang ditentukan meski telah dibantu guru. 

b) Bintang 2(     ): Jika anak mampu 

melempar ke tempat yang ditentukan 

dengan bantuan guru. c) Bintang 3(        ): 

Jika anak mampu melempar ke tempat yang 

ditentukan dengan sempurna tanpa bantuan 

guru. d) Bintang 4 (            ) : Jika anak 

mampu melempar ke tempat yang 

ditentukan dengan sempurna, mudah, dan 

melebihi harapan guru, tanpa bantuan. 
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C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil peneitian tindakan dalam 

pembelajaran untuk mengembangkan 

kemampuan motorik kasar anak Kelompok 

A TK Mutiara Hati Cerdas Tulungagung 

tahun pelajaran 2017/2018 dilaksanakan 

dalam tiga siklus. Hasil analisis data 

disajikan dalam tabel berikut : 

Tabel I.Hasil Penilaian Kemampuan 

Motorik Kasar Melalui Permainan 

Tradisional Engklek Dari Pra Tindakan 

sampai Siklus III 

No Hasil 
Penilaian 

Pra 
Tindakan 

Siklus 
I 

Siklus 
II 

Siklus 
III 

1.  61,1% 50% 0% 0% 

2.  16,67% 22,2% 27,7% 5,6% 

3.  22,23% 27,8% 55,5% 50% 

4  0% 0% 16,8% 44,4% 

 Jumlah 100% 100% 100% 100% 

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh 

data pengamatan dan penilaian hasil unjuk 

kerja anak dalam kegiatan pengembangan 

kemampuan motorik kasar dapat diketahui 

adanya peningkatan prosentase ketuntasan 

belajar anak mulai pra tindakan anak yang 

tuntas belajar atau mendapatkan bintang 3 

dan 4 sebanyak 22,23%, meningkat pada 

siklus I sebanyak 27,8%, siklus II 

meningkat menjadi 72,3%, dan pada siklus 

III mencapai 94,4%.  

Selanjutnya, grafik perbandingan 

prosentase ketuntasan anak pada pra 

tindakan sampai siklus III dapat dilihat pada 

gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Dari gambar 1 di atas dapat diketahui 

bahwa pra tindakan hingga siklus III, 

ketuntasan belajar anak mengalami 

peningkatan hingga sampai pada prosentase 

ketuntasan 94,4%. Hal ini berarti 

ketuntasan belajar anak sudah terlewati 

standar minimal yang ditentukan sehingga 

pada siklus III dianggap sudah berhasil. 

1. Pelaksanaan Tindakan Pembelajaran 

Siklus I 

Hasil analisis data pada siklus I, 

kemampuan motorik kasar anak didik 

melalui permainan tradisional engklek 

sudah baik, guru sudah berusaha 

melaksanakan kegiatan dengan baik, namun 

masih banyak kelemahan-kelemahan antara 

lain: pada saat bermain engklek banyak 

anak yang masih terlihat kaku, beberapa 

22.22% 27.78%

72.22%
94%

0.00%

50.00%

100.00%

Pra
Tindakan

Siklus I Siklus II Siklus III

Prosentase Ketuntasan

Pra Tindakan Siklus I Siklus II Siklus III
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anak terlihat terburu-buru untuk memulai 

permainan. 

Hasil belajar pada siklus I, persentase 

ketuntasan belajar anak adalah 27,78%, 

artinya pembelajaran yang dilakukan belum 

mencapai persentase ketuntasan minimal 

(75%). Hasil belajar anak didik belum 

sesuai dengan harapan dan pelaksanaan 

tindakan perlu diperbaiki dan dilanjutkan ke 

siklus II. 

2. Pelaksanaan Tindakan Pembelajaran 

Siklus II 

Pada siklus II diketahui bahwa 

kemampuan motorik kasar anak didik 

dalam kegiatan permainan tradisional 

engklek sudah meningkat. Anak didik 

mengikuti kegiatan dengan aktif. 

Persentase ketuntasan belajar pada 

siklus II sebesar 72,22%, artinya 

pembelajaran yang dilakukan belum 

mencapai persentase ketuntasan minimal 

(75%). Hasil belajar anak didik belum 

sesuai dengan harapan dan pelaksanaan 

tindakan perlu diperbaiki dan dilanjutkan ke 

siklus III. 

3. Pelaksanaan Tindakan Pembelajaran 

Siklus III 

Pada siklus III diketahui bahwa 

kemampuan motorik kasar anak didik 

dalam kegiatan permainan tradisional 

engklek mengalami peningkatan. Anak 

didik melaksanakan kegiatan dengan baik 

dan benar. 

Persentase ketuntasan belajar pada 

siklus III 94%, artinya pembelajaran yang 

dilakukan telah melampaui ketuntasan 

minimal (75%). Pada siklus ini, hasil 

belajar anak didik sudah sesuai dengan 

harapan atau pembelajaran yang dilakukan 

sudah mencapai ketuntasan belajar dan 

tindakan dihentikan pada siklus ini. 

 

D. PENUTUP 

1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan yang telah dilakukan dalam 

penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran melalui permainan tradisional 

engklek terbukti dapat mengembangkan 

kemampuan motorik kasar pada anak 
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Kelompok A TK Mutiara Hati Cerdas 

Tulungagung tahun pelajaran 2017/2018.  

2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan 

kelas yang telah dilakukan maka penulis 

memberikan saran sebagai berikut : 

a. Bagi Kepala TK 

Untuk menunjang proses 

pembelajaran, dengan rendah hati penulis 

meminta kesediaan Kepala TK  

memberikan sarana dan prasarana yang 

diperlukan dalam kegiatan motorik kasar 

melalui permainan tradisional engklek yang 

telah terbukti mampu meningkatkan taraf 

keberhasilan belajar anak didik serta 

mendorong guru untuk menggunakan 

permainan tradisional engklek ini agar 

perkembangan anak dapat ditingkatkan. 

b. Bagi Guru 

Permainan tradisional engklek dapat 

digunakan oleh guru sebagai alternatif 

untuk mengembangkan kemampuan 

motorik kasar anak, dengan berbagai variasi 

bentuk lapangan yang beraneka ragam dan 

cara bermain yang bervariasi. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Permainan tradisional engklek ini dapat 

dikaitkan dengan upaya dalam 

meningkatkan aspek perkembangan anak 

yang lain misalnya aspek kognitif, bahasa, 

dan yang lain. 
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