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ABSTRAK 

 

Emilasari, Siti Mutmainnah 2019 Penggunaan Permainan 

Engkleng untuk Mengembangkan Kemampuan 

Motorik Kasar Pada Anak Usia Dini (Studi Kasus 

di TK Busthanul Athfal Desa Kalikuning 

Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan). Skripsi. 

Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini 

Jurusan Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Ponorogo.Pembimbing Mukhlison Effendi, 

M.Ag. 

Kata Kunci: Bermain dan Permainan, Permainan 

Tradisional, Permainan Engkleng, Motorik 

Kasar, Anak Usia Dini 

Permainan menjadi bagian kehidupan manusia yang 

tak terpisahkan. Dari anak kecil hingga dewasa mereka 

selalu bermain. Baik itu disadari ataupun tidak. Hal ini 

menandakan bahwa permainan menempati posisi yang 

cukup penting dalam siklus hidup manusia. Permainan 

tradisional anak merupakan pendidikan dalam kemasan 

permainan yang memiliki nilai-nilai penting bagi 

perkembangan anak. Baik motorik maupun psikologis anak. 

Engkleng merupakan permainan anak tradisional yang 

sangat populer. Permainan ini dapat ditemukan di berbagai 

wilayah di Indonesia. Engkleng sangat mudah dimainkan. 

Permainan ini dapat dimainkan di pelataran tanah,semen 

atau aspal. Permainan engkleng dipilih karena semua orang 

mengetahui tentang engkleng selain untuk mengembangkan 

motorik kasar anak engkleng juga bisa untuk 

mengembangkan psikologis anak selain itu permainan 

engkleng juga bermanfaat untuk mengasah kemampuan 

bersosialisasi dengan orang lain, mengembangkan 

kecerdasan logika, dan membuat anak lebih menjadi kreatif. 
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Penelitian ini dilakukan di TK Busthanul Athfal 03 Desa 

Kalikuning Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) 

Bagaimana langkah-langkah permainan engkleng untuk 

mengembangkan kemampuan motorik kasar pada anak usia 

dini di TK Busthanul Athfal 03 Desa Kalikuning Kecamatan 

Tulakan Kabupaten Pacitan. (2) Apa saja faktor penghambat 

dan pendukung penggunaan permainan engkleng untuk 

mengembangkan kemampuan motorik kasar pada anak usia 

dini di TK Busthanul Athfal 03 Desa Kalikuning Kecamatan 

Tulakan Kabupaten Pacitan. 

 Untuk menjawab pertanyaan diatas, penulis 

melakukan penelitian di TK Busthanul Athfal 03  

Kalikuning Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian 

studi kasus. Pengumpulan data dari penelitian ini 

menggunakan teknik observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Sedangkan teknik analisa data meliputi 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 

(1) Langkah-langkah penggunaan permainan engkleng 

untuk mengembangkan motorik kasar pada anak usia dini 

dilakukan dengan langkah diantaranya yaitu di sekolah oleh 

guru dengan menggunakan gambar berwarna dan 

ditampilkan sebuah video tentang permainan engkleng, 

melakukan permainan engkleng di luar kelas agar anak 

bergerak secara leluasa dan terakhir membuat permainan 

engkleng tersebut sekreatif mungkin dan bervariasi. (2) a. 

Faktor pendukung: Faktor dari orang tua, faktor dari 

lingkungan anak. b. Faktor penghambat: Faktor kesehatan 

anak, faktor alat permainan yang digunakan anak harus 

semenarik mungkin dan bervariasi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Indonesia adalah negeri dengan kekayaan budaya 

yang tidak dapat dicari tandingannya di belahan bumi 

mana pun. Satu lagi bentuk kekayaan budaya bangsa 

Indonesia yang sedemikian kaya dan tidak dimiliki 

bangsa-bangsa lain adalah permainan tradisional. Ya, 

negeri ini memiliki ribuan permainan tradisional, 

termasuk mainan dan tembang-tembang dolanan anak. 

Selain sebagai warisan luhur yang membuat bangsa ini 

begitu kaya dengan ragam budaya, permainan 

tradisional juga sarat manfaat. Jauh sebelum teori 

pendidikan modern lahir dan mengupas pentingnya 

aktivitas bermain serta mainan edukatif bagi 

perkembangan anak, leluhur bangsa ini telah begitu arif 

memahami kebutuhan anak-anak akan permainan. Jauh 

sebelum Prof. Howard Gardner memperkenalkan teori 

kecerdasan majemuk atau dienal pula sebagian teori 

multiple intelligence, leluhur bangsa ini telah 

sedemikian mengerti betapa ada sejumlah aspek atau 

1 
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potensi dalam diri anak yang harus dikembangkan 

secara optimal.
1
 

Bukti kearifan dan pengertian generasi terdahulu 

terhadap kebutuhan anak-anak akan permainan sekaligus 

media pembelajaran untuk mengoptimalkan berbagai 

potensi kecerdasan dalam diri mereka terlihat nyata pada 

beragam permainan tradisional yang tercipta. Faktanya, 

jika ditelisik secara mendalam, beragam permainan 

tradisional memang mampu menjadi media untuk 

mengoptimalkan berbagai jens kecerdasan anak seperti 

kecerdasan kognitif, kecerdasan sosial, kecerdasan 

muskal, kecerdasan kinestetik, kecerdasan naturalis, 

kecerdasan linguistic, kecerdasan spiritual, hingga 

mengajarkan berbagai nilai positif dan menyehatkan 

badan. Sayangnya, permainan tradisional yang sarat 

manfaat serta umumnya tidak berbiaya dan 

mempresentasikan kearifan lokal ini kini telah berada di 

ambang kepunahan,tergerus oleh arus zaman. Permainan 

modern yang berbasis teknologi telah menjauhkan anak-

anak dari budaya bangsanya. Karakteristik yang melekat 

pada permainan modern juga telah menyemai berbagai 

                                                           
1
Murtafi’atun,Kumpulan Permainan Tradisional Nusantara 

(Yogyakarta: e-klik media, 2018), 31-32 
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karakter yang tidak semestinya melekat pada diri anak-

anak, seperti individualistis, egois, dan tidak tumbuhnya 

kepekaan sosial. 

Sebelum permainan tradisonal yang merupakan 

warisan luhur budaya bangsa ini benar-benar punah 

seluruhnya, berbagai upaya untuk melestarikannya 

menjadi sangat penting untuk dilakukan. Bukan sekedar 

demi menjunjung tinggi dan menghormati sebuah 

warisan yang sangat berharga, melainkan juga agar 

anak-anak bangsa ini tetap dapat memetik manfaatnya. 

Jika permainan tradisional tidak ada lagi, anak-anak pun 

tidak mungkin dapat merasakan manfaatnya yang 

sungguh dahsyat bagi perkembangan mereka. Oleh 

karena itu, menjadi kewajiban setiap warga bangsa ini, 

orang tua, guru, dan elemen masyarakat lainnya untuk 

terlibat dalam berbagai upaya untuk melestarikan 

permainan tradisional demi lestarinya sebuah warisan 

yang tiada ternilai harganya. Juga, demi terciptanya 

generasi bangsa yang unggul karena seluruh potensinya 

dapat berkembang secara optimal melalui permainan 

tradisional sebagai media pembelajaran.
2
 

                                                           
2
Keen, Achroni, Mengoptimalkan Tumbuh Kembang Anak 

melalui Permainan Tradisional ( Yogyakarta: Javalitera,2012), 7-8 
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Pada saat ini permainan atau yang biasa disebut 

sebagai game merupakan suatu hal yang tidak bisa 

dihindari dari kehidupan setiap orang, karena hampir 

setiap orang memiliki aplikasi-aplikasi permainan di alat 

elektroniknya baik itu handphone ataupun sejenis pc 

atau laptop. Kesan modern pada permainan digital tidak 

hanya melekat pada peralatan yang digunakan saat 

bermain, tetapi juga bagaimana cara memainkannya. 

Permainan digital dimainkan di dalam ruangan yang 

nyaman karena pada umumnya ber AC misalnya di 

tempat bermain seperti timezone atau di warnet. Hal ini 

tentu saja berbeda dengan permianan tradisional yang 

pada umumnya dimainkan di lapangan atau di halaman, 

kadang saat bermain anak kepanasan apalagi kalau 

bermainnya di waktu siang ketika matahari masih terik. 

Saat bermain, anak-anak berlari-larian, melompat-

lompat, atau melempar sehingga kadang bajunya basah 

karena keringat.
3
 

Permainan menjadi bagian kehidupan manusia 

yang tak terpisahkan. Dari anak kecil hingga dewasa 

mereka selalu bermain. Baik itu disadari ataupun tidak. 

                                                           
3
http://thomfilezone.blogspot.com/2014/06/permainan-modern-

vs-permainan.html 

http://thomfilezone.blogspot.com/2014/06/permainan-modern-vs-permainan.html
http://thomfilezone.blogspot.com/2014/06/permainan-modern-vs-permainan.html
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Hal ini menandakan bahwa permainan menempati posisi 

yang cukup penting dalam siklus hidup manusia. 

Permainan tradisional anak merupakan pendidikan 

dalam kemasan permainan yang memilki nilai-nilai 

penting bagi perkembangan anak. Baik motorik maupun 

psikologis anak.Bila anak mendapat kesempatan untuk 

melakukan kegiatan yang banyak melibatkan gerakan-

gerakan tubuh, akan membuat tubuh anak menjadi sehat. 

Otot-otot tubuh akan tumbuh dan menjadi kuat. Selain 

itu anggota tubuh mendapat kesempatan untuk 

digerakkan. Anak juga dapat menyalurkan tenaga 

(energi) yang berlebihan sehingga ia tidak merasa 

gelisah. Kalau anak harus duduk diam berjam-jam 

lamanya, ia akan merasa bosan, tidak nyaman dan 

tertekan. Hal ini bisa diamati terutama pada anak usia 

prasekolah yang memang pada umumnya aktif, banyak 

gerak dan rentang perhatiannya masih terbatas. Dengan 

demikian, guru perlu bersikap bijaksana untuk tidak 

menuntut anak terlalu lama duduk diam melakukan 

tugas tertentu. Sebaiknya guru secara kreatif merancang 

variasi kegiatan di luar kelas yang tidak membosankan 

bagi anak.
4
 Ada begitu banyak permainan tradisional 

                                                           
4
Mayke S.Tedjasaputra,Bermain,Mainan,dan Permainan (Jakarta 
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yang terdapat di Jawa. Zaini Alif salah seorang peneliti 

permainan tradisional mengatakan ada sekitar 212 

permainan tradisional di Indonesia. Permainan engkleng 

merupakan permainan tradisional yang paling banyak 

dikenal oleh anak. Paling bervariasi dan banyak polanya. 

Beberapa sebutan untuk engkleng, diberbagai daerah 

berbeda, misalnya seperti sondah mandah, piccek baju, 

ingkling, sudhhamandha, taplak, dan lain-lain.
5
 

Berangkat dari latar belakang di atas maka 

peneliti tertarik untuk mengajukan skripsi dengan judul 

“ PENGGUNAAN PERMAINAN ENGKLENG 

UNTUK MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN 

MOTORIK KASAR PADA ANAK USIA DINI ( Studi 

kasus di TK Busthanul Athfal 03 Desa Kalikuning 

Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan )” sebagai tugas 

akhir dibangku kuliah jurusan Tarbiyah IAIN Ponorogo. 

