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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Anak adalah anugerah yang diberikan oleh Allah SWT, dimana anak dibekali 

dengan berbagai potensi yang dapat dikembangkan melalui pendidikan. 

Sebagaimana firman Allah dalam Surah An-Nisa’ ayat 9 yang berbunyi : 
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Artinya : dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 

meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir 

terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada 

Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar. 

 

Dalam tafsir surah An-Nisa’ ayat 9 dijelaskan bahwa dalam pendidikan Islam 

membentuk kepribadian anak didik yang kuat jasmani, rohani dan nafsaninya (jiwa) 

yakni kepribadian muslim yang dewasa. Sesuai dengan pengertian agama islam itu 

sendiri, membimbing atau pertolongan secara sadar yang dilakukan oleh pendidik 

terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik kearah kedewasaan 

menuju terbentuknya kepribadian muslim, mendidik peserta didik dengan baik dan 

hendaklah berkata kepada peserta didik dengan ucapan yang sejalan dengan 

semangat keadilan dan yang baik-baik.
1
 

Pendidikan di usia dini sangatlah berpengaruh pada perkembangan 

pendidikan dasar dan selanjutnya. Anak usia dini berada pada tahap pertumbuhan 
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dan perkembangan paling pesat, baik dari segi fisik maupun mental. Selain 

pertumbuhan dan perkembangan moral, sosial emosional, bahasa, kognitif, seni dan 

juga perkembangan fisik motorik berlangsung sangat pesat. Aspek-aspek 

perkembangan tersebut tidak berkembang secara sendiri-sendiri melainkan saling 

terjalin satu sama lainnya. Salah satu aspek perkembangan fisik motorik yang perlu 

disiapkan dan dikembangkan pada anak usia taman kanak-kanak (TK) untuk 

menghadapi jenjang pendidikan selanjutnya adalah kemampuan menggunakan 

motorik kasar. Pentingnya dalam mengembangkan motorik kasar anak yaitu untuk 

memperkenalkan dan melatih gerakan kasar, meningkatkan keterampilan 

mengelola, mengontrol gerakan tubuh dan koordinasi, serta meningkatkan 

keterampilan tubuh dan cara hidup sehat, sehingga dapat menunjang pertumbuhan 

jasmani yang sehat, kuat dan terampil. 

Dalam perkembangan motorik kasar ini akan berjalan sesuai dengan usia 

anak secara bertahap, di mana gerakan motorik kasar anak dimulai dari gerakan 

yang sederhana dan meningkat menjadi lebih kompleks. Salah satu yang menjadi 

karakteristik perkembangan anak usia dini adalah tentang perkembangan motorik 

kasar. Usia 0-6 tahun merupakan usia emas ( the golden age ) yaitu masa peka yang 

hanya datang sekali. Masa peka adalah masa perkembangan anak dikembangkan 

secara optimal. Bloom menyatakan bahwa 80% perkembangan mental, kecerdasan 
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anak berlangsung pada usia dini.
2
 Usia perkembangan anak usia dini di Indonesia 

dalam rentang 0-6 tahun termasuk dalam usia anak taman kanak-kanak. 

Pada usia TK harus sudah bisa mengembangkan kemampuan motorik kasar 

saat keluar dari TK, sehingga saat memasuki Sekolah Dasar anak tidak mengalami 

kesulitan dalam mengembangkan kemampuan motorik kasar. Untuk menguasai 

kemampuan pengembangan motorik kasar di TK diperlukan berbagai cara dalam 

proses pembelajaran dalam mengembangkan keterampilan motorik kasar salah 

satunya adalah dengan menggunakan media dengan permainan engklek agar anak 

tertarik dengan hal-hal baru sehingga mereka mudah dalam mengembangkan 

kemampuan motorik kasar. Permainan  engklek sudah banyak dimainkan oleh anak 

Indonesia sejak zaman dahulu. 

Permainan ini merupakan permainan tradisional yang populer di masyarakat 

pada eranya. Seiring perkembangan zaman permainan engklek sudah hampir 

menghilang dan jarang dimainkan, banyak anak sekarang yang tidak mengetahui 

tentang permainan engklek ini. Engklek ini permainan yang biasa dimainkan oleh 

anak perempuan, tetapi anak laki-laki juga bisa ikut bermain. Permainan ini 

dimainkan oleh dua orang atau lebih. Kelebihan permainan engklek untuk 

perkembangan fisik yaitu dengan melompat, meloncat, lemparan dengan ayunan 

rendah dapat meningkatkan keseimbangan, meningkatkan kekuatan dan kelenturan 

otot, untuk perkembangan kognitif yaitu anak belajar mengenal angka, berhitung 

dan menyusun angka, dan untuk perkembangan sosial emosional yaitu anak belajar 
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mengambil giliran dan menyemangati orang lain. Namun di TK Nurul Hikmah 

Desa Talaga II belum pernah menggunakan permainan engklek dalam proses 

pembelajaran pengembangan kemampuan motorik kasar. 

Permasalahan di TK Nurul Hikmah Desa Talaga II pada anak kelompok B 

sekarang ini masih banyak yang belum mampu mengembangkan motorik kasar. 

