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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 alif ا

 

tidak dilambangkan 

 

tidak dilambangkan 

 
 ب

 

ba 

 

b 

 

Be 

 
 ت

 

ta 

 

t 

 

Te 

 
 ث

 

sa 

 

s 

 

es (dengan titik di atas) 

 
 ج

 

Jim j 

 

Je 

 
 ح

 

h}a 

 

h 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

ha (dengan titik di bawah) 

 
 خ

 

kha 

 

kh 

 

ka dan ha 

 
 د

 

dal 

 

d 

 

De 

 
 ذ

 

Zal 

 

z 

 

zet (dengan titik di atas) 

 
 ر

 

ra 

 

r 

 

Er 

 
 ز

 

zai 

 

z 

 

Zet 

 
 س

 

sin 

 

s 

 

Es 

 
 ش

 

syin 

 

sy 

 

es dan ye 

 
 ص

 

sad 

 

s 

 

es (dengan titik di bawah) 

 
 ض

 

dad 

 

d 

 

de (dengan titik di bawah) 

 
 ط

 

ta 

 

t 

 

te (dengan titik di bawah) 

 
 ظ

 

za 

 

z 

 

zet (dengan titik di bawah) 

 
 ع

 

‘ain 

 

‘ 

 

apostrof terbalik 

 
 غ

 

gain 

 

g 

 

Ge 

 
 ف

 

fa 

 

f 

 

Ef 

 
 ق

 

qaf 

 

q 

 

Qi 

 
 ك

 

kaf 

 

k 

k 

Ka 

 
 ل

 

lam 

 

l 

 

El 

 
 م

 

mim 

 

m 

 

Em 

 
 ن

 

nun 

 

n 

 

En 

 
 و

 

wau 

 

w 

 

We 

 
 هـ

 

ha 

 

h 

 

Ha 

 
 ء

 

hamzah 

 

’ 

 

Apostrof 

 
 ى

 

ya 

 

y 

 

Ye 

 Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 



 
 

x 
 

(’). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

Contoh: 

 kaifa : َكـْيـفََ 

 haul : َهـْولََ 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu 

 

 

Nama Huruf Latin Nama Tanda 

fath}ah a a َ ا 
kasrah i i ِا 

d}ammah u u َ ا 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 
fath}ah dan ya>’ 

 

ai a dan i َْـَى 

 
fath}ah dan wau 

 

au a dan u 

 

 ـَوَْ



 
 

xi 
 

Contoh: 

 

 

 

 

 ma>ta : مـَاتََ

 <rama : َرَمـى

 qi>la : قِـْيـلََ 

 yamu>tu : يَـمـُْوتَُ

4. Ta>’ marbu>t}ah 

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu: ta’ marbutah yang hidup 

atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta’ marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’ 

marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

 Raudah Al-atfal : َرْوَضـةََُاألَْطفَالَِ

 Al-madinah Al-fad}ilah : اَْلـَمـِدْيـنَـةََُاَْلـفـَاِضــلَةَُ

 Al-hikmah : اَلـِْحـْكـَمــةَُ

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid (ـّـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

Nama 

 

Harakat dan 

Huruf 

Huruf dan  

Tanda 

Nama 

 
fath}ah dan alif atau ya>’ ََ...َ|َىَى...َََا  

d}ammahdan wau ـُو 

a> 

u> 

a dan garis di atas 

kasrah dan ya>’ i> i dan garis di atas 

u dan garis di atas 

 ـِى



 
 

xii 
 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

ََ  Rabbana :     َربّـَـنا

َََ نَـّجـَْيــنا  : Najjaina 

اَلـْـَحـقَ َ  : Al-haqq 

 Nu“ima : نُعّـِـمََ

 aduwwun‘ : َعـدُوَ 

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah (َّــــِـى), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i. 

Contoh: 

 Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : َعـِلـىَ 

َعـَربـِـىَ ََََ  : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby) 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan hurufََ  ال

(alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf 

qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

 Al-syamsu (bukan asy-syamsu) : اَلشَّـْمـسَُ

لـْـَزلـَـةَُ  Al-zalzalah (az-zalzalah) : اَلزَّ

 Al-falsafah : اَلـْـفَـْلَسـفَةَُ

 Al-bila>du : اَلـْـبــِـالَدَُ
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7. Hamzah  

 Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

 Ta’muruna : تـَأُْمـُرْونََ

 ‘Al-nau : اَلــنَّـْوعَُ

 Syai’un : َشـْيءَ 

 Umirtu : أُِمـْرتَُ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, 

kata al-Qur’an (dari al-Qur’an), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila 

kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus 

ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

Fizilal Al-Qur’an 

Al-Sunnah Qabl Ql-tadwin 

9. Lafzal-Jalalah (هللا) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 
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   billah بِاللَِ  di>nullah ِديـُْنَهللاَِ

Adapun ta’ marbut}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-

jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

 hum fi rahmatillah هُـْمَفِْيََرحــْـَمِةَهللاَِ

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, 

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 

kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 

maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: 

 

Wa ma Muh}ammadun illa rasul 

Inna awwala baitin wud}i ‘alinna>si lallazi bi Bakkata mubarakan 

Syahru Ramad}a>n al-lazi unzila fih al-Qur’an 

Nasir al-Din al-Tusi 

AbuNasr al-Farabi 

Al-Gazali 

Al-Munqizmin al-Dalal 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu 



 
 

xv 
 

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 

 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

Swt. = Subhanahu wa ta‘ala 

Saw. = Sallallahu ‘alaihi wa sallam 

A.s. = ‘alaihi al-salam 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w.  = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali ‘Imran 3: 4 

HR = Hadis Riwayat 

SDM = Sumber Daya Manusia 

Depag = Departemen Agama 

Kemenag = Kementerian Agama 

UIN = Universitas Islam Negeri 

Ust. = Ustadz 

Cet. = Cetakan 

h. = Halaman 

IBK = Insan Berkemampuan Khusus 

GPK = Guru Pendamping Khusus 

Abu Al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu Al-Walid 
Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu) 

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr 
Hamid Abu) 
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SIT = Sekolah Islam Terpadu 

