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MENGEMBANGKAN ALAT PERMAINAN TRADISIONAL ENGKLEK UNTUK 

MENINGKATKAN MOTORIK KASAR ANAK USIA 4 – 5 TAHUN DI PAUD 

MUTIARA HATI TAHUN AJARAN 2017/2018 

ABSTRAK 

 Dunia anak adalah dunia bermain, dengan bermain anak mampu bereksplorasi, 

menemukan, dan mempelajari hal – hal baru. Salah satu permainan yang dapat dimainkan 

anak adalah permainan tradisional engklek. . Tujuan penelitian ini ialah; (1) Untuk 

mengetahui langkah main modifikasi permainan engklek untuk meningkatkan motorik kasar 

anak, (2) Untuk mengetahui modifikasi alat permainan tradisional engklek yang cocok untuk 

meningkatkan motorik kasar anak, (3) Untuk mengetahui efektifitas permainan engklek. 

 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan dengan mengacu pada pendapat 

Borg & Gall. Metode pengumpulan data penelitian ini adalah observasi dan dokumentasi. 

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah kuantitatif dan kualitatif. 

 

 Penelitian ini menemukan empat langkah main engklek yang baik bagi anak usia 4-5 

tahun, yakni; (1) Hompimpa (2) melompat ke kotak 1,2,3,4,5,6,7,8 setelah itu kembali ke 

kotak 1 untuk mengambil gacuk (3) Pemain melempar gacuknya ke kotak selanjutnya (4) 

Pemain yang dapat menyelesaikan sampai ke kotak 8 tanpa melanggar peraturan adalah 

pemenangnya. Alat yang digunakan adalah vinyl dengan jejak kaki agar mempermudah anak 

bermain, ukurannya 2,5x1m, luas perkotak 30x30cm. Gacuk berdiameter 7 cm dan ketebalan 

1cm. Penelitian ini menunjukan hasil yang signifikan dengan ttabel  sebesar  2,125. Peneliti 

menyarankan guru untuk melatih anak untuk bermain permainan tradisional, bagi pengelola 

lembaga disarankan memasukan permainan tradisional ini ke dalam program pembelajaran, 

dan bagi peneliti selanjutnya diharapkan memberikan inovasi lainnya dalam penelitian ini. 

 

 

Kata kunci: Motorik kasar, Engklek, APE 

 

 

 

 



THE DEVELOPMENT OF ENGKLEK AS A TRADITIONAL PLAYING DEVICE TO 

INCREASE CHILDREN’S GROSS MOTORIC SYSTEM AT MUTIARA HATI 

KIDERGARTEN ACADEMIC YEAR 2017 / 2018 

ABSTRACT 

Children’s world is a playing world because by playing a game children are able to 

explore their potency and competency, they can find and learn new thing through playing. 

One of the games which can be played by children in Kindergarten ages is Engklek, a 

traditional game in Indonesia. This research aims to: (1) to know the playing modification 

step of Engklek to increase children’s rough motoric, (2) to know the modification of Engklek 

as a traditional paying device which is appropriate to increase children’s rough motoric, (3) to 

know the effectiveness of Engklek. 

 

This research was a developmental research by referring to the opinion from Borg & 

Gall. The data collecting method in this research was observation and documentation. The 

data analysis technique used in this research was quantitative and qualitative.  

 

This research found four steps in playing Engklek which were good for the 

development of children at age 4-5 years old, they were: (1) Do the Hompimpa (2) Jump to 

the box 1,2,3,4,5,6,7,8 and after that turned back to the box 1 to take gacuk (3) Players throw 

their gacuk to the next box (4) The player who can finish the game and reach box 8 without 

break the rules is the winner. The tool needed in this game was vinyl with a footprint to make 

children become easier in playing which the size 2,5x1m, and it needs the box with 30x30cm 

in width. The Gacuk used in this game was 7 cm in diameter and 1 cm in the thickness. This 

research showed significant result with ttabel 2,125. The researcher suggests teacher to train 

children to play traditional game, and for the stakeholder of institution is suggested to include 

Engklek as traditional game to the learning program, and also for the other researchers are 

expected to give the other various innovations in this kind of research.               
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Pendahuluan 

Pendidikan Anak Usia Dini 

(PAUD) merupakan suatu proses 

pembinaaan yang ditujukan kepada 

anak usia baru lahir sampai dengan 

berusia enam tahun. Menurut 

Peraturan Mentri Pendidikan 

Nomor 146 tahun 2014 pembinaan 

anak usia dini dilakukan dengan 

pemberian rangsangan pendidikan 

untuk membantu pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani rohani. 

