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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Hakikat 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. Proses pembelajaran sebagai bentuk 

perlakuan yang diberikan pada anak harus memperhatikan karakteristik 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 I 

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 pasal I ayat 14 ditegaskan bahwa 

Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada 

anak sejak lahir samapi dengan usia enam  tahun yang dilakukan melalui pemberian 

rangsangan pendidkan 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 menitik beratkan pada peletakan dasar kearah pertumbuhan dan 

perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar) kecerdasan (daya pikir, 
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daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), sosio emosional (sikap dan 

perilaku serta beragama) bahasa dan komunikasi, sesui dengan keunikan dan tahap-

tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini. 

Pendidikan anak usia dini adalah pemberian upaya yang menstimulasi, 

membimbing, mengasuh dan pemberian kegiatan pembelajaran yang akan 

menghasilkan kemampuan dan keterampilan anak.
1
 

B. Hakikat Kemampuan Motorik Kasar 

1. Pengertian Kemampuan Motorik Kasar 

Kemampuan dimiliki oleh setiap orang namun dengan kapasitas yang 

berbeda-beda. Ada sejumlah orang sangat pintar mengarang (menulis), cepat 

memahami sesuatu, mampu melihat penyebab suatu masalah, terampil membuat 

barang yang bagus. Cepat memahami keinginan orang lain, mampu bekerjasama 

dengan orang lain, dan lain-lain. kemampuan (ability) adalah tanggung jawab 

karakteristik yang luas dan stabil untuk kinerja maksimal seseorang pada tugas 

fisik dan mental.  

kemampuan mencakup arti yang luas yaitu keseluruhan potensi yang 

dimiliki seseorang untuk melakukan bervariasi dalam pekerjaan. Berbagai 

kemampuan yang dimiliki manusia ini pada pokoknya dapat diklasifikasikan 

menjadi kemampuan intelektual dan kemampuan fisik.
2
 

                                                           
1
 Yuliani Nurani Sujiono, Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini, (Jakarta Barat : PT Indeks, 

2012)  h, 6-7 
2
Pratiwi, Yhana, and M. Kristanto. "Upaya Meningkatkan Kemampuan Motorik Kasar 

(Keseimbangan Tubuh) Anak Melalui Permainan Tradisional Engklek Di Kelompok B Tunas Rimba Ii 

Tahun Ajaran 2014/2015."PAUDIA: Jurnal Penelitian Dalam Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Vol.3, 

No. 2 Oktober (2014). h. 20, (online) diunduh 10 Febeuari 2019 
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Berdasarkan teori-teori diatas maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

adalah keseluruhan potensi yang dimiliki seseorang untuk menyelesaikan 

tugasnya dengan baik mengenai tugas fisik dan mentalnya. 

Potensi tersebut mencakup berbagai aspek termaksud kemampuan motorik. 

Motorik adalah semua gerakan yang mungkin dapat dilakukan oleh seluruh tubuh. 

Hal ini berhubungan dengan kematangan dan pengendalian gerak tubuh.
3
 

Motorik merupakan perkembangan pengendalian gerakan tubuh melalui 

kegiatan yang terkoordinir antara susunan saraf, otot, otak dan spinal cord. 

Perkembangan motorik meliputi motorik kasar.
4
 

Motorik kasar adalah gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot besar atau 

sebagian besar atau seluruh anggota tubuh yang dipengaruhi oleh kematangan 

anak itu sendiri.
5
 

Motorik kasar (gross motor skill) yaitu segala keterampilan anak dalam 

menggerakkan dan menyeimbangkan tubuhnya. Bisa juga diartikan sebagai 

gerakan-gerakan seorang anak yang masih sederhana seperti melompat dan 

berlari.
6
 

Motorik kasar adalah gerak anggota badan secara kasar atau keras. Laura E. 

Berk dalam Suyadi mengungkapkan bahwa semakin anak menjadi dewasa dan 

kuat tubuhnya atau besar, maka gaya geraknya sudah berbeda pula. Hal ini 

                                                           
3
 Richard Decaprio, Panduan Mengembangkan Kecerdasan Motorik Siswa, (Yogyakarta : Diva 

Press, 2017), h. 14 
4
 Hasnida, Analisis Kebutuhan Anak Usia Dini, (Jakarta Timur : PT Luxima Metro Media, 

2015), h. 52 
5
 Hasnida, Analisis Kebutuhan Anak Usia Dini, h. 52 

6
 Rifa Hidayah, Psikologi Pengasuhan Anak, (Malang : Sukses Offset, 2009), h. 59 
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mengakibatkan pertumbuhan otot yang semakin membesar dan menguat. 

Pembesaran dan penguatan otot-otot badan tersebut menjadikan keterampilan baru 

selalu bermunculan dan semakin bertambah komplek.
7
 

Menurut Beaty dalam Rifa, kemampuan motorik kasar seoarang anak paling 

tidak dapat dilihat melalui empat aspek, yaitu (a) berjalan atau walking, dengan 

indikator berjalan turun naik tangga dengan menggunkan kedua kaki, berjalan 

padagaris lurus, dan berdiri dengan satu kaki; (b) berlari atau running,dengan 

indikator menunjukkan kekuatan dan kecepatan berlari, berbelok ke kanan-kiri 

tanpa kesulitan, dan mampu berhenti dengan mudah; (c) melompat atau juming, 

dengan indikator mampu melompat ke depan, ke belakang, dan kesamping; (d) 

memanjat atau climbing, dengan indikator memanjat naik-turun tangga dan 

memanjat pepohonan.
8
 

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan motorik kasar adalah kecakapan atau kemampuan gerakan tubuh 

seseorang dalam menggunakan otot-otot besar menjadi gerakan tepat dan cepat 

dalam beraktivitas seperti berlari, melompat, bermain, dan lain-lain. 

