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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh permainan tradisional 

engklek dan gobak sodor terhadap motorik kasar anak di RA Al Khodijah 

Sumberejo Kulon Ngunut Tulungagung. Hasil penelitian ini diolah menggunakan 

software program SPSS 16.0 for windows. 

A. Pengaruh permainan tradisional engklek terhadap motorik kasar anak 

di RA Al Khodijah Sumberejo Kulon Ngunut Tulungagung 

Hasil penelitian uji paired t test kemampuan motorik kasar anak di RA 

Al Khodijah Sumberejo Kulon Ngunut Tulungagung antara sebelum dan 

sesudah permainan engkek didapatkan nilai p value 0,000 < 0,05, maka H0 

ditolak dan H1 diterima, artinya ada pengaruh permainan tradisional engklek 

terhadap motorik kasar anak di RA Al Khodijah Sumberejo Kulon Ngunut 

Tulungagung.  

Motorik kasar merupakan gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot 

besar atau sebagian besar otot yang ada dalam tubuh maupun seluruh anggota 

tubuh yang dipengaruhi kematangan diri. Aktivitas dalam motorik kasar 

melibatkan otot-otot besar yang meliputi gerak dasar lokomotor, non 

lokomotor dan manipulatif. Motorik kasar tersebut merupakan gerakan tubuh 

yang memakai otot-otot besar sebagai dasar utama gerakannya. Keterampilan 

motorik kasar meliputi pola lokomotor (gerakannya menyebabkan 

perpindahan tempat) seperti berjalan, berlari, menendang, naik turun tangga, 
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melompat, meloncat dan sebagainya. Juga keterampilan menguasai bola 

seperti melempar, menendang dan memantulkan bola. 

Tahap perkembangan motorik ini telah dimulai sejak di dalam 

kandungan dan berjalan terus sampai akhir hayat. Seseorang dapat bergerak 

dengan baik dan sempurna, dikarenakan oleh integrasi rasa sensoris dan 

kemampuan motorik, semuanya dikendalikan oleh sistem syaraf. Oleh karena 

itu dalam kenyataannya bayi dan anak-anak memerlukan waktu yang cukup 

lama untuk mempelajari gerak atau mengintegrasikan rasa dengan jawaban 

motorik. 

Perkembangan fisik masa kanak-kanak terjadi pada semua bagian 

tubuh dan fungsinya. Seperti perkembangan kemampuan motoriknya, 

khususnya motorik kasarnya yang berupa kemampuan mengubah beragam 

posisi tubuh dengan menggunakan otot–otot besar. Adapun gerak motorik 

kasar anak yaitu: merayap, merangkak, berdiri, memanjat, berjalan, berlari, 

menendang, menangkap, melompat, meluncur, melempar, memukul, dan 

mencengkram. Pengembangan motorik kasar bagi anak usia dini memiliki 

tujuan yakni memperkenalkan gerakan kasar dan halus, melatih gerakan kasar 

dan halus, meningkatkan kemampuan mengelola, mengontrol gerakan tubuh 

dan koordinasi, dan meningkatkan keterampilan tubuh dan cara hidup sehat. 

Kecepatan berlari pada usia 5-6 tahun anak mencapai 3,6 meter 

permenit. Melompat dengan tepat dan melangkah dengan irama, dan menaiki 

roda dua dengan lancar. Anak juga mulai berani memanjat dengan cepat dan 

lancar dengan kaki bergantian. Kegiatan–kegiatan yang dapat dilakukan 
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untuk mendukung motorik kasar anak misalnya; berjalan dengan berbagai 

gerakan, mencari jejak, berjalan seperti binatang, berjalan naik turun tangga, 

berbaris, melangkah, berjinjit, berjalan seperti gerakan kuda lari, berlari 

seperti pecutan kuda, berjalan di tempat, lompatan kangguru, melompat 

dengan trampoline kecil, melompat seperti katak, berjalan dengan papan titian 

maju, mundur, ke samping membawa benda, mengambil dan meletakkan 

kepingan dari mangkuk, bermain terowongan, bermain kursi ditutup selimut, 

menginjak alas dengan berbagai bajan seperti: kartun/plastik bekas telur, kain 

perca, potongan gelas aqua, sabut kelapa, mengelompokan barang-barang 

kemulut harimau, kursi bermusik, bermain dengan aturan untuk 3 tahun 

keatas, hula hop, senam dan lagu, bermain outdoor, menggulung, menendang, 

melempar, melompat, menangkap. 

