
ARTIKEL 

 

UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN MOTORIK KASAR 

MELALUI PERMAINAN TRADISIONAL ENGKLEK PADA ANAK 

KELOMPOK B TK KUSUMA MULIA SIDOMULYO II KECAMATAN 

PUNCU KABUPATEN KEDIRI TAHUN PELAJARAN 2017/2018 

 

 

 

 

Oleh: 

NAMA : SYIFA’UL KHOIRIYAH 

NPM : 14.1.01.11.0382 

 

Dibimbing oleh : 

1. HANGGARA BUDI UTOMO, M.Pd,. M.Psi 

2. AYU TITIS RUKMANASARI, M.Sn 

 

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI 

TAHUN 2018 

 
  



Artikel Skripsi 
Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Syifa’ul Khoiriyah | 14.1.01.11.0382 
Fak - Prodi 

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

 
 

 

SURATPERNYATAAN 

ARTIKEL SKRIPSI TAHUN 2018 

 

Yang bertanda tangandibawahini: 

Nama Lengkap : SYIFA’UL KHOIRIYAH 

NPM : 14.1.01.11.0382 

Telepun/HP  : 085736179315 

Alamat Surel (Email) :assyifa.aeropa47@gmail.com 

Judul  : Upaya Meningkatkan Kemampuan Motorik Kasar Melalui 

Permainan Tradisional Engklek Pada anak Kelompok B 

TK Kusuma Mulia Sidomulyo II  Kecamatan Puncu 

Kabupaten Kediri Tahun Pelajaran 2017/2018 

Fakultas – Program Studi  : FKIP-PG PAUD 

NamaPerguruan Tinggi : Universitas Nusantara PGRI Kediri 

Alamat PerguruanTinggi : Jl K.H Ahmad Dahlan No. 76 Telp.: (0354) 771503, 

771495 Kediri 

Denganinimenyatakanbahwa: 

a. artikelyangsayatulismerupakankaryasayapribadi(bersamatimpenulis)danbebas 

plagiarisme; 

b.  artikel telah diteliti dan disetujui untuk diterbitkan oleh Dosen Pembimbing I dan II. 

 

Demikiansuratpernyataaninisaya buatdengan sesungguhnya. Apabiladikemudianhari 

ditemukanketidaksesuaiandatadenganpernyataaninidanatauadatuntutandaripihaklain, 

sayabersedia bertanggungjawabdan diprosessesuaidenganketentuanyangberlaku. 
 
 
 
 

Mengetahui Kediri, 20 Juli 2018 

Pembimbing I 

 

 

 

Hanggara Budi Utomo, M.Pd,.M.Psi 
NIDN : 0720058503 

Pembimbing II 

 

 

 

Ayu Titis Rukmana Sari, M.Sn 
NIDN : 0719128803 

Penulis, 

 

 

 

Syifa’ul Khoiriyah 
NPM : 14.1.01.11.0382 



Artikel Skripsi 
Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Syifa’ul Khoiriyah | 14.1.01.11.0382 
Fak - Prodi 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 2|| 

 
 

UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN MOTORIK KASAR 
MELALUI PERMAINAN TRADISIONAL ENGKLEK PADA 
ANAK KELOMPOK B TK KUSUMA MULIA SIDOMULYO 
II KECAMATAN PUNCU KABUPATEN KEDIRI TAHUN 

PELAJARAN 2017/2018 
 

Syifa’ul Khoiriyah 
NPM: 14.1.01.11.0382 

  FKIP- PG PAUD 
Email : assyifa.aeropa47@gmail.com 
1. Hanggara Budi Utomo, M.Pd,. M.Psi 

2. Ayu Titis Rukmana Sari, M.Sn 
 

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI 
 
 