2. Gerak Dasar Dalam Kemampuan Motorik Kasar 

gerak dasar merupakan pola gerakan yang menjadi dasar meraih 

kemampuan gerak yang lebih kompleks. ada 3 jenis gerakan yang dapat 

dilakukan dalam motorik kasar, yaitu : 

 

                                                           
7
Suyadi, Permainan Edukatif yang Mencerdaskan, (Yogyakarta : Powerbooks Publishing, 2009), 

h. 115 
8
 Rifa Hidayah,  Psikologi Pengasuhan Anak..., h. 59-60 
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a. Gerak Lokomotor 

Gerak Lokomotor adalah aktivitas gerakan dengan cara memindahkan 

tubuh dari satu tempat ke tempat lain. Contoh gerakan lokomotor adalah : 

1) Melangkah, yaitu memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat yang 

lain dengan menggerakkan salah satu kaki ke depan, ke belakang dan 

samping. 

2) Berjalan, yaitu memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat lain dengan 

melangkah kaki secara berulang-ulang dan bergantian. 

3) Berlari, yaitu mirip berjalan, namun dengan jangkauan yang lebih jauh. 

4) Melompat, yaitu memindahkan tubuh kedepan dengan bertumpu pada 

salah satu kaki dan mendarat dengan kedua kaki. 

5) Meloncat, yaitu memindahkan tubuh kedepan atau keatas dengan 

bertumpu  pada kedua kaki dan mendarat dengan kedua kaki. 

6) Merayap, yaitu menggerakkan tubuh dengan bertumpu pada telapak 

tangan sampai siku dan badan bagian depan mulai dari dada sampai ujung 

kaki. 

7) Merangkak, yaitu  menggerakkan tubuh dengan bertumpu pada telapak 

tangan, kedua lutut dan kedua ujung kaki. 

8) Berjingkat, yaitu memindahkan tubuh ke depan dengan cara bertumpu 

pada salah satu kaki baik kiri maupun kanan dan mendarat pada kaki yang 

sama. 
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9) Berguling, yaitu memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat lain 

dengan cara merebahkan diri lalu menggulingkan seluruh badan ke kanan 

atau kiri. 

b. Gerak Nonlokomotor  

Gerakan nonlokomotor adalah aktivitas atau tindakan dengan tidak 

memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat lain. Contoh gerakan 

nonlokomotor adalah : 

1) Gerakan-gerakan memutar tubuh atau bagianbagian tubuh (kepala, lengan, 

pinggang, lutut, pergelangan kaki dan pergelangan tangan). 

2) Menekuk atau membungkukkan tubuh, seperti gerakan bangun tidur, 

duduk dan membungkuk, menelungkup, dan menarik ke atas kedua kaki, 

dada sampai kepala 

3) Latihan keseimbangan. 

c. Gerak Manipulatif  

Gerak manipulatif   adalah aktivitas yang dilakukan tubuh dengan 

bantuan alat. Contoh gerakannya adalah melempar, menangkap, menggiring, 

menendang, memantulkan bola atau benda lainnya.
9
 

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ada tiga jenis 

gerak dasar dalam keterampilan motorik kasar yang dimiliki anak usia dini 

                                                           
9
 Apriani, Dian. "Penerapan Permainan Tradisional Engklek untuk Meningkatkan Kemampuan 

Motorik Kasar Anak Kelompok B RA Al Hidayah 2 Tarik Sidoarjo." PAUD Teratai Vol. 2, No. 1 (2013). 

h. 3, (online) diunduh 10 Februari 2019 
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yaitugerak lokomotor, gerak non lokomotor, dan gerak manipulatif yang 

berkembang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. 

3. Perkembangan Motorik Kasar 

Perkembangan motorik adalah perkembangan pengendalian gerakan 

jasmaniah melalui kegiatan pusat syaraf, urat syaraf dan otot yang terkoordinasi. 

Pengendalian gerakan tersebut berasal dari perkembangan refleksi dan kegiatan 

anak-anak sejak waktu lahir.
10

 

Yamin dan Sanan dalam Novi, menjelaskan bahwa perkembangan 

motorik anak akan berkembang sesuai dengan usia. Perkembangan motorik 

meliputi perkembangan badan dan otot kasar (gross muscle) yang disebut 

motorik kasar. Perkembangan motorik kasar berarti perkembangan pengendalian 

gerakan yang kasar melibatkan bagian badan yang luas yang digunakan dalam 

berlari, berjalan, melompat, meloncat, menangkap, melempar, dan sebagainya. 

Namun kegiatan ini merupakan sampel perilaku motorik kasar yang penting 

dikuasai anak-anak usia 5 tahun. Beberapa kegiatan tersebut antara lain : 

a. Berjalan 

Kebanyakan anak usia tiga tahun dapat berjalan seperti halnya orang 

dewasa. Mereka tidak lagi merangkak seperti di usia dua tahun, dan mereka 

telah bisa berjalan tanpa perlu lagi mengamati kaki mereka atau 

menyeimbangkan dengan tangan mereka. Terkadang mereka jatuh 

dipermukaan, tapi hal tersebut tidak membuatnya terlalu sakit. Keseimbangan 

                                                           
10

 Novi Mulyani, Perkembangan Dasar Anak Usia Dini, (Yogyakarta : Gava Media, 2018), h. 18 
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dlam usia tiga tahun sudah cukup baik, sehingga mereka bisa berjalan seperti 

orang dewasa.  

Usia empat tahun merupakan usia penuh kegembiraan dan ekspansif bagi 

anak. Dalam usia ini mereka dapat mengontrol tubuh mereka dan bersenang-

senang. Bagi anak usia empat tahun bisa berjalan dengan mantap dalam 

banyak cara, maju, mundur, kesamping, atau berjalan bersama. Mereka bisa 

berjalan mengitari garis melingkar untuk pertama kalinya, tanpa kehilangan 

keseimbangan. 

b. Berlari  

Anak usia lima tahun mengalami lonjakan yang tinggi, terutama dalam 

pertumbuhan kaki mereka. Mereka merupakan pelari yang lebih matang 

daripada anak usia empat tahun. Kecepatan dan kontrol mereka meningkat 

dan mereka jarang jatuh dipermukaan yang tidak rata seperti halnya anak usia 

empat tahun. Dalam usia lima tahun, banyak anak menyukai permainan yang 

menguji kemampuan mereka. Tak jarang, lomba lari dengan teman 

sebayangnya menjadi permainan yang menyenangkan bagi anak usia lima 

tahun, yang terkadang dilakukan berulang-ulang. 

c. Melompat  

Melompat merupakan tindakan menjauhi bumi dengan satu atau dua kaki 

dan mendarat dengan dua kaki. Kemampuan melompat mempunyai tiga 

bagian, yaitu : menjahi bumi, terbang, dan mendarat. Yang harus diperhatikan 

untuk kegiatan melompat sebaiknya dilakukan di tempat yang aman, tidak 
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dekat dengan benda-benda yang  berbahaya seperti batu, bangunan, dan 

lainnya untuk meminimalisir hal yang tidak diinginkan.  