Pendidikan anak usia dini memiliki 

tujuan yaitu agar anak memiliki 

kesiapan memasuki jenjang 

pendidikan selanjutnya. 

Selanjutnya, Peraturan Mentri 

Pendidikan Nomor 146 tahun 2014 

menekankan bahwa dalam struktur 

kurikulum PAUD memuat 

program-program pengembangan 

yang mencakup kognitif, sosial 

emosional, bahasa, agama, dan 

fisik-motorik. 

Salah satu aspek 

perkembangan yang telah 

disebutkan di atas adalah 

perkembangan motorik. Motorik 

merupakan aspek perkembangan 

dari kematangan dan pengendalian 

gerak tubuh. Motorik dibagi 

menjadi dua, yakni motorik kasar 

dan motorik halus. Motorik kasar 

melibatkan otot-otot besar, seperti 

otot punggung, otot kaki, dan otot 

tangan contohnya ketika anak 

melompat, berlari, bergelantungan, 

membungkuk, dan lain - lain. 

Sementara motorik halus lebih 

melibatkan koordinasi otot – otot 

dengan mata dan tangan misalnya 

melempar, menjahit, mencocok, 

dan lain-lain. Pada dasarnya 

perkembangan motorik anak bisa 

dikembangkan melalui bermain. 

Dunia anak adalah dunia 

bermain, dengan bermain anak 

mampu bereksplorasi, menemukan, 

dan mempelajari hal-hal baru. 

Bermain sangat penting bagi anak 

usia dini dalam mengasah aspek -

aspek motorik. Oleh karena itu 

pemerintah menegaskan bahwa 

program pengembangan anak usia 

dini diberikan melalui rangsangan 

pendidikan dalam kegiatan belajar 

sembari bermain. Belajar sembari 

bermain bagi anak usia dini lebih 

ditekankan pada jenis 

permainannya, artinya ada jenis–

jenis permainan tertentu yang lebih 

cocok atau didesain secara khusus 

untuk anak usia dini agar 

mempermudahnya dalam belajar. 

Permainan tradisional yakni 

salah satu jenis permainan yang 

diwariskan secara turun temurun 

dari generasi sebelumnya ke 

generasi selanjutnya. Permainan 

tradisional biasanya menggunakan 

alat–alat sederhana yang dapat 

ditemukan di lingkungan sekitar 

seperti tanah, ranting kayu, batu, 

dan sebagainya. Salah satu 

permainan tradisional itu ialah 

permainan tradisional engklek. 

Pada dasarnya permainan 

tradisional engklek ialah permainan 

yang menekankan pada otot–otot 

besar, misalnya otot kaki, otot 

punggung, dan otot tangan. Oleh 

karena itu permainan tradisional 

engklek dinilai tepat untuk 

dijadikan stimulasi untuk 

mengembangkan kemampuan 

motorik anak. 

Kenyataanya seiring dengan 

berjalannya waktu permainan 

tradisional khususnya permainan 

tradisional engklek seperti 

kehilangan tempat dihati anak–

anak zaman sekarang, teknologi 

seperti mengambil alih peran 

permainan tradisional sehingga 

sedikit demi sedikit permainan 

tradisional terkikis keberadaannya. 

Berdasarkan hasil pengamatan 

yang peneliti lakukan, anak–anak 

PAUD Mutiara Hati belum 



mengetahui langkah–langkah 

permainan tradisional engklek, 

padahal permainan tradisional 

engklek memungkinkan anak–anak  

untuk mengembangkan aspek 

motorik terutama motorik 

kasarnya. Selama ini pemberian 

rangsangan motorik kasar anak 

hanya dilakukan sekedarnya 

artinya anak lebih banyak 

melakukan self improvement atau 

pengembangan diri sendiri dengan 

berlari kejar – kejaran dengan 

teman dan atau bermain dengan 

Alat Permainan Edukatif outdoor 

(ayunan, jungkat–jungkit, tangga 

majemuk). Akibatnya kemampuan 

motorik kasar anak menjadi 

rendah. Dengan bermain permainan 

tradisional engklek diharapkan 

dapat mengembangkan 

perkembangan motorik anak 

khususnya motorik kasarnya. 

