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ABSTRAK 

 

 

Kemampuan motorik kasar anak masih rendah dan seringkali distimulasi dengan cara 

yang kurang terarah serta kurang menyenangkan bagi anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengembangkan permainan tradisional egrang batok kelapa, menghasilkan produknya, dan 

mengetahui efektifitasnya untuk meningkatkan kemampuan motorik kasar anak usia 5-6 tahun. 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembagan yang berdasarkan pendapat Borg & 

Gall. Menggunakan teknik uji beda. Subjek penelitiannya adalah anak usia 5-6 tahun di TKN 

Pembina Ampenan. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi dan dokumentasi. 

Design penelitian adalah pratest-pascatest (one group pretest-postest design) dengan analisis 

data menghitung nilai uji “t” untuk pengujian efektifitas penelitian. 

Hasil dari penelitian ini adalah alat permainan egrang batok kelapa dengan ukuran 

tempurung kelapa yang tinginya 6,3cm dan diameter 12,5cm, pada bagian cembung tempurung 

kelapa dilapisi dengan tempurung lain agar tidak mudah pecah dan tali tidak mudah lepas dengan 

diberikan karet sebagai pengganjal agar kaki anak tidak mudah terpeleset dan tidak sakit. Tali 

yang digunakan tali sumbu halus dengan panjang kurang lebih 2,5 meter. Langkah-langkah 

permainan yang disusun dengan sitematis mulai dari (1) Anak berdiri diatas egrang batok kelapa 

(2) Anak memegang tali yang terhubung dengan batok (3) Anak mulai mengangkat kaki yang 

disertai dengan mengangkat tali dengan aturan tangan dan kaki bersamaan misalkan kaki kanan 

dengan tangan kanan atau kaki kiri dengan tangan kiri (4) Anak berjalan menggunakan egrang 

batok kelapa. Tingkat efektivitas yang diukur  menggunakan perhitungan uji t dengan hasil yang 

signifikan karena nilai thitung > ttabel  (3,29>2,069) sehingga dapat dartikan bahwa permainan 

egrang batok kelapa yang peneliti kembangkan ini berpengaruh signifikan pada peningkatan 

kemampuan motorik kasar anak. Disarankan guru dapat menggunakan alat permainan egrang 

batok sebagai salah satu alternatif meningkatkan kemampuan motorik anak, dan dijadikan dasar 

peneliti lain untuk mengembangkan penelitian ini. 
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PENDAHULUAN 
Masa kanak-kanak merupakan masa 

pertumbuhan yang biasa disebut dengan 

“periode emas” bagi manusia. Pada masa ini 

segala sesuatu menjadi sangat berpengaruh 

terhadap keadaan dimasa depan. Sehingga 

menjadi sangat wajar jika pada masa ini 

diberikan perlakuan yang maksimal untuk 

membuat anak menjadi berkembang dan 

tumbuh secara makasimal. Pada masa ini, 

segala hal tentang potensi dan kemampuan 

anak harusnya sudah mulai diasah dengan 

baik. Proses ini dapat dilakukan dengan 

banyak cara salah satunya melalui 

pendidikan. Hal ini dilakukan dengan tujuan 

agar segala potensi yang ada pada diri anak 

dapat diketahui sejak dini dan dapat 

dimaksimalkan hingga nantinya menjadi 

karakter serta kepribadian anak itu sendiri. 

Pada masa ini proses pertumbuhan dan 

perkembangan dalam berbagai aspek sedang 

mengalami masa perubahan yang cepat. 

Dalam usia dini ada beberapa aspek yang 

harus di kembangkan dari seorang anak 

diantaranya adalah aspek nilai agama dan 

moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial 

emosional, dan seni. Semua aspek ini harus 

berkembang secara baik untuk 

memaksimalkan segala potensi yang ada 

pada anak. 

Dari beberapa aspek yang ada, fisik 

motorik menjadi salah satu aspek yang dapat 

diukur dengan lebih mudah, karena dalam 

aspek ini perubahan dari anak dapat terlihat 

dengan jelas. Dalam mengembangkan aspek 

fisik motorik dapat dilakukan dengan 

berbagai cara salah satunya melalui 

permainan. Beberapa Taman Kanak-kanak 

yang ada sudah merancang metode-metode 

belajar yang diterapkan dengan pendekatan 

bermain namun banyak juga Taman Kanak-

kanak yang menganggap perkembangan 

fisik motorik itu sebagai suatu yang 

sepontan, sehingga tidak perlu perlakuan 

khusus untuk menstimulasinya. 

Kenyataan seperti ini disatu sisi 

merupakan hal yang wajar bagi seorang 

anak untuk bermain secara spontan namun 

disisi lain sebagai seorang pengajar hal ini 

tidak sepenuhnya benar, karena sejatinya 

permainan bagi anak itu harus dirancang 

sehingga dapat dianalisa dampak yang 

dihasilkan dari bermain itu apakah sudah 

sesuai dengan ketentuan untuk memperoleh 

hasil perkembangan yang efektif bagi anak. 