ABSTRAK 
SYIFA’UL KHOIRIYAH : Upaya Meningkatkan Kemampuan Motorik Kasar Melalui permainan 
Traisional Engklek Pada Anak Kelompok B TK Kusuma Mulia Sidomulyo II Kecamatan Puncu 
Kabupaten Kediri Tahun Pelajaran 2017/2018. Skripsi, PG-PAUD, FKIP UNP Kediri, 2018. 
 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah yang pertama anak belum mampu mengembangkan motorik 
kasar dalam aspek kelincahan dengan baik karena kegiatan pengembangan kurang bervariasi belum 
mampu menarik perhatian anak. Yang kedua, metode permainan yang digunakan guru belum 
bervariasi menggunakan permainan yang sama secar berulang-ulang tanpa menggunakan media yang 
berbeda sehingga anak tidak tertarik untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Alternatif 
pemecahan pada permasalahan diats adalah dengan cara menerapkan kegiatan permainan engklek. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan subyek 
penelitiannya adalah anak kelompok B TK Kusuma Mulia Sidomulyo II Kecamatan Puncu Kabupaten 
Kediri. Penelitian ini terdiri dari tiga siklus yang terdiri dari siklus I, siklus II, dan siklus III. Dalam 
setiap siklus terdiri dari empat tahapan  yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. 
Adapun tehnik penilaiannya menggunakan penilaian unjuk kerja. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa pada siklus I sebanyak 45% atau 9 anak dari 20 anak yang hadir telah memenuhi kriteria 
ketuntasan. pada siklus II, hasil yang didapat meningkat menjadi 70% dari 20 anak yang hadir, 
sedangkan siklus III, persentasenya meningkat 10% dari siklus sebelumnya menjadi 80% dari 20 anak 
memenuhi kriteria ketuntasan. Kesimpulan penelitian ini adalah melalui permainan tradisional engklek 
dapat meningkatkan kemampuan motorik kasar dalam aspek kelincahan pada anak kelompok B TK 
Kusuma Mulia Sidomulyo II Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri Tahun Pelajaran 2017/2018. 

 
 
KATA KUNCI  : motorik kasar, permainan tradisional engklek, anak
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I. PENDAHULUAN 

Menurut Sofia Hartati (2005: 

1) berpendapat bahwa anak usia dini 

adalah individu yang sedang 

menjalani proses perkembangan 

dengan pesat dan sangat penting bagi 

kehidupan selanjutnya. Pendidikan 

bagi mereka merupakan hal yang 

penting untuk memberikan stimulasi 

yang tepat sesuai dengan kebutuhan 

dan karakteristik mereka pada masa 

itu. Jadi pendidikan bagi anak usia 

dini diperlukan untuk mendampingi 

proses perkembangan itu agar dapat 

berkembang secara optimal 

Pada masa ini merupakan masa 

awal pengembangan kemampuan fisik, 

kognitif, bahasa,sosial emosional, 

konsep diri, disiplin, kemandirian, 

seni, moral, dan nilai-nilai Agama 

Depdiknas, (2007: 1) 

Karakteristik perkembangan 

anak usia dini adalah tentang 

perkembangan motorik kasar salah 

satunya. Menurut Sujiono (2012: 

1.13) motorik kasar adalah 

kemampuan yang membutuhkan 

koordinasi sebagian besar bagian 

tubuh anak.Oleh karena itu, biasanya 

memerlukan tenaga karena dilakukan 

oleh otot-otot yang lebih 

besar.Gerakan motorik kasar 

melibatkan aktivitas otot tangan, 

kaki, dan seluruh tubuh 

anak.Gerakan ini membutuhkan 

kematangan dalam 

koordinasi.Berbagai gerakan motorik 

kasar yang dicapai anak tentu sangat 

berguna bagi kehidupannya kelak.  

Menurut Hadist (dalam Sujiono, 

dkk., 2012: 1.13) untuk merangsang 

motorik kasar anak dapat dilakukan 

dengan melatih anak untuk meloncat, 

memanjat, berlari, berjinjit, berdiri di 

atas satu kaki, berjalan di titian dan 

sebagainya. 

Menurut Sujiono (2012: 8.14) 

salah satu upaya pengembangan 

motorik kasar pada anak dapat 

dilakukan setidaknya melalui 3 jenis 

kegiatan bermain, yaitu latihan, 

bermain simbolik, dan perlombaan 

dengan aturan. Dengan bermain 

peserta didik dapat mengembangkan 

keterampilan fisik yang berguna bagi 

proses belajar pada tingkat yang 

lebih tinggi. Bermain adalah kegiatan 

yang dilakukan atas dasar suatu 

kesenangan dan tanpa 

mempertimbangkan hasil 

akhir.Kegiatan tersebut dilakukan 

secara suka rela, tanpa paksaan atau 

tekanan dari pihak luar.Bermain 

sangat penting bagi anak, penting 

bagi pertumbuhan dan 

perkembangan anak. Menurut 

Montolalu (2012: 1.3) Bermain 

memberikan kesempatan pada anak 

untuk mengembangkan potensi-

potensi yang ada pada diri anak, 



Artikel Skripsi 
Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Syifa’ul Khoiriyah | 14.1.01.11.0382 
Fak - Prodi 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 4|| 

 

bermain juga memberi peluang bagi 

anak untuk berkembang seutuhnya, 

baik fisik, intelektual bahasa, dan 

perilaku.  