Beberapa anak menjadi pelompat yang handal di usia tiga tahun, namun 

beberapa anak tidak dapat melakukannya, yang sebaiknya tidak boleh 

dipaksakan. Anak usia tiga tahun mempunyai kaki yang semakin panjang dan 

sudah terkoordinasi. Jika mereka tidak terlalu berat (kegemukan), kebanyakan 

sudah dapat melompat dengan beberapa dorongan dan latihan. 

Anak usia empat tahun jauh lebih terampil melompat. Pada usia ini 

kebanyakan anak bisa melakukan berbagai lompatan, seperti melewati benda 

yang ada di sekitarnya. Pada usia lima tahun, anak bisa melompat lebih tinggi 

dan jauh jika mereka telah berlatih. 

d. Meloncat  

Meloncat merupakan kemampuan “melambung” motorik kasar dimana 

seseorang anak melompat menjauhi lantai dengan satu kaki dan mendarat 

dengan kaki yang sama. Apabila melompat menggunakan dua kaki secara 

bersamaan, maka meloncat menggunakan kaki yang bergantian saat menjauhi 

bumi dan mendarat. 

Dalam kegiatan meloncat, anak membutuhkan kemampuan 

menyeimbangkan sebelum mereka dapat melakukannya dengan baik. Mereka 

juga membutuhkan kaki yang panjang dan kuat untuk melompat pertama 

kalinya. Hal ini artinya, tidak semua anak-anak bisa melakukan kegiatan 

meloncat dalam usia tiga tahun, dan mungkin sampai 3,5 tahun. 
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Kenyataannya, meloncat bagi kebanyakan anak belum berkembang dengan 

baik sebelum mereka memasuki usia empat tahun. 

e. Mendaki atau memanjat 

Mendaki melibatkan penggunaan lengan dan kaki. Banyak anak usia tiga 

dan empat tahun suka mendaki berbagai benda seperti : tangga, tiang, pohon, 

perosotan, dan sebagainya. Untuk mendaki atau memanjat, dibutuhkan 

keberanian, kekuatan, serta koordinasi yang baik untuk memanjat dengan 

sukses .  

f. Melempar, menangkap, dan menendang bola 

1) Melempar  

Melempar dan menangkap merupakan dua kemampuan motorik kasar 

tubuh bagian atas yang penting. Melempar muncul terlebih dahulu, 

sebelum anak bisa melempar, seperti mengayun keatas, mengayun 

kebawah, melempar dari samping, baik dilakukan oleh satu tangan ataupun 

dua tangan. 

2) Menangkap  

Karena menangkap bola lebih sulit daripada melempar, maka hal ini 

berkembang belakangan setelah anak mampu melempar dengan baik. 

Menangkap terlihat sulit bagi anak karena selain harus mempunyai 

kematangan tubuh bagian atas, anak-anak juga membutuhkan koordinasi 

mata dan tangan untuk melacak bola yang dilemparkan dan menangkapnya 

dengan tangan mereka. 
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3) Menendang  

Selain melempar dan menangkap bola, kegiatannya lainnya yang 

berhubungan dengan “bola” adalah menendang bola. Pada awalnya, 

menendang sebuah bola dengan tungkai dan kaki tidak semudah 

kelihatannya. Hal ini karena anak-anak membutuhkan kemampuan dalam 

menyeimbangkan dan koordinasi mata dengan kaki untuk menendang 

bola.
11

 

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

perkembangan motorik adalah suatu perubahan keterampilan seseorang dalam 

perkembangan pengendalian otot besar. 

4. Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Motorik Kasar 

beberapa faktor yang mempengaruhi pada proses perkembangan motorik 

kasar anak usia dini anatara lain: 

a. Kematangan  

Kemampuan anak melakukan gerakan motorik sangat ditentukan oleh 

kematangan syaraf yang mengatur gerakan tersebut. 

b. Gizi  

Anak yang mendapatkan asupan gizi yang baik, maka secara kondisi 

fisik anak juga akan memiliki kondisi yang baik, sehingga dapat bergerak dan 

beraktifitas secara aktif dalam menggunakan anggota tubuhnya.  

c. Obesitas (kelebihan berat badan)   

                                                           
11

 Novi Mulyani, Perkembangan Dasar Anak Usia Dini..., h. 24-30 
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Ada banyak factor yang dapat memicu obesitas, salah satunya adalah 

factor keturunan. Jika anak malas bergerak maka lemak akan tertimbun dan 

membuat tubuh menjadi gemuk. Anak yang mengalami obesitas umumnya 

memiliki rasa percaya diri yang rendah. Cara terbaik adalah dengan mengatur 

pola makan anak dan rajin olah raga. 

d. Jenis kelamin  

Perbedaan jenis kelamin akan tampak dalam berbagai kegiatan pada usia 

2-5 tahun, umumnya anak perempuan lebih pada keterampilan keseimbann 

tubuh seperti lompat tali sedangkan pada anak laki-laki lebih pada 

keterampilan melempar, menangkap, menendang, setelah usia 5 tahun 

kemampuan gerak anak laki-laki dan perempuan saling menyusul. 

e. Latihan  

Untuk mengembangkan keterampilan motorik anak perlu dilakukan 

latihan dan bimbingan dari orang tua dan guru. 

f. Motivasi  

Dengan memberikan kesempatan pada anak untuk melakukan berbagai 

kegiatan motorik kasarserta menyediakan berbagai sarana yang dibutuhkan 

anak. 

 

g. Pengalaman  
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Pengalaman gerak merupakan dasar bagi pengalaman berikutnya. 