 

B. Fokus Penelitian 

Dari skripsi di atas maka peneliti berfokus pada 

PENGGUNAAN PERMAINAN ENGKLENG UNTUK 

MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN MOTORIK 
                                                                                                                     
: PT Grasindo,2005),39. 

5
https://journal.uny.ac.id/index.php/jpka/article/view/1290?_e_pi

_=7%2CPAGE_ID10%2C9462774644 

https://journal.uny.ac.id/index.php/jpka/article/view/1290?_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2C9462774644
https://journal.uny.ac.id/index.php/jpka/article/view/1290?_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2C9462774644
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KASAR PADA ANAK USIA DINI (Studi Kasus di TK 

Busthanul Athfal 03 Desa Kalikuning Kecamatan 

Tulakan Kabupaten Pacitan). 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana langkah-langkah permainan engkleng 

untuk mengembangkan kemampuan motorik kasar 

pada anak usia dini di TK Busthanul Athfal 03 Desa 

Kalikuning Kecamatan Tulakan Kabupaten pacitan? 

2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung 

penggunaan permainan engkleng untuk 

mengembangkan kemampuan motorik kasar pada 

anak usia dini di TK Busthanul Athfal 03 Desa 

Kalikuning Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan? 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui langkah-langkah permainan 

engkleng untuk mengembangkan kemampuan 

motorik kasar pada anak usia dini di TK Busthanul 

Athfal 03 Desa Kalikuning Kecamatan Tulakan 

Kabupaten Pacitan. 

2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan 

pendukung penggunaan permainan engkleng untuk 
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mengembangkan kemampuan motorik kasar pada 

anak usia dini di TK Busthanul Athfal 03 Desa 

Kalikuning Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis : 

 Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai acuan guru dalam mendidik anak 

usia dini, serta menambah wawasan dan 

pengetahuan yang berkaitan dengan permainan 

tradisional, budaya lokal, dan pendidikan anak usia 

dini. 

2. Manfaat Praktis : 

a. Bagi Peneliti 

Dengan hasil penelitian ini, diharapkan 

dapat memberikan pengalaman dan 

pengetahuan bagi penulis dan sekaligus menjadi 

bekal ketika terjun langsung dalam mendidik 

anak-anak usia dini. 

b. Bagi guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi masukan bagi guru dan sebagai acuan 

dalam memberikan bimbingan, pembelajaran 
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dan pendidikan kepada anak usia dini serta 

menjadi pertimbangan bahwa guru memilki 

peran yang sangat penting dalam mengenalkan 

permainan tradisional engkleng kepada anak. 

c. Bagi masyarakat 

Dapat memberi motivasi sekaligus 

pengetahuan kepada masyarakat bagaimana 

pentingnya mengenalkan permainan tradisional 

pada anak usia dini, karena lingkungan juga 

berpengaruh dalam membentuk kepribadian 

anak.   

 

F. Sistematika Pembahasan 

 Untuk mempermudah dalam memahami skripsi ini, 

maka penulis akan mengelompokkan menjadi 6 (enam) 

bab ini terbagi menjadi beberapa sub bab yaitu semua 

menjadi satu rangkaian pembahasan yang sistematik 

yang berkaitan antara satu dengan yang lain. 

BAB I Pendahuluan, berisi pendahuluan yang 

menggambarkan secara umum kajian ini, yang isinya 

terdiri dari latar belakang masalah, fokus peneltian, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan 
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sistematika pembahasan dengan demikian merupakan 

pengantar peneltian ini. 

BAB II Telaah Hasil Penelitian Terdahulu Dan 

Kajian Teori, sebagai landasan teori penulis tempatkan 

pada bab dua, yang mengkaji tentang perkembangan 

teori-teori yang melandasi dan mendukung penelitian. 

Teori-teori yang dikaji dalam penelitian ini adalah teori-

teori permainan tradisional, permainan engkleng, 

motorik kasar. 

BAB III Metode Penelitian, adapun dalam bab 

ini akan menguraikan mengenai metode penelitian yang 

digunakan oleh penulis, yaitu pendekatan dan jenis 

penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, teknik 

pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekkan 

keabsahan temuan, dan yang terakhir tahapan-tahapan 

penelitian. 

BAB IV Temuan Penelitian, adapun dalam bab 

ini menguraikan gambaran umum lokasi penelitian dan 

dekripsi data. Deskripsi data berbicara mengenai 

penggunaan permainan engkleng untuk mengembangkan 

kemampuan motorik kasar pada anak usia dini. 

BAB V Pembahasan, bab ini merupakan hasil 

pembahasan fakta dilapangan yang terdiri dari 
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penggunaan permainan engkleng untuk mengembangkan 

kemampuan motorik kasar pada anak usia dini. 

BAB VI Penutup, bab ini merupakan bab 

terakhir penelitian lapangan yang berisi tentang 

kesimpulan sebagai jawaban dari pokok permasalahan 

dan saran-saran dari penulis. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULUDAN 

KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

1. Iswinarti berjudul “Nilai-Nilai Permainan 

Tradisional Engkleng Pada Anak Sekolah Dasar“, 

mengatakan bahwa permainan tradisional engkleng 

merupakan permainan yang mempunyai prosedur 

dan bentuk permainan yang bervariasi, kompleks dan 

paling dikenal oleh anak dibandingkan dengan 

permainan tradisional lainnya dan diduga 

mempunyai nilai terapiutik tinggi. Nilai terapiutik 

merupakan nilai yang terkandung dalam permainan 

yang mempunyai manfaat dalam membantu 

mengatasi permasalahan anak. 

Adapun perbedaan dari penelitian ini adalah 

penelitian di atas menjelaskan tentang manfaat nilai 

terapiutik yang terkandung dalam permainan 

tradisional engkleng, sedangkan peneliti lebih fokus 

tentang manfaat permainan tradisional engkleng 

untuk mengembangkan kemampuan motorik kasar 

pada anak usia dini. 

12 
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2. Titik Sulih Purwanti berjudul “Pelaksanaan 

Permainan Tradisional Dalam Mendukung 

Perkembangan Perilaku Sosial Anak Usia Dini Di 

Kelompok Bermain (KB) Alam Uswatun Khasanah, 

Krongahan, Gamping, Sleman”, mengatakan bahwa 

kegiatan bermain dan permainan sebagai sesuatu 

yang dilakukan menggunakan alat atau tanpa alat 

yang menghasilkan pengertian, memberikan 

informasi, memberikan kesenangan, dan 

mengembangkan imajinasi anak, sekaligus sebagai 

sarana pembentukan sosial agar anak mengenal dan 

menghargai masyarakatnya. 

Adapun yang membedakan penelitian ini adalah 

penelitian diatas membahas tentang peran permainan 

engkleng yang secara khusus dilakukan untuk 

mengembangkan perilaku sosial anak, sedangkan 

peneliti mengkhususkan penggunaan permainan 

engkleng untuk mengembangkan kemampuan 

motorik kasar. 

3. Gian prantoro “Pengaruh Penggunaan Permainan 

Tradisional Bakiak Dan Engkleng Terhadap 

Peningkatan Ketrampilan Sosial Anak Usia 

Dini.Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta Yahun 



 

 

2015”. Pada skripsinya memaparkan bahwa mainan 

modern selain berbiaya tinggi, juga rentan terhadap 

masalah. Selain itu mainan modern seperto video 

game dan game watch lebih banyak bermain statis. 

Anak lebih banyak bermain sendiri sehingga sering 

membuat mereka tidak peduli dengan lingkungan 

sekitar, akibatnya aspek sosial anak kurang bahkan 

tidak berkembang. 

Adapun yang membedakan penelitian ini adalah 

penelitian diatas membahas tentang penggunaan 

permainan tradisional untuk meningkatkan 

ketrampilan sosial anak dan cara bersosialisasi 

dengan sekitar, sedangkan peneliti ingin 

memaparkan tentang langkah-langkah, kendala dan 

hambatan dalam mengenalkan permainan tradisional 

engkleng. 

 

B. Kajian Teori 

1. Bermain dan Permainan 

Bermain atau play didefinisikan sebagai 

kegiatan yang menyenangkan namun memberikan 

manfaat yang besar bagi perkembangan anak. Bermain 

bagi anak adalah bekerja bagi orang dewasa dengan 
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bermain, anak akan belajar tentang dunia di 

sekelilingnya, menggali lingkungannya, dan 

mengekspresikan emosinya. Bermain menyediakan 

suasana yang menyenangkan dan rileks sehingga anak 

dapat belajar memecahkan berbagai problem. 

Pengalaman memecahkan masalah dalam bermain 

dapat ditransformasikan ke probelm-problem yang 

lebih kompleks dalam dunia nyata. Pada anak-anak, 

bermain merupakan kontributor kunci terhadap 

berbagai aspek perkembangan, meliputi ketrampilan 

sosial dan kemampuan untuk terlibat dalam suatu 

aktifitas. 

Bermain merupakan aktivitas primer dan 

menggembirakan dengan ciri-ciri yang bersifat 

sukarela, menarik, bebas dari batasan waktu, dapat 

berimprovisasi, dan ketika sudah melakukan kegiatan 

tersebut ingin mengulanginya lagi, Eberle 

menggambarkan rangkaian proses bermain seperti 

lingkaran roda yang meliputi enam tahap, yaitu : 

a. Anticipation (menunggu dengan penuh harap apa 

yang akan terjadi, agak cemas, mungkin karena 

menunggu sesuatu yang agak tidak pasti 

meskipun resikonyatidak akan besar dan bahkan 



 

 

menyenangkan). Keadaan ini akan membawa 

pada tahap berikutnya yaitu, 

b. Surprise (sesuatu yang mengejutkan, sebuah 

penemuan baru, sensasi atau ide baru, ataupun 

pandangan baru). Hal ini akan menghasilkan, 

c. Pleasure (perasaan yang menyenangkan). 

Berikutnya akan diperoleh, 

d. Understanding (memperoleh pengetahuan baru, 

menyatukan konsep tentang perbedaan dan 

pemisahan, mengumpulkan ide-ide baru yang 

sebelumnya asing). Pemahaman ini akan 

menghasilkan, 

e. Strength (menguasai sebuah kemampuan yang 

datang dari pengalaman dan pemahaman, 

pemberdayaan melalui keberhasilan terhindar dari 

pengalaman yang menakutkan, tahu lebih banyak 

tentang bagaimana dunia kerja mereka). Akhirnya 

akan menghasilkan, 

f. Poise (longgar, puas, tenang, dan perasaan 

seimbang dalam kehidupan). 

Bermain dapat dikategorikan menjadi beberapa 

jenis. Santrockmengemukakan jenis-jenis kegiatan 

yang termasuk dalam bermain meliputi : 
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1) Permainan sensorimotor, yaitu perilaku yang 

diperlihatkan oleh bayi untuk memperoleh 

kenikmatan dari melatih perkembangan (skema) 

sensorimotor mereka. 

2) Permainan pura-pura atau simbolis, yaitu 

permainan yang terjadi ketika anak 

mentransformasikan lingkungan fisik ke dala 

suatu simbol, 

3) Permainan sosial, permainan yang melibatkan 

interaksi sosial dengan teman-teman sebaya. 

4) Permainan konstruktif, yaitu permainan yang 

mengkombinasikan kegiatan sensorimotor atau 

praktis yang berulang dengan representasi 

gagasan-gagasan simbolis. Permainan konstruktif 

terjadi ketika anak-anak melibatkan diri dalam 

suatu kreasi atau kontruksi suatu produk atau 

suatu pemecahan masalah ciptaan sendiri. 