Dengan adanya pembiaran semacam ini 

dapat mengakibatkan anak mengalami 

perkembangan yang tidak maksimal, karena 

seperti yang kita tahu perbedaan usia pada 

anak merupakan penentu dari perlakuan 

yang kita berikan. 

Berdasarkan hasil observasi awal yang 

peneliti lakukan, kegiatan yang bertujuan 

untuk mengembangkan fisik motorik anak 

dilakukan melalui kgiatan senam dan 

bermain APE luar yang diadakan setiap 

sekali dalam seminggu dengan durasi waktu 

kurang lebih 30 menit dan melibatkan 

sekitar 110 orang siswa dengan 9 orang 

guru. Kondisi ini membuat anak tidak 

sepenuhnya bisa mengikuti gerakan-gerakan 

dalam senam yang diajarkan oleh guru 

sehingga banyak anak yang tidak bergrak 

sesuai dengan bagaimana mestinya, yang 

mengakibatkan anak tidak dapat brkembang 

baik secara fisik motorik. 

Berdasarkan permasalahan diatas maka 

peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

rumusan masalah dari penelitian ini yaitu 

bagaimana mengembangkan permainan 

tradisional egrang batok kelapa untuk 

meningkatkan kemampuan fisik motorik 

anak usia 5-6 tahun di TK Negeri Pembina 

Ampenan Tahun Ajaran  2017/2018. Fokus 

batasan masalah pada pembahasan dalam 

penelitian ini terbatas pada kemampuan fisik 

motorik kasar dengan memanfaatkan 

permainan tradisional egrag batok kelapa 

dengan tujuan : 

1. Mendapatkan hasil produk berupa alat 

permainan egrang batok kelapa untuk 



meningkatkan kemampuan motorik 

kasar anak usia 5-6 tahun. 

2. Mengetahui langkah-langkah permainan 

egrang batok kelapa untuk 

meningkatkan kemampuan motorik 

kasar anak usia 5-6 tahun. 

3. Mengetahui efektifitas penigkatan 

kemampuan motorik kasar anak usia 5-

6 tahun dengan alat permainan egrang 

batok kelapa. 

 

Manfaat yang dapat diperoleh dari 

penelitian ini adalah : 

1. Pengelola Lembaga 

Pengelola lembaga dapat memperoleh 

gambaran yang lebih baik tentang 

pengadaan APE sebagai sarana yang 

baik yang dapat menunjang proses 

belajar mengajar di sekolah agar lebih 

efektif dan efisien. 

2. Guru 

Penelitian ini dapat dijadikan rujukan 

atau alternatif dalam menghadirkan 

metode belajar yang menyenangkan dan 

efektif bagi pertumbuhan fisik motorik 

anak disekolah serta mengetehaui 

langkah-langkah bermain egrang batok 

kelapa yang benar. 

3. Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini dapat dijadikan dasar 

referensi untuk penelitian selanjutnya 

baik dengan tujuan pengembangan 

ataupun dengan subjek dan ruang 

lingkup yang berbeda serta lebih luas. 

 

Bermain menurut Piaget dalam Susanto 

(2015:84) adalah suatu kegiatan yang 

dilakukan berulang-ulang dan menimbulkan 

kesenangan/kepuasan bagi diri seorang. 

Sedangkan menurut Docket dan Fleer dalam 

Nurani dan Sujiono (2010: 34) bermain 

merupakan kebutuhan bagi anak karena 

melalui bermain anak akan memperoleh 

pengetahuan yang dapat mengembangkan 

kemampuan dirinya. 

Bermain menurut Elizabeth Hurlock 

seperti dikutip oleh Suyadi (2010: 283) 

mendefinisikan bermain atau permainan 

sebagai aktivitas untuk memperoleh 

kesenangan. Melalui bermain, semua aspek 

perkembangan anak dapat ditingkatkan. 

Dengan bermain secara bebas anak dapat 

bereksplorasi untuk memperkuat hal-hal 

yang sudah diketahui dan menemukan hal-

hal baru. Melalui permainan, anak-anak juga 

dapat mengembangkan semua potensinya 

secara optimal, baik potensi fisik maupun 

mental intelektual dan spiritual. Oleh karena 

itu, bermain bagi anak usia dini merupakan 

jembatan bagi berkembangnya semua aspek. 

Ladd, Herald, Andrews (dalam Dwi, 

Rahayu Istati 68-70: 2016). Bermain juga 

dapat digunakan untuk mengintervensi anak 

dalam peningkatan motorik kasarnya. Ada 

tiga tahapan dalam mengintervensi motorik 

anak dengan bermain yakni ; modeling 

(Pemberian Contoh), coaching (Pelatihan), 

dan shaping (pembentukan). 