SDIT = Sekolah Dasar Islam Terpadu 

Aster = Asisten Terapis 

LDC = Learning Development Center 
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Penelitian ini bertujuan untuk (1) Bagaimana gambaran perkembangan 
motorik halus anak di kelas eksperimen yang menggunakan permainan congklak 
TK Setyawan Gentungang Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa,(2) 
Bagaimana perkembangan motorik halus peserta didik di kelas kontrol  yang 
menggunakan model mewarnai gambar TK Setyawan  Gentungan Kecamatan  
Bajeng Barat Kabupaten Gowa,(3) Apakah ada perbedaan perkembangan motorik 
halus di kelas eksperimen dan  di kelas kontrol peserta TK Setyawan Gentungang 
Kecematan Bajeng Barat Kabupaten Gowa (4) Apakah ada pengaruh permainan 
congklak di kelas eksperimen  peserta didik TK Setyawan Gentungang 
Kecematan Bajeng Barat Kabupaten Gowa. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan 
metode jenis eksperimen semu (quasi eksperimen) dengan jenis penelitian  
pretest-posttest nonequivalent control grup design. Instrumen pengumpulan data 
yang digunakan adalah pedoman observasi dan pedoman dokumentasi. Teknik 
pengolahan data yang digunakan yaitu menggunakan rumus uji analisis deskriptif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kelompok B TK Setyawan  
Gentungang Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa diajar menggunakan 
permainan congklak terlihat bahwa permaian congklak dapat mengembangkan 
motorik halus peserta didik  terlihat ketika anak sudah bisa memindahkan biji-biji 
congklak, mengambil biji-bijian, menggunakan biji-bijian yang benar, (2) Kelas 
kontrol  TK Setyawan Gentungang Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa 
yang menggunakan mewarnai gambar, ditunjukkan dengan hasil pretest nilai 
tertinggi adalah 13 dan tertinggi posttest adalah 20. Nilai terendah pretest 16 dan 
terendah posttest 10 Dari hasil analisis data menunjukkan bahwa  hasil posttest 
lebih tinggi dari pretest walaupun hasil keduanya tidak terlalu jauh beda, Dari 
hasil data pretest-posttest yang sudah dilakukan pada kelompok eksperimen dan 
kelompok kontrol diperoleh hasil yang berbeda, proses pembelajaran pada 
kelompok eksperimen menggunakan permainan congklak dengan memperoleh 
nilai pretest yaitu 11.7, dengan nilai skor posttest kelompok kontrol sebanyak 
11,53 kemudian pada kelompok kontrol hanya menggunakan alat peraga yang ada 
di sekolah  seperti mewarnai gambar memiliki skor nilai pada pretest 7,92 dan 
nilai rata-rata posttest kelompok eksperimen sebanyak 18,06 sedangkan nilai rata-
rata Posttest kelompok kontrol 11,53.  (3) dari hasil penelitian disimpulkan bahwa 
terjadi  perkembangan motorik halus peserta didik di kelas eksperimen TK 
Setyawan Gentungang Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa (4) dari hasil 
penelitian diatas bahwa terdapat pengaruh perkembangan motorik halus peserta 
didik di kelas eksperimen yang menggunakan permainan congklak TK Setyawan 
Gentungang Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa. 

Sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya bahwa permainan congklak  
dapat melatih konsentrasi, kesabaran dan psikomotorik anak, maka permainan 
congklak cocok diterapkan pada perkembangan motorik halus peserta didik 
kelompok B TK Setyawan Gentungang Kecamatan Bejeng Barat Kabupaten 
Gowa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

Masa usia dini  (0-6) tahun merupakan masa keemasan (golden age)  dan 

stimulus selruh aspek perkembangan berperan penting untuk tugas perkembangan 

selanjutnya. golden age merupakan waktu paling cepat untuk memberikan bekal 

yang kuat kepada anak. Di masa peka, kecepatan pertumbuhan otak anak sangat 

tinggi hingga mencapai 50 persen dari keseluruhan  perkembangan otak anak 

selama hidupnya. Perkembangan anak perkembangan anak merupakan proses 

perubahan perilaku dari tidak matang menjadi matang, dari sederhana menjadi 

menjadi komplek. Perkembangan anak adalah suatu proses perubahan di mana 

anak belajar mengusai tingkat yang lebih tinggi dari aspek-aspek antara lain 

gerakan, berpikir, perasaan dan instruksi baik dengan sesama maupun dalam 

benda-benda dalam lingkungan hidupnya. Pemegang peranan penting dalam 

mewujudkan generasi bangsa yaitu pendidikan yang berkualitas, yang dimulai 

dari pendidikan anak  usia dini (PAUD). suatu proses pemebelajaran sejak usia 

dini, diharapkan anak tidak saja siap untuk memasuki jenjang pendidikan lebih 

lanjut, tetapi yang lebih utama agar anak memperoleh rangsangan-rangsangan 

fisik-motorik, kognitif, sosial, dan emosi sesuai timgkat usianya.1 

Pendidikan anak usia dini merupakan suatu upaya pembinaan yang di 

tujukan pada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang di lakukan 

melalui pemberian rangsangan  pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani  dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki 

 

1 Lestari Indah Putu dan Prima Elizabeth, “Permainan Congklak  dalam Meningkatkam 

Perkembangan Kognitif Anak Usia 5-6 Tahun”, Volume 5, Edisi 1, Juni 2015  h. 540 
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pendidikan lebih lanjut. Anak usia dini sebagai usia di mana anak belum 

memasuki suatu lembaga pendidikan formal, pendidikan sekolah dasar.2 

Satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan salah satu bentuk 

penyelenggaraan pendidikan yang menitik beratkan pada peletakan dasar kearah 

pertumbuhan dan perkembangan yaitu, nilai moral dan agama (spiritual), 

fisik(koordinasi motorik halus dan kasar), kognitif (daya pikir cipta), 

sosialemosional (sikap dan perilaku sserta beragama), dan bahasa sesuai dengan 

keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang di lalui oleh anak usia dini, “ 

tujuan pembelajaran di PAUD atau taman kanak-kanak adalah untuk membantu 

meletakkan dasar ke araah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan 

daya cipta yang diperlukan oleh anak didik dalam menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya dan untuk pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya.3 

Usia anak 0-6 tahun merupakan awal untuk mengembankan kemampuan 

yang di miliki anak. Kemampuan itu meliputi nilai-nilai agama dan moral, fisik, 

kognitif, bahasa, dan social emosional. Oleh karena itu , di butuhkan stimulasi 

yang sesuai dengan kebutuhan anak agar tumbuh dan berkembang secara optimal, 

bagaimana di atur dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang 

perlindungan anak pasal 4 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap  anak berhak 

untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan 

harkat dan martabat kemanusian, serta mendapat perlindungan  dari kekerasan dan 

diskriminasi.4 

 

2 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tentang Standar 

Pendidikan Anak Usia Dini.Jakarta: Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, h. 36 

3 Hasanah Uswatun, “Pengembangan Kemampuan Fisik Motorik Melalui Permainan 

Tradisional bagi Anak Usia Dini, Jurnal Pendidikan Anak”, Volume 5, Edisi 1, Juni 2016 

4 Depdiknas, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58.  (Jakarta: Depdiknas.  

2010) 
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Taman kanak-kanak merupakan program pembelajarannya yang harus 

bersifat menyenangkan dan anak tidak merasa bahwa sebenarnya anak sedang 

belajar. Oleh sebab itu, pendidikan anak usia dini khususnya taman kanak-kanak 

perlu memberikan dan memfasilitasi berbagai kegiatan yang dapat 

mengembangkan aspek perkembangan yang meliputi nilai moral agama, kognitif, 

bahasa, sosial emosional, fisik dan motorik. Permainan  congklak adalah suatu 

permainan yang dikenal dengan berbagai macam nama di seluruh Indonesia 

dimainkan oleh dua orang dengan meggunakan papan yang dinamakan papan 

congklak dan dua  buah biji yang di namakan biji scongklak atau buah congklak.  