Berdasarkan pengamatan yang 

dilakukan peneliti, menunjukkan 

bahwa hasil belajar perkembangan 

motorik kasar dalam aspek 

kelincahan pada anak kelompok B 

TK Kusuma Mulia Sidomulyo II 

Kecamatan Puncu Kabupaten kediri 

masih rendah. ini dibuktikan dengan 

hasil observasi selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung yakni 2 

anak mendapat mendapat bintang 

empat (), 3 anak mendapat 

bintang 3 (), 7 anak mendapat 

bintang 2 () dan 8 anak mendapat 

bintang 2 ().  

Pengembangan motorik kasar 

dalam aspek kelincahan pada peserta 

didik mengalami kejenuhan. Ada 

beberapa faktor yang menyebabkan 

kejenuhan, diantaranya kurang 

bervariasinya model pembelajaran 

melalui permainan, karena dalam 

proses pembelajaran guru terlalu 

sering memberikan tugas kepada 

anak berupa LKA, lari keliling 

halaman dan berjalan diatas papan 

titian. Selama ini metode permainan 

dalam pembelajaran motorik kasar  

yang digunakan guru hanya lari 

bendera, lari estafet. 

Ketidaktertarikan anak dalam 

pembelajaran ditunjukkan oleh 

perilaku mereka. Beberapa anak ada 

yang bermain balok, bermain pasir, 

mengobrol dengan temannya tidak 

memperhatikan pembelajaran dan 

penjelasan dari guru untuk itu 

dibutuhkan permainan baru dalam 

meningkatkan kemampuan motorik 

kasar anak yaitu dengan 

menggunakan permainan engklek. 

Perlu kita tahu di era globalisasi ini 

permainan tradisional khususnya 

engklek sudah jarang dimainkan oleh 

anak, anak lebih suka main 

gadget.Sehingga munculah ide-ide 

kreatif dengan menggabungkan 

permainan tradisional dengan 

pembelajaran anak. 

Salah satu upaya untuk 

meningkatkan kemampuan motorik 

kasar anak yaitu dengan 

menggunakan permainan engklek 

sebagai media yang di persiapkan 

dengan matang sehingga anak 

tertarik mengikuti kegiatan 

pembelajaran. Dengan permainan 

engklek diharapkan dapat 

meningkatkan minat dan hasil belajar 

sesuai dengan kriteria ketuntasan 

yang telah ditetapkan. 

Menurut Rahyubi (2012: 222) 

motorik kasar adalah gerakan tubuh 

yang menggunakan otot-otot besar 
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atau sebagian besar otot yang ada 

dalam tubuh maupun seluruh 

anggota tubuh sebagian dasar utama 

gerakannya yang dipengaruhi oleh 

kematangan diri. Permainan engklek 

merupakan permainan tradisional 

lompat-lompatan pada bidang datar 

yang digambar diatas tanah, dengan 

membuat gambar kotak-kotak 

kemudian melompat dengan satu 

kaki dari kotak-kotak kemudian 

melompat dengan satu kaki dari 

kotak satu kekotak berikutnya 

Lindawati (dalam Ardini dan 

Lestariningrum, 2018:60). 

 

II. METODE 

Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang 

digunakan yaitu Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) desain yang digunakan 

mengacu pada rancangan model 

Kemmis & Mc Taggart (dalam 

Sukardi 2013: 8). 

Waktu dan Tempat Penelitian 

Pelaksanaan penelitian 

tindakan kelas ini bertempat di TK 

Kusuma Mulia Sidomulyo II. Waktu 

penelitian dimulai dari izin penelitian 

sampai dengan pelaporan. Adapun 

jadwal penelitian ini dimulai pada 

bulan April 2018. 

Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah 

anak kelompok B Sekolah TK 

Kusuma Mulia Sidomulyo II 

Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri 

Tahun Pelajaran 2017/2018 dengan 

jumlah 20 anak dengan rentang usia 

5-6 tahun. Terdiri dari 10 anak laki-

laki dan 10 anak perempuan. 

Kemampuan motorik kasar anak 

dalam aspek kelincahan yang dapat 

meningkat dengan baik hanya 5 

anak, sehingga peneliti memilih anak 

kelompok B.  