Pengukuran kemampuan motorik kasar anak di RA Al Khodijah 

Sumberejo Kulon Ngunut Tulungagung dilakukan dua kali, yaitu sebelum 

dan sesudah permainan engklek. Pre test dilakukan untuk mengetahui 

kemampuan awal motorik kasar siswa. Pre test dilakukan kepada siswa 

kleompok B1 dan B2, kemudian hasilnya dirangking dan dikelompokkan 

untuk jenis permainan yang akan diterapkan. Perserta permainan engklek 

terdiri dari rangking pretest 1-7 kelompok B1 dan 8-15 kelompok B2. 

Permainan engklek dilaksanakan 3 kali pertemuan dengan setiap 

pertemuan berbeda jenis petak permainan yang dilakukan. Kegiatan guru 

pada pertemuan pertama adalah menjelaskan tentang permainan engklek. 

Guru membuat petak permainan, menjelaskan peraturan permainan sesuai 
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bentuk petak yang ada. Guru juga menjelaskan cara main dan penentuan 

pemenang dalam permainan ini. selanjutnya guru membimbing siswa 

melakukan pemanasan stretching statis dan dinamis, mengawasi siswa dalam 

bermain engklek dan membimbing siswa melakukan cooling down dan 

evaluasi mengenai latihan yang telah dilakukan, kemudian ditutup dengan 

doa. 

Kegiatan siswa pada pertemuan pertama ini adalah mendengarkan 

penjelasan guru, melakukan pemanasan, melakukan permainan engklek 

dengan sedikit peraturan, yakni hanya diberi tahu urutan melempar gaco dari 

no 1 hingga selesai dan berjalan melompat dengan 1 kaki. Peserta didik boleh 

melempar mengenai garis, peserta didik boleh menginjak garis. Peserta didik 

bermain bergantian antre memanjang menunggu giliran sambil melihat 

temannya bermain. Setelah permainan selesai siswa melakukan cooling down 

dan berdoa. 

Pertemuan kedua dan ketiga sama dengan pertemuan pertama dalam 

pelaksanaannya. Bedanya dalam pertemuan kedua dan ketiga adalah pada 

jenis petak permainan engklek yang digunakan. Petak tersebut semakin tinggi 

tingkat kesulitannya antara permainan pertama, kedua dan ketiga. Tujuan dari 

perbedaan kotak engklek tersebut adalah untuk meningkatkan ketrampilan 

anak dalam bermain engklek dimana semakin lama semakin sulit. 

Permainan engklek yang diterapkan dalam penelitian ini adalah 

bermain engklek perseorangan yaitu anak secara individu bermain engklek 

secara bergantian, anak berbaris membuat 2 barisan. Dan saat anak bermain 
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engklek anak lain memperhatikan dan memberi semangat kepada teman yang 

sedang bermain. Dalam bermain engklek anak berdiri diatas satu kaki dan 

melempar gacuk dikotak 1, melompati kotak –kotak dengan mengunakan 1 

kaki di kotak 1,2,3 dan 6 dan mendaratkan ke dua kaki di kotak 4,5 dan 7,8 

dan pada saat kotak 7, 8 anak berbalik badan dan melompati kotak yang telah 

ditentukan. 

Guru membuat lapangan engklek mengunakan kapur yang dilapisi cat 

putih. Lapangan engklek ini ada 3 jenis yaitu berbentuk pesawat, berbentuk 

gunung, dan berbentuk kitiran. Tujuannya adalah semakin sulit permainan 

engklek yang digunakan maka kemampuan motorik anak akan semakin baik. 

Guru selalu memberi semangat kepada anak ketika bermain engklek 

tujuannya agar anak mau bermain dengan guru dan teman lain. Guru memberi 

semangat anak tujuannya agar anak mau bermain bersama. Kedekatan guru 

dan anak diperlukan agar anak senang dan gembira. 

Anak dalam bermain engklek mempunyai persepsi kinestetik yang 

merupakan perasaan yang membantu anak dalam mendeteksi berat badan, 

posisi tubuh, atau hubungan gerakan di bagian tubuh seperti persendian, otot 

dan tendon. Dengan persepsi kinestetik tersebut anak dapat menaksir 

lompatannya tepat pada kotak engklek yang telah ditentukan.  

Permainan engklek dipilih dalam penelitian ini karena engklek 

merupakan permainan tradisional lompat-lompatan pada bidang-bidangan 

datar yang digambar diatas tanah, dengan membuat gambar kotak-kotak 

kemudian melompat dengan satu kaki dari satu kotak ke kotak berikutnya. 
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Permainan yang mempunyai nama lain sundah mandah ini biasanya 

dimainkan oleh anak-anak, dengan 2-5 peserta. Permainan engklek berasal 

dari Hindustan. Permainan ini menyebar pada zaman kolonial Belanda 

dengan latar belakang cerita perebutan petak sawah. 