Dalam penelitian ini congkalak merupakan salah satu media pemebelajaran. 

James W. Brown  yang dikutip oleh Triyuda Devi, Yuline dan M. Ali 

mengemukakan bahwa media pengajaran  lebih sekedar bahan dan alat, tapi juga 

orang-orang yang menyediakannya dan mengoperasikaannya, pemanfaatan, 

pengoperasasian, dan pengolahannya, begaimana bahan dan alat itu sendiri 

berinteraksi dengan baik.5  Melalui kegiatan bermain yang dilakukan anak, guru 

akan mendapatkan gambaran tentang tahap perkembangan dan kemampuan umum 

si anak.6 Selain bermain media untuk mendapatkan hiburan, juga bisa menjadi  

media pendidikan dan pengalaman bagi  peserta didik. Untuk mendapatkan nilai-

nilai pendidikan, maka strategi permainan harus dirancang dengan baik, agar tidak 

hanya sebagai media pendidikan bagi anak-anak.s7 

Berdasarkan penelitian ini peneliti memfokuskan penelitian pada 

perkembangan motorik halus dalam permainan congklak. Dalam permainan 

 

5 Triyuda Devi, Yuline dan  M. Ali, “Mengenalkan Kemampuan Berhitung Melalui 

Permainan Tradisional Congklak Pada Anak Usia 5-6 Tahun”,   Vol 12, No 7 (2013) h. 56 

6 Patmonodewo dan  Soemiarti, Pendidikan Anak Prasekolah (Jakarta: PT Rineka Cipta, 

2002), h. 103. 

7 Sandra dan Evieana, Teka-Teki Asah Otak Untuk Anak-Anak, (Jogjakarta: Ekspresi, 

2009) h. 8  
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congklak ini dapat melatih motorik halus, ketangkasan, kejujuran, wawasan, 

kerjasama peserta didik. Selain itu,  permainan congklak dapat mengembangkan 

motorik halus peserta didik.  Permainan congklak dikenal dengan berbagai  

macam nama di seluruh Indonesia namun yang paling umum adalah congklak 

sejenis cangkang kerang  yang biasa digunakan sebagai biji congklak dalam 

permainan. Perkembangan motorik anak meliputi  motorik kasar dan motorik 

halus Menurut  pekerti el al yang dikutip oleh  Ai  Sutini  mengemukakan bahwa 

motorik halus adalah berbagai gerakan yang melibatkan fungsi jari jemari, seperti 

melipat, menggunting, menjahit, mengamyam, menari dan menggambar 

sedangkan motorik kasar adalah berbagai gerakkan yang melibatkan otot besar 

dan sendi-sendi, seperti melompat, memanjat, dan melempar.8  

Menurut Moslichetoen yang dikutip oleh Ai Sutini  motorik halus adalah 

kegiatan yang menggunakan otot-otot halus pada jari dan tangan. Sedangkan 

menurut Salam perkembangan motorik halus adalah “ Kemampuan anak untuk 

mengamati sesuatu dan melakukan gerak yang melibatkan bagian-bagian tubuh 

tertentu, dan otot-otot kecil, memerlukan koordinasi yang cermat serta 

memerlukan banyak tenaga”.9 Menurut  Hurlock yang dikutip oleh Marliza 

menyatakan bahwa perkembangan motorik halus adalah suatu perkembangan 

gerak jasmani melalui kegiatan pusat saraf, urat syaraf, dan otot yang koordinasin.   

Sujiono yang dikutip oleh Marliza menyatakan motorik adalah semua gerakan  

yang kemungkinan di dapat oleh seluruh tubuh, sedangkan perkembangan adalah 

prosses seorang anak belajar tumbuh terampil menggerakkan tubuhnya.10 

 

8 Ai Sutini. Meningkatkan Keterampilan Motorik Anak  Usia  Dini,  Cakrawala Dini: Vol 

. 4 No. 2, November 2013, h.8 

9 Ai Sutini: Meningkatkan Keterampilan Motorik Anak Usia Dini,  (Cakrawala Dini: Vol 

. 4 No. 2, November 2013), h. 10 

10 Marliza, Peningkatan Kemampuan  Motorik Halus Anak melalui Permainan Melukis 

dengan Kuas Taman Kanak-Kanak Pasaman Barat,  Jurnal Pesona Paud, Vol 1 No 1 (2018): h. 53 
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Dari uraian di atas dapat disimpulkan perkembangan motorik adalah 

proses seoranga anak berkemabang sejalan dengan kematangan otot dan syaraf 

serta terampil  menggerakkan anggota tubuh dalam pengendalian gerak jasmani 

melalui kegiatan pusat saraf dan urat saraf. Menurut sujionoyang dikutip oleh 

Marliza tujuan pengembangan motorik halus adalah untuk mengembangkan 

motorik anak, melatih anak gerakan kasar dan halus, meningkatkan kemampuan 

mengelola. Mengontrol gerakan tubuh dan koordinasi serta meningkatkan 

keterampilan tubuh dan cara hidup sehat. Dari pendapat diatas disimpulkan bahwa 

tujuan dari pengembangan motorik  halus adalah mengembangkan kemampuan 

gerakan tubuh dan koordinasi serta meningkatkan cara hidup sehat.11 

Berdasarkan  hasil observasi awal pada tanggal 10  bulan November 2021 

di TK Setyawan tepatnya di Gentungang  Kecematan Bajeng Barat  Kabupaten 

Gowa  masalah yang ditemukan yaitu Perkembangan motorik halus anak pada 

kelompok  B faktanya  masih ada beberapa anak yang  kurang stimulasi dalam 

menggerakan jari-jemarinya dengan baik.  Masalah ini terjadi di kelas saya. Anak 

kurang berantusias saat mengerjakan tugas yang menggunakan motorik halusnya, 

kegiatan memindahkan benda-benda kecil (biji-bijian, kelereng) menggunting, 

melipat, meremas-remas kertas dari ukuran kecil ke ukuran besar. Kegiatan 

pembelajaran menggunakan motorik halus  kurang optimalnya perkembanngan 

anak dalam mengerakkan jari-jemari, dalam koordinasi mata dan tangan anak, 

motorik halus anak  yang belum berkembang pada saat meres-remas kertas  dari 

ukuran ukuran besar ke ukuran kecil, menjiplak bentuk seperti buah-buahan yang 

masih selalu dengan bantuan guru. Hal ini nampak pada saat peneliti memberikan 

 

11 Marliza, ”Peningkatan Kemampuan  Motorik Halus Anak melalui Permainan Melukis 

dengan Kuas Taman Kanak-Kanak Pasaman Barat”,  Jurnal Pesona Paud, Vol 1 No 1 (2018): h 

52 
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tugas yang berhubungan dengan perkembangan motorik halus  peserta didik  

peneliti masih harus membantu anak dalam menyelesaikan tugas belajarnya. 