Permainan tradisional merupakan 

sebuah permainan yang berasal dari 

beberapa daerah tertentu yang biasanya 

merupakan ciri khas dari daerah tersebut 

dengan makna filosofis dan pendekatan 

yang mendalam. Permainan tradisonal 

biasanya mengutamakan kerjasama dan 

kekompakan yang menjadi ciri khas budaya 

tradisional seperti gotong royong dan 

musyawarah. 

Selain  mengenal egrang dari  bambu,  

anak-anak  masyarakat  Jawa  masa lalu  

juga  mengenal egrang  batok. Egrang jenis  

terakhir  ini  dibuat  dari  bahan dasar  

tempurung  kelapa  yang  dipadu  dengan  

tali  plastik  atau  dadung. Permainannya 

pun cukup mudah, kaki tinggal diletakkan 

ke atas masing-masing tempurung, 

kemudian kaki satu diangkat, sementara kaki 

lainnya tetap bertumpu pada batok lain di 

tanah seperti layaknya berjalan. 

Kata egrang batok kelapa memiliki 

makna yaitu alat yang digunakan untuk 



bermain egrang-egrangan. Sesuai namanya, 

permainan ini berasal dari bahan dasar 

tempurung kelapa yang dipadukan dengan 

tali tambang halus. Permainan ini bisa 

dilakukan secara individu maupun 

berkelompok.  

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Penelitian dan 

Pengembangan. Penelitian dan 

pengembangan atau dalam bahasa 

Inggrisnya Research and Development 

adalah metode penelitian yang digunakan 

untuk menghasilkan produk tertentu, dan 

menguji keefektifan produk tersebut 

(Sugiyono, 2012 : 407). 

Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode penelitian 

pengembangan. Metode ini menurut Borg & 

Gall dalam Sugiyono (2017:05) adalah suatu 

proses yang dipakai untuk mengembangkan 

dan memvalidasi produk pendidikan dimana 

memiliki langkah-langkah dalam bentuk 

siklus yang terdiri atas kajian tentang 

temuan penelitian produk yang akan 

dikembangkan, mengembangkan produk 

berdasarkan temuan tersebut, melakukan uji 

coba, dan revisi terhadap hasil nya. 

Penelitian ini dilakukan di TKN 

Pembina Ampenan dengan 25 orang siswa 

kelompok B2 yang terdiri dari 14 anak laki-

laki dan 11 anak perempuan. Penelitian yang 

dilakukan meliputi pengamatan tentang 

kemampuan anak dalam bermain egrang 

batok kelapa untuk meningkatkan 

kemampuan motorik kasar anak. 

Rancangan penelitian ini dilaksanakan 

dalam 3 (tiga) tahap pengembangan, yakni 

tahap pengembangan I, II dan tahap 

pengembangan III yang terdiri dari beberapa 

tahap yaitu tahap perencanaan, penerapan, 

dan analisis kegiatan hasil pengamatan yang 

telah dilakukan. 
Data penelitian tentang kemampuan 

motorik kasar anak dikumpulkan dengan 

metode observasi, dan dokumentasi serta 

instrumen menggunakan lembar observasi. 

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan 

metode analisis deskriptif kuantitatif. 

 

 
Gambar 3.1 Langkah-langkah penelitian 

R&D Menurut Borg dan Gall 

 

Penelitian ini menggunakan rancangan satu 

kelompok dengan pratest-pascatest (one 

group pretest-postest design). Menurut Brog 

& Gall (Setyosari, 2016:206) menjelaskan 

bahwa dalam test ini terdiri dari 3 langkah 

yaitu : 

1. Pelaksanan untuk mengukur variabel 

terikat. 

2. Pelaksanaan perlakuan atau ekperimen. 

3. Pelaksanaan pascatest untuk mengukur 

hasil atau dampak terhadap variabel 

terikat. 

Dengan demikian dampak dari perlakuan ini 

ditentukan dengan membandingkan skor 

hasil pratest dan posttest. Untuk mengetahui 

skor peneliti melakukan pengujian 

keefektifan alat dengan menggunakan rumus 

“t” 

 

Rumus uji “t” (Hadi, 2016:235) 

 

𝑡 =  
𝑀𝑥 − 𝑀𝑦

𝑆𝐷𝑏𝑚
  

 

Keterangan : 

t = Uji Beda 

𝑀𝑥   = Mean Pre-test 

𝑀  
𝑦   = Mean Post-tes 



𝑆𝐷𝑏𝑚 = Standar Kesalahan perbedaan 

Mean 

 

MODEL PENGEMBANGAN PRODUK 

1. Alat 

a. Ukuran tempurung kelapa yang 

tinginya 6,3cm dan diameter 12,5cm 

b. Pada bagian cembung tempurung 

kelapa dilapisi dengan tempurung lain 

agar tidak mudah pecah dan tali tidak 

mudah lepas dengan diberikan karet 

sebagai pengganjal agar kaki anak 

tidak mudah terpeleset dan tidak sakit. 

c. Tali sumbu halus dengan panjang 

kurang lebih 2,5 meter. 