Pemberian platihan dan pengalaman yang membnagkitkan rasa senang pada 

anak. 

h. Urutan Perkembangan  

Proses perkembangan fisik manusia berlangsung berurutan, dari gerakan 

yang belum terarah kepada yng lebih terarah kemudian sampai mampu 

menggabungkan gerakan yang berlawanan dengan koordinasi gerkan yang 

baik.
12

  

Berdasarkan faktor yang dijelaskan di atas, dapat membaginya ke dalam 

dua bagian besar yang menjadi faktor perkembangan motorik kasar anak 

yaitu faktor internal yang berarti merupakan bagian dari dalam diri anak 

seperti kematangan, gizi, jenis kelamin dan urutan perkembangan. 

Selanjutnya faktor eksternal yaitu faktor yang berasala dari luar diri anak 

seperti obesitas, latihan, motivasi dan pengalaman. Setiap faktor ini harus 

dimaksimalkan agar perkembangan motorik kasar anak dapat berkembangan 

dengan baik 

5. Manfaat Pengembangan Motorik Kasar 

Anak memperoleh berbagai macam kebermanfaatan dari berkembangnya 

motorik anak antaranya menurut Hurlock yaitu : 

 

 

                                                           
12

 Farida, Aida. "Urgensi Perkembangan Motorik Kasar Pada Perkembangan Anak Usia 

Dini." RAUDHAH Vol. 4, No. 2 (2016). h. 6-7. (online) diunduh 10 Februari 2018 
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a. Kesehatan yang baik 

Kesehatan yang baik sebagian bergantung pada latihan. Apabila 

koordinasi motorik anak kurang baik maka anak kesulitan dalam melakukan 

latihan sehingga kesehatan anak juga akan berdampak kurang baik. 

b. Katarsis emosi 

Melalui latihan yang dilakukan anak dapat menyalurkan tenaga berlebih 

yangdimiliki anak, menyalurkan kegelisahan, ketegangan dan keputusasaan 

mereka. 

c. Kemandirian 

Perkembangan motorik yang baik memungkinkan anak semakin banyak 

melakukan aktivitas mereka sendiri, semakin besar kebahagiaan dan rasa 

percaya dirinya maka kemandirian akan terbentuk dalam dirinya. 

d. Hiburan Diri 

Pengendalian motorik memungkinkan anak berkecimpung dalam 

kegiatanyang akan menimbulkan kesenangan baginya meskipun tidak ada 

temansebaya. 

e. Sosialisasi 

Perkembangan motorik yang baik menjadikan anak dapat diterima 

dilingkungan sosial dan memberikan kesempatan bagi anak untuk 

mempelajari keterampilan sosial. Perkembangan motorik yang baik 

memungkinkan anak memainkan peran kepemimpinan. 

f. Konsep Diri 
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Pengendalian motorik menimbulkan rasa aman secara fisik, yang 

menjadikan anak merasa aman secara psikologis. Rasa aman psikologis ini 

akanmenimbulkan rasa percaya diri yang akan mempengaruhi perilaku anak 

sehingga konsep diri anak akan semakin baik.
13

 

C. Hakikat Permainan Dan Bermain 

1. Pengertian Permainan dan Bermain 

permainan adalah alat bagi anak untuk menjelajahi dunianya dari yang tidak 

anak kenal sampai pada anak ketahui dan yang tidak dapat diperbuatnya sampai 

mampu melakukannya. Bermain adalah aktivitas yang sangat menyenangkan 

dengan ditandai gelak tawa oleh anak yang melakukannya. Bermain merupakan 

satu fenomena perilaku yang alami bagi manusia, terlepas dari unsur usia, jenis 

kelamin, dan ras orang pada umumnya senang dan suka bermain. 

Bermain (play) merupakan istilah yang digunakan secara bebas sehingga 

arti utamanya mungkin hilang. Arti yang paling tepat iyalah setiap kegiatan yang 

dilakukan untuk kesenangan yang ditimbulkannya, tanpa mempertimbangkan 

hasil akhir. Bermain dilakukan secara suka rela dan tidak ada paksaan atau 

tekanan dari luar atau kewajiban.
14

 

Bermain adalah kegiatan yang anak-anak lakukan sepanjang hari karena 

bagi anak bermain adalah hidup dan hidup adalah permainan. Piaget dalam 

                                                           
13

 Hurlock, Elizabeth B. Perkembangan Anak. (Alih Bahasa: Meitasari Tjandrasa dan 

Muslichah Zakarsih). (Jakarta: Erlangga. 1978), h. 150 
14

 Hurlock Elizabet B, Perkembangan Anak..., h. 320 
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Yuliani mengatakan bahwa bermain adalah suatu kegiatan yang dilakukan 

berulang-ulang dan menimbulkan kesenangan/kepuasan bagi diri seseorang.
15

 

Dalam bermain anak menggunakan objek berupa sejumlah alat permainan 

penuh arti yaitu untuk mengingatkan daya fantasi, imajinasi dan kreativitas anak 

dimainkan secara aktif dalam suasana menyenangkan dengan menggunakan 

aturan yang pada awal permainannya dibimbing oleh guru dan dilakukan beberapa 

fase. 

2. Faktor Yang Mempengaruhi Permainan 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi permainan anak antara lain : 

a. Kesehatan 

Semakin sehat anak maka semakin banyak energinya untuk bermain aktif 

seperti olahraga. 

b. Perkembangan motorik 

Permainan anak pada setiap usia melibatkan koordinasi motorik. Apa 

saja yang akan dilakukan dan waktu permainannya bergantung pada 

perkembangan motorik mereka. Pengendalian motorik yang baik 

memungkinkan anak terlibat dalam permainan aktif. 

c. Intelegensi 

Pada setiap usia, anak yang pandai lebih aktif ketimbang yang kurang 

pandai, dan permainan mereka lebih menunjukkan kecerdikan. Dengan 
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bertambahnya usia mereka lebih menunjukkan perhatian dalam permainan 

kecerdasan, dramatik, konstruksi, dan membaca. 

d. Jenis kelamin 

Anak laki-laki bermain lebih kasar dibandingkan dengan anak 

perempuan. Anak laki-laki lebih menyukai permainan yang menantang, 

sedangkan anak perempuan menyukai hal-hal yang sederhana dan kelembutan. 