Anak-anak di kelompok B masih ada yang jari jemarinya masih kaku dalam 

memegang pensil dan pulpen sehingga pada saat mengerjakan tugas seperti 

menebalkan gari, mewarnai, menggambar,  hasil yang di capai kurang maksimal. 

Berdasarkan hal itu peneliti berantusias untuk melakukan observasi  

menggunakan permainan congklak yaitu  permainan yang melatih jari-jari tangan 

terhadap perkembangan motorik halus  peserta didik di kelompok B di TK 

Setyawan Gentungang Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten  Gowa. 

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan 

penelitian terkait dengan perkembangan motorik halus peserta didik dengan judul 

“Peng 

 aruh Permainan Congklak terhadap  Perkembangan Motorik Halus Peserta 

Didik di Kelompok B di TK Setyawan Gentungan Kec. Bajeng Barat Kab. 

Gowa”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, selanjutnya peneliti mengemukakan 

pokok masalah peneliti ini yaitu, bagaimana pengaruh permainan congklak 

terhadap perkembangan motorik halus peserta didik di kelompok B TK Setyawan 

Gentungang Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa. Pokok masalah ini 

selanjutnya dijabarkan kepada beberapa sub masalah yaitu: 

1. Bagaimana gambaran perkembangan motorik halus peserta didik di kelas 

eksperimen yang menggunakan permainan congklak TK Setyawan 

Gentungang Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa ? 
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2. Bagaimana perkembangan motorik halus peserta didik di kelas kontrol 

yang menggunakan model mewarnai gambar TK Setyawan  Gentungan 

Kecamatan  Bajeng Barat Kabupaten Gowa ? 

3. Apakah ada perbedaan perkembangan motorik halus peserta didik di kelas 

eksperimen dan  di kelas kontrol TK Setyawan Gentungang Kecematan 

Bajeng Barat Kabupaten Gowa ? 

4. Apakah ada pengaruh permainan congklak terhadap perkembangan 

motorik halus peserta didik TK Setyawan Gentungang Kecematan Bajeng 

Barat Kabupaten Gowa ? 

C. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel yaitu seperangkat petunjuk yang lengkap 

tentang apa yang harus diamati dan mengukur suatu variabel atau konsep untuk 

menguji kesempurnaan.12 Variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y), dibawah ini penjelasan dari 

kedua variabel tersebut: 

1. Permainan Congklak (Variabel Bebas X) 

Permainan congklak adalah permainan tradisional yang dimainkan oleh 

dua orang. Permainan ini tersebuat dari plastik, kayu berlubang, ataupun tanah 

yang digalih menjadi lubang berjumlah 12 atau 16 untuk menyimpan biji-bijian 

congklak. Lubang-lubang tersebut saling berhadapan dan 2 lubang besar di kedua 

sisinya. Setiap lubang diisi dengan batu kecil atau biji-bijian sebanyak 4 buah. 

Pada dua lubang besar yang dikosongkan. Permainan congklak dipakai untuk 

melatih anak-anak untuk berhitung serta melatih motorik halus peserta didik pada 

 

12 Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian  (CV. Alfa Beta: Bandung, 2014)  h.30. 
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kelompok B di TK Setyawan di Gentungang Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten 

Gowa. 

2. Perkembangan Motorik Halus (Variabel Terikat Y) 

Perkembangan  motorik halus dalam penelitian ini  yaitu bagian dari 

akativitas anak untuk menggerakkan jari-jemarinya,  mengkoordinasikan mata 

dan tangan menggerakkan otot-otot kecil, seperti mengambil biji-bijian dengan 

menggerakkan jari-jemarinya dalam bermain congklak. 

D. Penelitian  Terdahulu yang Relevan 

 Martianah Musdalifah menulis berjudul “Pengaruh Permainan Congklak 

Bali terhadap Kemampuan Mengenal Konsep Bilangan Anak Kelompok di RA 

Baitul Mutaallim”. Hasil penelitian menyimpulkan simpulkan bahwa 

pembelajaran menggunakan kegiatan bermain khususnya permainan tradisional 

congkak berpengaruh positif terhadap kemanpuan mengenal konsep bilangan anak 

kelompok B semester II RA Baitul Mutaallim Tegalingga tahun ajaran 

2015/2016.13  

A Miswara menulis berjudul ” Pengaruh Permainan Congklak terhadap 

Peningkatan Kemampuan Berhiitung Anak  Usia 4-6 Tahun do TK Dharma 

Wanita Persatuan 02 Malang”. Hasil penelitian menyimpulkan penelitian sebelum 

memberikan permainan congklak sebagaian besar kemampuan berhitung anak 

berada dalam kategori cukup baik sejumlah 14 anak (46,7%), dan sesudah di 

berikan permainan congklak kemampuan berhitung anak sebagaian besar anak 

dalam kategori baik adalah 18 (60,0%).14  

 

13 Martiana Musdalifah, Putu Aditiya Antara  dan Mutiara Magta, “Pengaruh Permainan 

Congklak Bali Terhadap Kemampuan Mengenal Konsep Bilangan Anak Kelompok RA Baitul 

Mutaalim”, Jurusan Pendidikan  Guru Pendidikan Anak Usia Dini ( Volume 4. No 2-Tahun 2016) 

14 Acitia Miswara, Joko Wiyono dan  Nia Luksita Ariani, “Pengaruh Permainan Congklak 

terhadap Peningkatan Kemampuan Berhitung Anak Usia 4-6 Tahun Di Tk Darma Wanita 

Persatuan 02 Malang”, Volume. 3, Nomor. 1, 2018 
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S Wahyuni menulis berjudul “Pengaruh Permainan  Tradisional Congklak 

terhadap Kemampuan Berhitung Permulaan Anak Usia Dini 4-5 Tahun  

Kelompok A di TK Putra II Serang tahun Ajaran 2015/2016”. Hasil penelitian 

menyimpulkan penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh permainan 

tradisional congklak terhadap kemampuan berhitung pemulaan anak usia dini di 

TK PUTRA II  Serang hal ini terlihat dari analisis hasil Uji-t. penelitian ini 

mengimpulkan bahwa permainan congklak tradisional congklak terdapat 

kemampuan berhitung pemulaan anak usia dini. 15  

N Pratiwi menulis berjudul “Pengaruh Bermain Congklak terhadap 

Peningkatan kemampuan Berhitung pada Anak Retardasi Mental Ringan”. Hasil 

penelitian menyimpulkan bahwa bermain congklak dapat di gunakan dalam 

meningkatkan kemampuan berhitung anak retardasi mental ringan.16 

UD Desari menulis berjudul “Pengaruh Permainan Tradisional terhadap 

Kecerdasan Logika Matematika dan Karakter jujur Anak di Paud Selva Buana 

Kota Bengkulu”. Hasil penelitian menyimpulkan penelitian menunjukkan bahwa: 

a) terdapat pengaruh permainan  tradisional Congklak terhadap  kecerdasan logika 

matematika anak dengan di buktikan bahwa t hitung>t tabel  (4,149>2,056, b) terdapat  

pengaruh permainan tradisional congklak terdapat karakter jujur anak dengan di 

buktikan bahwa t hitung>t tabel  (11,6>2,056), c) terdapat pengaruh permainan 

tradisonal congklak terhadap kecerdasan logika matematika dan karakter jujur 

anak karena dengan bermain congklak, anak mulai bisa berhitung secara 

berurutan, dapat berhitung di atas 10 tanpa bantuan guru, anak dapat berhitung 

 

