
65 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

Visi membentuk anak yang cerdas termapil, berakhlak mulia dan 

berbuat luhur sehingga terwujud anak yang kreatif dan mandiri. 

 Misi melaksanakan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan 

inovatif, mendidik anak secara optimal sesuai kemampuan anak, 

menyiapkan anak didik ke jenjang pendidikan dasar dengan ketercapaian 

kompetensi dasar sesuai tahapan perkembangan anak .    

Tujuan mendidik anak agar menjadi generasi yang berkualitas, 

berguna bagi agama nusa dan bangsa, menyiapkan anak didik memasuki 

jenjang pendidikan dasar dengan ketercapaian kompetensi dasar sesuai 

tahapan perkembangan anak, meningkatkan profesionalisme tenaga 

pendidik dalam mengelola pendidikan yang menyenangkan berpotensi 

serta berkualitas, mengembangkan kreatifitas ketrampilan anak didik 

untuk mengekspresikan diri dalam berkarya seni, menciptakan suasana 

sekolah yang tertib, aman dan disiplin. 

Pada hari Kamis, 7 Desember 2017 peneliti mengadakan 

pertemuan dengan Ibu Susiyah, S.Pd selaku kepala sekolah TK Dharma 

Wanita Kedungwilut. Pada pertemuan tersebut, peneliti menyampaikan 

keinginan untuk melakukan penelitian di TK Dharma Wanita Kedungwilut 

tersebut. Kepala TK tidak keberatan dan menyambut baik maksut peneliti 
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untuk mengadakan penelitian di TK Dharma Wanita Kedungwilut 

tersebut. Peneliti juga menyampaikan subyek penelitian adalah kelompok 

A dalam permainan tradisional engklek untuk peningkatan kemampuan 

motorik kasar pada anak usia dini. Kemudian kepala TK menyarankan 

kepada kami menemui wali kelas A untuk meminta izin penelitian, 

sekaligus konsultasi dan membicarakan langkah-langkah selanjutnya.  

Pada hari Jum’at 15 Desember 2017, saya datang ke TK Dharma 

Wanita Kedungwilut menemui kepala TK Dharma Wanita untuk 

memberikan surat izin penelitian dari IAIN Tulungagung. Kami bertemu 

langsung dengan Ibu Susiyah S.Pd dan memberikan surat izin penelitian. 

Selanjutnya saya meminta izin untuk melakukan observasi di luar kelas 

karena berhubung penelitian saya berkaitan dengan permainan engklek 

jadi harus dilakukan di luar kelas atau halaman sekolah. Alhamdulilah, 

beliau menyambut baik niat peneliti dan bersedia membantu demi 

kelancaran penelitian. Disini peneliti menyampaikan rencana penelitian 

yang telah disusun oleh peneliti kepada guru kelas A dan kepala sekolah.  

Pada hari itu juga peneliti mendapat informasi bahwa peneliti dapat 

melakukan observasi seminggu 2x (dua kali) setiap hari jum’at dan sabtu. 

Karena pada saat itu anak-anak memakai baju olah raga, kalau semisal hari 

itu kan tidak memakai baju olah raga jadi kalau nanti berkeringat kainnya 

beda dengan yang kaos olah raga.  
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B. Paparan Data 

Berikut adalah paparan data yang dilakukan di TK Dharma Wanita 

Kedungwilut Kelompok A : 

1. Permaian Tradisional   

Permainan tradisional yang dilakukan masyarakat secara turun 

temurun dan merupakan hasil dari penggalian budaya lokal yang di 

dalamnya banyak terkandung nilai-nilai pendidikan dan nilai budaya. 

Permainan tradisional yang dapat menyenangkan hati anak dengan 

mempergunakan alat sederhana sesuai dengan potensi yang ada dan 

merupakan hasil penggalian budaya setempat menurut gagasan dan 

ajaran turun temurun dari nenek moyang.  

Berdasarkan hasil dari observasi yang telah saya lakukan di TK 

Dharma Wanita, bahwa : 

Observasi itu saya lakukan di halaman sekolah TK Dharma Wanita 

Kedungwilut setiap pagi setelah melakukan ice breaking. Dengan 

menggunakan permainan tradisional engklek yang menggunakan alat 

sederhana berupa kapur untuk menggambar engklek, gacuk, dan juga 

saya membawa beberapa flash card sebagai tebakan ketika anak sudah 

mencapai finis permainan. Anak-anak tampak begitu senang dan 

semangat sekali mengikuti permaian tersebut.
1
 

 

Bahwa permaianan tradisional penting untuk diterapkan pada 

anak usia dini guna meningkatkan motorik kasar anak.  