Metode 

Jenis Penelitian 

Peneltian ini menggunakan 

jenis penelitian pengembangan. 

Penelitian pengembangan menurut 

Borg and Gall (dalam Setyosari 

2016: 27) menyatakan bahwa 

penelitian pengembangan ialah 

proses yang dipakai untuk 

mengembangkan dan memvalidasi 

produk pendidikan. Penelitian ini 

mengikuti suatu langkah – langkah 

secara siklus. Proses 

pengembangan ini terdiri atas 

kajian tentang temuan penelitian 

produk yang akan dikembangkan, 

mengembangkan produk 

berdasarkan temuan – temuan 

tersebut, melakukan uji coba 

lapangan sesuai dengan latar 

dimana produk tersebut akan 

dipakai, dna melakukan revisi 

terhadap hasil uji lapangan. 

Penelitian pengembangan 

pendidikan itu sendiri dilakukan 

berdasarkan suatu model 

pengembangan berbasis industri, 

yang temuan – temuannya dipakai 

untuk mendesain produk dan 

prosedur, yang kemudian secara 

sistematis dilakukan uji lapangan, 

kualitas, dievaluasi, disempurnakan 

untuk memenuhi kriteria 

keefektifan, kualitas, dan standar 

tertentu. 

Karakteristik Pengembangan 

(Tim Puslitjaknov, 2008:10) 

Dalam penelitian pengembangan  

digunakan langkah – langkah 

penelitian pengembangan dari 

Borg and Gall yang memiliki 10 

langkah penelitian. Namun 

dalam penelitian ini 

disederhanakan menjadi lima 

langkah penelitian: 

a. Melakukan analisis produk yang 

akan dikembangkan 

Untuk melakukan analisis 

produk yang akan dikembangkan 

ada beberapa tahapan yang harus 

dilakukan antara lain:: 

1) Studi Literatur 

Peneliti mengumpulkan teori 

– teori yang terkait dengan 

variabel motorik dan variabel 

permainan tradisional. 

2) Studi Lapangan 

Peneliti melakukan pra 

observasi di PAUD Mutiara 

Hati untuk mengetahui 

kemampuan motorik anak 

usia 4 – 5 tahun dan untuk 

mengetahui permasalahan 

motorik kasar anak. 

3) Perencanaan 

Di tahap ini peneliti 

menyimpulkan masalah yang 

ditemui selama pra observasi 

kemudian membuat 

pemecahan masalah dengan 

membuat skema yang 

berkaitan dengan 

mengembangkan motorik 



anak usia 4 – 5 tahun melalui 

permainan tradisional 

engklek.  

b. Mengembangkan produk awal 

 Pada tahap ini peneliti 

mengembangkan permainan 

tradisional engklek yang alat, 

aturan permainan, dan langkah – 

langkah permainan sudah 

dikembangkan sehingga cocok 

untuk tahap pencapaian 

perkembangan anak usia 4 – 5 

tahun karena alat permainan yang 

peneliti kembangkan 

mengharuskan anak untuk 

meloncat, melompat dengan satu 

kaki, berdiri dengan satu kaki, 

melempar sesuatu secara 

terkoordinasi, dan menggenggam 

sesutau.  adapun langkah – 

langkah permainan yang sudah 

peneliti kembangkan ialah: 

1) Anak melakukan 

hompimpa untuk 

menentukan urutan bermain 

sekaligus memilih gacuk 

yang diinginkan. 

2) Setelah urutan pemain 

ditentukan, anak dengan 

urutan 1 berinting – inting 

(melompat) ke kotak 

2,3,4,5,6,7, dan 8. Setelah 

itu kembali ke kotak 1 

untuk mengambil gacuk 

miliknya. 

3) Apabila pemain berhasil 

sampai ke kotak 1 maka 

pemain berhak 

melemparkan gacuknya ke 

kota 2,3,4,5,6,7, dan 8. 