Permainan engklek memiliki berbagai manfaat bagi anak usia dini 

antara lain: untuk perkembangan kognitif, anak belajar mengenal angka, 

berhitung angka dan menyusun angka, untuk perkembangan sosial emosional, 

anak belajar mengambil giliran, dan menyemangati teman. Dan untuk 

perkembangan fisik, yaitu dengan melompat, berbelok, lemparan dengan 

ayunan rendah, meningkatan keseimbangan dan meningkatkan kekuatan dan 

kelenturan rendah. Permainan engklek juga memiliki menfaat untuk 

meningkatkan ketangkasan wawasan dan kejujuran. Permainan engklek dapat 

melatih kemampuan fisik anak, sebab anak harus melompat-lompat melewati 

kotak yang sudah dibuat sebelumnya. Oleh karenanya, otot kaki harus kuat. 

Permainan engklek juga dapat memberikan manfaaat bagi anak yaitu: 

memberikan kegembiran pada anak, menyehatkan fisik anak, sebab 

permainan ini dimainkan dengan banyak bergerak yaitu melompat, melatih 

keseimbangan tubuh (melatih motorik kasar) anak karena permainan ini 

dimainkan dengan cara melompat menggunakan satu kaki, mengajarkan 

kedisiplinan untuk mematuhi aturan permainan, mengembangkan 

kemampuan bersosialisasi anak engklek dimainkan secara bersama-sama, 

serta mengembangkan kecerdasaan logika anak, yaitu melatih anak untuk 

berhitung dan menentukan langkah-langkah yang harus dilewatinya. 
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Permainan dimulai dengan mempersiapkan alat dan bahan permainan 

yang dapat digunakan dalam permainan seperti halnya permainan tradisional 

engklek yang dibutuhkan dalam permainan ini yaitu lapangan engklek untuk 

membuat lapangan engklek tidak diperlukan tempat yang luas namun yang 

dapat digunakan membuat lapangan engklek. Untuk menentukan giliran 

bermain tidak dengan cara hompimpa yaitu dengan cara anak berbaris dan 

maju satu per satu bermain engklek setiap anak bermain engklek persorangan. 

Dan membawa satu pecahan genting yang dilemparkan dikotak yang tersedia. 

Dalam bermain engklek bahwa guru tidak menentukan giliran dengan cara 

hompimpa, namun anak berbaris membentuk barisan, barisan paling depan 

akan bermain terlebih dahulu sehingga anak yang belum mendapat giliran 

maka memperhatikan dan memberi semangat anak yang sedang bermain. 

Permainan engklek yang dilakukan dalam penelitian ini terbukti dapat 

meningkatkan kemampuan motorik anak. Peningkatan kemampuan motorik 

tersebut dapat dilihat dari perbedaan hasil pre test dan post test kemampuan 

motorik kasar. Kemampuan motorik tersebut diukur dengan 5 test yang harus 

dilakukan oleh anak. Tes pertama berlari zig-zag melewati rintangan. Anak 

berlari zig-zag melewati rintangan kotak sebanyak 5 buah dengan jarak antar 

kotak sejauh 1 meter. Tes kedua yaitu berdiri satu kaki selama 10 detik, anak 

berdiri dengan 1 kaki maksimal selama 10 detik. Tes ketiga yaitu melompat 

dengan 1 kaki, anak melompat dengan 1 kaki melompati kotak setinggi 20 cm 

lebar 20 cm sejauh mungkin tanpa awalan. Tes keempat berjalan mengikuti 

garis lurus, anak berjalan mengikuti garis lurus sejauh 5 meter. Dan tes 
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terakhir adalah melempar bola, anak melempar bola tenis sejauh mungkin 

tanpa awalan. 

Kemampuan kelima tes motorik kasar di RA Al Khodijah Sumberejo 

Kulon Ngunut Tulungagung mengalami kenaikan dimana sebelum dilakukan 

permainan engklek diperoleh bahwa skor nilai yang paling sering muncul 

adalah 9, nilai terendah adalah 8, nilai tertinggi 14, rata-rata nilai adalah 

10,07, nilai tengah adalah 8 dan nilai standar deviasi adalah 1,67. Sementara 

itu sesudah permainan engklek diperoleh bahwa skor nilai yang paling sering 

muncul adalah 14, nilai terendah adalah 13, nilai tertinggi 19, rata-rata nilai 

adalah 15,33, nilai tengah adalah 15 dan nilai standar deviasi adalah 1,72. 

Perbedaan kenaikan kemampuan motorik kasar antara sebelum dan sesudah 

permainan engklek adalah nilai mimimum= 5, nilai maksimum= 6, mean= 

5,27 median= 5, modus= 5 dan standar deviasi= 0,46. 