 

Observasi ini diperkuat dengan wawancara kepala sekolah TK 

Dharma Wanita Ibu Susiyah, dengan menanyakan apa saja permainan 

                                                           
1
 Sumber data observasi Jum’at, 22 Desember 2017  
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yang ada di sekolah yang  dapat meningkatkan gerak tubuh pada anak 

dan di sekolah TK Dharma Wanita apakah pernah menerapkan 

Permainan Tradisional dimana beliau mengatakan :  

“Banyak mbak, seperti lempar tangkap bola, bowling bolong, estapet 

sarung, tiup gelas dan masih banyak lagi yang lainnya. Sedangkan 

untuk permainan tradisional ada seperti jamuran, kucing-kucingan 

karena kita membudidayakan. Setiap hari sabtu kita juga mengajarkan 

pada anak tari-tarian tradisional yang dibimbing oleh mbak eva. Disini 

terkadang kita juga mengajarkan seperti berbahasa jawa. Karena 

penting buat anak untuk mengenal tradisi-tradisinya”. 
2
 

 

Selain itu wawancara juga dilakukan pada Guru Wali Kelas 

TK Dharma Wanita Kelompok A Ibu Widji, dengan menanyakan 

apakah di sekolah ini pernah menerapkan permainan tradisional beliau 

mengatakan : 

“iya mbak, ada mbak seperti bangkiyak, jamur-jamuran, kucing-

kucingan itu. Sedangkan setiap hari sabtu kita juga ada tari-tarian 

tradisional”.
3
 

 

Bahwa dapat disimpulkan dari kutipan diatas, di TK Dharma 

Wanita Kedungwilut mengajarkan pada anak, betapa pentingnya 

melestarikan budaya-budaya. Dimana di sekolah TK Dharma Wanita 

masih menerapkan permainan tradisional pada anak seperti engklek, 

kucing-kucingan, jamur-jamuran, serta tari tradisional guna 

meningkatkan gerak tubuh anak agar menjadi lebih aktif.  Tidak hanya 

permainan saja tetapi juga sampai dengan mengajarkan berbahasa 

jawa. Dimana di jaman sekarang banyak anak yang tidak bisa 

                                                           
2
 Sumber data wawancara dengan kepala sekolah bu susiyah Rabu 4 April 2018 

3
 Sumber data wawancara dnegan guru kelas bu widji Rabu 4 April 2018 
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berbahasa jawa dengan baik, sehingga di sekolah tersebut menerapkan 

berbahasa jawa pula. Selain itu ada juga permainan seperti bola 

bowling, estapet sarung guna meningkatkan gerak tubuh pada anak 

juga.  

Wawancara juga dilakukan pada siswa siswi TK Dharma 

Wanita Kelompok A, dengan menanyakan apakah di sekolah kalian 

pernah bermain permainan tradisional seperti lompat tali, kucing-

kucingan, engklek :
4
  

“Cleo menjawab pernah bu sama bu widji” 

“Shania menjawab pernah bu” 

“ Reza menjawab Pernah” 

“Akbar menjawab pernah”  

“wildan menjawab pernah” 

“Zahra menjawab pernah bu” 

“Afika menjawab pernah” 

“Gisella menjawab pernah”  

“Liya menjawab pernah”  

“Filzah menjawab pernah” 

“Viola menjawab pernah”  

“Dicky menjawab pernah bu” 

 

Dari hasil wawancara yang dikutip diatas, bahwa mereka cleo, 

shania, reza, akbar, wildan, zahra, afika, gisella, liya, filzah, viola, 

dicky. Disekolah pernah dijari bermain tardisional guna meningkatkan 

gerak tubuh.  

2. Fungsi Bermain  

Dengan bermaian, anak-anak menggunakan otot tubuhnya, 

menstimulasi indra-indra tubuhnya, mengeksplorasi dunia sekitarnya, 

                                                           
4
Sumber data wawancara dengan murid-murid kelompok A  Kamis, 5 April 2018 
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dan lainnya. Selain itu degan bermaian anak-anak juga dapat 

menemukan dan mempelajari hal-hal baru yang menyenangkan.  

Berdasarkan hasil dari observasi yang telah saya lakukan di TK 

Dharma Wanita, bahwa : 

“Memang pada awal-awal saya melakukan penelitian, anak-anak 

belum bisa melakukan permaian engklek dengan satu kaki tersebut, 

setelah saya melakukan obeservasi beberapa kali akhirnya mereka bisa 

memainkan permaian engklek tersebut dengan satu kaki. Dilihat dari 

shania yang memang dari awal observasi dia sudah terlihat bisa 

melakukan permainan tersebut. Berbeda lagi dengan teman-temannya 

yang masih belum bisa terutama, filzah dan zahra karena mereka 

termasuk anak yang pemalu.”
5
 

 

Bahwa dari hasil observasi itu ada anak pemalu yaitu filzah dan 

zahra. Sedangkan yang terlihat bisa dari awal observasi yaitu shania. 