5) Games, yaitu kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

untuk memperoleh kenikmatan yang melibatkan 

aturan dan seringkali dilakukan dalam bentuk 

kompetisi dengan satu atau lebih orang. 

6) Permainan tradisional
6
 

                                                           
6
Ahmad Susanto, Pendidikan Anak Usia dini Konsep dan Teori 

(Jakarta: Sinar grafika offset,2017), 97. 



 

 

2. Permainan Tradisional 

Permainan tradisional sebagai permainan yang 

telah diturunkan dari satu generasi ke generasi 

berikutnya dengan permainan tersebut mengandung 

nilai baik, positif, bernilai dan diinginkan. Ada 

konsensus bahwa permainan tradisional merujuk pada 

aktifitas-aktifitas seperti engkleng, permainan 

kelereng, lompat tali, permainan karet, dan 

sebagainya. Demikian juga beberapa permainan 

seperti lelucon praktis, ritus iniasi, pemberian nama 

julukan, dan sebagainya juga merupakan permainan 

tradisonal selama permainan tersebut memiliki sejarah 

yang panjang dan terdokumentasi. 

Eichberg mengemukakan tentang persamaan 

dan perbedaan antara permainan tradisional dengan 

olah raga. Perbedaan yang mendasar adalah bahwa 

pada permainan tradisional aturan yang lebih fleksibel 

atau bisa berubah sesuai dengan kebutuhan jaman, 

sedangkan pada olahraga meskipun aturan bisa 

berubah tetapi membutuhkan kesepakatan yang luas 

dalam penerapannya. Persamaan permainan 

tradisional dan olahraga adalah adanya manfaat untuk 

perkembangan anak. Eichberg dan Chileshe 
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merekomendasikan permainan tradisional dan 

olahraga dapat diberikan bersama-sama untuk 

memberi intervensi terhadap perkembangan anak. 

Pengertian permainan tradisional juga 

dikemukakan oleh Akbari yaitu permainan yang 

mempunyai sejarah di daerah atau budaya tertentu 

yang didalamnya mempunyai nilai-nilai kemanusiaan 

dan tidak merupakan hasil dari industrialisasi. Definisi 

yang senada juga dikemukakan oleh Parlebas bahwa 

permainan tradisional merupakan hasil kreatif dari 

budaya dan sejarah yang mempunyai unsur 

kesenangan namun merefleksikan nilai-nilai sosial 

yang mendalam sehingga anak akan belajar 

berkomunikasi dengan lingkungannya. 

Permainan anak tradisional merupakan 

permainan yang mengandung wisdom, memberikan 

manfaat untuk perkembangan anak, merupakan 

kekayaan budaya bangsa, dan refleksi budaya dan 

tumbuh kembang anak. Permainan tradisional juga 

merupakan permainan yang mengandung nilai-nilai 

budaya yang dapat menjadi pemberi identitas bagi 

sebuah budaya lokal sehngga dapat menjadi lokal 

wisdom bagi sebuah budaya. 



 

 

 Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan 

bahwa permainan tradisional adalah permainan yang 

diwariskan, mengandung nilai-nilai kebaikan, dan 

bermanfaat bagi tumbuh kembang anak. Permainan 

tradisional merupakan permainan dengan aturan dan 

dimainkan oleh lebih dari satu orang. Tahapan usia 

yang sesuai untuk memainkan permainan ini adalah 

anak usia sekolah.
7
 

 

3. Permainan Engkleng 

Engkleng merupakan permainan anak 

tradisional yang sangat populer. Permainan ini dapat 

ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia. Di setiap 

wilayah, permainan engkleng dikenal dengan nama 

yang berbeda-beda, antara lain teklek, ingkling, 

sundamanda atau sundah-mandah, jlong jling, 

lempeng, ciplak gunung, demprak, dampu, dan masih 

banyak lagi, tetapi bentuk permainannya sama. 

Engkleng sangat mudah dimainkan. Permainan ini 

dapat dimainkan di pelataran tanah, semen, atau aspal. 

Sebelum memulai permainan, terlebih dahulu harus 

                                                           
7
Iswinarti,Permainan Tradisional (Malang: UMM PRESS,2017), 

1-7. 
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digambar dibidang atau arena yang akan digunakan 

untuk bermain engkleng. 

Engkleng adalah suatu permainan tradisional 

lompat-lompatan pada bidang datar yang digambar di 

atas tanah dengan membuat gambar kotak-kotak, 

kemudian melompat dengan satu kaki dari kotak satu 

ke kotak berikutnya. Permainan ini biasanya dilakukan 

perorangan dan berkelompok, biasa dimainkan oleh 

anak-anak perempuan namun tak jarang juga anak 

laki-laki pun turut serta bermain. Permainan engkleng 

terdiri atas beberapa jenis susunan kotak. Manfaat 

yang diperoleh dari permainan engkleng ini antara lain 

adalah : 

a. Kemampuan fisik menjadi kuat karena dalam 

permainan engkleng diharuskan untuk melompat-

melompat. 

b. Mengasah kemampuan bersosialisasi dengan 

orang lain dan mengajarkan kebersamaan. 

c. Dapat menaati aturan-aturan permainan yang 

telah disepakati bersama. 

d. Mengembangkan kecerdasan logika. Permainan 

engkleng melatih untuk berhitung dan 



 

 

menentukan langkah-langkah yang harus 

dilewatinya. 

e. Dapat menjadi lebih kreatif. Permainan 

tradisional biasanya dibuat langsung oleh para 

pemainnya. Mereka menggunakan barang-barang, 

benda-benda, atau tumbuhan yang ada di sekitar 

para pemain. Hal itu mendorong mereka untuk 

lebih kreatif menciptakan alat-alat permainan.
8
 

 

4. Motorik Kasar 

Perkembangan motorik sendiri adalah proses 

perkembangan gerak pada anak. Pada umumnya, 

gerakan tersebut didasari oleh kematangan fisik dan 

saraf pada anak. Perkembangan motorik dibagi 

menjadi dua macam yaitu perkembangan motorik 

halus dan perkembangan motorik kasar. 

Sedangkan perkembangan motorik kasar itu 

sendiri yaitu merupakan perkembangan gerak yang 

meliputi keseimbangan dan koordinasi antar anggota 

tubuh. Seperti merangkak, berjalan, melompat, atau 

berlari. 

                                                           
8
Sya’ban Jamil, 101 Games Cerdas dan Kreatif ( Jakarta: 

Penebar Plus,2009), 8-9. 
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Biasanya yang berkembang pertama kali adalah 

kemampuan motorik kasar, baru motorik halus. 

Perkembangan motorik kasar secara alami terbentuk 

sesuai kematangan fisik si kecil dan lingkungan 

sekitar yang menunjang. Sedangkan motorik halus 

dapat lebih berkembang jika ada bantuan stimulasi 

dari orang sekitarnya. 

Gerakan motorik kasar adalah kemampuan yang 

membutuhkan koordinasi sebagian besar bagian tubuh 

anak. gerakan motorik kasar melibatkan aktivitas otot-

otot besar seperti otot tangan, otot kaki dan seluruh 

tubuh anak. Motorik kasar juga menggunakan gerakan 

ketrampilan non lokomotor, gerakan lokomotor, dan 

gerakan manipulatif. Gerakan non lokomotor adalah 

aktivitas gerak tanpa memindahkan tubuh ke tempat 

lain. Contoh, mendorong, melipat menarik dan 

membungkuk. Gerakan lokomotor adalah aktivitas 

gerak yang memindahkan tubuh satu ke tempat lain. 

Contohnya, berlari, melompat, jalan dan sebagainya, 

sedangkan gerakan manipulatif adalah aktivitas gerak 

manipulasi benda. Contohnya, melempar, menggiring, 

menangkap, dan menendang. 



 

 

Berdasarkan paparan di atas dapat ditegaskan 

bahwa kegiatan motorik kasar adalah menggerakkan 

berbagai bagian tubuh atas perintah otak dan mengatur 

gerakan badan terhadap macam-macam pengaruh dari 

luar dan dalam. Motorik kasar sangat penting dikuasai 

oleh seseorang karena bisa melakukan aktivitas sehari-

hari, tanpa mempunyai gerak yang bagus akan 

ketinggalan dari orang lain, seperti : berlari, 

melompat, mendorong, melempar, menangkap, 

menendang dan lain sebagainya, kegiatan itu 

memerlukan dan menggunakan otot-otot besar pada 

tubuh seseorang.
9
 

 

5. Pendidikan Anak Usia Dini 

Anak usia dini adalah sosok individu yang 

sedang menjalani suatu proses perkembangan dengan 

pesat dan fundamental bagi kehidupan selanjutnya. 

Anak usia dini berada pada rentang usia 0-8 tahun. 

Pada masa ini proses pertumbuhan dan perkembangan 

dalam berbagai aspek sedang mengalami masa yang 

cepat dalam rentang perkembangan hidup manusia. 

                                                           
9
Slamet Suyanto,Dasar-dasar Pendidikan Anak Usia Dini 

(Yogyakarta: hikayat publishing,2005),119. 
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Proses pembelajaran sebagai bentuk perlakuan yang 

diberikan pada anak harus memperhatikan 

karakterisitik yang dimiliki setiap tahapan 

perkembangan anak.  

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berkaitan 

dengan Pendidikan Anak Usia Dini tertulis pada pasal 

28 ayat 1 yang berbunyi “Pendidikan Anak Usia Dini 

diselenggarakan bagi anak sejak lahir sampai dengan 

enam tahun dan bukan merupakan prasyarat untuk 

mengikuti pendidikan dasar”. Selanjutnya pada Bab I 

ayat 14 ditegaskan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini 

adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada 

anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang 

dilkaukan melalui pemberian rangsangan pendidikan 

untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan 

jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan 

dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pendidikan 

Anak Usia Dini merupakan salah satu bentuk 

penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan 

pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan 

perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan 

kasar), kecerdasan (daya pikir, daya cipta, kecerdasan 



 

 

emosi, kecerdasan spiritual), sosio emosional (sikap 

dan perilaku serta beragama), bahasa dan komunikasi, 

sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap 

perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini. 

Pendidikan bagi anak usia dini adalah 

pemberian upaya untuk menstimulasi, membimbing, 

mengasuh dan pemberian kegiatan pembelajaran yang 

akan menghasilkan kemampuan dan ketrampilan anak. 

pendidikan bagi anak usia dini merupakan sebuah 

pendidikan yang dilakukan pada anak yang baru lahir 

sampai dengan delapan tahun. Pendidikan pada tahap 

ini memfokuskan pada physical, intelligence, 

emotional, social education. 

Sesuai dengan keunikan dan pertumbuhan anak 

usia dini maka penyelenggaraan pendidikan bagi anak 

usia dini disesuaikan dengan tahap-tahap 

perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini. Upaya 

PAUD bukan hanya dari sisi pendidikan saja, tetapi 

termasuk upaya pemberian gizi dan kesehatan anak 

sehingga dalam pelaksanaan PAUD dilakukan secara 

terpadu dan komprehensif. 