 

B. Pengaruh permainan tradisional gobak sodor terhadap motorik kasar 

anak di RA Al Khodijah Sumberejo Kulon Ngunut Tulungagung 

Hasil penelitian uji paired t test kemampuan motorik kasar anak di RA 

Al Khodijah Sumberejo Kulon Ngunut Tulungagung antara sebelum dan 

sesudah permainan gobak sodor didapatkan nilai p value 0,000 < 0,05, maka 

H0 ditolak dan H1 diterima, artinya ada pengaruh permainan tradisional gobak 

sodor terhadap motorik kasar anak di RA Al Khodijah Sumberejo Kulon 

Ngunut Tulungagung.  

Perkembangan motorik kasar merupakan proses sejalan dengan 

bertambahnya usia secara bertahap dan berkesinambungan gerakan individu 
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meningkat dari keadaan sederhana, tidak terorganisasi, dan tidak terampil ke 

arah penampilan keterampilan motorik yang kompleks dan terorganisasi 

dengan baik, yang pada akhirnya ke arah penyesuaian keterampilan menyertai 

terjadinya proses menua (menjadi tua). Kemampuan motorik kasar pada 

intinya adalah kemampuan anak dalam melakukan gerak terkoordinasi yang 

melibatkan fungsi otak, saraf, otot, dan sebagian besar tubuh. 

Perkembangan motorik kasar merupakan kemampuan yang 

menggunakan otot-otot besar yang dipengaruhi oleh kematangan diri yang 

terjadi pada tubuh. Orang dewasa tidak perlu melakukan bantuan terhadap 

kekuatan otot besar anak. Jika anak telah matang, maka dengan sendirinya 

anak akan melakukan gerakan dengan sendirinya. Misalnya: seorang anak 

usia 6 bulan belum siap duduk sendiri, maka orang dewasa tidak perlu 

memaksakan dia duduk disebuah kursi. 

Peraturan menteri pendidikan nasional Nomor 58 tahun 2009 

menjelaskan landasan tingkat pencapaian perkembangan motorik kasar anak 

usia 5-6 tahun setidaknya sudah dapat melakukan gerakan tubuh secara 

terkoordinasi untuk melatih keseimbangan dan kelincahan. Perkembangan 

daerah sensorik dan motorik pada konteknya yang memungkinkan koordinasi 

yang lebih baik antara apa yang diinginkan oleh anak dan apa yang dapat 

dilakukannya. Tulang dan otot mereka semakin kuat, dan kapasitas paru 

mereka semakin besar memungkinkan mereka untuk berlari, melompat, dan 

memanjat lebih cepat, lebih jauh, dan lebih baik. 
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Perkembangan fisik masa kanak-kanak terjadi pada semua bagian 

tubuh dan fungsinya. Seperti perkembangan kemampuan motoriknya, 

khususnya motorik kasarnya yang berupa kemampuan mengubah beragam 

posisi tubuh dengan menggunakan otot–otot besar. Adapun gerak motorik 

kasar anak yaitu: merayap, merangkak, berdiri, memanjat, berjalan, berlari, 

menendang, menangkap, melompat, meluncur, melempar, memukul, dan 

mencengkram. Pengembangan motorik kasar bagi anak usia dini memiliki 

tujuan yakni memperkenalkan gerakan kasar dan halus, melatih gerakan kasar 

dan halus, meningkatkan kemampuan mengelola, mengontrol gerakan tubuh 

dan koordinasi, dan meningkatkan keterampilan tubuh dan cara hidup sehat. 

Pengukuran kemampuan motorik kasar anak di RA Al Khodijah 

Sumberejo Kulon Ngunut Tulungagung dilakukan dua kali, yaitu sebelum 

dan sesudah permainan gobak sodor. Pre test dilakukan untuk mengetahui 

kemampuan awal motorik kasar siswa. Pre test dilakukan kepada siswa 

kelompok B1 dan B2, kemudian hasilnya dirangking dan dikelompokkan 

untuk jenis permainan yang akan diterapkan. Perserta permainan gobak sodor 

terdiri dari rangking pretest 1-7 kelompok B2 dan 8-15 kelompok B1. 

Permainan gobak sodor dilaksanakan 3 kali pertemuan dengan setiap 

pertemuan berbeda jenis petak permainan yang dilakukan. Kegiatan guru 

pada pertemuan pertama adalah menjelaskan tentang permainan gobak sodor.  