 

 
Gambar 4.3 Bentuk pengembangan produk 3 

 

2. Cara Bermain 

a. Anak berdiri diatas egrang batok 

kelapa. 

b. Selanjutnya anak memegang tali yang 

terhubung dengan batok. 

c. Anak mulai mengangkat kaki yang 

disertai dengan mengangkat tali 

dengan aturan tangan dan kaki 

bersamaan misalkan kaki kanan 

dengan tangan kanan atau kaki kiri 

dengan tangan kiri. 

d. Anak berjalan menggunakan egrang 

batok kelapa. 

 

3. Cara Pendampingan Bermain 

a. Sebelum bermain, guru mengarahkan 

anak dalam proses permainan. 

b. Anak akan di bimbing oleh guru untuk 

melakukan pemanasan dan peregangan 

terlebih dahulu mulai dari melatih 

kelenturan tangan sampai dengan kaki. 

c. Anak akan diberikan kesempatan 

terlebih dahulu untuk mencoba dan 

berlatih menggunakan egrang batok 

dengan bergerak bebas. 

d. Selanjutnya anak akan diarahkan untuk 

berjalan bebas menggunakan egrang 

batok kelapa. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Pre-Test 

Tahap pre test ini peneliti 

menggunakan alat permainan egrang 

batok kelapa dalam bentuk tradisional. 

Dalam tahap ini peneliti mencoba 

memetakan kemampuan anak dengan 

cara memberikan anak waktu untuk 

mencoba permainan egrang batok 

kelapa ini secara bergantian. Dalam 

tahapan ini peneliti melakukan 

pengamatan terkait kemampuan anak 

dalam bermain egrang batok kelapa. 

Pengamatan yang dilakukan 

berdasarkan indikator yang telah dibuat 

sebelumnya diantaranya mengamati 

kemampuan anak untuk berdiri diatas 

batok kelapa, kemampuan anak dalam 

mengkoordinasikan antara gerak tangan 

dan kaki, hingga kemampuan anak 

untuk melangkah menggunakan egrang 

batok kelapa. Berdasarkan pengamatan 

yang dilakukan masih banyak anak 

yang belum mampu memainkan egrang 

batok sesuai dengan indikator yang ada. 

Permasalahan yang dialami anak 

dalam tahap pengamatan pre-tes ini 

meliputi masih banyak yang belum bisa 

berdiri secara seimbang diatas batok, 

masih ada yang belum bisa 

mensingkronkan gerak tangan dan kaki 

sehingga kesulitan untuk melangkah. 

Oleh karena itu peneliti selanjutnya 

berupaya untuk memberikan perlakuan 



yang lebih detail dalam pertemuan 

selanjutnya. 

 

a. Pencapaian Indikator 

Berdasarkan pengamatan yang 

telah peneliti lakukan maka dalam 

tahapan ini indikator yang tingkat 

perkembangannya paling rendah adalah 

kemampuan anak untuk dapat berjalan 

diatas batok dengan lentur, dengan nilai 

rata-rata dari semua anak yang diamati 

sebesar 1,04, hal ini disebabkan karena 

anak baru mengetahui tentang 

permainan egrang batok dan baru mulai 

memainkannya sehingga anak terlihat 

masih kaku. 

Indikator dengan tingkat 

penguasaan paling tinggi berdasarkan 

hasil pengamatan diatas adalah 

indikator yang terkait dengan 

kemampuan anak untuk dapat berdiri 

diatas batok kelapa tanpa terjatuh 

dengan nilai rata-rata dari semua anak 

yang diamati adalah 1,68. Hal ini 

dikarenakan kemampuan ini merupakan 

tahap yang paling awal yang harus 

dikuasai anak sebelum mulai 

memainkan egrang batok kelapa. 

 

b. Pencapaian Siswa 

Berdasarkan data hasil pengamatan 

yang ada, anak dengan tingkat 

kemampuan paling rendah adalah anak 

dengan inisial C, J, O, X, dan Y dengan 

total nilai 12. Hal ini disebabkan karena 

keempat anak ini mengalami kesulitan 

yang berkaitan dengan kemampuan 

dasar yang harus dikuasai dalam 

permainan egrang yaitu kemampuan 

untuk berdiri diatas egrang batok 

dengan nilai yang masih kecil. 

Permasalahan lain yang dialami oleh 

anak ini adalah terkait dengan semangat 

serta antusiasnya dalam bermain egrang 

batok yang masih kurang. 

 

2. Pertemuan I 

Pada tahapan ini penenliti gunakan 

untuk menyiapkan beberapa hal terkait 

dengan penelitian yang akan dilakukan. 

Disamping itu peneliti juga menyiapkan 

instrument penelitian serta RKH. 