Pendidikan pada anak usia dini pada dasarnya 

meliputi seluruh upaya dan tindakan yang dilkukan 
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oleh pendidik dan orang tua dalam proses perawatan, 

pengasuhan dan pendidikan pada anak dengan 

menciptakan aura dan lingkungan dimana anak dapat 

mengeksplorasi pengalaman yang memberikan 

kesempatan kepadanya untuk mengetahui dan 

memahami pemahaman belajar yang diperolehnya dari 

lingkungan, melalui cara mengamati, meniru dan 

bereksperimen yang berlangsung secara berulang-

ulang dan melibatkan seluruh potensi dan kecerdasan 

anak. Oleh karena anak merupakan pribadi yang unik 

dan melewati berbagai tahap perkembangan 

kepribadian, maka lingkungan yang diupayakan oleh 

pendidik dan orang tua yang dapat memberikan 

kesempatan pada anak untuk mengeksplorasi berbagai 

pengalaman dengan berbagai suasana, hendaklah 

memperhatikan keunikan anak-anak dan disesuaikan 

dengan tahap perkembangan kepribadian anak. 

Usia dini lahir sampai enam tahun merupakan 

usia yang sangat menentukan dalam pembentukan 

karakter dan kepribadian seorang anak. usia itu 

sebagai usia penting bagi perkembagan inteligensi 

permanen dirinya, mereka juga mampu menyerap 

informasi yang sangat tinggi. Informasi tentang 



 

 

potensi yang dimiliki anak usia itu, sudah banyak 

terdapat pada media massa dan media elektronik 

lainnya. 

Untuk itu sebaiknya orang tua dan orang dewasa 

lainnya perlu: (1) memberi kesempatan dan 

menunjukkan permainan serta alat permainan tertentu 

yang dapat memicu munculnya masa peka atau 

menumbuh kembangkan potensi yang sudah 

memasuki masa peka (2) memahami bahwa anak 

masih berada pada masa egosentris yang ditandai 

dengan seolah-olah dialah yang paling benar, 

keinginannya harus selalu dituruti dan sikap mau 

menang sendiri, dan sikap orang tua dalam 

menghadapi masa egosentris pada anak usia dini 

dengan memberi pengertian secara bertahap pada anak 

agar dapat menjadi makhluk sosial yang baik (3) Pada 

masa ini, proses peniruan anak terhadap segala sesuatu 

yang ada disekitarnya tampak semakin meningkat. 

Peniruan ini tidak saja pada perilaku yang ditunjukkan 

oleh orang-orang disekitarnya tetapi juga terhadap 

tokoh-tokoh khayal yang sering ditampilkan di 

televisi. Pada saat ini orang tua atau guru haruslah 

dapat menjadi tokoh panutan bagi anak dalam 
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berperilaku (4) masa berkelompok untuk itu biarkan 

anak bermain di luar rumah bersama-sama temannya, 

jangan terlalu membatasi anak dalam pergaulan 

sehingga anak kelak akan dapat bersosialisasi dan 

beradaptasi sesuai dengan perilaku dan lingkungan 

sosialnya (5) memahami pentingnya eksplorasi bagi 

anak. Biarkan anak memanfaatkan benda-benda yang 

ada disekitarnya dan biarkan anak melakukan trial and 

error, karena memang anak adalah penjelajah yang 

ulung (6) disarankan agar tidak boleh selalu memarahi 

anak saat ia membangkang karena bagaimanapun juga 

ini merupakan suatu masa yang akan dilalui oleh 

setiap anak. Pada kenyataannya, masih terdapat 

sebagian besar orang tua dan guru belum memahami 

akan potensi luar biasa yang dimiliki oleh anak usia 

dini. Keterbatasan pengetahuan dan informasi yang 

dimiliki orang tua dan guru menyebabkan potensi 

yang dimiliki anak tidak berkembang optimal.
10
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Danar Santi,Pendidikan Anak Usia Dini ( Jakarta: PT 

INDEKS,2009), hal 67-68. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang 

perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena 

tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, 

misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain 

sebagainya secara holistik, dan dengan cara deskripsi 

dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks 

khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan 

berbagai metode alamiah.
11

 Data juga dapat berupa 

teks, dokumen, gambar, foto, artefak, atau obyek 

lainnya yang ditemukan di lapangan selama melakukan 

penelitian dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif.
12
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Lexy.J.Moleong,Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi 

(Bandung: PT.Remaja Rosdakarya,2013),4-6. 
12

Jonathan Sarwono,Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif 

( Yogyakarta: Graha Ilmu,2006),225. 
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Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang 

digunakan adalah Studi Kasus, yaitu penelitian yang 

bertujuan untuk mempelajari secara mendalam 

mengenai Penggunaan Permainan Engkleng untuk 

Mengembangkan Kemampuan Motorik Kasar Pada 

Anak Usia Dini. 

 

B. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti dalam penelitian dalam 

penelitian ini sangat penting, peneliti di lokasi sebagai 

human instrument berfungsi menetapkan fokus 

penelitian, memilih informan sebagai sumber data, 

analisis data, menafsirkan data dan membuat 

kesimpulan atas temuannya.
13

 Kehadiran peneliti 

sebagai instrument atau alat penelitian ini sangat tepat, 

ia mempunyai peran yang sangat vital dalam proses 

penelitian. 

Sedangkan kehadiran peneliti dalam penelitian 

ini dengan terlebih dahulu mengajukan surat izin ke 

kepala sekolah untuk meminta izin penelitian, menemui 

guru kelas, kemudian dilanjutkan wawancara dengan 
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Sugiyono,Metode  Penelitian Pendidikan Pendekatan 

Kuantitatif,Kualitatif, dan R&D (Bandung:ALFABETA, 2015), 306.  



 

 

kepala sekolah dan guru yang bersangkutan yang 

sekiranya faham akan penelitian yang akan dibahas. 

Adapun peran peneliti dalam penelitian nanti tidak 

sepenuhnya sebagai pengamat berperan serta yaitu 

peneliti nanti tidak sepenuhnya sebagai pemeran serta 

tetapi masih melakukan fungsi pengamatan. Peneliti 

pada saat penelitian mengadakan pengamatan langsung, 

sehingga diketahui fenomena-fenomena yang nampak 

pada saat penelitian berlangsung di lapangan. 

 

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini berada di TK Bhustanul 

Athfal 03 Desa Kalikuning Kecamatan Tulakan 

Kabupaten Pacitan. Peneliti memilih melakukan 

penelitian di lokasi ini karena lokasi ini agak jauh dari 

perkotaan dan berada di pedesaan yang biasanya disana 

masih sangat kental sekali dengan tradisinya, tetapi saya 

melihat banyak sekali anak-anak disana yangs sudah 

melupakan permainan tradisional dan lebih asik dengan 

permainan modern seperti gadget dan video game, 

karena perilaku tersebut juga pengaruh dari lingkungan 

tempat anak itu tinggal. 
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Hal ini menjadikan daya tarik penelitian, untuk 

menggali lebih dalam lagi tentang pengetahuan guru 

dan anak usia dini tentang pentingnya permainan 

tradisional untuk mengembangkan kemampuan motorik 

kasar pada anak usia dini. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

1. Observasi  

Metode observasi (pengamatan) merupakan 

sebuah teknik pengumpulan data yang 

mengharuskan peneliti terjun ke lapangan 

mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, 

tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, 

peristiwa, tujuan, dan perasaan. Metode observasi 

merupakan cara yang sangat baik untuk mengawasi 

perilkau subjek penelitian seperti perilaku dalam 

lingkungan atau ruang, waktu, dan keadaan 

tertentu.
14
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Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metode Penelitian 

Kualitatif (Jogjakarta: Ar-Ruz Media,2012), 165. 



 

 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

observasi partisipan. Dimana tujuan dari observasi 

partisispan adalah untuk menyajikan gambaran 

realistik perilaku atau kejadian, untuk menjawab 

pertanyaan, untuk membantu perilaku manusia, dan 

untuk mengatur aspek tertentu sebagai bahan 

feedback terhadap pengukuran tersebut.
15

 

Dengan melakukan observasi partisipan peneliti 

akan mengetahui secara langsung kegiatan yang 

dilakukan dari subjek yang diteliti. Sehingga akan 

mendapatkan data yang lebih real. 

2. Wawancara  

Interview atau yang sering juga disebut 

wawancara atau kuesioner lisan adalah sebuah dialog 

yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) 

untuk memperoleh informasi dari pewawancara 

(interviewer).
16

 

Wawancara terdiri atas sejumlah pertanyaan 

yang dipersiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada 

seseorang mengenai topik penelitian secara tatap 
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Zainal Arifin,Model Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya,2014), 170. 
16

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan 

Praktek, 132.  
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muka, dan peneliti merekam jawaban-jawabannya 

sendiri.
17

 

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara 

dua orang, melibatkan seseorang yang ingin 

memperoleh informasi dari seseorang lainnya 

dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, 

berdasarkan tujuan tertentu. Dalam penelitian ini 

teknik wawancara yang digunakan adalah teknik 

wawancara tak tersetruktur. Wawancara tak 

tersetruktur sering juga disebut wawancara 

mendalam. Wawancara mendalam adalah proses 

tanya jawab secara mendalam antara pewawancara 

dengan informan guna memperoleh informasi yang 

lebih rinci sesuai dengan tujuan penelitian.
18

 

Metode ini bertujuan untuk memperoleh bentuk-

bentuk tertentu dari semua responden, tetapi susunan 

kata dan urutannya disesuaikan dengan ciri-ciri 

setiap responden.
19
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Emzir,Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data (Jakarta: 

PT Raja Grafindo Persada,2012), 49-50. 
18

Zainal Arifin, Model Penelitian Kualitatif.,170. 
19

Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma 

Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2013), 180-181. 



 

 

Dalam metode ini peneliti dilapangan 

melakukan proses wawancara secara mendalam 

terkait dengan pembelajaran yang diberikan guru 

serta bagaimana cara yang tepat untuk 

mengembangkan kemampuan motorik kasar kepada 

anak usia dini. Dalam hal ini wawancara dilakukan 

kepada: 

a. Kepala sekolah, untuk mengetahui pendapat 

mengenai pendidikan dan pembelajaran di TK 

Bhustanul Athfal 03 Desa Kalikuning, 

Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan. 

b. Guru dan staf sekolah, untuk mengetahui 

bagaimana karakter anak-anak didik. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang 

artinya barang-barang tertulis. Di dalam 

melaksanakan metode dokumentasi, peneliti 

menyelidiki benda-benda tertulis seperti RPPH, 

dokumen, dan sebagainya. 

Dalam penelitian ini, dokumen yang diperlukan 

adalah tentang : 

a. Sejarah dan identitas sekolah 

b. RPPH,RPPM 
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E. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun data secara sistematis data yang diperoleh 

dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-

bahan lain, sehingga mudah difahami, dan temuannya 

dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data 

dapat dilakukan dengan mengorganisasikan data, 

menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, 

menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting 

dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan 

yang dapat diceritakan kepada orang lain. Adapun 

analisis data yang digunakan melalui beberapa tahap, 

yaitu: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data adalah proses mengolah data dari 

lapangan dengan memilah dan memilih, dan 

menyederhanakan data dengan merangkum yang 

penting-penting yang sesuai dengan fokus 

penelitian.
20

Mereduksi data berarti merangkum, 

memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada 

hal-hal yang penting, di cari tema dan polanya dan 

                                                           
20

Uhar Suharsaputra, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, 

dan Tindakan (Bandung: PT Refika Aditama,2014), 218. 