15 Yeni Sri Wuryastuti dan Supriadi, “Pengaruh Permainan Tradisional Congklak 

terhadap Kemampuan Berhitung  Permulaan Anak Usia Dini 4-5 Tahun Di Kelompok A Di TK 

PUTRA II  Serang Tahun  Ajaran 2015/2016”, Infatia , (Volume 4, Nomor 2, Agustus 2016) 

16 Nita Pratiwi, Mundakir, Pengaruh Bermain Congklak terhadap Peningkatan 

Kemampuan Berhitung pada Anak  Retardasi Mental Ringan, The Sun, Vol. 2 No. 4 Desember 

2015 
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dangan angka, dan tidak lagi mengambil permainan temannya, tidak curang, tidak 

berbohong, dan dapat mengendalikan perasaannya.17 

E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui gambaran congklak pada perkembangan motorik halus 

peserta didik di kelas eksperimen yang menggunakan permainan congklak TK 

Setyawan Gentungang Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa sebelum 

diberi perlakuan. 

b. Untuk mengetahui perkembangan motorik halus peserta didik di kelas kontrol 

yang menggunakan model mewarnai TK Setyawan Gentungang Kecamatan 

Bajeng Barat Kabupaten Gowa. 

c. Untuk mengetahui perbedaan perkembangan motorik  halus peserta didik di 

kelas eksperimen dan kelas kontrol TK Setyawan Gentungang Kec. Bajeng 

Barat Kab. Gowa 

d. Untuk mengetahui pengaruh permainan congklak terhadap perkembangan 

motorik  halus peserta didik TK Setyawan gentungang Kecamatan Bajeng 

Barat Kabupaten Gowa 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Bagi Guru  

Supaya bisa dijadikan sebagai acuan atau pertimbangan bagi guru dalam 

mengembangkan motorik halus peserta didik melalui permainan congklak 

terhadap kelompok B di TK Setyawan Gentungang Kec. Bajeng Barat Kab. 

Gowa. 

 

17 Ulan Dwi Desari, “Pengaruh Permainan Tradisional Congklak terdapat Kecerdasan 

Logika Matematika dan Karakter Jujur Anak Di Paud Selva Buana Kota Bengkulu”, Vol 3, No 3 

(2018)  
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b. Bagi Siswa  

Untuk mengembangkan kemampuan koordinasi tangan melalui permainan 

congklak serta meningkatkan kreativitas peserta didik dalam melakukan suatu 

kegiatan, misalnya menulis dan menggambar. 

c. Bagi Sekolah  

Di harapkan hasil penelitian dapat membantu dalam perkembangan 

motorik halus peserta didik dengan memperhatikan fan teknik yang tepsat untuk 

diberikan kepada peserta didik. 
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BAB II 

KAJIAN TEORETIS 

  

A. Permainan Congklak 

1. Definisi Permainan Congklak 

Permainan congklak ialah mengenal permainan yang dapat 

mengembangkan konsep matematika pada anak yakni konsep bilangan. Bermain 

congklak atau yang lebih terkenal dengan nama dakonan suatu permainan 

tradisional yang sejak dulu terkenal di masyarakat. Congklak sendiri pada jaman 

dulu terbuat dari kayu berbentuk segi empat memanjang dengan ukiran indah 

yang dilubangi kanan kiri sebanyak tujuh lubang dan dua lubang atas bawah 

sebagai rumah dan sebagai buah dari permainan yang dijalankan adalah biji-

bijian.18 

Permainan congklak adalah permainan yang sangat menitikberatkan 

penguasaan berhitung. Dengan permainan congklak, anak dapat sambil belajar 

berhitung dengan menggunakan biji-biji congklak selain itu, ketika anak 

menyimpan, menaruh biji-bijian congklak satu persatu di papan congklak hal  ini 

dapat melatih motorik halus anak. Permainan ini mempunyai beberapa peranan di 

antaranya adalah untuk melatih keterampilan berhitung anak dan motorik halus 

anak. Melalui permainan congklak juga guru bisa mengenalkan bahwa permainan 

congklak  permainan asli Indonesia.19 

 

18 Matiana Musdalifah dan Antara Aditya Putu, “Mutiara Magta. Pengaruh Permainan 

Congklak Bali terhadap Kemampuan Mengenal Konsep Bilangan Anak Kelompok B RA Baitul 

Mutaallim”, (Volume 4, No. 2- Tahun 2016), h. 5 
19 Yeni dan Sri Wuryatuti, “ Pengaruh Permainan Tradisional Congklak terhadap 

Kemampuan Permualaan Anak Usia Dini  Usia 4-5 Tahun di Kelompok A TK Putra II  Serang 

Tahun Ajaran 2015/2016 “, ( Volume 4, Nomor 2, Agustustus 2016), h. 3 
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Menurut Heryanti yang dikutip oleh  Indra Lacksana  menjelaskan 

permainan congklak adalah  merupakan alat bermain yang sudah sejak zaman 

dahulu diwariskan secara turun temurun. Permainan ini memiliki nilai positif, 

misalnya anak menjadi banyak bergerak sehingga terhindar dari maslah obesitas 

anak. Di Indonesia permainan ini memiliki banyak penyebutan nama, seperti: di 

jawa permainan ini lebih dikenal dengan sebutan Congklak, dakon, dhakon atau 

dhokonan. Di beberapa daerah di sumatra yang memiliki budaya melayu, 

permainan ini dikenal dengan sebutan congklak. 20 

Permainan congklak menggunakan alat yang terbuat dari kayu atau 

polastik berbentuk mirip dengan perahu dengan Panjang sekitar 75 dan lebar 15 

cm. Pada kedua lubang terdapat lubang yang lebih kecil daripada induknya yang 

berdiameter kira-kira 5 cm. setiap deret berjumlah 7 buah lubang. Pada  setiap 

lubang kecil diisi dengan kelereng, batu, atau biji-bijian sebanyak7 buah. 