Guru membuat petak permainan, menjelaskan peraturan permainan 

sesuai bentuk petak yang ada. Guru juga menjelaskan cara main dan 

penentuan pemenang dalam permainan ini, yaitu: pemain dibagi menjadi 2 
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kelompok terdiri dari 4-5 orang. membuat kotak persegi panjang berukuran 4 

x 2.5 m dan dibagi menjadi 4 kotak, tim jaga menjaga agar tim lawan tidak 

bisa menuju garis finish, tim lawan berusaha menuju garis finis dengan syarat 

tidak tersentuh tim jaga, tim lawan dikatakan menang apabila salah satu 

anggota tim berhasil kembali ke garis start dengan selamat, tim lawan 

dikatakankalah jika salah satu anggotanya tersentuh oleh tim jaga atau keluar 

dari garis batas lapangan yang telah ditentukan.  

Selanjutnya guru membimbing siswa melakukan pemanasan 

stretching statis dan dinamis, mengawasi siswa dalam bermain gobak sodor 

dan membimbing siswa melakukan cooling down dan evaluasi mengenai 

latihan yang telah dilakukan, kemudian ditutup dengan doa. 

Kegiatan siswa pada pertemuan pertama ini adalah mendengarkan 

penjelasan guru, melakukan pemanasan, melakukan permainan gobak sodor 

dengan membuat 2 kelompok, kelompok laku dan jaga. Kelompok jaga 

menempati posisi masing-masing, dan kelompok laku melakukan aksinya 

berlari dari garis start sampai garis finish. Peserta didik bermain dengan 

sedikit peraturan, yakni tim jaga hanya boleh menjaga berlarian sesuai garis 

yang diintruksikan, namun tim laku boleh bebas berlarian.  Setelah permainan 

selesai siswa melakukan cooling down dan berdoa. 

Pertemuan kedua dan ketiga sama dengan pertemuan pertama dalam 

pelaksanaannya. Bedanya dalam pertemuan kedua dan ketiga adalah pada 

luas petak permainan gobak sodor yang digunakan. Petak tersebut semakin 

luas lebarnya antara permainan pertama, kedua dan ketiga. Tujuannya adalah 
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dengan semakin lebar lapangan maka akan semakin meningkatkan 

kemampuan motorik anak dalam bermain gobak sodor. 

Permainan gobak sodor merupakan permainan tradisional yang terdiri 

dari 2 grup, yaitu grup jaga dan grup penyerang. Setiap pemain di grup jaga 

bertugas untuk berjaga dengan cara membuat penjagaan berlapis kebelakang 

sambil merentangkan tangan agar tidak dapat dilalui oleh lawan. Satu pemain 

lagi bertugas digaris tengah yang bergerak tegak lurus dari penjagaan lainya. 

Permainan tradisional gobak sodor diperkirakan dapat mengembangkan sikap 

kooperatif dengan teman. Permainan tradisional gobak sodor ini cukup 

menantang untuk dilakukan anak tapi sangat menyenangkan.  

Permainan gobak sodor mengajarkan untuk menjadi anak yang jujur. 

Kadang ada saja anak yang tidak mengaku kalau dia sudah berhasil disentuh 

oleh temannya, demikian juga pada anak yang jaga, terkadang berbohong 

bahwa telah menyentuh anak yang main. Pelajaran yang diambil dari 

permainan gobak sodor adalah belajar kerjasama yang kompak antara penjaga 

satu dengan penjaga yang lain. Jangan pernah putus asa bila satu pintu 

tertutup masih banyak pintu yang lainnya.  

Peraturan dalam permainan gobak sodor adalah sebagai berikut: 

pertama, masing-masing pemain dari tim jaga harus bergerak di sepanjang 

garis melintang yang telah ditentukan. Jadi, kaki harus selalu menginjak garis 

tersebut. Kedua, masing-masing pemain tim laku, dari markas harus berusaha 

melewati semua garis melintang hingga ke pangkalan. Dan jika salah satu 

pemain saja bisa kembali lagi ke markas tanpa tersentuh tim jaga maka tim 
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laku menang. Ketiga, bila pemain tim jaga bisa menyentuh salah satu pemain 

tim laku, maka tim jaga menang. Lalu tim jaga berganti menjadi tim laku. 

Begitu seterusnya. Keempat, jika satu petak terisi 2 atau lebih pemain maka 

tim laku kalah, dan berganti jadi tim jaga. 

Permainan gobak sodor memiliki manfaat bagi anak yaitu 

mengajarkan kebersamaan, dapat belajar kerjasama yang kompak antara satu 

kelompok, dan permainan ini sangat menarik, seru, dan juga menyenangkan. 

Selain itu manfaat permainan gobak sodor adalah gembira, menjaga 

kebugaran, meningkatkan kerjasama antar tim, meningkatkan kelincahan, 

meningkatkan kemampuan fleksibilitas, meningkatkan kemampuan berlari, 

belajar berperilaku sportif . 