 

 

membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data 

yang telah direduksi akan memberikan data yang 

jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila 

diperlukan. 

Dalam penelitian ini setelah data yang berkaitan 

dengan penggunaan permainan engkleng untuk 

mengembangkan kemampuan motorik kasar pada 

anak usia dini, baik dari hasil wawancara, 

dokumentasi, maupun catatan lapangan sudah 

terkumpul, maka untuk memudahkan analisis, data 

yang masih kompleks tersebut dipilah dan 

difokuskan sehingga lebih sederhana dan mudah 

dipahami. 

Dalam hal ini peneliti melakukan kegiatan 

memilah data dan selanjutnya mengelompokkan 

data sesuai yang diperlukan. 

2. Penyajian Data 

Setelah data direduksi, maka langkah 

selanjutnya adalah penyajian data. Melalui 

penyajian data tersebut, maka data 

terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, 

sehingga akan semakin mudah dipahami. Dengan 
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mendisplyakan data, maka akan memudahkan 

untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan 

kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah 

difahami tersebut. 

Pada proses ini peneliti memaparkan data yang 

terkait dengan penggunaan permainan tradisional 

engkleng untuk mengembangkan kemampuan 

motorik kasar pada anak usia dini di TK Busthanul 

Athfal 03 Desa Kalikuning,Tulakan, Pacitan 

kemudian disusun secara sistematis agar mudah 

dipahami. 

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

Langkah ketiga dalam penelitian kualitatif 

adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian 

kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan 

masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi 

mungkin juga tidak, karena telah dikemukakan 

bahwa masalah dan rumusan masalah dalam 

penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan 

akan berkembang setelah penelitian berada di 

lapangan. 



 

 

Proses terakhir setelah peneliti selesai memilah 

sekaligus memaparkan apa yang peneliti dapat dari 

penggunaan permainan engkleng untuk 

mengembangkan kemampuan motorik kasar pada 

anak usia dini, kemudian peneliti membuat 

kesimpulan sekaligus saran dan memberikan 

kontribusi penggunaan permainan engkleng untuk 

mengembangkan kemampuan motorik kasar pada 

anak usia dini. 

 

F. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Uji kredibilitas data untuk pengajuan atau 

kepercayaan keabsahan data hasil penelitian kualitatif 

dilakukan untuk mempertegas teknik yang digunakan 

dalam penelitian. Di antara yang dilakukan adalah: 

1. Pengamatan yang tekun 

Ketekunan pengamatan bermaksud 

menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi 

yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang 

sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada 

hal-hal tersebut secara rinci. Dengan kata lain, jika 

perpanjangan keikutsertaan menyediakan lingkup, 
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maka ketekunan pengamatan menyediakan 

kedalaman. 

Hal itu berarti bahwa peneliti hendaknya 

mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci 

secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor  

yang menonjol. Kemudian menelaahnya secara 

rinci sampai pada suatu titik sehingga pada 

pemeriksaan tahap awal tampak salah satu atau 

seluruh faktor yang ditelaah sudah dipahami 

dengan cara yang biasa. Untuk keperluan itu, 

teknik ini menuntut agar peneliti mampu 

menguraikan secara rinci bagaimana proses 

penemuan secara tentatif dan penelaahan secara 

rinci tersebut dapat dilakukan. 

2. Teknik Triangulasi 

Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang 

lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dalam 

teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan 

sebagai teknik pengumpulan data dan sumber data 

yang telah ada. Dengan menggunakan triangulasi, 

sebenarnya peneliti telah mengumpulkan data 



 

 

sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek 

kredibilitas data dengan berbagai teknik 

pengumpulan data dan berbagai sumber data.
21

 

Ada empat macam triangulasi sebagai teknik 

pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan 

sumber, metode, penyidik, dan teori. 

Dalam teknik ini peneliti melakukan 

perbandingan antar teori yang terkait penggunaan 

permainan engkleng dari fenomena yang ada di 

lapangan.
22

 

Dengan adanya perbandingan antar teori, 

peneliti dapat membandingkan antara teori satu 

dengan teori lainnya tentang penggunaan 

permainan engkleng untuk meningkatkan 

kemampuan motorik kasar pada anak usia dini. 

 

G. Tahapan-tahapan Penelitian 

Tahap-tahap penelitian ini terdiri dari tiga 

tahapan yang ditambah dengan tahap penulisan hasil 

laporan. Tahap-tahap penelitian tersebut adalah: 

                                                           
21

Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian ( Bandung: CV 

Pustaka Setia, 2008), 189. 
22

Lexy.J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi, 

329-330. 
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1. Tahap pra lapangan yang meliputi menyusun 

rencana rancangan penelitian, memilih lapangan 

penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan 

menilai lapangan, memilih dan memanfaatkan 

informan, menyiapkan perlengkapan penelitian, 

persoalan etika penilaian. 

2. Tahap pekerjaan lapangan yang meliputi 

memahami latar penelitian dan persiapan diri, 

memasuki lapangan, berperan serta sambil 

mengumpulkan data. 

3. Tahap analisis data yang meliputi analisis selama 

dan setelah pengumpulan data. 

4. Tahap penulisan hasil laporan.
23

 

Ini merupakan tahap akhir dari penulisan karya 

ilmiah, yaitu penulisan hasil laporan menjadi 

skripsi. Dimana karya ilmiah ini nantinya dapat 

dibaca oleh siapapun sebagai bahan untuk 

menambah wawasan dan penegtahuan bagi 

pembacanya. 

 

  

                                                           
23

Ibid.,152. 
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BAB IV 

DESKRIPSI DATA 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah TK Busthanul Athfal 03 

BA Kalikuning 03 yang berdiri pada tanggal 

1 Juli 1986 di dirikan oleh Ibu Rusmijati dan di asuh 

oleh Ibu Rusmijati pada awal berdiri BA Kalikuning 

03 mempunyai anak didik 20 laki-laki dan 

perempuan 10. Pada awalnya BA Kalikuning 03 

belum mempunyai gedung sendiri dan masih di 

MIM 03 Kalikuning. Setelah itu anak didik semakin 

lama semakin banyak dan BA Kalikuning 03 pun 

semakin berkembang dengan pesat. 

Akhirnya BA Kalikuning 03 membangun 

gedung sendiri dengan tanah wakaf dari Bapak 

Ridwan dan emndapat dana dari PLAN Internasional 

sehingga gedung bisa berdiri samapai sekarang yang 

dikelola oleh: 

Ketua Komite :  Adnan Amin 

Kepala :  Endang Widowati 

Pengasuh  :  1) Mahasti 

  2) Titik Pujiati 

44 
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  3) Dwi Rohaningsih 

Pada tahun ajaran 2010/2011 BA Kalikuning 

03 mempunyai anak didik 15, laki-laki 8, dan 

perempuan 7. 

Daftar anak didik mulai awal berdiri BA 

Kalikuning 03 sampai sekarang : 

Tabel 4.1: Daftar Anak Didik 

No Tahun Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 1986/1987 10 10 20 

2 1987/1988 8 10 18 

3 1988/1989 11 10 21 

4 1989/1990 10 4 14 

5 1990/1991 5 5 10 

6 1991/1992 8 6 14 

7 1992/1993 7 9 16 

 

2. Sarana dan Prasarana 

a. Prasarana  

1) Lokasi 

Pendiri BA Aisyah Kalikuning 03 yang 

berlokasi di Kalikuning ini telah 

memperhatikan dan memenuhi persyaratan 

lingkungan,yaitu : faktor keamanan, 

kebersihan, ketenangan, dekat dengan 

pemukiman penduduk yang relative banyak 



 

 

anak usia BA , serta faktor kemudahan 

transportasi. 

2) Luas Tanah 

Luas tanah BA adalah 10x20 𝑚2, dengan 

perincian sebagai tersebut: 

a.) Luas gedung keseluruhan : 11x5𝑚2 

b.) Luas halaman : 9x5 𝑚2 

Dengan luasnya gedung dan halaman 

tersebut, maka dapat memenuhi keperluan  

ruang gerak anak untuk belajar dan bermain 

dengan nyaman dan menyenangkan. 

3) Bangunan gedung 

  Tabel 4.2: Jumlah Bangunan 

No Jenis Ruang Jumlah 
Ruang 

Ukuran 
Ruang 

Luas 
seluruhnya 

1 Ruang Kelas 1 9x5  
2 Ruang 

kantor/kepala 
BA 

1 3 m  

3 Ruang Guru -   
4 Gudang 1 2 m  
5 Kamar 

mandi/ WC 
guru 

1 2 m  

6 Kamar 
mandi/ WC 
anak 

1 2 m  

7 Tempat cuci 
tangan 

1   
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b. Sarana  

 Sarana merupakan kelengkapan yang 

penting dalam penyelenggaraan pendidikan 

RA/BA/TA. Alat peraga/alat permainan 

merupakan alat yang digunakan oleh guru 

maupun anak dalam kegiatan belajar mengajar. 

Perabot/kelengkapan ruangan yang dimilki oleh 

BA Kalikuning 03 adalah sebagai berikut: 

1. Ruang kelas 

  Tabel 4.3: Jumlah ruang kelas 

No Nama Barang Jumlah Ket 

1 Meja anak 20  

2 Kursi anak 40  

3 Papan tulis 1  

4 Penghapus papan 

tulis 

2  

5 Meja dan kursi 

guru 

2  

6 Gambar Presiden 

dan Wakil presiden 

1  

7 Bendera merah 

putih dan tiangnya 

1  

8 Papan absen anak 1  

9 Jam dinding 1  



 

 

10 Serbet  1  

11 Tempat sampah 1  

12 Kalender  1  

13 Almari  1  

14 Sapu  2  

2. Ruang kantor dan ruang guru kepala sekolah 

 Tabel 4.4: Jumlah ruang kantor 

No Nama Barang Jumlah Ket 

1 Meja tulis 1  

2 Kursi  2  

3 Lemari arsip 1  

4 Kalender  1  

5 Tempat sampah 1  

6 Perlengkapan alat 

tulis 

1  

7 Data bank 1  

8 Stempel sekolah 1  

9 Kotak P3K dan 

obat-obatan 

1  
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3. Kamar mandi/WC guru dan anak 

 Tabel 4.5: Jumlah Kamar mandi 

No Nama barang Jumlah Keterangan 

1 Gayung  2  

2 Tempat sabun 

dan sabun 

2  

3 Ember  2  

 

Alat permainan edukatif  

Adapun alat peraga dan permainan yang 

digunakan oleh guru maupun anak dalam 

kegiatan belajar adalah : 

4. Di dalam kelas 

Tabel 4.6: Jumlah fasilitas di dalam kelas 

No Nama barang Jumlah Ket 

1 Peralatan makan 1 set  

2 Peralatan masak 1 set  

3 Bak cuci dan 

kelengkapann 

1 set  

4 Serbet  1 set  

5 Balok 

pembangunan 

1 set  

6 Sudut 

pengembangan 

5  

7 Alat pertukangan 1 stel  

8 Kotak menara 1  

9 Gambar binatang 1  

10 Gambar buah- 1  



 

 

buahan 

11 Gambar huruf 

hijaiyah 

1  

12 Gambar tata cara 

berwudhu 

1  

13 Gambar adat 

kebudayaan 

1  

14 Puzzle 7  

15 Media kreatif : 

a. Kertas lipat 

b. Lem 

c. Gunting 

d. Kertas gambar 

e. Crayon/pensil 

warna 

38 pak  

16 Timbangan  1  

17 Alat perlengkapan 

ibadah 

1  

 

5. Di luar kelas 

Tabel 4.7: Jumlah fasilitas di luar kelas 

No  Nama barang Jumlah Ket 

1 Papan jungkitan 1 buah  

2 Bola besar 1 buah  

3 Papan hitam 1 buah  
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3. Visi dan misi Busthanul Athfal 03 Kalikuning 

a. Visi : 

1) Kreatif : Siswa mampu menciptakan serta 

mengembangkan sesuatu yang baru  

2) Terampil: Siswa mampu berlomba pada 

tingkat sebaya (bersaing) 

3) Berakhlak mulia: Siswa mampu 

membiasakan untuk sopan serta santun pada 

orang yang lebih tua, Siswa mampu untuk 

membiasakan anak selalu berdo’a sebelum 

dan sesudah melakukan kegiatan, Siswa 

senantiasa rendah hati dan tidak sombong. 

b. Misi : 

1) Kreatif: Membuat bentuk-bentuk sederhana 

dari bahan tertentu 

2) Terampil: Terampil mengembangkan 

kreatifitas bakat dan minat anak 

3) Berakhlak: Berdo’a sebagai kebiasaan sehari-

hari, sopan santun dan rendah hati. 