Permainan congklak dimainkan oleh dua orang, baik perempuan maupun laki-

laki. Bentuk congklak dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

 

  

 

 

 

  

Gambar 1. Bentuk papan congklak 

 
20 Indra Lacksana, “Kearifan Lokal Permainan Congklak sebagai Penguatan Karakter 

Peserta Didik melalui Layanan Bimbingan Konseling di Sekolah”, ( Vol. 33, No.2. Desember 

2017), h. 111 
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Permainan congklak adalah suatu permainan yang dikenal berbagai nama 

diseluruh Indonesia. Dalam permainan ini, dapat biji yang dig unakan bisa 

berupa cangkak, biji-bijian bisa juga menggunakan batu kecil (krikil). Permainan 

dapat membantu anak untuk perkembangan motorik halus anak, kognitif anak 

dan dalam kemampuan berhitung. Dalam permainan congklak ini anak dituntut 

untuk menghitung jumlah biji congklak. Permainan congklak ini memiliki 

beberapa manfaat bagi peserta didik menurut Nurjatmika di antaranya adalah (1) 

membantu perkembangan berpikir anak (berhitung dan membaca) anak antara 

lain mengenal konsep dasar dan kecil, panjang, pendek dan lains sebagainya, (2) 

malatih perkembangan motorik halus, stimulasi diperoleh saat anak menjemput 

biji, meraba, memegang dagan kelima jarinya, dan lain sebagainya. (3) 

mengajarkan anak tentang aturan permainan. Dengan permainan ini, anak bisa 

belajar tentang kepatuhan terhadap aturan main. Orang tua bisa menyakinkannya 

agar bisa menerima kekalahan dan tetap termotivasi untuk bermain sehingga 

menang  dengan jujur, juga perlu proses yang cukup seru, (4) bermain congklak 

tentu saja bisa melatih anak berinteraksi sosial dan meningkatkan kepercayaan  

dirinya, tanpa kehilangan makna kecerian dalam bermain.21 

Permainan congklak memiliki keterbatasan dalam berbagai aspek di 

antaranya cara memainkan, kemenarikan, dan multifungsional dalam kegiatan 

pembelajaran. cara bermain permainan congklak  memang memiliki aturan 

tertentu seperti cara bermain yang bersamaan , arah bermain dan menjatuhkan 

biji congklak terlalu banyak  sehingga menyulitkan anak. Dilihat tampilan 

congklak yang ada tidak praktis, desain polos sehingga tidak menarik bagi anak 

yang secara visual harus lebih berwarna dan  menarik. Secara multifungsional di 

 

21 Riyenil Muthoharoh dan Agus Santoso, “Pengaruh Permainan Congklak Terhadap 

Kemampuan Berhitung Anak Usia Dini 5-6 Tahun di RA Perwanida 04 Sempolan Jember”, Jecie 

(Jounal of Early Childhood and Inclusive Education, Volume 2 Nomor 2, Juli 2019, pp54-63: h. 

56 
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dalam pembelajaran bahwa permainan congklak hanya mengembangkan aspek 

sosial emosional, kognitif, motorik halus dan kasar, moral agama, bahasa dan 

seni.22 

Menurut Berlyne menyatakan bahwa permainan suatu yang mengasyikan 

dan memuaskan Karen permainan itu memuaska dorongan penjalajah kita. 

Dorongan ini meliputi keinginan dan hasrat akan menjadi informasi tentang suatu 

yag baru atau yang tidak biasa. Permainan adalah suatu alat bagi anak-anak untuk 

menjelajah dan menjacari inormasi baru secara aman, sesuatu yang mungkin 

mereka tidak lakukan bila tidak ada suatu permainan.23 Banyak hikma yang 

diambil dari permainan congklak kepada anak terutama bagi pembentukan sikap 

mental dari nilai-nilai kepribadian anak, misalnya: 1) dapat memainkan sebuah 

permainan, anak belajar menyadari keteraturan, peraturan, dan berlatih 

menjalankan komitmen yang dibangun dalam bermain congklak. 2) anak belajar 

menyelesaikan maslah dari kesulitan terendah dari kesulitan, 3) anak berlatih 

bersabar menunggu giliran, setelah temannya menyelesaikan permainannya, 4) 

anak berlatih bersaing dan membentuk motivasi dan harapan bahwa dikemudian 

hari aka nada peluang untuk menang dalam permainan congklak, 5) anak sejak 

dini belajar menghadapi resiko kekalahan yang dihadapi dari permainan congklak. 

Bermain adalah dunia yang sangat berkesan untuk anak melalui permainan 

congklak anak dapat menunjukka berbagai potensi, kemampuan dan bakat-bakat 

sehingga aspek-aspek perkembangan anak usia dini dapat berkembang dengan 

baik. Bermain membantu anak menambah pengetahuan dan mengenal lingkungan 

 
22 Ema Roostin, Riska Aprilianti, Pengembangan Permainan Tradisional  Dakuca Untuk 

Menstimulasi 6 Aspek Perkembangan Pada Anak Usia dini, jurnal Golden Age Hamzawadi 

University, Vol.3 No. 1, Juni 2018, h. 13-24s 
23 Riyenil Muthoharoh, Agus Santoso, Pengaruh Permainan Congklak Terhadap 

Kemampuan Barhitung Anak Usia 5-6 Tahun di RA Perwanida 04 Sempolan Jember, Volume, 

Nomor 2, Juli 2019, pp.54-63, h. 55 
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kehidupan dengan baik. Berawal dari mengenal nama-nama benda yang ada 

disekitarnya, mengetahui siat-siat dari benda tersebut. 

2. Cara Memainkan Permainan Congklak  

Cara memainkan permainan congklak adalah dengan cara mengambil 

bijian yang terletak di sebelah kanan dan meletakkan biji-bijian tersebut kearah 

kiri sampai biji  terakhir jatuh ke lubang induk. Permainan akan berhenti jika 

sudah tidak ada biji-bijian  congklak yang dijalankan  di anak lubang. Karena 

semua biji sudah  terkumpul dilubang induk. Pemenang adalah pemain yang 

mengumpulkan biji paling banyak di lubang induk miliknya. Anak motorik halus. 

Selain itu juga peranan dari permainan congklak  dapat  belajar menghitung  biji-

biji congklak.selain itu juga ketika anak meletakkan biji-biji congklak  satu 

persatu di depan papan congklak, hal ini dapat melatih kemampuan  anak  untuk 

bersabar ketika menunggu  giliran temannya.24 Permainan congklak adalah 

permainan  yang dimainkan oleh dua orang yang biasanya perempuan dan laki-

laki. Alat yang di gunakan  terbuat oleh kayu atau plastik berbentuk mirip dengan 

perahu  dengan panjang sekitaar 75 cm dan lebar 15 cm. padaa kedua lubaang 

terdapat lubang yang lebih kecil dari indunya berdiameter kira-kira 5cm.  setiap 

deret berjumlah  7 buah lubang. Pada setiap lubang kecil di isi dengan kelerang, 

batu atau biji-bijian sebanyak 7 buah. 