Dari hasil observasi mengenai beberapa aspek perkembangan seperti NAM (nilai-

nilai agama dan moral), sosem (sosial Emosional), Bahasa, kognitif, seni dan fisik 

motorik. Dalam aspek fisik motorik khususnya kemampuan dalam mengembangan 

motorik kasar kelompok B di TK Nurul Hikmah masih rendah. Rendahnya 

kemampuan dalam mengembangkan motorik kasar anak TK tentu saja akan 

menimbulkan dampak buruk bagi yang bersangkutan seperti kesehatan fisik, 

katarsis emosi, kurangnya kemandirian, kurangnya bersosialisasi dan kurangnya 

rasa percaya diri anak. Dampak tersebut akan sangat dirasakan ketika memasuki 

bangku Sekolah Dasar karena kurangnya dalam mengembangkan kemampuan 

motorik kasar. 

Permasalahan dalam pembelajaran pengembangan motorik kasar pada anak 

TK Nurul Hikmah masih kurang dikembangkan karena keterbatasan alat edukatif, 

sehingga pembelajaran dalam pengembangan motorik kasar  masih kurang efektif 

dan penggunaan alat edukatif yang masih kurang. Pembelajaran dalam 

pengembangan motorik kasar sangat jarang dilakukan oleh pendidik. Proses 

pembelajaran dalam pengembangan motorik kasar yang menggunakan media yang 

lebih efektif adalah permainan engklek. 
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Hasil observasi di TK Nurul Hikmah Desa Talaga II menunjukkan bahwa 

kemampuan pengembangan motorik kasar anak kelompok B masih kurang. Media 

yang tersedia untuk pengembangan motorik kasar masih belum lengkap. Proses 

pembelajaran yang menyenangkan untuk pengembangan motorik kasar  masih 

kurang, monoton, dan belum di kemas dalam bentuk permainan. Stimulasi pada 

anak dalam mengembangkan kemampuan motorik kasar belum dilakukan secara 

maksimal. Stimulasi pada anak dalam mengembangkan kemampuan motorik kasar 

pada anak TK perlu ada inovasi dengan  permainan yang menggunakan media. 

Guru perlu mengembangkan cara mengajar agar anak dapat termotivasi dalam 

berbagai kegiatan pembelajaran. Hal ini agar aspek perkembangan kemampuan 

motorik kasar anak usia dini dapat berkembang dengan maksimal. Namun di TK 

Nurul Hikmah Desa Talaga II, stimulasi dalam pengembangan motorik kasar masih 

kurang. 

Guru perlu merancang pembelajaran untuk pengembangan motorik kasar 

kepada anak-anak dengan baik, sehingga mampu menumbuhkan semangat dalam 

pengembangan kemampuan motorik kasar dalam situasi yang menyenangkan. 

Suasana pembelajaran harus diciptakan melalui kegiatan permainan yang 

menyenangkan yang sesuai dengan karakteristik. Permainan memiliki peran 

penting dalam pengembangan fisik motorik, bahasa, kognitif, sosial emosional, 

nilai-nilai agama dan moral, serta seni. Khususnya pada pengembangan fisik 

motorik secara otomatis dalam bermain fisik atau tubuh anak akan bergerak, dari 

gerakan-gerakan tersebut motorik anak akan berkembang sehingga anak dapat 
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memiliki kecakapan motorik. Anak usia dini lebih senang dalam setiap 

pembelajaran dilakukan dengan bermain baik di dalam kelas maupun di luar kelas. 

Guru harus dapat merencanakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan 

dikemas dalam permainan yang menarik. 

Salah satu permainan yang akan digunakan untuk pengembangan kemampuan 

motorik kasar di TK Nurul Hikmah berupa permainan engklek. Permainan engklek 

merupakan salah satu permainan tradisional yang dapat digunakan oleh para guru 

untuk mengoptimalkan aspek perkembangan anak.  Penggunaan permainan engklek 

dalam kegiatan pembelajaran dapat menciptakan suasana belajar yang 

menyenangkan bagi anak didik. Selain itu teknik permainan engklek dapat 

dikembangkan untuk membantu penguasaan anak terhadap aspek-aspek 

perkembangan antara lain perkembangan aspek fisik motorik, aspek moral dan 

agama, aspek sosial emosional, dan aspek kognitif.  Khususnya pada aspek motorik 

kasar permainan ini membantu anak dalam mengembangkan kemampuan motorik 

kasar. Dengan permainan engklek di harapkan dapat memberikan nilai lebih baik 

kepada anak TK untuk meningkatkan kemampuan motorik kasar. Hal ini 

disebabkan karena permainan engklek belum pernah digunakan dalam proses 

pembelajaran pengembangan kemampuan motorik kasar di TK tersebut. Kelebihan 

permainan engklek ini adalah permainan yang dapat merangsang anak TK untuk 

dapat mengembangkan kemampuan motorik kasar. Bentuk permainan yang di 

desain untuk merangsang minat anak untuk belajar dan memudahkan anak untuk 

mengembangkan kemampuan motorik kasar. Mengingat adanya kekurangan media 
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tersebut, perlu adanya media yang lebih baik yang dapat digunakan dalam 

pengembangan kemampuan motorik kasar. Permainan engklek sebagai alat edukatif 

yang paling efektif untuk pengembangan motorik kasar. Permainan engklek dapat 

digunakan sebagai alat peraga sekaligus pembelajaran dalam pengembangan 

motorik kasar. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian tindakan kelas dengan judul “Meningkatkan Kemampuan Motorik Kasar 