4. Fungsi dan tugas BA Kalikuning 03 

a. Fungsi BA Kalikuning 03 

Fungsi BA Kalikuning 03 adalah membina, 

menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh 



 

 

potensi anak usia dini secara optimal sehingga 

terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai 

dengan taraf perkembangan anak agar memiliki 

kesiapan untuk memasuki pendidikan 

selanjutnya secara khsusus fungsi BA 

Kalikuning 03 memberikan pelajaran pendidikan 

untuk anak usia 5-6 tahun dalam rangka : 

1) Mengembangkan seluruh kemampuan yang 

dimiliki anak sesuai dengan tahap 

perkembangannya 

2) Mengenalkan anak dengan dunia sekitar 

3) Mengembangkan sosialisasi anak 

4) Mengenalkan peraturan dan menanamkan 

disiplin pada anak 

5) Memberikan kesempatan kepada anak untuk 

belajar melalui bermain 

6) Memiliki kesiapan untuk memasuki 

pendidikan selanjutnya 

b. Tugas BA Kalikuning 03 

1) Menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar 

pendidikan BA untuk kelompok B usia 5-6 

tahun sesuai dengan yang berlaku 
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2) Memberikan bimbingan dan penyuluhan bagi 

anak yang mengalami kesulitan dan bagi 

orang tua yang memerlukannya 

5. Tujuan BA Kalikuning 03 

a. Tujuan Umum ; 

1) Membangun landasan bagi perkembangan 

potensi peserta didik agar menjadi anak yang 

beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, 

kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan 

menjadi warga Negara yang demokratis dan 

bertanggung jawab. 

2) Mengembangkan potensi kecerdasan 

spiritual, intelektual emosional dan sosial 

peserta didik pada masa emas dalam 

lingkungan bermain yang edukatif dan 

menyenangkan 

b. Tujuan Khusus : 

1) Untuk menanamkan rasa syukur kepada 

Allah SWT 

2) Mendidik anak menjadi kreatif, terampil dan 

berakhlak mulia 



 

 

3) Untuk menanamkan rasa hormat terhadap 

sesama 

4) Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) 

khususnya anak usia dini dan tanggung jawab 

seluruh tenaga kependidikan di BA 

Kalikuning 03 

5) Meningkatkan kualitas dan kreativitas anak 

didik dengan bekal kemampuan dan 

pengetahuan yang handal 

6) Terciptanya suasana pendidikan dan bermain 

anak yang tertib lancar dengan tingkat 

keberhasilan yang optimal. 

 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Langkah-langkah penggunaan permainan engkleng 

untuk mengembangkan kemampuan motorik kasar 

pada anak usia dini 

Permainan engkleng merupakan permainan 

tradisional yang paling dikenal oleh anak paling 

bervariasi dan banyak polanya. Akan tetapi hanya 

beberapa anak saja yang mengetahui cara 

bermainnya. Sekarang anak lebih mengenal tentang 

permainan modern yang lebih cepat, dan praktis. 
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Pada zaman sekarang banyak anak-anak yang tidak 

mengenal permainan engkleng dan permainan 

tradisional lainnya. Perubahan tersebut dapat 

dipahami mengingat perkembangan teknologi dan 

komunikasi yang makin pesat, yang mengakibatkan 

gaya hidup masyarakat. Hal ini tentu berpengaruh 

terhadap perkembangan motorik dan kognitif 

mereka. 

Kegiatan bermain terutama permainan 

engkleng dapat dilakukan anak sendiri atau bersama 

orang lain, tetapi peran orang dewasa di sekitar anak, 

seperti orangtua, guru dan masyarakat sangatlah 

penting. Peran pendamping yang tepat dapat 

memberikan langkah-langkah yang tepat dalam 

menggunakan permainan engkleng agar 

perkembangan motorik kasarnya dapat berkembang 

secara optimal. 

Berkaitan dengan langkah-langkah 

penggunaan permainan engkleng, Bu Mahasti selaku 

kepala sekolah menuturkan orang tua dan bahwa 

guru sangat berperan dalam mengenalkan permainan 

engkleng kepada anak akan tetapi orang tua yang 

memegang peranan penting karena sekolah pertama 



 

 

anak adalah di rumah. Beliau menuturkan sebagai 

berikut:  

“Guru berperan mengenalkan permainan 

engkleng pada anak akan tetapi orang tua 

yang berperan penting mengenalkan anak 

pertama kali dengan permainan tradisional 

terutama permainan engkleng karena rumah 

adalah sekolah pertama anak.”
24

 

 

Hal ini juga diperkuat dengan penuturan 

beliau bahwa dalam rangka mengenalkan permainan 

engkleng kepada anak harus dilakukan secara 

perlahan dan bertahap. 

  Bu Mahasti menceritakan:  

“Ya paling nggak yang pertama anak itu 

dikenalkan permainan engkleng secara 

bertahap dari dikenalkan dengan gambarnya 

terlebih dahulu lalu dikenalkan dengan video 

seorang anak memainkan permainan 

engkleng karena dengan seperti itu anak tidak 

akan cepat merasa bosan hanya dengan 

mendengar penjelasan dari guru saja.”
25

 

 

Bu Mahasti juga menceritakan mengenai 

pengalamannya mengajarkan dan mengenalkan 

                                                           
24

Lihat Transkip Wawancara No. 01/W/05-8/2019 dalam laporan 

peneliti ini. 
25

Lihat Transkip Wawancara No. 01/W/05-8/2019 dalam laporan 

peneliti ini. 
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permainan tradisional terutama permainan engkleng. 

Awalnya anak-anak tidak merasa antusias hanya 

dengan mendengarkan penjelasan guru dan lebih 

memilih untuk bermain sendiri bersama teman-

temannya akan tetapi setelah guru memberikan 

sebuah gambar dan memperlihatkan video anak-anak 

merasa antusias dan mendengarkan guru karena 

anak-anak sangat penasaran dengan sesuatu yang 

berwarna-warni dan unik. Beliau menceritakan 

sebagai berikut:  

“Pertama-tamanya anak itu tidak mau 

mendengarkan gurunya berbicara didepan 

kelas mbak karena anak-anak merasa bosan 

hanya dengan mendengar gurunya berbicara 

saja terus besoknya guru bawakan gambar 

permainan tradisional dan ditempelkan di 

papan tulis anak mau memperhatikan apalagi 

setelah diperlihatkan video anak-anak merasa 

antusias dan ingin segera mempermainkan 

permainan tersebut.”
26

 

 

Bu Titik selaku guru BA 03 Kalikuning 

memaparkan seberapa besar peranan gambar 

berwarna dan video itu untuk mengenalkan 

                                                           
26

Lihat Transkip Wawancara NO. 01/W/05-8/2019 dalam laporan 

peneliti ini. 



 

 

permainan engkleng pada anak. Beliau menceritakan 

sebagai berikut:  

“Ya luar biasa, mbak setiap kali gurunya 

menjelaskan dengan gambar berwarna 

apalagi video anak itu langsung fokus nggak 

mau bermain lagi terus antusias 

mendengarkan gurunya.”
27

 

 

Bu Ratna juga menjelaskan tentang langkah-

langkah selanjutnya yang dilakukan untuk 

mengenalkan anak tentang permainan tradisional 

terutama permainan engkleng adalah dengan 

mengajak anak untuk melakukan permainan tersebut 

diluar kelas agar anak tidak merasa bosan. Beliau 

menceritakan sebagai berikut:  

“Iya, biasanya setelah anak-anak itu kita 

kasih tau gambar dan video langkah 

selanjutnya yaitu kita mengajak anak keluar 

kelas mbak karena mungkin anak merasa 

bosan dan terkekang di dalam kelas kalau kita 

memainkan permainan engkleng di luar  anak 

akan menghirup udara segar dan tidak merasa 

risih dan gerah.”
28

 

Bu Titik juga menambahkan bahwa bermain 

di luar kelas dengan tempat yang luas tidak akan 

                                                           
27

Lihat Transkip Wawancara No. 02/W/06-8/2019 dalam laporan 

peneliti ini. 
28

lihat Transkip Wawancara No. 03/W/07-8/2019dalam laporan 

peneliti ini. 
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membatasi ruang gerak anak dan anak akan bergerak 

secara bebas tanpa ada penghalang seperti dinding, 

meja atau kursi. Beliau menceritakan sebagai 

berikut: 

“Kalau bisa ya diluar kelas mbak soalnya 

kalau di dalam itu kan anak-anak nggak bisa 

bergerak secara leluasa karena ada dinding, 

meja dan kursi kalau di luar itu kan anak-

anak bisa bergerak sesuka hati.”
29

 

 

Bu Mahasti juga menjelaskan bahwa setelah 

anak-anak dibawa ke luar kelas maka guru disini 

berperan untuk menjelaskan dan memberikan 

pengarahan bagaimana cara bermain engkleng 

dengan benar. Beliau menuturkan sebagai berikut :  

“Ya mbak, setelah anak-anak kita bawa ke 

luar kelas lalu sebelum kita mulai bermain 

anak-anak kita kasih tau cara bermainnya 

bagaimana yang benar agar anak-anak tidak 

merasa bingung.”
30

 

Bu Ratna juga menambahkan bahwa cara 

memberitahukan kepada anak bagaimana cara 

bermain engkleng yang benar tidak hanya dengan 
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menjelaskannya saja akan tetapi juga dengan 

mempraktikkan secara langsung oleh guru. Beliau 

menceritakan sebagai berikut:  

“Biasanya kalu kita itu tidak hanya 

menjelaskan hanya dengan berbicara saja 

mbak, akan tetapi juga guru ikut 

mempraktikkan permainan tersebut agar anak 

tidak hanya melihat di video tetapi anak 

melihat secara langsung oh, seperti ini cara 

bermain engkleng yang benar.”
31

 

 

Bu Titik juga menambahkan bahwa membuat 

permainan engkleng harus dengan cara yang kreatif 

agar anak tidak cepat merasa bosan. Beliau 

menuturkan sebagai berikut:  