e. Lingkungan 

Lingkungan yang kurang mendukung akan dapat mempengaruhi anak 

dalam bermain. Lingkungan yang sepi dari anak-anak akan menjadikan anak 

kurang minat untuk bermain berbeda jika lingkungan terdapat banyak anak. 

f. Status sosial-ekonomi 

Anak dari kelompok sosial ekonomi yang lebih tinggi menyukai kegiatan 

permainan yang mahal, sedangkan dari golongan menengah ke bawah lebih 

menyukai permainan-permainan yang sifatnya sederhana. 

g. Jumlah waktu bebas 

Jumlah waktu bermain tergantung pada waktu bebas yang dimiliki 

anak.Anak yang memiliki waktu luang banyak lebih dapat memanfaatkannya 

untuk bermain, dibandingkan dengan anak yang tidak cukup memiliki waktu 

luang sebab ia sudah kehabisan tenaga untuk menyelesaikan tugas-tugas yang 

didapatkannya. 

h. Peralatan bermain  



28 

 

 

Peralatan bermain yang dimiliki anak mempengaruhi permainannya. 

Misalnya, dominasi boneka atau kartun lebih mendukung pada permainanpura-

pura. Kemudian balok kayu, cat air lebih mendukung pada permainan 

konstuktif dan imajinasi.
16

 

3. Tahapan Dan Perkembangan Bermain 

Ada enam tahapan perkembangan pada anak menurut Yuliani yaitu : 

a. Unoccupied atau tidak menetap.    

Anak hanya melihat anak lain bermain, tetapi tidak ikut bermain. Anak 

pada tahap ini hanya mengamati sekeliling dan berjalan-jalan, tetapi tidak 

terjadi interaksi dengan anak yang bermain. 

b. Onlooker atau penonton/pengamat.  

Pada tahap ini anak belum mau terlibat untuk bermain, tetapi anak sudah 

mulai bertanya dan lebih mendekat pada anak yang sedang bermain dan anak 

sudah mulai muncul ketertarikan untuk bermain. Setelah mengamati anak 

biasanya dapat mengubah cara bermainnya. 

c. Solitary independent play/bermain sendiri.  

Tahap ini anak sudah mulai bermain, tetapi bermain sendiri dengan 

mainannnya, terkadang anak berbicara dengan temannya yang sedang bermain, 

tetapi tidak terlibat dengan permainan anak lain. 

d. Parallel Activity/Kegiatan Paralel.  
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Anak sudah bermain dengan anak lain tetapi belum terjadi interaksi 

dengan anak lainnya dan anak cenderung menggunakan alat yang ada di dekat 

anak yang lain. Pada tahap ini anak juga tidak mempengaruhi anak lain dalam 

bermain dengan permainannya. 

e. Associative Play/Bermain dengan teman.  

Pada tahap ini terjadi interaksi yang lebih kompleks pada anak. Dalam 

bermain anak sudah mulai saling mengingatkan satu sama lain. Terjadi tukar 

menukar mainan atau anak mengikuti anak lain. Meskipun anak dalam 

kelompok melakukan kegiatan yang sama, tidak terdapat aturan yang mengikat 

dan belum memiliki tujuan khusus atau belum terjadi diskusi untuk mencapai 

tujuan bersama. 

f. Cooperative or organized supplementary play/kerjasama dalam bermain atau 

dengan aturan 

kerjasama dalam bermain atau dengan aturan. Saat anak bermain 

bersama  secara lebih terorganisasi dan masing-masing menjalankan peran 

yang saling mempengaruhi satu sama lain. Anak bekerjasama dengan anak lain 

untuk membangun sesuatu, terjadi persaingan, membentuk permainan drama 

dan biasanya dipengaruhi oleh anak yang memiliki pengaruh atau adanya 

pemimpin dalam bermain.
17

 

4. Manfaat Permainan Dan Bermain  

                                                           
17
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Bermain mempunyai manfaat yang besar bagi perkembangan anak. Bermain 

merupakan sarana untuk menggali pengalaman belajar yang sangat berguna dalam 

kehidupan sosial anak-anak. Meyke S.T dalam novi, menjelaskan manfaat 

bermain dalam berbagai aspek perkembangan dasar anak-anak, yaitu : 

 

a. Manfaat bermain untuk perkembangan fisik 

Apabila anak-anak mendapatkan kesempatan untuk melakukan kegiatan 

yang banyak melibatkan gerakan tubuh, maka anak-anak menjadi sehat dan 

otot-otot tubuh akan tumbuh menjadi kuat. Anak yang harus duduk diam dalam 

waktu yang lama akan merasa bosan, tidak nyaman dan tertekan. Hal ini karena 

pada usia tersebut pada umunya anak bergerak aktif kian kemari, dan tidak bisa 

diam dalam waktu yang relatif lama. 

b. Manfaat Bermain Untuk Aspek Fisik 

Bayi yang baru lahir belum mampu menggunakan anggota tubuhnya dan 

hanya dapat menangis dan menggerkkan tangan dan kakinya. Pada usia sekitar 

tiga bulan, ia mulai belajar meraih benda-benda yang ada disekitarnya. Untuk 

itu ia perlu belajar mengkoordinasikan mata dan tangan. Pada usia satu tahun, 

anak senang memainkan pesnsil untuk membuat coretan-coretan yang secara 

tidak langsung melakukan gerakan-gerakan motorik halus untuk menulis. 

Sementara aspek motorik kasar, misalnya anak berlari bermain bola, kemudian 

menendang dan menangkap. Pada awalnya ia belum bisa menjaga 
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keseimbangan dengan baik, namun lambat laun menjadi lebih terampil dalam 

berlari dengan bola, menendang, dan menangkap bola. 

c. Manfaat Bermain Untuk Perkembangan Aspek Sosial 

Seiring bertembahnya usia, seorang anak harus bisa bergaul dan 

bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Dengan teman sebayanya, anak akan 

berlajar berbagi “hak milik” dengan menggunakan mainan secara bergantian. 