Permainan gobak sodor memiliki manfaat yang penting untuk 

perkembangan anak baik perkembangan kognitif, afektif, atau psikomotor 

anak. Ketika anak bermain gobak sodor secara tidak langsung anak belajar 

mengatur stategi untuk mengecoh lawan. Selain itu, anak juga dapat 

memperhitungkan dan memprediksi apa yang akan terjadi atas strategi yang 

telah dibuat. Nilai-nilai karakter dalam permainan gobak sodor seperti 

melatih kejujuran, meningkatkan kepatuhan, melatih kerjasama, bertanggung 

jawab, kerja keras, mengembangkan kemampuan berpikir, kritis, dan inovatif 

serta melatih ketangkasan. 

 

 



104 

 

 

Permainan gobak sodor yang dilakukan dalam penelitian ini terbukti 

dapat meningkatkan kemampuan motorik anak. Peningkatan kemampuan 

motorik tersebut dapat dilihat dari perbedaan hasil pre test dan post test 

kemampuan motorik kasar. Kemampuan motorik tersebut diukur dengan 5 

test yang harus dilakukan oleh anak. Tes pertama berlari zig-zag melewati 

rintangan. Anak berlari zig-zag melewati rintangan kotak sebanyak 5 buah 

dengan jarak antar kotak sejauh 1 meter. Tes kedua yaitu berdiri satu kaki 

selama 10 detik, anak berdiri dengan 1 kaki maksimal selama 10 detik. Tes 

ketiga yaitu melompat dengan 1 kaki, anak melompat dengan 1 kaki 

melompati kotak setinggi 20 cm lebar 20 cm sejauh mungkin tanpa awalan. 

Tes keempat berjalan mengikuti garis lurus, anak berjalan mengikuti garis 

lurus sejauh 5 meter. Dan tes terakhir adalah melempar bola, anak melempar 

bola tenis sejauh mungkin tanpa awalan. 

Kemampuan kelima tes motorik kasar di RA Al Khodijah Sumberejo 

Kulon Ngunut Tulungagung mengalami kenaikan dimana sebelum dilakukan 

permainan engklek diperoleh bahwa skor nilai yang paling sering muncul 

adalah 8, nilai terendah adalah 7, nilai tertinggi 14, rata-rata nilai adalah 9,73, 

nilai tengah adalah 9 dan nilai standar deviasi adalah 1,98. Sementara itu 

sesudah permainan engklek diperoleh bahwa skor nilai yang paling sering 

muncul adalah 14, nilai terendah adalah 14, nilai tertinggi 20, rata-rata nilai 

adalah 16, nilai tengah adalah 16 dan nilai standar deviasi adalah 1,89.. 

Perbedaan kenaikan kemampuan motorik kasar antara sebelum dan sesudah 
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permainan gobak sodor adalah nilai mimimum= 6, nilai maksimum= 7, 

mean= 6,27 median= 6, modus= 6 dan standar deviasi= 0,46. 

Peningkatan kemampuan motorik antara sebelum dan sesudah 

permainan gobak sodor tersebut dikarenakan permainan gobak sodor dapat: 

1) melatih kelincahan gerak tubuh, 2) melatih kecepatan, 3) mengasah 

kemampuan dalam mencari strategi yang tepat, 4) mengembangkan 

keterampilan gerak dasar berlari dan rekreasi, 5) melatih kerjasama dalam 

sebuah tim, 6) meningkatkan kekuatan dan ketangkasan, 7) menanamkan 

sportivitas serta kesadaran hidup sehat, 8) melatih kepemimpinan, 9) 

mengembangkan sikap sosial yang dimiliki anak untuk, 10) menyelamatkan 

temannya dari garis lawan, dan 11) melatih kecermatan anak dalam 

menyelesaikan suatu masalah.  

Permainan gobak sodor tersebut merupakan permainan yang sangat 

baik dimainkan oleh anak karena permainan ini mengajarkan anak untuk 

hidup rukun dengan teman sebaya maupun dengan orang yang lebih tua 

karena dalam permainan ini anak diajarkan untuk jujur, bertanggung jawab, 

disiplin, kerjakeras, percaya diri, berpikir logis, kreatif dan inovatif. 

Permainan tradisional gobak sodor terdapat indikator yang dapat 

membuktikan bahwa permainan tersebut mampu untuk meningkatkan 

kemampuan motorik kasar anak. 
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C. Perbedaan pengaruh permainan tradisional engklek dan gobak sodor 

terhadap motorik kasar anak di RA Al Khodijah Sumberejo Kulon 

Ngunut Tulungagung 

Uji independen t test kemampuan motorik kasar anak di RA Al 

Khodijah Sumberejo Kulon Ngunut Tulungagung antara permainan engkek 

dan permainan gobak sodor didapatkan p value 0,000 < 0,05, maka H0 ditolak 

dan H1 diterima, artinya ada perbedaan pengaruh permainan tradisional 

engklek dan gobak sodor terhadap motorik kasar anak di RA Al Khodijah 

Sumberejo Kulon Ngunut Tulungagung.  