“Ya, biasanya kita buat kotak-kotak engkleng 

itu dengan kapur warna-warni lalu kita 

gambari dan diberi angka, kalau nggak 

seperti itu ya anak-anak cepat bosan mbak 

karena nggak ada hal-hal yang menarik dari 

kota-kotak engkleng itu.”
32

 

Bu Ratna kemudian menjelaskan bagaimana 

tahapan-tahapan dalam permainan engkleng. Beliau 

menuturkan sebagai berikut:  
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“Cara bermain engkleng itu sangat mudah 

mbak pertama-tama anak-anak disuruh 

berkumpul di lapangan kemudian 

melakukan suit untuk menentukan siapa 

yang menang, kemudian anak yang pertama 

kali menang mulai bermain. Caranya anak-

anak melempar gacuknya pada kotak 

pertama dan harus tepat berada di kotak 

nggak boleh keluar dari kotak kalau keluar 

berarti kalah lalu gantian sama temennya 

yang lain. Lalu anak yang tadi mulai 

melompat menggunakan satu kaki dari 

kotak 1 sampai kotak 6, lalu kembali lagi 

dengan mengambil gacuk yang berada di 

kotak pertama.”
33

 

 

Bu Titik juga menambahkan sebagai 

berikut:  

“Iya mbak lalu setelah anak berhasil di 

kotak pertama kemudian setelah itu anak 

tersebut melempar gacuk sampai ke kotak 2 

dan seterusnya sampai kotak terakhir.”
34

 

 

Bu Mahasti juga menambahkan bahwa 

permainan engkleng sangat penting dalam 
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mengembangkan motorik kasar anak. Beliau 

menuturkan sebagai berikut:  

“Permainan engkleng sangat membantu 

dalam perkembangan motorik kasar anak 

mbak, karena dalam permainan engkleng 

kita di anjurkan untuk melompat-lompat dan 

dengan melompat-lompat otomatis kita 

dapat mengembangkan motorik kasar pada 

anak usia dini”.
35

 

 

Dari beberapa pendapat diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa banyak sekali langkah-langkah 

yang dapat diguanakan untuk mengenalkan 

permainan engkleng kepada anak dan harus 

dilakukan secara bertahap. Mulai dari orang tua yang 

mengenalkan pertama kali tentang permainan 

tradisional terutama engkleng lalu dari guru harus 

membuat sesuatu yang kreatif agar anak-anak tidak 

cepat merasa bosan dengan menggunakan gambar 

berwarna dan video lalu bermain di luar ruangan 

yang terbuka dan luas agar anak bisa bergerak secara 

bebas dan membuat permainan engkleng itu sekreatif 

mungkin dengan menambahkan warna-warna, 

gambar-gambar yang menarik dan angka agar tidak 
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hanya mengembangkan motorik kasarnya akan 

teetapi juga mengembangkan kognitifnya. 

2. Faktor pendukung dan penghambat penggunaan 

permainan engkleng untuk mengembangkan 

kemampuan motorik kasar. 

Engkleng merupakan salah satu dari sekian 

banyak permainan tradisional yang mengandung 

sportifitas, kebersamaan, kerja keras, dan 

kesenangan. Oleh karena itu, sudah menjadi pilihan 

bagaimana seharusnya engkleng menjadi permainan 

yang dipertahankan. Akan tetapi dalam 

mempertahankan permainan engkleng tersebut ada 

beberapa hambatan dan pendukung yang harus 

dihadapi dalam mempertahankan permainan 

tradisional terutama permainan engkleng. Hal ini 

sebagaimana kutipan dari wawancara dengan Bu 

Dwi. Beliau menceritakan sebagai berikut : 

“Ya, banyak mbak faktor pendukung dan 

penghambatnya dalam rangka mengenalkan 

permainan tradisional apalagi engkleng, 

faktornya bisa dari anak itu sendiri, 

lingkungan dan alat permainan.”
36
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Selain penuturan yang di sampaikan Bu Dwi, 

Bu Mahasti selaku kepala sekolah juga menuturkan 

bahwa banyak sekali hambatan dalam mengenalkan 

permainan engkleng terutama dari orang tau si anak 

itu sendiri. Seperti yang beliau ceritakan berikut : 

“Banyak faktornya mbak apalagi dari orang 

tua si anak secara tidak sadar sebenarnya 

telah membatasi ruang gerak sosial anaknya. 

Bisa dilihat mereka yang dengan mudah 

membelikan permainan-permainan modern 

tanpa tahu hal itu berdampak negatif atau 

positif.”
37

 

 

Bu Ratna juga menambahkan bahwa orang 

tua di zaman sekarang menganggap permainan 

tradisional itu sudah tidak penting sama sekali, 

mereka menganggap bahwa dengan permainan 

tradisional anaknya akan menjadi gagap teknologi 

atau gaptek. Beliau menceritakan sebagai berikut :  

“Sedih mbak karena orang tua zaman 

sekarang berfikir bahwa dengan membelikan 

permainan-permainan modern seperti tablet, 

smartphone, maka anaknya tidak akan 

ketinggalan zaman. Mereka berharap anak-

anaknya nanti akan melek teknologi dan 
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mampu bersaing dengan kondisi yang ada 

saat ini.”
38

 

 

Selain dari orang tua banyak sekali faktor 

penghambat dan pendukung dalam mengenalkan 

permainan tradisional pada anak usia dini seperti, 

kesehatan, lingkungan dan alat permainan. Seperti 

yang dituturkan Bu Titik sebagai berikut : 

“Ya mbak, selain dari orang tua banyak 

faktor lain yang juga mempengaruhi dalam 

permainan engkleng misalnya kesehatan 

anak, lingkungan anak, permainan yang 

digunakan.”
39

 

 

Bu Mahasti memaparkan bahwa kesehatan 

sangat mempengaruhi aktivitas anak, termasuk 

bermain. Banyaknya energi yang dimilki anak, 

membuatnya lebih aktif dan ingin menyalurkan 

energinya tersebut. Sementara itu anak yang kurang 

bergairah, kurang sehat dan mudah lelah akan lebih 

menyukai permainan pasif. Beliau menceritakan 

sebagai berikut :  
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“Biasanya anak yang sehat mereka akan lebih 

semangat bermain dan bergerak mbak apalagi 

kalau bermain di luar kelas seperti engkleng 

tapi pasti ada anak yang kurang sehat, lemas 

mereka akan lebih memilih berdiam diri atau 

bermain di dalam kelas.”
40

 

 

Selain dari segi kesehatan yang bisa menjadi 

faktor pendukung dan penghambat ada pula faktor 

lain yaitu lingkungan anak itu sendiri. Seperti yang 

dituturkan Bu Ratna sebagai berikut : 

“Selain dari kesehatan yang terpenting dari 

lingkungan si anak itu sendiri mbak, kalau 

dari lingkungannya saja tidak menerapkan 

permainan tradisional malah mengajarkan 

tentang permainan modern seperti hp ya, anak 

akan kesulitan dalam melakukan permainan 

tradisional apalagi engkleng kan kalau 

bermain hp anak lebih senang bermain di 

dalam rumah dan menggerakkan tubuhnya, 

sedangkan kalau di lingkungan si anak sudah 

diajarkan tentang macam-macam permainan 

tradisional apalagi engkleng anak akan 

mengikuti lingkungannya tersebut.”
41

 

 

Alat permainan juga menjadi salah satu 

faktor pendukung dan penghambat dalam 
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mengenalkan permainan engkleng, apabila guru 

membuat permainan tersebut tidak semenarik 

mungki anak-anak akan cepat bosan dan tidak 

tertarik dengan permainan engkleng tetapi apabila 

guru membuat permainan engkleng dengan menarik 

dan kreatif maka anak akan antusias dan 

bersemangat dalam memainkannya. Seperti yang 

diceritakan Bu Dwi sebagai berikut :  

“Yang paling berpengaruh itu kalau kita para 

guru membuat permainan engkleng dengan 

cara yang biasa mereka akan cepat bosan dan 

tidak tertari akan permainan tersebut, akan 

tetapi kalau kita buat permainan yang 

menarik misalkan permainan engkleng itu 

kita buat berwarna-warni lalu kita gambari 

gambar kesukaan anak maka anak akan 

bersemangat dan ingin cepat memainkan 

permainan tersebut.”
42

 

 

Dari beberapa pendapat diatas dapat 

disimpulkan bahwa banyak sekali faktor pendukung 

dan penghambat dalam mengenalkan permainan 

engkleng untuk mengembangkan motorik kasar 

anak. mulai dari faktor orang tua yang membatasi 
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ruang gerak si anak dalam bersosialisasi dan 

mengembangkan motoriknya, faktor kesehatan yang 

bisa menjadi faktor pendukung dan penghambat 

sesuai dengan kondisi kesehatan anak tersebut, 

faktor lingkungan tempat anak itu tinggal dan yang 

terakhir faktor alat permainan itu sendiri semakin 

kreatif guru membuat alat permainan maka akan 

semakin antusias anak dalam memainkan permainan 

engkleng tersebut sehingga perkembangan motorik 

kasarnya akan berkembang secara optimal. 
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BAB V 

ANALISIS DATA 

 

A. Analisis Tentang Langkah-Langkah Penggunaan 

Permainan Engkleng Untuk Mengembangkan 

Kemampuan Motorik Kasar Pada Anak Usia Dini 

Sering kali orangtua menganggap bahwa anak 

tahu secara langsung bagaimana bermain dengan alat 

permainan tertentu. Sehingga mereka tidak memberitahu 

cara memainkannya. Namun ada orang tua lain yang 

mengira bahwa anak tidak akan senang bermain bila 

tidak diajarkan bagaimana cara memainkannya. Kedua 

fenomena ini sangatlah merugikan anak, karena 

mempengaruhi rasa senang yang diperolehnya melalui 

bermain sehingga pada akhirnya juga mempengaruhi 

dampak positif bagi anak. Anak yang terlalu sedikit atau 

tidak sama sekali mendapatkan bimbingan tentang cara 

memainkan suatu permainan tradisional akan cepat 

merasa bosan, karena ia tidak tahu cara lain untuk 

memainkannya. Sedangkan anak yang terlalu banyak 

mendapatkan instruksi dalam bermain, akan cenderung 

merasa bahwa bermain itu sama dengan belajar dan yang 

penting adalah hasil akhirnya dan bukan rasa senang 
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yang ditimbulkan dari kegiatan bermain itu sendiri. Pada 

akhirnya anak bisa menolakbukan hanya terhadap alat 

permainan tersebut, tetapi bahkan terhadap orang yang 

membimbingnya. Sulit memang untuk mengetahui 

secara pasti apakah bimbingan yang diberikan itu sudah 

memadai atau belum atau bahkan terlalu banyak. Namun 

satu hal yang dapat dijadikan indikator, yaitu reaksi 

anak. Bila anak menerima bimbingan permainan dengan 

terbuka dan mengikutinya dengan senang hati, berarti 

petunjuk yang diberikan telah memadai. Tapi bila anak 

cepat bosan atau menunjukkan sikap menolak, maka 

bimbingan yang diberikan bisa terlalu sedikit atau terlalu 

banyak.
43

 

Maka dari itu ketika guru dan orang tua 

mengenalkan permainan engkleng harus dengan cara 

yang pelan dan bertahap dimulai dari orang tua yang 

mengajarkan kepada anak dan guru disekolah. Alat 

permainan yang rancangannya bagus akan lebih menarik 

minat anak daripada yang tidak didesain dengan baik. 