Anak Kelompok B TK Nurul Hikmah Desa Talaga II Kec. Talaga Raya Kab. Buton 

Tengah” 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang seperti yang telah dipaparkan di atas, maka dapat 

diidentifikasikan masalah-masalah sebagai berikut : 

1. Kemampuan motorik kasar anak kelompok B TK Nurul Hikmah Desa Talaga II 

masih rendah. 

2. Anak kelompok B TK Nurul Hikmah Desa Talaga II masih belum mampu 

melompat, meloncat dan melempar dengan benar 

3. Metode yang digunakan dalam peningkatan kemampuan motorik kasar pada 

anak kelompok B TK Nurul Hikmah Talaga II belum menggunakan metode 

bermain. 

4. Media yang digunakan dalam meningkatkan kemampuan motorik kasar anak 

kelompok B TK Nurul Hikmah Desa Talaga II belum mampu meningkatkan 

kemampuan motorik kasar pada anak secara optimal 
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5. Permainan engklek belum pernah digunakan oleh guru dalam meningkatkan 

kemampuan motorik kasar pada anak kelompok B TK Nurul Hikmah Desa 

Talaga II 

C. Pembatasan Masalah 

Mengingat terlalu luasnya permasalahan yang ada maka penelitian ini maka 

dibatasi pada peningkatan kemampuan motorik melalui permainan engklek pada 

anak kelompok B TK Nurul Hikmah Desa Talaga II. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah, maka rumusan 

masalah penelitian ini adalah sebagai berikut : “Bagaimana meningkatkan 

kemampuan motorik kasar melalui permainan engklek pada anak kelompok B TK 

Nurul Hikmah Desa Talaga II Kab. Buton Tengah?” 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penelitian tindakan kelas ini 

bertujuan untuk meningkatkan kemampuan motorik kasar melalui permainan 

engklek pada anak kelompok B TK Nurul Hikmah Desa Talaga II Kab. Buton 

Tengah. 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pihak yang terkait. 

Manfaat ini dapat ditinjau dari dua segi yaitu dari segi teoritis dan praktis. 
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1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

bahwa meningkatkan kemampuan motorik kasar anak dapat dilakukan melalui 

permainan engklek. 

2. Manfaaat Praktis 

a. Bagi Guru 

1) Sebagai masukan dalam pemilihan kegiatan dalam peningkatan 

kemampuan motorik kasar anak. 

2) Memperoleh pengalaman dalam mengembangkan pembelajaran motorik 

kasar yang tepat untuk anak. 

3) Membantu meningkatkan kemampuan guru dalam memberikan 

pembelajaran motorik kasar kepada anak 

b.  Bagi Anak 

1) Dapat meningkatkan kemampuan motorik kasar anak terutama di 

kelompok B TK Nurul Hikmah Desa Talaga II 

2) Anak-anak memperoleh tambahan pengalaman langsung mengenai 

permainan engklek. 

c. Bagi sekolah 

Dapat dijadikan rujukan dalam peningkatan  proses pembelajaran di 

kelas khususnya pada pembelajaran peningkatan motorik kasar. 
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G. Definisi Operasional 

Untuk menghindari kemungkinan meluasnya penafsiran terhadap 

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka perlu disampaikan 

definisi operasional yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Kemampuan Motorik Kasar 

Kemampuan motorik kasar adalah kemampuan anak yang ditunjukkan 

melalui penguasaan suatu gerakan yang cepat dan tepat dalam beraktivitas 

seperti melompat, melempar dan sebagainya. 

2. Permainan Engklek 

Permainan engklek merupakan kegiatan menyenangkan yang dilakukan 

untuk memperoleh kegembiaraan bagi yang melakukannya. Permainan ini 

memerlukan peralatan seperti kapur atau tepung untuk menggambar lapangan 

yang berbentuk kotak. Permainan engklek yang dimaksudkan dalam penelitian 

ini sedikit berbeda dengan permainan tradisional engklek karena telah 

dimodifikasi agar lebih menarik dan cocok dilakukan oleh siswa kelompok B. 

Pada permainan engklek dalam penelitian ini lapangan yang digunakan tidak 

menggunakan lapangan berupa tanah namun menggunakan kotak yang terbuat 

dari plastik sehingga menarik dan aman bagi anak. Permainan ini juga tidak 

menggunakan aturan menang kalah bagi para pemainnya. Permainan dimulai 

dengan menggunakan satu kaki pada kotak nomor 1, 2, 3, dan 6, sedangkan 

kotak nomor 4-5, 7-8 dan 9 anak boleh menapak menggunakan dua kaki. Setiap 

anak diberikan kesempatan satu kali untuk melakukan permainan. 


	BAB I