Pada tahapan ini peneliti 

merencanakan untuk melakukan 

penelitian dengan responden yang sama 

yang melibatkan 25 orang siswa 

kelompok B2 yang terdiri dari 14 anak 

laki-laki dan 11 anak perempuan. 

Penelitian yang dilakukan meliputi 

pengamatan tentang kemampuan anak 

dalam bermain egrang batok kelapa 

apakah mengalami peningkatan bila 

dibandingkan dengan tahapan pre test. 

 

a. Pencapaian Indikator 

Berdasarkan pengamatan yang 

telah peneliti lakukan maka dalam 

tahapan ini indikator yang tingkat 

perkembangannya paling rendah adalah 

kemampuan anak untuk dapat berjalan 

diatas batok dengan lancar, dengan nilai 

rata-rata dari semua anak yang diamati 

sebesar 1,24, hal ini disebabkan karena 

anak baru bisa memainkan egrang batok 

dan baru mulai menguasai kemampuan 

yang terkait dengan kemampuan untuk 

berdiri dan mengkoordinasikan kaki dan 

kanan sehingga anak terlihat masih 

takut untuk melangkah. 

Indikator dengan tingkat 

penguasaan paling tinggi berdasarkan 

hasil pengamatan diatas adalah 

indikator yang terkait dengan 

kemampuan anak untuk dapat berdiri 

diatas batok kelapa tanpa terjatuh 

dengan nilai rata-rata dari semua anak 

yang diamati adalah 1,76. Hal ini 

dikarenakan kemampuan ini merupakan 

tahap yang paling awal yang harus 

dikuasai anak sebelum mulai 

memainkan egrang batok kelapa dan 

sebagian besar anak telah membiasakan 



diri untuk memainkan egrang batok 

kelapa. 

 

b. Pencapaian Siswa 

Berdasarkan data hasil pengamatan 

yang ada, anak dengan tingkat 

kemampuan paling rendah adalah anak 

dengan inisial M, P, dan R dengan total 

nilai 17. Hal ini disebabkan karena 

ketiga anak ini mengalami kesulitan 

untuk dapat berjalan diatas batok tanpa 

terjatuh akibat kurang lentur dan kurang 

mampu mengkoordinasikan anatara 

tangan dan kaki nya. Dalam pertemuan 

ini juga ada anak yang tidak hadir yang 

terdiri dari 5 orang anak yaitu inisial C, 

I, K, N, dan Q. 

 

3. Pertemuan II 

a. Pencapaian Indikator 

Berdasarkan pengamatan yang telah 

peneliti lakukan maka dalam tahapan ini 

indikator yang tingkat 

perkembangannya paling rendah adalah 

kemampuan anak untuk dapat berjalan 

diatas batok dengan lancar, dengan nilai 

rata-rata dari semua anak yang diamati 

sebesar 1,52, hal ini disebabkan karena 

anak belum terlalu baik dalam 

mengkoordinasikan kaki dan tangan 

sehingga anak terlihat masih takut untuk 

melangkah. 

Indikator dengan tingkat penguasaan 

paling tinggi berdasarkan hasil 

pengamatan diatas adalah indikator 

yang terkait dengan kemampuan anak 

untuk melangkah dengan lentur 

menggunakan kaki kiri dan tangan kiri 

dengan nilai rata-rata dari semua anak 

yang diamati adalah 2,44. Hal ini 

dikarenakan kemampuan ini merupakan 

tahap yang sebelumnya sebagian besar 

anak mengalami kesulitan dan peneliti 

memberikan arahan yang lebih fokus 

pada koordinasi tangan dan kaki pada 

pertemuan ini dan pertemuan 

sebelumnya sehingga terjadi 

peningkatan. 

 

b. Pencapaian Siswa 

Berdasarkan data hasil pengamatan 

yang ada, anak dengan tingkat 

kemampuan paling rendah adalah anak 

dengan inisial C dengan total nilai 13. 

Hal ini disebabkan karena pada 

pertemuan awal anak ini merupakan 

salah satu anak dengan tingkat 

kemampuan dan antusias yang rendah 

kemudian dipertemuan selanjutnya dia 

tidak datang sehingga tidak mendapat 

pengarahan dan tidak mendapat 

kesempatan untuk mencoba egrang 

batok kelapa seperti yang lainnya. 

 

4. Pertemuan III 

a. Pencapaian Indikator 

Berdasarkan pengamatan yang 

telah peneliti lakukan maka dalam 

tahapan ini indikator yang tingkat 

perkembangannya paling rendah adalah 

kemampuan anak untuk dapat berjalan 

diatas batok dengan lancar, dengan nilai 

rata-rata dari semua anak yang diamati 

sebesar 2,40, hal ini disebabkan karena 

sebagian besar anak masih belajar untuk 

berjalan dan melangkah secara 

bergantian. 