Bentuk dan warna dalam hal ini sangatlah memegang 

peranan penting. Biasanya anak lebih senang dengan alat 
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permainan dengan bentuk yang tidak rumit disertai 

warna yang terang 

Engkleng sangat mudah dimainkan. Permainan 

ini dapat dimainkan di pelataran tanah, semen, atau 

aspal. Sebelum memulai permainan, terlebih dahulu 

harus digambar bidang atau arena yang akan digunakan 

untuk bermain engkleng. Setelah digambar anak-anak 

pun mulai bisa memainkan permainan engkleng 

tersebut. 

Jumlah pemain pada permainan engkleng tidak 

dibatasi. Setiap pemain harus memiliki kreweng atau 

gacuk, yaitu pecahan genteng atau batu. Kemudian, 

seluruh pemain mengadakan hompimpah dan suit. 

Peserta yang menang mendapat giliran bermain terlebih 

dahulu kemudian sebelum mulai bermain, pemain 

melemparkan gacuk atau kreweng miliknya ke dalam 

kotak. Kereweng atau gacuk tidak boleh dilempar 

hingga melebihi garis kotak atau petak yang ada. Jika 

pemain melempar kreweng atau gacuk melebihi garis 

kotak atau petak, ia dianggap gugur dan permainan 

diganti pemain selanjutnya.
44
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Pemain melompat-lompat dari satu kotak ke 

kotak lainnya menggunakan satu kaki (engkleng) dan 

tidak boleh bergantian. Jadi, engkleng dilakukan 

menggunakan kaki yang sama hingga selesai satu 

putaran. Namun, ketika sampai pada dua kotak yang 

berada disamping, kedua kaki harus menginjak tanah. 

Kotak yang terdapat gacuk tidak boleh diinjak 

oleh setiap pemain. Jadi, para pemain harus melompat 

ke petak berikutnya dan mengelilingi petak-petak yang 

ada. Saat melompat, pemain tidak boleh menginjak garis 

atau keluar kotak. Jika melakukan hal tersebut, ia 

dinyatakan gugur dan permainan dilanjutkan pemain 

berikutnya. 

Pemain yang telah menyelesaikan satu putaran, 

lalu melemparkan gacuk dengan cara membelakangi 

bidang permainan. Jika kreweng atau gacuk jatuh tepat 

pada salah satu petak, petak tersebut menjadi milik 

(sawah) pemain itu. Pemilik sawah boleh menginjak 

petak tersebut dengan dua kaki. Sementara itu, pemain-

pemain lain tidak boleh menginjak petak tersebut selama 
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permainan. Pemenang dalam permainan ini adalah 

pemain yang memiliki sawah paling banyak.
45

 

 

B. Analisis Tentang Faktor Pendukung Dan 

Penghambat Penggunaan Permainan Engkleng 

Untuk Mengembangkan Kemampuan Motorik 

Kasar Pada Anak Usia Dini 

 Faktor pendukung dan penghambat dalam 

pengenalan permainan engkleng untuk mengembangkan 

motorik kasar pada anak usia dini yaitu faktor dari orang 

tua, lingkungan, kesehatan dan alat permainan yang 

digunakan. Ada yang mengatakan bahwa faktor dari 

orang tua yang paling sangat berpengaruh karena 

pembelajaran pertama yang diterima anak adalah dari 

orang tua di rumah. Pengenalan permainan engkleng 

pada anak tergantung bagaimana orang tua mengenalkan 

dan memberikan sosialisasi tentang permainan 

tradisional terutama permainan engkleng itu sendiri. 

Orang tua yang tidak mensosialisasikan dolanan 

engkleng karena juga tidak mengenal dolanan engkleng. 

Hal ini terjadi dikalangan keluarga yang usianya masih 
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relatif muda. Alasannya adalah ketika masih kecil, 

mereka sudah tidak dikenalkan dengan permainan 

engkleng. Atau bisa juga, si orang tua mengenal 

engkleng, semasa kecil pernah bermain namun ketika 

menjadi orang tua kurang memperhatikan aktifitas 

bermain anak. selain itu, orang tua juga kurang faham 

tentang manfaat bermain engkleng. Jadi tidak terlalu 

peduli anaknya bermain apa, asalkan senang maka orang 

tua pun ikut senang.
46

 

 Selain dari orang tua faktor lain yang mempengaruhi 

pengenalan permainan tradisional pada anak yaitu dari 

lingkungan. Lingkungan sangat berperan penting dalam 

pengenalan permainan tradisional karena apa yang 

dilihat anak pasti akan ditiru. Apabila di lingkungan 

anak tersebut tidak mengenalkan permainan engkleng 

maka anak tidak akan pernah mengenal permainan 

engkleng itu seperti apa, tetapi jika di lingkungan anak 

itu sudah sedari dini dikenalkan tentang permainan 

tradisional terutama permainan engkleng maka sampai 

dewasa anak itu tetap akan ingat permainan engkleng itu 
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seperti apa karena sudah sering melihat permainan 

tersebut dilingkungannya. 

 Kemudian faktor selanjutnya yaitu faktor kesehatan 

anak. Anak yang dalam keadaan badannya sehat akan 

lebih aktif dan bersemangat dalam melaksanakan 

permainan yang diperintahkan oleh gurunya karena di 

dalam diri anak banyak energi yang ada. Sedangkan 

anak yang tubuh dan badannya kurang sehat akan 

merasa tidak bersemangat dan lemas dalam melakukan 

permainan apalagi jika permainan tersebut dilakukan di 

luar kelas anak akan lebih berdiam diri dan tidak 

antusias. 

 Kesehatan sangat mempengaruhi aktivitas anak, 

termasuk bermain. Anak yang lebih sehat akan 

cenderung melakukan dan menyenangi kegiatan bermain 

aktif daripada pasif, seperti olahraga, bermain lompat-

lompatan, kejar-kejaran. Banyaknya energi yang dimilki 

anak, membuatnya lebih aktif dan ingin menyalurkan 

energinya tersebut. Sementara itu anak yang kurang 

bergairah, kurang sehat dan mudah lelah akan lebih 
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menyukai kegiatan bermain pasif, yang memang tidak 

membutuhkan energi banyak.
47

 

 Faktor terakhir yang menjadikan pendukung dan 

penghambat dalam pengenalan permainan tradisional 

terutama engkleng yaitu faktor alat permainan yang 

digunakan. Semakin kreatif dan beragam alat permainan 

yang digunakan maka anak akan semakin antusias 

memainkan permainan tersebut, maka guru harus kreatif 

dalam membuat permainan engkleng menjadi sebuah 

permainan yang kreatif dan bervariasi seperti dibuat 

berwarna-warni dengan menggunakan kapur lalu 

digambari dengan gambar kesukaan anak misalnya 

robot, bunga, boneka dan lain sebagainya dan jangan 

lupa juga diberi angka agar anak juga tidak hanya 

mengembangkan motoriknya akan tetapi juga 

mengembangkan kognitifnya. Alangkah sangat 

bijaksana bila guru dan orang tua dapat menyediakan 

alat permainan yang bervariasi, sehingga berbagai jenis 

kegiatan bermain dapat dilakukan. Dan ini memang 

penting artinya untuk mengembangkan berbagai aspek 

perkembangan anak secara optimal. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian yang berjudul 

penggunaan permainan engkleng untuk mengembangkan 

kemampuan motorik kasar pada anak usia dini di TK 

Busthanul Athfal 03 Kecamatan Tulakan Kabupaten 

Pacitan dapat disimpulkan bahwa: 

1. Langkah-langkah dalam mengenalkan permainan 

engkleng untuk mengembangkan motorik kasar pada 

anak usia dini di Busthanul Athfal 03 Kalikuning 

Tulakan Pacitan diantaranya yang paling pertama 

yaitu ,  di sekolah oleh guru dengan menggunakan 

gambar berwarna dan ditampilkan video agar anak 

tidak bosan hanya dengan mendengar penjelasan dari 

guru, lalu mengajak anak untuk bermain di luar kelas 

agar anak bisa bergerak secara leluasa dan bebas 

tanpa ada penghalang seperti meja, kursi dan dinding 

lalu  membuat permainan engkleng tersebut 

sekereatif mungkin dan bervariasi dengan 

menggunakan kapur berwarna dan menggambarinya. 

Engkleng sangat mudah dimainkan. Permainan ini 
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dapat dimainkan di pelataran tanah, semen, aspal. 

Sebelum memulai permainan, terlebih dahulu harus 

digambar bidang atau arena yang akan digunakan 

untuk bermain engkleng. Untuk menggambar bidang 

yang akan digunakan untuk bermain engkleng ini 

dapat digunakan kapur tulis, dapat juga digunakan 

ranting untuk menggores bidang permainan. Bentuk 

bidang permainan engkleng bermacam-macam, 

namun cara bermainnya pada dasarnya sama. Jumlah 

pemain pada permainan engkleng tidak dibatasi. 

Setiap pemain harus memiliki gacuk, yaitu pecahan 

genteng atau batu. Kemudian, seluruh pemain 

mengadakan hompimpah. Peserta yang menang 

mendapat giliran bermain terlebih dahulu 

2. a) Faktor pendukung dalam penggunaan permainan 

engkleng untuk mengembangkan motorik kasar pada 

anak usia dini di Bhustanul Athfal 03 Kalikuning 

Tulakan Pacitan yaitu : faktor dari orang tua, faktor 

dari lingkungan anak. 

b) Faktor penghambat dalam penggunaan permainan 

engkleng untuk mengembangkan motorik kasar pada 

anak usia dini di Bhustanul Athfal 03 Kalikuning 

Tulakan Pacitan diantaranya: faktor kesehatan yaitu 
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jika anak dalam keadaan sehat maka anak akan 

bersemangat dalam melakukan permainan apalagi 

bermain di luar kelas dan jika anak dalam keadaan 

kurang sehat anak akan lemas dan tidak bersemangat 

dalam bermain dan lebih memilih berada di dalam 

kelas dan faktor alat permainan yang digunakan anak 

harus menarik dan bervariasi yaitu guru harus 

membuat permainan yang menarik seperti diberi 

warna yang cerah lalu digambari atau diberi huruf 

dan angka supaya anak tidak merasa bosan dalam 

bermain. 

 

B. Saran  

1. Bagi guru 

Dengan penelitian ini semoga dapat 

membuka kembali wawasan kepada guru dalam 

mendidik anak-anak didik mereka, terutama dalam 

mengenalkan tentang permainan tradisional dan 

langkah-langkah yang tepat untuk memperkenalkan 

permainan tradisional terutama permainan engkleng 

karena permainan engkleng sangat penting untuk 

perkembangan motorikkasar anak dan bagaimana 

cara menghadapi hambatan dalam mengembangkan 



 

 

permainan engkleng agar lebih optimal dalam 

melaksanakan pembelajaran permainan engkleng 

tersebut. 

2. Bagi masyarakat  

Semoga hasil penelitian ini dapat 

memberikan motivasi sekaligus memberikan 

pengetahuan kepada masyarakat bagaiamana 

langkah-langkah yang tepat dalam mengenalkan 

permainan tradisional terutama permainan engkleng 

yang sudah mulai punah.dan juga memberikan 

kesadaran bagi masyarakat dan anak bahwa 

permainan tradisional terutama permainan engkleng 

sangat penting untuk dilakukan dalam rangka 

pengembangan motorik kasar dengan tujuan agar 

bisa menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur dan 

bekal di masa depan. 
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