Sehingga filzah dan zahra dalam kemamapuan motoriknya masih 

kurang baik.   

 

Observasi ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan guru 

kelas TK Dharma Wanita Kelompok A bu Widji Adakah perbedaan 

kemampuan gerak tubuh anak sebelum diberi permainan tradisional 

Beliau mengatakan :  

“Ada, tergantung jenis permainan yang bagaimana mbak karena setiap 

permainan beda juga kan fungsi untuk tumbuh kembang anak seperti 

permainan bangkiyak itu kan yang dominan pada kaki, menjaga 

keseimbangan.”
6
 

 

                                                           
5
 Sumber data observasi Jum’at, 29 Desember 2017  

6
 Sumber data wawancara dnegan guru kelas bu widji Rabu, 4 April 2018  
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Bahwa dikutip dari wawancara tersebut, kemampuan gerak 

tubuh anak menjadi lebih aktif. Dan ada perbedaan kemampuan gerak 

tubuh anak ketika diberi sebuah permainan tradisional dan itu 

tergantung pada jenis permaianannya seperti apa.  

3. Nilai-nilai Yang Terkandung Dalam Permainan Tradisional 

Menurut Misbach yang dikutip oleh novi mulyani ada beberapa 

aspek yang terdapat dalam nilai permainan tradisional yaitu :  

a. Aspek motorik dengan melatih daya tahan, daya lentur, 

sensorimotorik, motorik kasar, dan motorik halus.  

Berdasarkan hasil dari observasi yang telah saya lakukan di 

TK Dharma Wanita, bahwa : 

Dalam penelitian yang telah saya lakukan dilihat 

dari kemampuan fisik anak, dapat melempar pecehan 

genteng dan melompat dengan satu kaki atau dua kaki 

secara bervariasi, serta mengambil pecahan genting 

kembali. Bahwa shania yang dari awal sudah bisa 

melakukan dengan satu kaki. Kini zahra juga demikan 

sudah dapat melakukan dengan satu kaki mengambil gacu 

dengan tidak menjatuhkan kaki. Sedangkan dengan teman-

teman yang lainnya yaitu cleo, akbar, dicky, reza, wildan, 

gisella, liya dan viola yang dari awal belum bisa sekarang 

sudah bisa melakukan engklek dengan baik menjaga 

keseimbangan. Sedangkan disini yang masih belum bisa 

bermain engklek dengan seimbang yaitu filzah kerena dia 

anak yang pemalu.
7
 

  

Disimpulkan dari hasil observasi tersebut bahwa 

filzah masih belum bisa melakukan engklek. Sedangkan 

yang lainnya sudah bisa melakukan dengan keseimbangan.  

                                                           
7
 Jum’at, 29 Desember 2017  
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Observasi tersebut diperkuat dengan hasil 

wawancara Guru Kelas Kelompok A bagaimana 

perkembangan kemampuan gerak tubuh anak sebelum di 

beri permainan, Bu Widji dimana beliau mengatakan :  

“Sebelum diberi permainan anak tidak terlalu aktif, setelah 

mengikuti permainan anak menjadi riang dan kemampuan 

motorik anak mulai terlihat terasah.”
8
 

 

Hal tersebut dikatakan juga oleh Kepala Sekolah 

Bu.Susiyah, beliau mengatakan :  

“Sebelum diberi permainan anak tidak terlalu aktif, setelah 

mengikuti permainan anak menjadi lebih aktif, riang, ceria, 

dan semangat mbak. ”
9
 

Bahwa menurut wawancara yang telah saya lakukan 

kepada Bu Widji dan Bu Susiyah setelah diberi permainan 

anak menjadi lebih akitf, ceria, semangat. 

b. Aspek kognitif, dengan mengembangkan imaginasi, 

kreativitas, strategi, dan pemahaman konsektual. 

“Dalam observasi yang telah saya lakukan, kemampuan 

kognitif anak dalam permainan engklek juga berkembang. 

Karena dalam kotak-kotak yang tertera dalam permainan 

engklek saya memberikan angka-angka yaitu satu sampai 

sembilan (1-9) dan juga tebakan dalam bermain gambar 

setelah anak mencapai finis. Sebelum anak-anak bermain 

saya mengajak mereka bernyayi terlebih dahulu dan 

memberikan penjelasan dan contoh cara bermain engklek. 