Selain itu anak belajar memecahkan masalah yang dihdapi dengan teman 

mainnya. Bermain juga berperan sebagai media bagi anak untuk mempelajari 

budaya dimana mereka tinggal. Anak tersebut akan mewarisi permainan yang 

khas sesuai dengan kebudayaan msyarakat. 

d. Manfaat Bermain Untuk Perkembangan Emosi 

Secara alamiah, bermain adalah kebutuhan yang mendasar bagi anak dan 

kegiatan ini pasti sangat disukai oleh anak. Dengan bermain, seoarang anak 

dapat melepaskan “ketegangan” yang dialami dalam kehidupan sehari-hari. 

Selaain itu, dengan bermain anak juga dapat menyalurkan tekanan, dorongan 

dari dalam diri yang tidak mungkin terpuaskan dalam kehidupaan nyata. Hal 

tersebut akan membuat anak merasa legah dan rileks. 

e. Manfaat Bermain Untuk Perkembangan Aspek Kognisi 

Pengetahuan akan konsep-konsep tentang warna, ukuran, bentuk, arah, 

akan jauh lebih mudah dan meyenangkan melalui kegiatan bermain. Konsep-
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konsep tersebut merupakan dasar bagi pembelajaran tentang bahasa, 

matematika, dan pengetahuan alam yang lain.
18

 

 

 

 

 

D. Hakikat Permainan Engklek 

1. Pengertian Permainan Engklek 

Permainan engklek (dalam bahasa jawa) merupakan permainan tradisional 

lompat-lompatan pada bidang-bidang datar yang digambar diatas tanah, dengan 

membuat kotak-kotak kemudian melompat dengan satu kaki dari kotak satu 

kekotak berikutnya. Permainan engklek biasa dimainkan oleh 2 sampai 5 anak 

perempuan dan dilakukan di halaman.  

Menurut Dharmamulya permainan ini dinamakan engklek atau ingkling 

karena dilakukan engklek, berjalan dengan satu kaki. Permainan engklek 

dilakukan dengan cara berjalan melompat dengan satu kaki yang dapat 

meningkatkan keseimbangan, kelincahan anak dan kemampuan motorik kasar.  

Permainan engklek bermakna sebagai perjuangan manusia dalam meraih 

wilayah. Namun bukan dengan saling sruduk. Ada aturan tertentu yang harus 

disepakati untuk mendapatkan tempat berpijak.
19
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19
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Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa permainan engklek 

adalah permainan tradisional yang mempunyai sebutan jenis/betuk yang berbeda 

disetiap daerah, dengan menggunakan media dan alat sederhana yang berupa 

gambar persegi empat atau petak yang digambar di lantai ataupun di tanah yang 

datar, dengan cara bermain melompati garis dengan satu kaki. 

2. Cara Bermain Permainan Engklek 

Dalam bermain engklek ada tahapan yang harus diikuti oleh pemain tahapan 

bermain engklek,yaitu: 

a. Menggambar pola engklek  

Permainan ini memang sebuah permainan outdoor atau permainan yang 

harus dilakukan di luar rumah. Permainan ini memerlukan sebuah pekarangan 

kecil yang datar dengan ukuran kurang lebih 3 - 4 m2, dapat dilakukan di atas 

tanah, ataupun di ubin. Lapangan atau arena sondah/engklek biasanya berupa 

kotakkotak atau persegi panjang dengan ukuran sekitar 30 - 60 m2 Untuk 

membuat lapangan, anak-anak biasanya menggunakan pecahan genteng atau 

batu. Jika dilantai dapat menggunakan kapur. Masing-masing anak mempunyai 

“gacuk” dari pecahan genteng atau keramik, yang bentuknya pipih agar tidak 

menggelinding. 

b. Menentukan pemainan pertama   

Semua pemain atau anak berkumpul lalu melakukan “hompimpah” 

Hompimpah alaihum gambreng, Hompimpah alaihum gambreng ,ataupun 
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“sut” untuk menetukan siapa yang bermain dahulu, karena cara bermainnya 

bergantian. Anak yang pertama kali menang mulai bermain. 

c. Melemparkan gacuk  

Pemain melempar gacuknya pada petak nomor satu. Gacuk yang 

dilempar harus berada didalam kotak, bila meleset ke kotak lain maka 

dinyatakan gugur dan diganti pemain kedua. Pemain pertama mulai melompat 

menggunakan satu kaki (kaki yang satunya diangkat, atau ditekuk kebelakang) 

dari kotak 1 hingga seterusnya kemudian berhenti sejenak, lalu kembali lagi 

dengan mengambil gacuk yang berada di kotak 1 dengan kaki satu tetap di 

angkat. Setelah itu pemain melemparkan gacuk ke kotak yang ke 2 jika keluar 

dari kotak kedua pemain dianggap gugur. Begitu seterusnya sampai semua 

kotak sudah dilempar dengan gacuk. Kemudian jika semua telah dilakukan 

oleh semua pemain maka pemain melemparkan gacuk dengan membelakangi 

engkleknya jika pas pada kotak yang dikehendaki maka kotak itu akan menjadi 

rumahnya jika pemain berhasil mengambil gacuknya pemain kembali ke kotak 

yang pertama dan menjadi pemenang.
20

 

3. Pengembangan Permainan Engklek 

permainan engklek dapat mengembangkan beberapa kecerdasan, 

diantaranya sebagai berikut : 

a. Linguistic, permainan engklek dilakukan secara berkelompok sehingga anak 

dilatih untuk berbicara dan mendengarkan temannya (komunikasi). 
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b. Logika matematik, melalui permainan ini anak dilatih untuk menghitung jarak 

antara pijakan pertama dengan kotak berikutnya dan memperkirakan ayunan 

tangan yang tepat untuk melempar gaco agar tepat sasaran. 

c. Intrapersonal, permainan engklek melatih anak bersikap sabar, tidak memaksa 

kehendak, bersikap tenang, serta merasa nyaman dan terbiasa dalam kelompok. 

d. Interpersonal, permainan engklek dilakukan secara berkelompok, sehingga 

anak dilatih untuk memiliki rasa toleransi dan empati terahadap perasaan 

temannya. 

e. Visual-spasial, pada permainan ini anak belajar menghitung jarak lempar, 

memperkirakan luas bidang yang ada sehingga lemparan gaco tidak keluar. 

f. Natural, alat permainan  engklek dibuat dari benda-benda yang ada di sekitar. 