Menurut Cahyani yang dikutip oleh Indra Lackasana  menjelaskan cara 

bermain congklak yaitu: 

a. 7 biji dilubang kecil, biarkan ‘rumah’ kedua pemain  kosong(lubang besar 

dikanan-kiri papan), selanjutnya dua pemain berhadapan dan melakukan suit, 

pemenangnya memilih 1 lubang (sisi bagiannya), pemain bergerak searah jarum 

 

24 Actia Miswara, Joko Wiyono, Nia Lukita Ariani, Pengaruh  Permainan Congklak 

terhadap Peningkatan Kemampuan  Berhitung Anak Usia4-6 Tahun Di Tk Dharma Wanita 

Persatuan 02 Malang, Nursing News, Volume 3, Nomor 1, (2018): h.12 
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jam mengelilingi papan congklak  dan menaruh 1 biji ditiap lubang. Saat biji 

terakhir jatuh dilubang yang suda ada biji maka ambil semua biji dan lanjutkan 

menaruh satu biji ditiap lubang (searah jarum jam). 

b. Lubang kosong: pemain ‘mati’ (berhenti bermain) dan giliran lawannya 

bermain. 

c.  Rumahnya sendiri: pemain mendaptkan giliran lagi dan bisa memilih biji 

dilubang mana saja disisinya sendiri dan kembali bermain (seperti diawal 

permainan). 

d.  Salah satu lubang yang ada dibarisannya sendiri:  semua biji yang ada 

disebelahnya (baris lawan) akan menjadi milik pemain tersebut dan masuk ke 

rumahnya. Permainanya selesai bila semua lybang kecil sudah kosong dan 

pemenangnya adalah pemain yang mendapatkan biji terbanyak.25 

3. Manfaat Permainan Congklak  pada Aspek Perkembangan Anak 

Permainan congklak dapat melatih motorik halus  anak, saat memegang 

dan memainkan biji congklak, yang paling berperang adalah motorik halus anak 

yaitu jari-jemarinya. Bagi anak yang perkembangan motorik halusnya tidak terlalu 

baik, maka ia tidak dapat menjalankan  permainan tersebut dengan cepat dan 

mungkin saja biji-biji congklak tersebut akan tersebar dan terlepas dari 

genggamannya. Berbeda dengan anak yang sudah bisa mengkoordinasikan jari-

jarinya dengan baik, maka akan bisa memainkan ini dengan cepat.26 

 

 

 

 
25 Indra Lacksana, “Kearifan Lokal Permainan Congklak sebagai Penguatan Karakter 

Peserta Didik melalui Layanan Bimbingan Konseling di Sekolah”, ( Vol. 33, No.2. Desember 

2017), h. 111-112 

  26 Adi D Tilong, 49 Aktivitas Pendongkrak Kinerja Otak Kanang dan Kiri Anak, 

(Yogyakarta, Laksana, 2016), h.81 
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B. Perkembangan Fisik  Motorik  Anak  Usia 4-6 Tahun 

1. Pengertian Perkembangan Motorik Halus  

Motorik halus adalah gerakan yang melibatkan bagian-bagian tubuh 

tertentu saja dan melakukan oleh otot-otot kecil, menggunakan jari tangan dan 

pergelangan tangan yang tepat gerakan ini membutuhkan koordinasi  mata dan 

tangan yang cermat. Gerakan motorik halus yang terlihat saat usia taman kanak-

kanak antara lain anak mulai meyikat gigi, menyisir rambut, memakai tali sepatu 

dan sebagainnya. Perkembangan motorik halus merupakan  proses memperoleh 

keterampilan pola gerakan yang dapat dilakukan anak misalnya dalam 

perkembangan motorik kasar anak belajar menggerakkan seluruh atau bagian 

besar anggota tubuhnya, sedngkan dalam mempelajari motorik halus anak belajar 

bertepatan koordinasi tangan dan mata anak juga belajar menggerakkan 

pergelangan tangan agar lentur dan anak belajar berkreasi seperti memindahkan 

biji-bijian dalam bermain congklak, tetapi tidak semua anak memiliki kematangan 

untuk mengusai kemampuan terhadap  yang sama. Dalam melakukan gerakan 

motorik halus  anak juga memerlukan dukungan keterampilan fisik serta 

kematangan mental.27 

Motorik halus adalah motorik yang melibatkan aktivitas otot-otot kecil 

atau halus. Gerakan ini menuntuk koordinasi mata dengan tangan, serta 

pengendalian gerak yang baik yang memungkinkannya untuk melakukan 

ketepatan atau kecermatan dalam gerakannya. Kemampuan motorik halus adalah 

perorganisasian pengguna sekelompok otot-otot kecil seperti jari jemari dan 

tangan yang sering membutuhkan kecermatan dengan koordinasi mata dan tangan, 

keterampilan yang mencakup pemanfaatan dengan alat-alat untuk bekerja dan 

 

27 Pura Nomi Dwi dan Asnawati, “Pekembangan Motorik Halus Anak Usia Dini melalui 

Kolase Media Serutan Pensil”, Jurnal Ilmiah Potensi, 2019, Vol. 4 (2), 131-140 
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objek yang kecil atau pengontrolan terhadap mesin misalnya mengetik, menjahit, 

dan lain-lain.28 

Menurut  Mahendra,  keterampilan motorik halus  (fine motor skill) 

merupakan keterampilan-keterampilan yang memerlukan perkembangan untuk 

mengontrol otot-otot kecil /halus untuk mencapai pelaksanaan keterampilan yang 

berhasil. John W. Santrock  yang dikutip oleh M. Ramli juga menyatakan bahwa 

perkembangan motorik halus anak usia taman kanak-kanak ditekankan pada 

koordinasi gerakan motorik halus. Dalam hal ini, berkaitan dengan meletakkan 

atau memegang  suatu objek dengan menggunakan  jari tangan. Pada anak usia 4 

tahun koordinasi gerakan motorik halus  anak sangat berkembang bahkan hampir 

sempurna, sedangkan saat usia 5 tahun  koordinasi gerakan motorik  halus anak 

berkembang pesat.29 

Ramli menyatakan bahwa anak-anak prasekolah memperoleh kendali 

motorik halus yang lebih terhadap tangan dan jari-jemarinya dan menggunakan 

kendali ini untuk mengembangkan keterampilan menggambar, memotong, 

mewarnai, dan melipat. Kita dapat memakai dan melepas baju dan menggunakan 

perkembangan  motorik  halusnya untuk menjadi lebih mandiri.30 

Perkembangan motorik  anak usia 4-6 tahun menurut Sumantri sebagai 

berikut:31 (a) Dapat mengurus dirinya sendiri antara lain makan, berpakaian, 

mandi, menyisir rambut, mencuci dan melap tangan. (b) Dapat mengikatkan tali 

 

28 Sumantr Ms, Model Pengembangan Keterampilan Motorik Anak Usia Dini. 

(Jakarta:Depdiknas, 2005), h.21 

 

29 Sumantr Ms, Model Pengembangan Keterampilan Motorik Anak Usia Dini. 

(Jakarta:Depdiknas, 2005), h.21 

30 M. Ramli, Pendapingan Perkembangan Anak Usia Dini (Jakarta: Depdiknas, 2005)  

h.7 

31 Sumantri.Ms, Model  Pengembangan Keterampilan  Motorik Anak Usia Dini 

(Jakarta:Depdiknas, 2005)  h.34 
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sepatu sendiri dengan sedikit bantuan atau sama sekali tanpa bantuan. (c) Dapat 

membuat berbagai bentuk dengan menggunakan tanah liat, plestisin seperti kue. 