Ada beberapa anak ketika saya memberikan penjelasan dan 

memberikan contoh mereka tidak memahami karena ramai 

                                                           
8
Sumber data wawancara dengan guru kelas bu widji Rabu, 4 April 2018 

9
 Sumber data wawancara dengan kepala sekolah bu susiyah Rabu, 4 April 2018 



73 
 

sendiri yaitu akbar, wildan, reza, dicky.
10

 Dan mengganggu 

temannya yang lainnya yang sedang mendengarkan.” 

 

Observasi diatas diperkuat dengan hasil wawancara wali 

kelas Kelompok A Apakah anak dapat memahami 

permainan tersebut ?, Bu Widji mengatakan : 

“Namanya juga anak-anak ya mbak. Ada beberapa yang 

dapat memahami ada juyga yang belum bisa. Karena kan 

terkadang mereka ramai sendiri, jadinya tidak mau 

mendengarkan ibu guru menjelaskan.”
11

 

 

 

Hal tersebut dikatakan sama juga oleh kepala sekolah Bu 

Susiyah : 

“90% anak dapat memahami permainan tradisional, ada 

beberapa anak juga yang tidak memahami permainan. 

Mungkin karena dari rumah dia sudah tidak mood atau lagi 

sedang ada masalah, kurang enak badan kdang anak 

sekolah itu masih perlu bimbingan. Kalau yang lain dapat 

memahaminya.”
12

 

 

Dikutip dari hasil wawancara Bu Widji dan Bu 

Susiyah, bahwa dalam bermain ada beberapa anak yang 

dapat memahami permainan dan ada juga yang tidak 

memahaminya.  

 

 

                                                           
10

 Sumber data observasi Sabtu, 30 Desember 2017 
11

 Sumber data wawancara dengan guru kelas bu widji Rabu, 4 April 2018  
12

 Sumber data wawancara dengan kepala sekolah bu susiyah Rabu, 4 April 2018 
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c. Aspek emosi, dengan menjadi media katarsis emosional, 

dapat mengasah empati, dan pengendalian diri. 

“Ketika anak bermain permainan tradisional engklek yang 

saya berikan mereka terlihat senang, semangat, dan aktif.”
13

 

 

Observasi diperkuat dengan adanya wawancara 

yang dilakukan kepada guru kelas Bu Widji bagaimana 

perasaan anak ketika bermaian permainan tersebut, beliau 

mengatakan : “mereka senang sekali”
14

 

Hal itu diperkuat oleh wawancara Kepala Sekolah 

Bu Susiyah baliau mengatakan : “anak-anak senang dan 

riang.”
15

 

d. Aspek bahasa, berupa pemahaman konsep-konsep nilai.  

“Saya sempat bertanya pada anak-anak sesudah bermain, 

apakah dia senang bermain engklek hari ini ? mereka 

menjawab iya senang sekali bu. Begitu pula, terlihat dari 

ekspresi mereka yang menunjukkan bahwa mereka 

senang.”
16

 

 

Observasi diatas diperkuat dengan hasil wawancara 

bagaimana cara anak dalam mengekspresikan perasaannya 

saat bermain, Bu Widji wali Kelas A beliau mengatakan : 

“semangat sekali”
17

 

                                                           
13

 Sumber data observasi Sabtu, 23 Desember 2017 
14

 Sumber data wawancara dengan guru kelas bu widji Rabu, 4 April 2018 
15

 Sumber data dengan kepala sekolah bu susiyah Rabu, 4 April 2018 
16

 Sumber data observasi Sabtu, 23 Desember 2017  
17

 Sumber data wawancara dengan guru kelas bu widji  Rabu, 4 April 2018 
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Hal tersebut juga diungkapkan oleh Bu susiyah 

Kepala sekolah : “Dengan penuh semangat, senang dan 

ceria.”
18

 

e. Aspek sosial, dengan mengkondisikan anak agar dapat 

menjalin relasi, bekerja sama, melatih kematangan sosial 

dengan teman sebaya, dan meletakkan pondasi untuk 

melatih keterampilan sosialisasi dengan berlatih, peran 

dengan orang yang lebih dewasa serta masyarakat secara 

umum.  

“Ketika saya melakukan penelitian, akbar, cleo, reza, dan 

shania selalu mengganggu temannya yang sedang bermain. 