Aktivitas ini mendekatkan anak terhadap alam sekitarnya sehingga anak lebih 

menyatu dengan alam. 

g. Kinestetik, permainan ini dilakukan dengan cara melompat dengan satu 

maupun dua kaki kesana kemari, maju mundur di dalam kotak yang terbatas 

dan melatih keseimbangan tubuh. 

h. Spiritual, pada permainan ini anak belajar mengikuti aturan main dan mau 

menerima akibat jika melakukan kesalahan (sportivitas).
21

 

4. Manfaat Permainan Engklek 

Permainan engklek merupakan permainan yang memberikan manfaat yaitu : 
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a. Kemampuan fisik anak menjadi kuat karena dalam permainan engklek ini anak 

diharuskan untuk melompat-lompat. 

b. Mengasah kemampuan bersosialisasi dengan orang lain dan mengajarkan 

kebersamaan. 

c. Dapat mentaati aturan-aturan permainan yang telah disepakati bersama. 

d. Mengembangkan kecerdasan logika anak. Permainan engklek melatih anak 

untuk berhitung dan menentukan langkah-langkah yang harus dilewatinya. 

e. Anak 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. 

f. Melatih Keseimbangan. Permainan tradisional ini menggunakan satu kaki 

untuk melompat dari satu kotak ke kotak berikutnya. 

g. Melatih ketrampilan motorik tangan anak karena dalam permainan ini anak 

harus melempar gacuk/kreweng.
22

 

5. Kelebihan Permainan Engklek 

permainan hopscotch atau engklek memiliki berbagai manfaat yaitu: 

a. untuk perkembangan kognitif, anak belajar mengenal angka, berhitung dan 

menyusun angka 

b. untuk perkembangan sosial/emosional, anak belajar mengambil giliran dan 

menyemangati orang lain 
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c. untuk perkembangan fisik yaitu, dengan melompat, berbelok, lemparan dengan 

ayunan rendah, meningkatkan keseimbangan dan meningkatkan kekuatan dan 

kelenturan otot. 

permainan ini dapat melatih keterampilan dan ketangkasan seperti olah 

raga pada umumnya. Selain itu permainan ini juga berguna untuk memupuk 

persahabatan antara sesama anak. permainan sondah atau engklek memiliki 

manfaat untuk meningkatkan ketangkasan, wawasan, dan kejujuran. 

6. Hubungan Motorik Kasar Dengan Permainan Engklek 

Kemampuan motorik anak usia dini tidak akan berkembang tanpa adanya 

kematangan kontrol motorik, motorik tersebut tidak akan optimal  jika tidak 

diimbangi dengan gerakan anggota tubuh tanpa dengan  latihan  fisik. Program 

pengembangan  keterampilan  motorik anak usia dini sering kali terabaikan atau 

dilupakan oleh orang tua, pembimbing bahkan guru sendiri. Hal ini lebih 

dikarenakan mereka belum  memahami  bahwa  program  pengembangan  

keterampilan motorik menjadi bagian  yang  tak terpisahkan  dalam pendidikan 

anak usia dini.   

Hal ini didasarkan bahwa gerakan motorik kasar perlu dikenalkan dan 

dilatihkan pada masa anak pra sekolah dan pada masa sekolah awal melalui 

permainan, agar anak-anak dapat melakukan gerakan-gerakan dengan benar, dan 

yang terpenting dalam hal ini adalah menjadi bekal awal untuk mendapatkan 

keterampilan gerak yang efisien bersifat umum dan selanjutnya akan 

dipergunakan sebagai dasar untuk perkembangan keterampilan yang lebih 
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khusus.  Maka jelas bahwa permainan engklek merupakan kegiatan bermain 

yang menyenangkan untuk meningkatkan  kualitas pembelajaran dengan 

indikator yang terdapat pada kurikulum di TK dapat dicapai. Karena permainan 

engklek membuat anak mampu meningkatkan motorik kasarnya dengan baik.  

Kemampuan  fisik yang ingin dicapai dalam kurikulum Permen RI No.58 Tahun 

2009  merupakan  kemampuan motorik kasar khususnya kemampuan melakukan 

gerakan tubuh secara terkoordinasi untuk melatih keseimbangan, kelenturan dan 

kelincahan dibutuhkan kegiatan yang menarik agar dapat mencapai tujuan 

pembelajaran yang hendak dicapai.  

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa keterkaitan antara 

permainan engklek dan kemampuan motorik kasar adalah permainan engklek 

merupakan kegiatan  yang membantu proses pembelajaran motorik kasar anak. 

Kemampuan motorik kasar anak  akan dapat ditingkatkan apabila kegiatan 

pembelajaranya  lebih menarik. Jadi jelas bahwa permainan engklek memiliki 

keterkaitan dengan kemampuan motorik kasar. Bermain engklek adalah kegiatan 

yang menyenangkan bagi anak dengan bermain engklek dapat meningkatkan 

kemampuan motorik kasar anak.  

E. Kajian Relevan 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ujang Fauzi yang berjudul ”Aplikasi Permainan 

engklek Bercahaya Untuk Meningkatkan Kemampuan Motorik Kasar Anak 

Kelompok B Di TK Dharma Indria 1 Kecamatan Patrang Kabupaten Jember 

Tahun Pelajaran 2015/2016”. Menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil analisis 
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data dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan kemampuan motorik kasar anak 

kelompok B dengan permainan engklek. Pasa siklus I menunjukkan sebesar 

65,52% dan masih tergolong kategori rendah dan pada siklus II meningkat 

menjadi sebesar 82,74% berada pada kategori sangat tinggi.
23

 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Septi Nughareni yang berjudul “Peningkatan 

Keterampilan Motorik Kasar Melalui Permainan Engklek Padaanak Kelompok A 

TK Puspasiwi 2 Sleman” Menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil analisis data 

dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan kemampuan motorik kasar anak 

kelompok A dengan permainan engklek. Pada siklus I menunjukkan sebesar 

47,83% dan masih tergolong kategori rendah dan pada siklus II meningkat 

menjadi sebesar 82,61% berada pada kategori sangat tinggi.
24

 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Irma Dewi Saputri yang berjudul "Meningkatkan 