4) Pemain yang berhasil 

melemparkan gacuknya 

sampai ke kotak 8 dan 

kembali tanpa melanggar 

peraturan dinyatakan 

sebagai pemenangnya. 

c. Validasi ahli dan revisi produk 

 Validasi ahli dilakukan 

untuk mengetahui kekurangan 

dari produk yang digunakan oleh 

peneliti, saran – saran ini 

kemudian diterapkan oleh peneliti 

sebagai bahan revisi sehingga 

produk yang peneliti gunakan 

layak untuk digunakan. 

d. Uji coba lapangan skala kecil dan 

revisi produk 

Uji coba skala kecil peneliti 

lakukan sebanyak dua kali di 

PAUD Latansa dengan sasaran 

kelompok A yang berusia 4 – 5 

tahun. Dari hasil uji coba ini 

peneliti mendapatkan kekurangan, 

kekurangan tersebut yang peneliti 

revisi, baik dari segi alat, aturan 

main, dan langkah – langkah 

permainan. 

e. Uji coba lapangan skala besar dan 

produk akhir 

 Uji coba terakhir dilakukan 

pada tahap ini peneliti 

menggunakan . Adapun produk 

akhir dari penelitian ini adalah 

berupa alat permainan dan buku 

pedoman permainan. 

Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan 

rancangan satu kelompok dengan 

pratest – pascates (One group pretest – 

post test design) menurut Gall & Borg 

(Setyosari, 2016:206) menjelaskan 

bahwa dalam tes ini terdiri dari tiga 

langkah, yaitu; (1) pelaksanaan untuk 

mengukur variabel terikat; (2) 

pelaksanaan perlakuan atau 

eksperimen; dan (3) pelaksanaan 

pascates untuk mengukur hasil atau 

dampak terhadap variabel terikat. 

Dengan demikian dampak dari 

perlakuan ini ditentukan dengan 

membandingkan skor hasil prates dan 

pascates. Untuk mengetahui skor 

peneliti melakukan pengujian 

keefektifan alat dengan menggunakan 

rumus t. 

 

 



t=  
𝑀𝑥−𝑀𝑦

𝑆𝐷𝑏𝑀
 

 

 

Tabel 1 

Rumus t score  (Hadi, 2016:235) 

 

 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Pada model pengembangan ini peneliti 

menggunakan alat permainan engklek 

yang dicetak dengan viny sebesar 3x1 

meter, tiap tiap petaknya sebesar 20x20 

cm. 

       Gambar 1. Pengembangan I 

 

Pada model pengembangan ini 

tetap menggunakan vinyl sebagai alat 

permainannya, besar vinyl yang 

digunakan adalah 3x1 meter, dengan 

luas kotak ukuran kotak 20x20 cm. 

Gambar 2. Pengembangan II 

 

Pada model pengembangan ini alat 

yang sudah diperbaiki. Vinyl yang 

digunakan berukuran 2,5x1 meter, luas 

ukuran kotak 25x25cm. 

Gambar3.Pengembangan III 

 

 

 

 

Model pengembangan IV ini 

adalah model pengembangan terakhir 

pada tahap ini alat permainan 

tradisional sudah siap dipakai dan 

dimainkan. Vinyl yang digunakan 

dalam alat berukuran 2x1 m, dengan 

luas kotak sebesar 30x30 cm. 

Gambar 4.Pengembangan IV 

 

 

 

 

 

Langkah bermain dari 

permainan engklek modifikasi 

masih sama seperti 

sebelumnya yakni ini ialah 

sebagai berikut: 

1. Anak melakukan 

hompimpa untuk 

menentukan urutan bermain 

sekaligus memilih gacuk 

yang diinginkan. 

2. Setelah urutan pemain 

ditentukan, anak dengan 

urutan 1 berinting – inting 

(melompat) ke kotak 

2,3,4,5,6,7, dan 8. Setelah 

itu kembali ke kotak 1 

untuk mengambil gacuk 

miliknya. 

3. Apabila pemain berhasil 

sampai ke kotak 1 maka 

pemain berhak 

melemparkan gacuknya ke 

kota 2,3,4,5,6,7, dan 8. 

4. Pemain yang berhasil 

melemparkan gacuknya 

sampai ke kotak 8 dan 

kembali tanpa melanggar 

peraturan dinyatakan 

sebagai pemenangnya. 

Peraturan dalam permainan 

engklek modifikasi ini ialah: 



a) Anak dilarang menginjak 

garis dan menginjak kotak 

yang berisi gacuknya. 

b) Anak dilarang 

melemparkan gacuk ditempat 

yang tidak seharusnya 

c) Pemain yang melemparkan 

gacuknya sampai ke kotak 8 

dan kembali dengan tanpa 

melakukan pelanggaran 

dinyatakan sebagai 

pemenangnya. 