Ketika saya beri penjelasan mereka berhenti mengganggu 

tetapi tidak bertahan lama. Begitu pula ketika saya 

memberikan penjelasan dan contoh mereka juga sedikit 

ramai dan ada beberapa yang tidak mau mendengarkan.
19

 

Sehingga pada kesempatan penelitian selanjutnya saya 

membuat bergiliran ketika bermain, setengah berada di 

kelas untuk melakukan pembelajaran dan setengah lagi 

bermain engklek. Selain itu anak juga terlihat lebih akrab 

dengan teman-temannya.”
20

 

 

Bahwa pada observasi ada beberapa anak yang 

mengganggu temannya yang sedang bermain, dan sedikit 

ramai sendiri yaitu reza, cleo, akbar, shania.  

 

 

                                                           
18

 Sumber data wawancara dengan kepala sekolah bu susiyah Rabu, 4 April 2018 
19

 Sumber data observasi Jum’at, 22 Desember 2017 
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Observasi diatas diperkuat dengan hasil wawancara 

dengan guru kelas A Bu Widji, bagaimana sikap anak 

ketika sedang melakukan permainan tersebut, beliau 

menjawab :  

“iya mbak, anak menunjukkan sikap baik, ramah dengan 

temannya, mau mendengarkan penjelasan dari gurunya. 

Tetapi, ada juga beberapa anak yang sedikit bandel tidak 

mau mendengarkan, ramai sendiri.”
21

 

 

Hal tersebut juga dikatakan oleh Bu Susiyah Kepala 

Sekolah, beliau mengatakan :  

“iya, menunjukkan keberaniannya ketika bermain ada 

sebagian yang belum mau mengikuti karena kurang enak 

badan. Karena pada masanya itu anak butuh sekali 

bermain.”
22

 

 

 Dari hasil wawancara yang telah dilakukan kepada 

Bu susiyah dan Bu Widji maka anak menunjukkan 

keberaniannya ketika bermain, menunjukkan sikap baik, 

ramah, dengan temannya. Tetapi ada yang sebagian pula 

yang tidak mau mengikuti. 

 

f. Aspek Spiritual, permainan tradisional dapat membawa 

anak untuk menyadari keterhubungan dengan sesuatu yang 

bersifat agung. 

“Pada observasi ini saya berusaha mengajarkan pada anak-

anak betapa pentingnya melestarikan budaya yang ada agar 

                                                           
21

 Sumber data wawancara dengan guru kelas bu widji Rabu, 4 April 2018 
22

 Sumber data wawancara dengan kepala sekolah bu susiyah, Rabu, 4 April 2018 
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tidak punah. Sehingga mereka tahu permainan-permainan 

tradisional yang ada di indonesia. Ketika bermain ada 

beberapa anak yang tidak mengikuti aturan, bermain 

dengan temannya sendiri yaitu reza, akbar, cleo, wildan.”
23

 

 

Observasi diatas diperkuat dengan hasil wawancara 

dengan guru kelas A Bu Widji, apakah ketika bermain anak 

menunjukkan perilaku baik, beliau menjawab :  

Iya, ada satu dua anak yang tiba-tiba jaim.”
24

 

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Bu. Susiyah, 

beliau mengatakan :  

“ya , ada satu dua anak yang tiba-tiba mencolek. 

Tetapi yang lainnya juga mengikuti dengan baik.”
25

 

 

Dikutip dari hasil wawancara diatas bahwa sikap 

anak ketika bermain ada yang jail dengan temannya.  

4. Motorik Kasar  

Gerakan motorik kasar terbentuk saat anak mulai memiliki 

koordinasi dan keseimbangan hampir seperti orang dewasa. Gerakan 

motorik kasar adalah kemampuan yang membutuhkan koordinasi 

sebagian besar bagian tubuh anak. 

“Dalam permainan engklek terdapat berbagai gerakan yang dapat 

meningkatkan motorik kasar pada anak usia dini seperti menggunakan 

satu keseimbangan dengan satu kaki itu menggunakan otot-otot kaki 

                                                           
23 Sumber data observasi, Jum’at, 22 Desember 2017 
24

 Sumber data wawancara dengan guru kelas bu widji Rabu, 4 April 2018 
25

 Sumber data wawancara dengan kepala sekolah bu susiyah Rabu, 4 April 2018 
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besar, kemudian melempar gacu, mengambil kembali gacu, 

membungkuk dengan menggunakan satu kaki.”
26

 

Observasi diatas diperkuat dengan hasil wawancara dengan 

guru kelas A Bu Widji, apakah ketika bermain, permainan tersebut 

kemampuan gerak tubuh anak terolah dengan baik, beliau menjawab : 

“iya mbak, dapat terolah dengan baik”.
27

 

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Bu Susiyah, beliau 

mengatakan :  

“ya, karena tu’ juan disekolah ini mengaktifkan anak-anak 

yang pasif jadi lebih aktif.
28

 

 

Bahwa dapat disimpulakan dari hasil wawancara diatas dengan 

permainan-permaina tradisional kemampuan motorik kasar anak dapat 

terolah dan dapat mengaktifkan anak yang pasif menjadi aktif.  