Indikator dengan tingkat 

penguasaan paling tinggi berdasarkan 

hasil pengamatan diatas adalah 

indikator yang terkait dengan 

kemampuan anak untuk berjalan diatas 

batok tanpa terjatuh dengan nilai rata-

rata dari semua anak yang diamati 

adalah 3,00. Hal ini disebabkan karena 

pada pertemuan ini sebagian besar anak 

telah terbiasa memainkan egrang batok 

kelapa sehingga mampu berjalan 

walaupun belum sepenuhnya lancar. 

b. Pencapaian Siswa 

Berdasarkan data hasil pengamatan 

yang ada, anak dengan tingkat 



kemampuan paling rendah adalah anak 

dengan inisial C dengan total nilai 24. 

Hal ini disebabkan karena anak ini 

kurang antusias dalam mencoba. 

 

5. Post-Test 

Jika dibandingkan dengan pertemuan 

sebelumnya terutama pada Pra-Test 

kondisi kemampuan anak masih jauh 

dari yang diharapkan. Sebagian besar 

anak kesulitan untuk berdiri diatas 

egrang, mengkoordinasikan antara kaki 

dan tangan hingga melangkah dengan 

egrang. Namun setelah diberikan 

treatment dan pelatihan sampai 

pertemuan III, kemampuan anak 

mengalamai perkembangan yang 

signifikan jika dibandingkan dengan 

tahap awal. Anak mulai banyak yang 

mampu berdiri higga bergerak diatas 

egrang. 

Berdasarkan pengamatan yang telah 

peneliti lakukan maka dalam tahapan ini 

indikator yang tingkat 

perkembangannya paling rendah adalah 

kemampuan anak untuk dapat berjalan 

diatas batok dengan lentur, dengan nilai 

rata-rata dari semua anak yang diamati 

sebesar 3,08, hal ini disebabkan karena 

sebagian besar sudah bisa memainkan 

egrang dengan berdiri dan melangkah 

namun kesempatan mencoba yang 

masih sedikit membuat anak belum 

terlalu lentur untuk melangkah. 

Indikator dengan tingkat penguasaan 

paling tinggi berdasarkan hasil 

pengamatan diatas adalah indikator 

yang terkait dengan kemampuan anak 

untuk berjalan diatas batok dengan 

lancar dengan nilai rata-rata dari semua 

anak yang diamati adalah 3,60. Hal ini 

disebabkan karena pada pertemuan ini 

sebagian besar anak telah bisa 

memainkan egrang batok kelapa 

sehingga mampu berjalan walaupun 

belum terlalu lentur. 

Berdasarkan data hasil pengamatan 

yang ada, anak dengan tingkat 

kemampuan paling rendah adalah anak 

dengan inisial C dengan total nilai 26. 

Sedangkan yang tertinggi adalah anak 

dengan inisial A dan D dengan total 

nilai 48. 

 

Tabel 1.1 Hasil Pre-test dan Post-test 

 
1. Perhitungan M (mean nilai pre test) 

𝑀𝑥 =
𝑥

𝑛
=

391

25
= 15,64 

𝑆𝐷²𝑥 =  
𝑥² − 𝑀𝑥²

𝑛

=
6393 − 15,64²

25
= 245,94 

𝑆𝐷²𝑚𝑥 =  
𝑆𝐷²𝑥

𝑛 − 1
=

245,94

25 − 1

=
245,94

24
= 10,25 

 

 



2. Perhitungan M (mean nilai post test) 

𝑀𝑦 =
𝑦

𝑛
=

996

25
= 39,84 

𝑆𝐷²𝑦 =  
𝑦² − 𝑀𝑦²

𝑛

=
40252 − 39,84²

25
= 1546,59 

𝑆𝐷²𝑚𝑦 =  
𝑆𝐷²𝑦

𝑛 − 1
=

1546,59

25 − 1

=
1546,59

24
= 64,44 

3. Perhitungan Standar Kesalahan 

Perbedaan Mean 

𝑆𝐷𝑏𝑚 =  𝑆𝐷2𝑚𝑥 − 𝑆𝐷2𝑚𝑦 

=  10,25 − 64,44 

=  −54,19 

= 7,36 
4. Perhitungan nilai thitung 

𝑡 =  
𝑀𝑥 − 𝑀𝑦

𝑆𝐷𝑏𝑚
  

𝑡 =  
15,64 − 39,84

7,36
  

𝑡 =  
24,20

7,36
  

𝑡 = 3,29 

Berdasarkan nilai thitung yang telah 

didapatkan sesuai dengan perhitungan diatas 

sebesar 3,29 dengan taraf signifikan 5% 

(0,05) dengan nilai derajat kebebasan (df) 23 

maka diperoleh nilai ttabel sebesar 2,069. 

Dengan demikian maka hasil tersebut 

dinyatakan signifikan karena nilai thitung> 

ttabel. 