Kelebihan dari 

pengembangan ini; anak lebih 

mudah memainkan, lebih 

praktis, lebih awet, dan aman 

bagi anak. 

Tabel 2. Hasil Pratest-

Posttest 
Nama 

Anak 

X 

(Pre 

Test) 

X
2
 Y 

(Post 

Test) 

Y
2 

 

MA 10 100 25 625 

AL 10 100 25 625 

TI 10 100 25 625 

IM  9  81 24 576 

AE 9 81 25 625 

IA 10 100 26 676 

DA 11 121 27 729 

KK 11 121 28 784 

NA 10 100 26 676 

AA 9 81 24 676 

jumlah 97 985 255 6517 

Tabel 3. Uji Normalitas 

Inter

val 

F

o 

Fh Fo 

- 

Fh 

(Fo

-

Fh)

² 

        

  
 

23 0 0,2

70 

-

0,2

70 

0,0

27 

0,267 

24 2 1,3

34 

0,6

66 

0,4

43 

0,332 

25 4 3,3 0,6 0,3 0,107 

96 04 64 

26 2 3,3

96 

-

1,3

96 

1,9

48 

0,573 

27 1 1,3

34 

- 

0,3

34 

0,1

11 

0,083 

28 1 0,2

70 

0,7

3 

0,5

32 

1,970 

Jumla

h 

1

0 

 0  3,332 

Harga Fh = 2,7% x 10= 0,270; 13,34% x 

10= 1,334; 33,96% x 10= 3,396; 

33,396% x 10= 3, 396; 13,34% X 10= 

1,334; 2,7% X 10= 0, 270. 

Setelah itu dimasukan ke dalam 

rumus: 

t=  
  −  

    
 

t= 
    −    

     
 

t= 
    

     
 

t= 2,125 
  Dari hasil perhitungan di 

atas didapatkan hasil bahwa thitung  

sebesar 2,125. Dengan daya beda 

18 dan taraf signifikansi 5%  

didapat bahwa ttabel  sebesar  2,101 

maka hasil  tersebut signifikan 

dikarenakan thitung > ttabel. 

  

Penelitian ini dilakukan di PAUD 

Mutiara Hati. Model pembelajaran 

di PAUD Mutiara Hati adalah 

model pembelajaran sentra yang 

dibagi menjadi 4 (empat) sentra, 

yakni sentra bahan alam, sentra 

main pembangunan, sentra main 

peran, dan sentra persiapan. 

 Sekolah PAUD Mutiara 

Hati ini memiliki 50 (limapuluh)  

orang murid. Kelompok B 

memiliki 40 (empatpuluh) murid, 

sementara kelompok A memiliki 

10 (sepuluh) murid. Sekolah ini 

memiliki 6 (enam) guru. 

 Docket dan Fleer dalam 

Sujiono dan Sujiono (34:2010) 

berpandangan bahwa bermain 

merupakan kebutuhan bagi anak 



karena melalui bermain anak dapat 

memperoleh pengetahuan yang 

dapat mengembangkan potensi 

dirinya. Salah satu permainan bagi 

anak adalah permainan tradisional 

engklek. Permainan tradisional 

engklek dinilai baik untuk anak 

karena permainan ini juga baik 

untuk aspek perkembangan fisik 

motoriknya. Permainan ini tidak 

hanya menyehatkan fisik anak, 

namun juga melatih otot – otot 

kakinya yang digunakan untung 

berinting – inting. Berinting – 

inting (melompat dengan satu kaki) 

juga melatih keseimbangan anak. 

 Dalam penelitian yang 

peneliti lakukan dalam lima kali 

pertemua, peneliti menemukan 

adanya perbedaan yang signifikan 

antara tahap pa-test dengan tahap 

post-test. Pada tahap pra-test semua 

anak belum bisa melompat dengan 

satu kaki, melempar sesuai dengan 

terarah, dan sebagian lagi sudah 

bisa meloncat dengan kedua kaki 

tanpa terjatuh. Setelah dilakukan 

treatment sebanyak empat kali 

pertemuan, peneliti menemukan 

bahwa ditiap – tiap pertemuan ada 

peningkatan yang berangsur – 

angsur membaik disemua 

indikator. Sehingga pada tahap 

post-test semua indikator 

perkembangan motorik kasar anak 

meningkat. 