1. Keterampilan Lokomotorik : 

Meloncat  

Anak  dapat melakukan gerakan loncat dengan menggunakan satu 

kaki pada permainan engklek  

“Dalam permainan engklek ada beberapa gerakan salah satunya yaitu 

gerakan meloncat, dimana pada permainan engklek anak di haruskan 

untuk menggunakan satu kaki dalam meloncat. Ketika meloncat anak tidak 

boleh terjatuh, tampak terlihat shania yang sudah bisa meloncat 

menggunakan satu kaki diantara teman-teman terlihat pada observasi yang 

telah saya lakukan pada hari kedua.
29

 Dikarenakan shania termasuk anak 

yang paling aktif diantara teman-temannya. Sedangkan akbar ketika itu 

bisa meloncat dengan satu kaki pada kotak nomor 1,2,3 setelah itu dia 

                                                           
26

 Sumber data observasi, Jum’at, 29 Desember 2017 
27

 Sumber data wawancara dengan guru kelas bu widji Rabu, 4 April 2018 
28

 Sumber data wawancara dengan kepala sekolah bu susiyah Rabu, 4 April 2018 
29

 Sumber data observasi, Sabtu, 23 Desember 2017 
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kehilangan keseimbangan. Wildan bisa meloncat pada kotak nomor 1,3 

kemudian gebruk dia bisa dan engklek lagi dengan baik. Viola, juga begitu 

dia bisa meloncat menggunakan satu kaki pada kotak nomor 1,2,3 

selanjutnya viola kehiangan keseimbangan. Sedangkan yang lainnya masih 

menuntun dalam melakukan permainan engklek.”
30

 

 

Dapat disimpulkan bahwa dalam permainan engklek yang dapat 

melakukan dengan baik adalah shania dan yang lainnya masih terlihat 

sedikit bisa dibandingkan dengan shania yang sudah dengan mahir 

melakukan permainan engklek.  

2. Keterampilan nonlokomotor 

Mengangkat  

Anak dapat mengangkat kaki dan mengambil gacu dengan kaki 

satu dan melakukan keseimbangan.  

“Shania bisa mengambil gacu yang di lempar pada kotak nomor 5 dengan 

satu kaki dan tidak terjatuh, hingga kembali lagi mencapai finis. 

Sedangkan filzah dan zahra masih menuntun karena filzah dan zahra ini 

adalah anak yang pemalu sehingga dalam bermain mereka nampak tidak 

begitu ragu-ragu. Berbeda dengan shania, filzah, dan zahra anak-anak 

yang lainnya seperti cleo dia dapat melempar gaco pada kotak nomor 6 

ketika mengangkat gaco dia belum bisa menggunakan satu kaki dan 

kehilangan keseimbangan kemudian cleo melanjutkan permainan engklek 

ketahap kotak-kotak selanjutnya walaupun belum begitu bisa 

menggunakan satu kaki. Gisella mampu mengambil gacu dengan satu kaki  

dan ketika dia meloncat dengan satu kaki ke kotak salnjutnya dia gagal 

menggunakan satu kaki. Akbar, mampu melemparkan gacu pada kotak 

nomor 3 dia dapat mengambil gacu tersebut dengan tidak terjatuh dan 

dapat melakukan sampai akhir finis dengan baik. Sedangkan yaang lainnya 

wildan, afika, viola, reza, dicky, dan liya masih terjatuh ketika mengambil 

gacu menggunakan satu kaki.”
31
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Dari observasi diatas yang dapat mengambil gacu menggunakan 

satu kaki yaitu shania dan akbar sedangkan yang lainnya masih belum bisa 

mengmabil denga satu kaki, karena terkadang dia melempar agar terlalu 

jauh dengan kotak pada permainan engklek.  

3. Pengendalian Gerak Tubuh  

Anak mampu melakukan keseimbangan atau pengendalian tubuh, 

dengan menggunakan satu kaki dengan baik.  