Hasil data perbedaan motorik kasar anak di RA Al Khodijah 

Sumberejo Kulon Ngunut Tulungagung antara pretest dan posttest Kelompok 

Engklek diperoleh nilai mimimum = 5, nilai maksimum = 6, mean =, 5,27 

median = 5, modus = 5 dan standar deviasi = 0,46. Sementara itu hasil data 

perbedaan motorik kasar anak di RA Al Khodijah Sumberejo Kulon Ngunut 

Tulungagung antara pretest dan posttest Kelompok Gobak Sodor diperoleh 

nilai mimimum = 6, nilai maksimum = 7, mean =, 6,27 median = 6, modus = 

6 dan standar deviasi = 0,46. 

Setiap anak di dunia ini memiliki hak untuk bermain. Bermain juga 

adalah kegiatan pokok anak. Dengan bermain anak mendapatkan pengetahuan 

dan pengalaman yang membantu perkembangannya untuk menyiapkan diri 

dalam kehidupan selanjutnya. Para ahli pendidikan menganggap bahwa 

bermain sebagai kegiatan yang memiliki nilai praktis, artinya bermain 

digunakan sebagai media untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan 
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tertentu pada anak. Bermain merupakan jembatan bagi anak dari belajar 

informal menjadi formal. 

Sebagian besar permainan tradisional dan olahraga merupakan 

ekspresi budaya asli dan cara hidup yang memberikan kontribusi terhadap 

identitas umum kemanusiaan telah menghilang dan yang masih bertahan juga 

terancam hilang atau punah karena pengaruh globalisasi dan harmonisasi 

keragaman warisan olahraga dunia. Permainan tradisional terdiri dari 

berbagai ragam dan jenis. Permainan rakyat tradisional untuk bertanding 

terdiri dari tiga kelompok, yaitu: (1) permainan yang bersifat strategis (game 

of strategy), seperti permainan galah asin; (2) permainan yang lebih 

mengutamakan kemampuan fisik (game of physical skill), seperti permainan 

bakiak; serta (3) permainan yang bersifat untungan (game of change).  

Permainan tradisional yang cukup beragam perlu dikembangkan 

karena mengandung nilai-nilai seperti kejujuran, sportivitas, kegigihan dan 

kegotong royongan. Dengan permainan tradisional anak-anak bisa melatih 

konsentrasi, pengetahuan, sikap, keterampilan dan ketangkasan yang secara 

murni dilakukan oleh otak dan tubuh manusia. Selain itu, permainan 

tradisional bisa juga dapat mengembangkan aspek pengembangan moral, nilai 

agama, sosial, bahasa, dan fungsi motorik. 

Prinsip perkembangan motorik anak usia dini yang normal adalah 

terjadi suatu perubahan baik fisik maupun sesuai dengan masa 

pertumbuhannya. Dengan demikian pemberian aktifitas gerak pada anak usia 
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dini diperlukan agar perubahan fisik maupun psikis yang dialami oleh anak 

terjadi sesuai dengan tahap usia perkembangannya. 

Tahap perkembangan motorik ini telah dimulai sejak di dalam 

kandungan dan berjalan terus sampai akhir hayat. Seseorang dapat bergerak 

dengan baik dan sempurna, dikarenakan oleh integrasi rasa sensoris dan 

kemampuan motorik, semuanya dikendalikan oleh sistem syaraf. Oleh karena 

itu dalam kenyataannya bayi dan anak-anak memerlukan waktu yang cukup 

lama untuk mempelajarigerak atau mengintegrasikan rasa dengan jawaban 

motorik. 

Saat anak mulai masuk TK, anak itu mulai bergaul dengan teman 

sebayanya sehingga anak semakin banyak menghabiskan waktu untuk 

bermain aktif bersama temannya, perkembangan yang dialami anak akan 

mempengaruhi keterampilannya dalam bergerak dan bermain, sehingga 

perkembangan motorik memiliki fungsi perkembangan yang sangat penting 

bagi anak. 