 Hal ini sejalan dengan 

manfaat permainan tradisional 

engklek, yakni; (1) dapat  

menunjang perkembangan fisik 

motorik anak, dan (2) sebagai 

wadah dalam menyalurkan energi 

melalui gerakan – gerakan fisik 

bagi anak, sehingga anak – anak 

akan mengoptimalkan fungsi – 

fungsi dari otot – otot besar dan 

kecil sehngga berfungsi secara 

maksimal. 

 Sesuai dengan Peraturan 

Mentri Nomor 137 Tahun 2014 

yang menyatakan bahwa program 

pembelajaran di PAUD haarus 

dilaksanakan dengan cara bermain 

sembari belajar sehingga dapat 

meningkatkan aspek 

perkembangannya, dalam 

penelitian ini aspek perkembangan 

motorik kasar anak. Maka dapat 

disimpulkan bahwa bermain 

permainan modifikasi tradisional 

engklek ini baik dalam 

meningkatkan motorik kasar anak. 

Tidak hanya motorik kasar anak 

saja namun juga dimungkinkan 

mengembangkan aspek – aspek 

perkembangan yang lainnya. 
 

 

 

Simpulan dan Saran 

Berdasarkan pemaparan yang telah 

dipaparkan peneliti di atas maka 

kesimpulan yang dapat diambil 

ialah: 

1. Penelitian ini menggunakan 

alat yang dinilai tidak 

berbahaya bagi anak, yakni 

menggunakan bahan vinyl 

yang digunakan dalam alat 

berukuran 2x1 m, dengan 

luas kotak sebesar 30x30 

cm, luas gunung 127 x 60 

cm.Sementara gacuk yang 

digunakan terbuat dari kayu 

triplek berbentuk bulat 

dengan diameter 7cm dan 

ketebalan 1 cm. Alat 

permainan ini memiliki 

kelebihan; (1) lebih praktis 

dimainkan, (2) lebih awet, 

(3) aman bagi anak. 

2. Dalam permainan engklek 

modifikasi ini langkah – 

langkah main yang 

dikembangkan ialah; (1) 

Anak melakukan 

hompimpa untuk 

menentukan urutan bermain 

sekaligus memilih gacuk 

yang diinginkan, (2) 

Setelah urutan pemain 



ditentukan, anak dengan 

urutan 1 berinting – inting 

(melompat) ke kotak 

2,3,4,5,6,7, dan 8. Setelah 

itu kembali ke kotak 1 

untuk mengambil gacuk 

miliknya. (3) Apabila 

pemain berhasil sampai ke 

kotak 1 maka pemain 

berhak melemparkan 

gacuknya ke kota 

2,3,4,5,6,7, dan 8. (4) 

Pemain yang berhasil 

melemparkan gacuknya 

sampai ke kotak 8 dan 

kembali tanpa melanggar 

peraturan dinyatakan 

sebagai pemenangnya. 

 

Gambar 5. Gacuk  

 
 

Gambar 6. Engklek 

Modifikasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan taraf signifikansi 

5%  didapat bahwa ttabel  

sebesar  2,101 dan  thitung  

2,125, nilai tersebut signifikan 

dikarenakan thitung > ttabel. Maka 

hasil tersebut menyatakan 

bahwa permainan tradisional 

engklek modifikasi ini efektif 

untuk meningkatkan 

motorik kasar anak. 
Saran  

1. Guru 

Bagi guru diharapkan untuk 

melatih anak bermain 

permainan tradisional 

engklek sehingga motorik 

kasar anak dapat terasah 

dengan baik dan anak 

mengetahui salah satu jenis 

permainan tradisionalnya. 

2. Pengelola Lembaga 

Bagi pengelola lembaga 

diharapkan memasukan 

permainan engklek sebagai 

salah satu program dalam 

pengembangan motorik 

kasar anak sehingga 

pengembangan motorik 

kasar anak tidak monoton. 

3. Peneliti Berikutnya 

Bagi peneliti selanjutnya 

disarankan untuk 

memberikan inovasi – 

inovasi yang lainnya dalam 

permainan engklek ini, 

selain itu bagi peneliti 

selanjutnya diharapkan 

untuk mengembangkan 

aspek perkembangan yang 

lain selain dari motorik 

kasar. 

 

 

 

 

  



DAFTAR PUSTAKA 

Ardhika, Dyan Febri. 2014. Upaya 

Meningkatkan Hasil Belajar 

Gerak dasar Lompat Melalui 

Modifikasi Permainan 

Tradisional Engklek Pada 

Siswa Kelas II SD Negeri 

Jeruk Kabupaten Blora Tahun 

2013/2014. Jurnal Edukasi 

Fisik, Olahraga, Kesehatan, 

dan Rekreasi. Diakses pada 3 

Agustus 2017. 