“Pada permainan engklek ini, shania melakukan keseimbangan tubuh 

dengan baik tidak terjatuh sama kali dapat menyelesaikan hingga akhir 

permainan, memang untuk shania sudah terlihat dari observasi yang saya 

lakukan pada hari kedua. Wildan terjatuh pada beberapa kotak karena 

kehilangan keseimbangan. Sedangkan afika, sudah terlihat sedikit bisa 

melakukan keseimbangan. Zahra lumayan sedikit-sedikit demi sedikit bisa 

melakukan dengan keseimbangan walaupun ada juga beberapa kotak yang 

membuat dia kehilangan keseimbangan. Filzah, masih belum bisa 

melakukan keseimbangan dan saya harus berusaha dengan keras 

membantu dia. Akbar, yang sudah terlihat bisa melakukan keseimbangan 

seperti yang dilakukan oleh shania. Gisella dan viola, yang sedikit-sedikit 

bisa melakukan hampir dengan sempurna tetapi beberapa kotak dia 

kehilangan keseimbangan. Sedangkan cleo juga sudah bisa melakukan 

permainan engklek dengan keseimbangan tanpa terjatuh. Dan reza hampir 

kurang sedikit tiba-tiba pada kotak nomor 2 dia kehilangan 

keseimbangan.”
32

 

 

Pada penelitian ini ada beberapa anak yang dapat melakukan 

dengan keseimbangan hingga mencapai finis dengan baik. Ada juga anak-

anak yang belum bisa melakukan keseimbangan dengan baik. Filzah, 

masih belum bisa sehingga saya harus berusaha lebih keras untuk 

membantu dia.  
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4. Maju dan Mundur 

Dalam permainan engklek ada posisi gerakan maju dengan satu 

kaki dan berbalik hingga mencapai finis dengan baik dan seimbang.  

“Shania melakukan permainan engklek dengan baik dilihat ketika dia maju 

dengan menggunakan keseimbangan hanya dengan satu kaki dan berbalik 

dengan keseimbangan baik. Akbar, juga demikian dia berhasil dengan 

menggunakan keseimbangan hanya dengan satu kaki dan berbalik dengan 

keseimbangan baik.  Reza bisa maju dengan menggunakan satu kaki, 

tetapi ketika dia berputar balik tiba-tiba salah satu membuat dia kehilangan 

keseimbangan. Cleo bisa melakukan permainan engklek dengan baik 

dilihat ketika dia maju dengan menggunakan keseimbangan hanya dengan 

satu kaki dan berbalik dengan keseimbangan baik. Reza, ketika maju 

menggunakan satu kaki dengan baik tetapi ketika berbelok ada beberapa 

kotak yang menyebabkan dia tiba-tiba kehilangan keseimbangan. Viola 

melakukan permainan engklek dengan baik dilihat ketika dia maju dengan 

menggunakan keseimbangan hanya dengan satu kaki dan berbalik dengan 

keseimbangan baik sehingga mencapai finis. Sedangkan yang lainnya 

afika, filzah, gisella, liya ketika maju dengan satu kaki masih ada beberapa 

kotak yang menyebabkan dia kehilangan keseimbangan begitu pun juga 

ketika berbalik masih belum begitu bisa.”
33

 

 

Pada tahap ini afika, filzah, gisella, liya masih sedikit belum bisa 

ketika maju dengan satu ada beberapa kotak yang membuat dia kehilangan 

keseimbangan dan ketika berbalik juga demikian samanya. Masih butuh 

pengajaran yang ekstra buat mengajari mereka.  

5. Cepat dan pelan-pelan  

Ketika anak melakukan permainan engklek apakah dia 

melakukannya dengan tergesa-gesa atau pelan-pelan/perlahan-lahan.  

“Setelah anak-anak sudah sampai finis saya tidak lupa buat memberikan 

tebakan berupa gambar yang ada di flash card. Shania melakukan 

keseimbangan yang bagus dari awal ketika dia maju hingga akhir dengan 
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cepat karena memang shania adalah anak yang aktif paling tidak bisa diam 

diantara teman-teman yang lainnya. Cleo melakukan yang terkadang cepat 

terkadang juga pelan-pelan seperti ancang-ancang, ketika mengambil gacu 

dia mengambil dengan perlahan-lahan tapi pasti. Akbar juga demikian dia 

melakukan dengan pelan-pelan tetapi pasti agar dia tetap bisa menjaga 

keseimbangan dengan baik. Viola melakukan dengan lincah tetapi pada 

akhirnya pada beberapa kotak membuat dia kehilangan keseimbangan. 