 

a. Perkembangan Per-Indikator 

Berdasarkan data diatas dapat 

disimpulkan bahwa selama penelitian 

yang dilaksanakan indikator dengan nilai 

perkembangan tertinggi ada pada 

indikator nomor 12 yaitu “Anak mampu 

berjalan diatas batok dengan lancar” 

dengan selisih nilai Pre-Tes dan Post-Test 

Sebesar 2,52. Indikator ini merupakan 

indikator dengan perkembangan tertinggi 

karena pada tahap Pre-Test sebagian 

besar anak belum bisa melangkah diatas 

egrang tapi setelah dilakukan pertemuan 

dan diuji pada tahap Post-Test banyak 

anak yag mampu memainkan egrang 

dengan lancar. Sedangkan indikator yang 

paling rendah nilai perkembangannya 

adalah indikator nomor 1 dan 2 yaitu 

“Kemampuan anak untuk 

mengkoordinasikan antara gerakan kaki 

dan tangannya”. dengan selisih nilai Pre-

Tes dan Post-Test Sebesar 1,76. Hal ini 

dikarenakan indikator ini merupakan 

indikator yang sebagian besar anak dari 

awal tidak terlalu kesulitan sehingga hal 

ini membuat perkembangan setiap 

tahapannya tidak banyak anak yang 

berkembang dalam indikator ini. 

 



 
 

b. Perkembangan Anak 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan, diperoleh data bahwa 

dari 25 orang responden yang memainkan 

permainan egrang batok kelapa anak 

yang mengalami perkembangan paling 

tinggi adalah anak dengan inisial X, dan 

Y dengan selisih nilai perkembangan 

dari tahapan Pre-Test ke Post-Test 

sebesar 32. Hal ini disebabkan karena 

kedua anak ini memiliki tingkat antusias 

yang sangat baik dimana dia berusaha 

mencoba memainkan egrang batok 

kelapa berkali-kali sehingga secara 

kemampuan dua anak ini lebih baik dari 

anak yang lainnya. Sementara anak yang 

mengalami perkembangan yang paling 

rendah adalah anak dengan inisial C 

dengan selisih nilai perkembangan 

dari tahapan Pre-Test ke Post-Test 

sebesar 14 Poin. Hal ini disebabkan 

karena anak ini memiliki tingkat antusias 

yang rendah dalam permainan egrang 

serta semangat yang rendah dalam 

kegiatan sekolah sehari harinya sehingga 

anak ini harus mendapatkan perhatian 

dan pendampingan yang lebih dari guru. 

 

PEMBAHASAN 

Perkembangan adalah suatu perubahan 

fungsional yang bersifat kualitatif, baik dari 

fungsi-fungsi fisik maupun mental sebagai 

hasil keterkaitannya dengan pengaruh 

lingkunganPerkembangan fisik motorik 

menurut Suyadi (2010:67) adalah 

perkembangan jasmaniah melalui kegiatan 

pusat syaraf, urat saraf dan otot yang 

terkoordinasi. Gerak tersebut berasal dari 

perkebangan refleks dan kegiatan yang telah 

ada sejak lahir. Dengan demikian, sebelum 

perkembangan gerak motorik ini mulai 

berperoses, maka anak akan tetap tak 

berdaya.Indikator pencapaian kemampuan 

motorik kasar anak menurut Sujiono 

(2008:7.3) mengemukakan bahwa aspek 

kemampuan motorik kasar ada 4 yang terdiri 

dari kekuatan, kelenturan, koordinasi, dan 

kelincahan.Menurut Permendiknas No. 137 

Tahun 2014 Tentang Standar Nasional 

Pendidikan Anak Usia Dini, tingkat 

pencapaian perkembangan fisik motorik 

kelompok usia 5 – ≤ 6 Tahun dapat diukur 

salah satunya dengan kemampuan anak 

untuk melakukan gerakan tubuh secara 

terkoordinasi untuk melatih kelenturan, 

keseimbangan, dan kelincahan. 

Hal ini sesuai dengan penelitian yang 

telah peneliti lakukan dimana indikator 

perkembangan yang digunakan serta 

instrument yang digunakan untuk mengukur 

tingkat motorik kasar anak didasarkan pada 

empat aspek ini yaitu kekuatan, kelenturan, 

koordinasi, dan kelincahan. Empat aspek ini 

dapat diukur serta dapat dirangsang dengan 

permainan egrang batok kelapa yang peneliti 

kembangkan.  

Secara garis besar manfaat dari 

permainan egrang batok adalah untuk 

melatih keseimbangan dan kekuatan otot 

terutama otot bagian bawah anak dan 

melatih singkronisasi antara gerakan kaki, 

tangan, dan tubuh anak.Menurut Lahay dkk 

(2013), permainan egrang tempurung kelapa 

memiliki manfaat untuk mengembangkan 

dan mengontrol gerakan motorik anak. 