Permainan engklek yang dilakukan dalam penelitian ini terbukti dapat 

meningkatkan kemampuan motorik anak. Peningkatan kemampuan motorik 

tersebut dapat dilihat dari perbedaan hasil pre test dan post test kemampuan 

motorik kasar. Kemampuan motorik tersebut diukur dengan 5 test yang harus 

dilakukan oleh anak. Tes pertama berlari zig-zag melewati rintangan. Anak 

berlari zig-zag melewati rintangan kotak sebanyak 5 buah dengan jarak antar 

kotak sejauh 1 meter. Tes kedua yaitu berdiri satu kaki selama 10 detik, anak 

berdiri dengan 1 kaki maksimal selama 10 detik. Tes ketiga yaitu melompat 



109 

 

 

dengan 1 kaki, anak melompat dengan 1 kaki melompati kotak setinggi 20 cm 

lebar 20 cm sejauh mungkin tanpa awalan. Tes keempat berjalan mengikuti 

garis lurus, anak berjalan mengikuti garis lurus sejauh 5 meter. Dan tes 

terakhir adalah melempar bola, anak melempar bola tenis sejauh mungkin 

tanpa awalan. 

Kemampuan kelima tes motorik kasar di RA Al Khodijah Sumberejo 

Kulon Ngunut Tulungagung mengalami kenaikan dimana sebelum dilakukan 

permainan engklek diperoleh bahwa skor nilai yang paling sering muncul 

adalah 9, nilai terendah adalah 8, nilai tertinggi 14, rata-rata nilai adalah 

10,07, nilai tengah adalah 8 dan nilai standar deviasi adalah 1,67. Sementara 

itu sesudah permainan engklek diperoleh bahwa skor nilai yang paling sering 

muncul adalah 14, nilai terendah adalah 13, nilai tertinggi 19, rata-rata nilai 

adalah 15,33, nilai tengah adalah 15 dan nilai standar deviasi adalah 1,72. 

Perbedaan kenaikan kemampuan motorik kasar antara sebelum dan sesudah 

permainan engklek adalah nilai mimimum= 5, nilai maksimum= 6, mean= 

5,27 median= 5, modus= 5 dan standar deviasi= 0,46. 

Kemampuan kelima tes motorik kasar di RA Al Khodijah Sumberejo 

Kulon Ngunut Tulungagung mengalami kenaikan dimana sebelum dilakukan 

permainan engklek diperoleh bahwa skor nilai yang paling sering muncul 

adalah 8, nilai terendah adalah 7, nilai tertinggi 14, rata-rata nilai adalah 9,73, 

nilai tengah adalah 9 dan nilai standar deviasi adalah 1,98. Sementara itu 

sesudah permainan engklek diperoleh bahwa skor nilai yang paling sering 

muncul adalah 14, nilai terendah adalah 14, nilai tertinggi 20, rata-rata nilai 
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adalah 16, nilai tengah adalah 16 dan nilai standar deviasi adalah 1,89.. 

Perbedaan kenaikan kemampuan motorik kasar antara sebelum dan sesudah 

permainan gobak sodor adalah nilai mimimum= 6, nilai maksimum= 7, 

mean= 6,27 median= 6, modus= 6 dan standar deviasi= 0,46. 

Kemapuan motorik anak pada permainan gobak sodor mengalami 

peningkatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan permainan engklek. Hal 

ini dikarenakan dalam permainan gobak sodor lebih banyak menggunakan 

aktivitas fisik dibandingkan dengan permainan engklek. Permainan gobak 

sodor melibatkan gerak lari, berjalan, berkelit menghindari lawan, serta 

membutuhkan kecepatan gerak. Dengan demikian kemampuan motorik pada 

permainan gobak sodor semakin terasah dengan baik dan semakin meningkat. 

Peningkatan kemampuan motorik antara sebelum dan sesudah 

permainan gobak sodor tersebut dikarenakan permainan gobak sodor dapat: 

1) melatih kelincahan gerak tubuh, 2) melatih kecepatan, 3) mengasah 

kemampuan dalam mencari strategi yang tepat, 4) mengembangkan 

keterampilan gerak dasar berlari dan rekreasi, 5) melatih kerjasama dalam 

sebuah tim, 6) meningkatkan kekuatan dan ketangkasan, 7) menanamkan 

sportivitas serta kesadaran hidup sehat, 8) melatih kepemimpinan, 9) 

mengembangkan sikap sosial yang dimiliki anak untuk, 10) menyelamatkan 

temannya dari garis lawan, dan 11) melatih kecermatan anak dalam 

menyelesaikan suatu masalah.  

Permainan gobak sodor tersebut merupakan permainan yang sangat 

baik dimainkan oleh anak karena permainan ini mengajarkan anak untuk 
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hidup rukun dengan teman sebaya maupun dengan orang yang lebih tua 

karena dalam permainan ini anak diajarkan untuk jujur, bertanggung jawab, 

disiplin, kerjakeras, percaya diri, berpikir logis, kreatif dan inovatif. 

Permainan tradisional gobak sodor terdapat indikator yang dapat 

membuktikan bahwa permainan tersebut mampu untuk meningkatkan 

kemampuan motorik kasar anak. 