Kemampuan Motorik Kasar Anak Kelompok B1 Melalui Permainan Engklek 

Warna-Warni Di Tk Kemala Bhayangkari 28 Situbondo Kecamatan Patokan 

Kabupaten Situbondo Tahun Pelajaran 2017/2018” menyimpulkan bahwa 

berdasarkan hasil analisis data dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan 

kemampuan motorik kasar anak kelompok B dengan permainan engklek Pada 

siklus I menunjukkan sebesar 72,09% dan masih tergolong kategori rendah dan 
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pada siklus II meningkat menjadi sebesar 87,19% berada pada kategori sangat 

tinggi.
25

 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ulfa Nur Aida yang berjudul  “Mengembangkan 

Kemampuan Motorik Kasar Melalui Permainan Tradisional Engklek Pada Anak 

Kelompok A TK Mutiara Hati Cerdas Tulungagung” menyimpulkan bahwa 

berdasarkan hasil analisis data dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan 

kemampuan motorik kasar anak kelompok A dengan permainan engklek Pada 

siklus I menunjukkan sebesar 72,22% dan masih tergolong kategori rendah dan 

pada siklus II meningkat menjadi sebesar 94% berada pada kategori sangat 

tinggi.
26

 

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan Ujang Fauzi, Septi Nughareni, 

Irma Dewi Saputri, dan Ulfa Nur Aida dengan penelitian peneliti yaitu dapat dilihat 

dari judul skripsi, tempat dan objek penelitian. Penelitian Ujang Fauzi berjudul 

Aplikasi Permainan engklek Bercahaya Untuk Meningkatkan Kemampuan Motorik 

Kasar Anak Kelompok B Di TK Dharma Indria 1 Kecamatan Patrang Kabupaten 

Jember Tahun Pelajaran 2015/2016, penelitian yang dilakukan oleh Septi Nughareni 

berjudul Peningkatan Keterampilan Motorik Kasar Melalui Permainan Engklek Pada 

anak Kelompok A TK Puspasiwi 2 Sleman, penelitian yang dilakukan oleh Irma 

Dewi Saputri berjudul Meningkatkan Kemampuan Motorik Kasar Anak Kelompok 

                                                           
25

 Saputri, Irma Dewi. "Meningkatkan Kemampuan Motorik Kasar Anak Kelompok B1 Melalui 

Permainan Engklek Warna-Warni Di Tk Kemala Bhayangkari 28 Situbondo Kecamatan Patokan 

Kabupaten Situbondo Tahun Pelajaran 2017/2018” 
26

 Aida, Ulfa Nur. “Mengembangkan Kemampuan Motorik Kasar Melalui Permainan 

Tradisional Engklek Pada Anak Kelompok A TK Mutiara Hati Cerdas Tulungagung” 
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B1 Melalui Permainan Engklek Warna-Warni Di TK Kemala Bhayangkari 28 

Situbondo Kecamatan Patokan Kabupaten Situbondo Tahun Pelajaran 2017/2018, 

dan  penelitian yang dilakukan oleh Ulfa Nur Aida berjudul Mengembangkan 

Kemampuan Motorik Kasar Melalui Permainan Tradisional Engklek Pada Anak 

Kelompok A TK Mutiara Hati Cerdas Tulungagung, sedangkan judul penelitian 

peneliti yaitu Meningkatkan Kemampuan Motorik Kasar Anak Kelompok B TK 

Nurul Hikmah Desa Talaga II Kec. Talaga Raya Kab. Buton Tengah. Penelitian ini 

menggunakan permainan engklek sebagai media. dalam penelitian lapangan engklek 

yang digunakan yaitu benner yang sudah memiliki gambar lapangan engklek. 

Sedangkan persamaan penelitian Ujang Fauzi, Septi Nughareni, Irma Dewi 

Saputri, dan Ulfa Nur Aida dengan peneliti adalah sama-sama menggunakan media 

permainan engklek pada anak kelompok B kecuali, Septi Nughareni dan Ulfa Nur 

Aida penelitiannya pada anak kelompok A. 

F. Kerangka Pikir 

Kemampuan motorik kasar merupakan salah satu kemampuan yang penting bagi 

anak terutama untuk melakukan aktivitas mereka seperti berjalan,berlari, melompat, 

melempar dan sebagainya. Apabila keterampilan ini tidak berkembang dengan baik 

maka aktivitas anak akan terhambat sehingga mempengaruhi perkembangan anak 

yang lainnya. 

Kemampuan motorik kasar anak di TK Nurul Hikmah masih rendah sehingga 

perlu untuk ditingkatkan. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan kemampuan motorik anak yaitu melalui metode bermain. Dunia anak 
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adalah dunia bermain, melalui bermain anak dapat menyalurkan energi yang berlebih 

dan memanfaatkan kelebihan energi menjadi kegiatan yang bermanfaat bagi anak. 

Permainan merupakan alat bagi anak untuk bermain.  

Permainan yang akan digunakan untuk meningkatkan keterampilan motorik 

kasar anak dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan permainan engklek. 

Melalui permainan engklek anak berlatih untuk melompat, meloncat dan melempar 

sehingga keterampilan motorik kasar anak dapat berkembang. 

Berdasarkan paparan di atas, maka kerangka pikir dalam penelitian tindakan 

kelas ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 2.1 

Gambar Kerangka Pikir Pembelajaran Meningkatkan Motorik Kasar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keadaan awal Kemampuan motorik kasar anak masih 

rendah 

Tindakan Penggunaan permainan engklek 

Hasil 

Peningkatan Kemampuan motorik 

kasar anak setelah menggunakan 

permainan engklek 
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G.  Hipotesis  

Berdasarkan kajian teori dan kerangka pikir yang telah diuraikan sebelumnya, 

maka dapat diajukan hipotesis dalam penelitian ini yaitu kemampuan motorik kasar 

anak kelompok B TK Nurul Hikmah Desa Talaga II dapat ditingkatkan dengan cara 

melakukan permainan engklek. 
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