Prosedur Penelitian 

Penelitian ini menggunakan 

rancangan Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK). Penelitian in menggunakan 

desain Kemmis dan Mc Taggart 

(dalam Sukardi 2013:8). Penelitian 

tindakan kelas ini dilakukan secara 

kolaboratif yaitu penelilti 

bekerjasama dengan guru dalam 

perencanaan, tindakan, obeservasi 

dan refleksi pembelajaran, Sukardi 

(2013 : 9). Penelitian ini dilakukan 

dalam 3 siklus, setiap siklusnya 

terdiri dari perencanaan, 

pelaksanaan, pengamatan, dan 

refleksi. Refleksi ini digunakan 

untuk menentukan perencanaan pada 

siklus berikutnya.  

Instrumen Pengumpulan Data 

Jenis data yang diperlukan 

adalah data tentang kemampuan 
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motorik kasar pada anak kelompok B 

TK Kusuma Mulia Sidomulyo II 

Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri, 

Data tentang pelaksanaan 

pembelajaran pada saat tahap 

tindakan dari peneliti tindakan kelas 

dilaksanakan. Tehnik pengumpulan 

data pada penelitian ini yaitu tehnik 

Unjuk Kerja menggunakan 

instrumen pedoman/ rubik unjuk 

kerja. 

Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data untuk 

menguji hipotesisi tindakan dalam 

penelitizn ini adalah tehnik deskriptif 

kuantitatif dengan membandingkan 

ketuntasan belajar (presentase yang 

mendapat bintang 3 dan bintang 4) 

antara waktu seblum dilakukan 

tindakan, tindakan siklus I, tindakan 

siklus II dan tindakan siklus III. 

Indikator Keberhasilan 

Kriteria keberhasilan tindakan 

adalah terjadinya kenaikan 

ketuntasan belajar (setelah tindakan 

siklus III ketuntasan belajar 

mencapai sekurang-kurangnya 75%). 

 

III. HASIL DAN SIMPULAN 

A. Hasil 

Siklus I 

Dari hasil analisis perhitungan 

kemampuan motorik kasar dalam 

aspek kelincahan pada siklus I masih 

pada kategiri kurang meningkat yaitu 

dengan persentas ketuntasan belajar 

sebesar 45%, kurang dari kriteria 

ketuntasan minimal yang ditetapka 

yaitu sebesar 75%,Hal ini 

dikarenakan sebagian anak baru 

mengetahui permainan engklek 

sehingga anak masih bingung cara 

permainannya dan anak masih perlu 

berulang-ulang untuk memahaminya. 

Hasil siklus I ini kurang maksimal 

sehingga harus dilakukan tindakan 

siklus II. 

Siklus II 

Dari analisis perhitungan 

kemampuan motorik kasar dalam 

aspek kelincahan pada siklus II 

masih pada kategori meningkat yaitu 

dengan ketuntasan belajar sebesar 

70%, namn masih kurang dari 

kriteria ketuntasan minimal yang 

ditetapkan yaitu sebesar 75%, hal ini 

dikarenakan anak mulai memahami 

permainan engklek yang digunakan 

guru. Anak masih perlu berulang-

ulang untuk memahami permainan 

engklek.Dalam melaksanakan 

kegiatan permainan engklek anak-

anak masih meminta bantuan kepada 

guru urutan melompat selanjutnya 

namun tidak semua anak. 

Siklus III 

Berdasarkan hasil analisis 

perhitungan kemampuan motorik 
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kasar pada siklus III berada pada 

kategori meningkat yaitu dengan 

persentase ketuntasan belajar 

kemampuan motorik kasar dalam 

aspek kelincahan anak sebesar 80%, 

lebih dari kriteria ketuntasan 

minimal yang telah ditetapkan yaitu 

sebesar 75%. Anak sangat antusias 

dan senang melaksanakan kegiatan 

pembelajaran melalui permainan  

tradisional engklek dan anak sudah 

memahami apa yang telah 

disampaikan guru hanya sedikit anak 

yang membutuhkan bimbingan guru. 

Tabel 1 

Hasil penilaian kemampuan motorik 

kasar melalui permainan tradisional 

engklek pada anak kelompok B 

 

Adapun kenaikan persentase 

kemampuan motorik kasar dalam 

aspek kelincahan dari pra tindakan 

sampai setelah dilakukan tindakan 

siklus III dapat dilihat pada gambar 1 

berikut ini: 

Gambar 1 Ketuntasan belajar pada 

tahap pratindakan, siklus I, siklus II 

dan siklus III 

 

B. Simpulan 

Dengan demikian dapat 

disimpulkan melalui permainan 

tradisional engklek dapat 

meningkatkan kemampuan motorik 

kasar pada anak kelompok B TK 

Kusuma Mulia Sidomulyo II 

Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri 

Tahun Pelajaran 2017/2018 dapat 

diterima. 
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