Begitu pula dengan yang lainnya afika, zahra, gisella, filzah, reza, dicky 

dan liya juga melakukan dengan perlahan-perlahan walaupun dengan 

perlahan-lahan membuat mereka kehilangan keseimbangan juga.
34

 

 

Bahwa pada penelitian tersebut, mereka senang dengan permainan 

engklek. Anak-anak melakukan permainan engklek dengan perlahan-lahan 

tetapi pasti ada juga anak yang melakukan sudah dengan lincahnya. Ada 

juga anak yang melakukan dengan lincah tetapi pada beberapa kotak 

membuat membuat keseimbangan mereka hilang. Jadi keimpulannya 

banyak anak-anak yang melakukan dengan perlahan-lahan walaupun 

masih belum terlalu bisa benar.  

6. Berjingkrak  

Permainan tradisional engklek ini menggunakan satu kaki dengan 

keseimbangan yang dilakukan dengan berjingkrak.  

“Pada permainan ini membuat anak menjadi jingkrak-jingkrak bagaimana 

tidak karena permainan ini menggunakan satu kaki, yang membuat otot-

otot besar bekerja maksimal, keseimbangan harus diperhatikan. Anak-anak 

nampak begitu senang sekali dengan permainan engklek ini.”
35

 

 

7. Kemampuan Motorik  

“Dengan permainan engklek ini dapat dilihat bahwa kemampuan anak 

dapat terasah dengan baik. Zahra dan Filzah yang semulanya pemalu 

perlahan-lahan dia bisa melakukan sendiri permainan engklek tanpa 

                                                           
34

 Sumber data observasi Jum’at, 5 januari 2018 
35

 Sumber data observasi  Jum’at, 5 januari 2018 



83 
 

dibantu. Begitu pula dengan anak yang lainnya yang semakin bisa dalam 

melakukan permainan engklek shania, cleo, akbar, dicky, reza, liya, 

gisella, afika, juga demikian mereka semakin lincah.  

 

8. Menekuk  

Anak mampu melakukan gerakan dengan satu kaki atau menekuk 

kaki satunya dengan tidak menjatuhkan kakinya.  

“ Meloncat dengan satu kaki dengan menekuk satu kaki. Shania menekuk 

kaki satu kaki dan meloncat dengan baik kaki dia tidak menyentuh tanah 

ataupun kadang ditekuk kadang tidak dia benar-benar menggunakan satu 

kaki dan menekuk dengan benar-benar melakukan permainan engklek 

dengan baik. Demikian juga dengan akbar yang awalnya kakinya sempat 

terjatuh tetapi perlahan-lahan dia bisa menekuk dan meloncat hingga 

melakukan permainan engklek dengan baik. Cleo pun juga demikian sama 

halnya dengan shania dan juga akbar. Sedangkan anak-anak yang lainnya 

wildan, afika, zahra, gisella, viola, filzah, dan reza pelan-pelan dia bisa 

melakukan dengan menekuk satu kaki dan meloncat tetapi yaitu ada 

beberapa kotak juga yang membuat mereka kehilangan keseimbangan 

tetapi mereka juga melanjutkan kembali”
36

  

 

Bahwa tidak semua bisa melakukan permainan engklek dengan 

menggunakan satu kaki dengan menekuk salah satu kakinya. Dalam 

penelitian yang saya lakukan shania, cleo, dan akbar yang bisa melakukan 

dengan baik.  

9. Memutar  

Pada gambar permainan engklek ada bagian kotak-kotak dengan 

angka 4 dan 5, 7 dan 8 disitu anak-anak melakukan gerakna gebruk dan 

kemudian berputar kembali.  

“Pada permainan tradisional engklek ada bagian yang menggunakan dua 

kaki yaitu kotak pada nomor 4 dan 5, 7 dan 8. Sehingga pada kotak-kotak 
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engklek ini dilakukan dengan gebruk kemudian engklek dengan satu kaki 

dan gebruk kembali. Di bagian ini anak-anak semuanya bisa karena mudah 

dilakukannya.”
37

 

 

Dari observasi diatas semua anak bisa melakukan permainan 

engklek pada kotak nomor 4 dan 5, 7 dan 8.  

10. Membungkuk  

Anak mampu mengambil gacu dengan satu kaki dan membungkuk 

dengan menjaga keseimbangan.  

“Mengambil gacu menggunakan satu kaki dan membungkuk. Shania, 

gisella, akbar, cleo dan viola berhasil mengambil gacu dengan 

membungkuk menggunakan satu kaki dengan baik. Sedangkan yang 

lainnya, wildan, afika, reza, dicky, dan liya masih belum bisa 

melakukannya mereka masih terjatuh karena terkadang dari mereka 

melempar terlalu jauh sehingga merek atidak bisa menjangkaunya.
38

 

 

Pada tahap observasi ini yang mampu melakukan adalah shania, 

gisella, akbar, cleo, dan viola. Sedangkan yang lainnya masih belum bisa.  
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