Selain itu, permainan egrang tempurung 

kelapa juga akan meningkatkan kekuatan 

otot tungkai, kaki, lengan dan tangan, 

sehingga dapat melatih keseimbangan serta 

kelenturan tubuh. Permainan egrang batok 

kelapa juga dapat melatih keseimbangan 



anak dimana mereka harus mengatur 

gerakan langkah dengan menyesuaikan tali 

yang digunakan sebagai pegangan. Selain itu 

perminan ini juga melatih motorik anak 

melalui kegiatan melangkah dan berjalan 

serta membuat anak lebih sehat dengan 

berolahraga. 

Hasil dari penelitian ini menjelaskan 

bagaimana data dan fakta yang peneliti 

dapatkan selama proses penelitian ini 

membuktikan bahwa permainan egrang 

batok kelapa ini dapat mempengaruhi 

tingkat kemampuan motorik kasar anak. 

Berdasarkan analisa yang tela dilakukan 

terdapat perubahan pada diri anak yang 

dapat dilihat dari hasil penilaian anak pada 

tahap pre-test rata-rata memperoleh nilai 

15,64 meningkat pada hasil post-tes menjadi 

rata-rata 39,84 dari nilai sempurna yaitu 48. 

Pada penelitian ini juga telah dilakukan 

penghitungan terkait dengan tingkat 

signifikannya data yang diproleh 

menggunakan perhitungan uji t dengan hasil 

thitung yang telah didapatkan sesuai dengan 

perhitungan diatas sebesar 3,29 dengan taraf 

signifikan 5% (0,05) dengan nilai derajat 

kebebasan (df) 23 maka diperoleh nilai ttabel 

sebesar 2,069. Dengan demikian maka hasil 

tersebut dinyatakan signifikan karena nilai 

thitung > ttabel (3,29>2,069). 

Berdasarkan hasil yang didapatkan maka 

dapat dartikan bahwa permainan egrang 

batok kelapa yang peneliti kembangkan ini 

berpengaruh signifikan pada peningkatan 

kemampuan motorik kasar anak sehingga 

alat yang peneliti kembangkan ini dapat 

dijadikan sebagai salah satu media dalam 

pembelajaran yang ada yang bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan motorik anak. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Alat permainan egrang tebuat dari 

Tempurung kelapa yang tinginya 

6,3cm dan diameter 12,5cm. Pada 

bagian cembung tempurung kelapa 

dilapisi dengan tempurung lain agar 

tidak mudah pecah dan tali tidak 

mudah lepas dengan diberikan karet 

sebagai pengganjal agar kaki anak 

tidak mudah terpeleset dan tidak 

sakit. Tali yang digunakan halus 

dengan panjang kurang lebih 2,5 

meter. 

2. Dari penelitian yang telah dilakukan 

dapat disimpulkan bahwa cara 

bermain egrang batok kelapa 

menggunaka langkah-langkah yang 

disesuaikan dengan Standar 

Operational Prosedur (SOP) yaitu (1) 

Anak berdiri diatas egrang batok 

kelapa. (2) Selanjutnya anak 

memegang tali yang terhubung 

dengan batok. (3) Anak mulai 

mengangkat kaki yang disertai 

dengan mengangkat tali dengan 

aturan tangan dan kaki bersamaan 

misalkan kaki kanan dengan tangan 

kanan atau kaki kiri dengan tangan 

kiri. (4) Anak berjalan menggunakan 

egrang batok kelapa. 

3. Dari pelaksanaan penelitian yang 

telah dilakukan maka peneliti 

menemukan bahwa terdapat 

peningkatan perkembangan motorik 

kasar anak. Hal ini dibuktikan 

dengan hasil perhitungan data 

menggunakan rumus uji t yang 

memiliki thitung > ttabel (3,290 > 

2,069). Sehingga dapat dikatakan 

bahwa antara pre-test dan post-test 

terdapat perbedaan yang signifikan 

dalam meningkatkan perkembangan 

motorik kasr anak usia 5-6 tahun. 

 

B. Saran 

1. Pengelola Lembaga 

Pengelola lembaga sekolah 

diharapkan untuk memfasilitaskan 

alat permaian egrang batok kelapa 

yang peneliti kembangkan menjadi 

salah satu alat permainan dan 



memasukan permainan egrang batok 

kelapa sebagai salah satu program 

dalam pengembangan motorik kasar 

anak. 

2. Guru 

Guru diharapkan dapat menggunakan 

alat permainan egrang batok kelapa 

sesuai langkah-langkah bermain 

egrang batok kelapa dengan benar  

sehingga dapat meningkatkan 

perkembangan motorik kasar anak. 

3. Peneliti Selanjutnya 

Peneliti berharap kedepannya 

penelitian ini dapat dikembangkan 

dengan meberikan inovasi-inovasi 

lain sehingga menjadi lebih relevan 

dan bermanfaat bagi semua pihak. 
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