Ardyanto Asep, dan Pamuji Sukoco. 2014. 

Pengembangan Model 

Pembelajaran Berbasis 

Permainan Tradisional Untuk 

Meningkatkan Kemampuan 

Motorik Kasar Anak 

Tunagrahita Ringan. Jurnal 

Keolahragaan. Diakses pada 

10 September 2017 

B.E.F Montolalu, dkk. 2007. Bermain dan 

Permainan Anak. Jakarta: 

Universitas Terbuka 

Candiasa, I Made. 2010. Pengujian 

Instrumen Penelitian Disertai 

Aplikasi ITEMAN dan 

BIGSTEPS. Singaraja: Unit 

Penerbitan Universitas 

Pendidikan Ganesha. 

Depertemen Pendidikan Nasional. 2007. 

Pedoman Pembelajaran 

Bidang Pengembangan 

Fisik/Motorik di Taman Kanak 

– Kanak. Jakarta. 

Hadi, Sutrisno. 2015. Statistik. 2015. 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar 

Hasanah,I.H., dan Hardiyanti Pratiwi. 

2016. Pengembangan Anak 

Melalui Permainan 

Tradisional. Yogyakarta: 

Aswaja Pressindo 

Hurlock, E.B. 1980. Psikologi 

Perkembangan. Edisi ke 5. 

Diterjemahkan oleh: 

Istiwidayanti dan Soedjarwo. 

Jakarta: Erlangga 

Indrijati, Herdina. 2016. Psikologi 

Perkembangan dan 

Pendidikan Anak. Jakarta: 

Prenadamedia Group 

Khairani, Makmun. 2013. Psikologi 

Perkembangan. Yogyakarta:  

Aswaja Pressindo 

Mulyani, Novi. 2016. Dasar – Dasar 

Pendidikan Anak Usia Dini. 

Yogyakarta: Kalimedia 

Peraturan  Mentri Pendidikan dan 

Kebudayaan RI. No. 146 

Tahun 2014 Tentang 

(Kurikulum 2013Pendidikaan 

Anak Usia Dini.) 

Peraturan Mentri Pendidikan dan 

Kebudayaan RI No. 137 Tahun 

2014 Tentang (Standar 

Nasional Pendidikan Anak 

Usia Dini.) 

Puslitjaknov. 2008. Metode Penelitian 

Pengembangan. Pusat 

Penelitian Kebijakan dan 

Inovasi Pendidikan Badan 

Penelitian dan Pengembangan 

Departemen Pendidikan 

Nasional. 

Rahayu, D.I, 2016. Peningkatan Sosial 

Emosional Anak Melalui 

Penerapan Permainan 

Tradisional. Program 

Pascasarjana. Universitas 

Negeri Jakarta. Jakarta. 

Rochmani, Imma’u. 2016. Permainan 

Tradisional Engklek 

Berpengaruh Terhadap 

Perkembangan Motorik Anak. 

Diakses pada 10 September 

2017 



Setyosari, Punaji. 2013. Metode Penelitian 

Pendidikan dan 

Pengembangan. Jakarta: 

Prenadamedia Group 

Sugiyono. 2016. Metode Penelitian 

Pendidikan. Bandung: 

Alfabeta. 

Sujiono Bambang, M.S Sumantri, Siti .A., 

Sri .T., Mukti .A., dan Ario .S. 

2014.  Metode Pengembangan 

Fisik. Tanggerang Selatan: 

Universitas Terbuka 

Sujiono, Y.N., dan Bambang Sujiono. 

2010. Bermain Kreatif 

Berbasis Kecerdasan Jamak. 

Jakarta: PT Indeks 

Sujiono, Yuliani Nurani. 2009. Konsep 

Dasar Pendidikan Anak Usia 

Dini. Jakarta: PT  Indeks 

Wahyuningsri, Erlina S.A., dan Rossyana. 

2014. Pengembangan 

Kemampuan motorik Anak 

Usia Prasekolah Melalui 

Aktivitas Bermain Model Skill 

Play. Jurnal Ilmu Pendidikan. 

Diakses pada 3 Agustus 2017 

 

 

 

 

  

 