(d) Meniru membuat garis tegak , garis datar, dan lingkaran, Menirukan melipat 

kertas sederhana, Menggambar orang yang terdiri dari dua bagian badan dan 

kepala, Belajar menggunting. (e) Dapat menyaling lingkarang dan bujur sangkar, 

Menjahit sederhana. 

Adapun tujuan untuk mengembangkan kemampuan motorik ketika anak 

mulai memasuki masa prasekolah yaitu:32 

a. Melakukan krativitas fisik secara terkoordinasi dalam rangka kelenturan dan 

persiapan untuk menulis. Pada masa anak usia dini sangat penting untuk 

melakukan aktivitas tersebut sehingga nantinya untuk menulis akan lebih 

matang dalam persiapan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi. 

b. Mengeksprsikan diri dan berkreasi dengan berbagai gagasan dan imajinasi   

untuk menggununka berbagai media atau bahan agar menjadi suatu karya seni. 

Kesiatan mestipilasi motorik halus juga dapat sekaligus akan menggali 

imajinasi anak serta ekspresi dalam diri anak dapat di eksplor. 

2. Tujuan Perkembangan Motorik Halus 

Tujuan dari keterampilan motorik halus yaitu:33 

a. Mampu memfungsikan otot-otot kecil seperti gerakan jari tangan 

b. Mampu megordinasikasikan tangan dan mata. 

c. Mampu mengendalikan emosi 

Dari permainan congklak di atas dapat dikembangkan pada anak  di 

antaranya yaitu sebagai berikut: 

 

32 Sujiono Bambang, Metode Pengmbangan Fisik (Jakarta: Universitas Terbuka, 2008) 

h.43 

33 Yudha M Saputra dan Rudyanto, Pembelajaran Kooperatif Untuk Meningkatkan 

Keterampilan dan Taman Kanak-Kanak  (Jakarta: Depdiknas, 2005),  h.12 
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a. Melatih kemampuan motorik halus. Saat memgang dan memainkan biji 

congklak yang paling berperan adalah motorik halusnya tidak terlalu baik, 

maka ia tidak dapat menjalankan permainan tersebut dengan cepat dan 

mungkin saja biji-biji congklak tersebut akan tersebar dan lepas dari 

genggamannyaa kemampuan motorik halus ini sangat bermanfaat bagi anak 

untuk memegang daan menggenggam alat tulis. Dengan  kemampuaan motorik 

halus yang baik maka anak dapat menulis bahkan mengetik dengan baik dan 

cepat. 

b.  Melatih kesabaran dan ketelitian (emosional). Permainan ini sangat 

memerlukan kesabaran dan ketelitian. Terutama pada saat  pemain harus 

membagikan biji congklak ke dalam lubang-lubang yang ada di depannya. Jika 

si pemain tidak sabar dan tidak teliti maka pemain tidak akan berjalan dengan 

baik dan berjalan dengan baik dan pemain yang tidak bermain harus sabar 

menunggu giliran pemain yang sedang bermain berjatuh. 

c. Melatih jiwa. Dalam permainan ini diperlukan kemampuan untuk menrima 

kekalahan karena permainan ini dilakukan hanyaa 2 orang saja maka akan  

terlihat jelas  menang atau kalahnya. Kekalahan akan sangat terasa manakala si 

pemanang akan meninggalkan satu butir biji congklak saja. 

d. Melatih kemampuan menganaalisa (kognitif). Untuk bisa menjadi pemang 

maka kemapuan untuk menganalisa sangat diperlukan terutama saat lawan 

mendapatkan giliran untuk bermain. Bagi yang mampu menganalisa dengan 

baik, ia dapat memenagkan permainan tersebut dengan hanya meninggalkan 

satu biji congklak saja. 

e.  Menjaling kontak sosialisasi. Faktor ini merupakan hal terpenting dalam 

permainan ini karena dilakukan secara bersama-sama maka akan terjalin suatu 
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kontak sosial antara pemainnya. Berbagai macam informasi dapat disampaikan 

saat permainan ini pada saat permainan berlangsung.34 

Hal sama yang dikemukakan Sumantri yang menyebutkan bahwa tujuan 

motorik halus untuk anak usia 4-5 tahun yaitu: 

a. Mampu mengembangkan kemampuan motorik halus yang berhubungan 

keterampilan kedua tangan . 

b. Mampu mengendalikan emosi dalam mengembangkan motorik halus 

c. Mampu menggerakkan anggota tubuh yang berhubungan dengan gerak jari 

jemari : seperti kesiapan menulis menggambar dan memanipilasi benda 

d. Mampu mengordinasikaan indra mata dan aktivitas tangan dapat di 

kembangkan melalui kegiatan permainan congklak, mewarnai, menempel, 

menggunting, memotong, merangkai benda dengan benang ( meronceng). 

e. Secara khusus tujuan keterampilan motorik halus untuk usia (4-6 tahun) adalah 

anak dapat menunjukkan kemampuan menggerakkan anggota tubuh terutama 

terjadinya koordinasi mata dan tangan sebagai persiapan untuk pengenalan 

menulis. 

Berdasarkan acuan dan pendapat para ahli tujuan motorik halus, daapat di 

simpulkan bahwa keterampilan motorik halus di antaranya: 

a. baik Untuk meningkatkan keterampilan motorik halus kelompok B 

mengembangkan keterampilan motorik halus khususnya jatih tangan dan 

optimal kearah yang. 

b. Anak mampu mengembangkan keterampilan motorik halus jari tangan kearah 

yang baik, di harapkan anak lebih siap dalam hal menulis. 

 

34 Uswatun Hasanah, Pengembangan  Kemampuan  Fisik Motorik  melalui  Permainan  

Tradisional bagi Anak Usia Dini, Jurnal Pendidikan Anak, Volume 5, Edisi 1, Juni 2016. h. 45 
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c. Anak akan lebih mandiri dalam aktivitas kehidupannya dan dapat 

menyelesaikan lingkungan dengan baik. 

d. Anak mampu mengendalikan koordinasi  antara mata dan tangan dengan baik 

melalui kegiatan membentuk dengan media tanah liat. 

3. Fungsi Pengembangan Kemampuan Motorik Halus 

Kemampuan motorik halus merupakan pengorganisasian pengguna otot-

otot kecil seperti jari-jemari dan tangan yang sering membutuhkan kecermatan 

dan koordinasi mata dan tangan tangan. Hal ini memiliki peranan dalam diri anak 

untuk penyelesaian sosial, misalnya saja memiliki fungsi untuk membantu anak 

untuk memperoleh kemandirian, dan mendapatkan penerimaan sosial 

dilingkungan.  Fungsi utama motorik halus adalah mengembangkan kesanggupan 

dan keterampilan setiap individu yang berguna untuk mempertinggi daya kerja .35 

Fungsi ketarampilan motorik halus menurut peraturan Manteri Pendidikan 

Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tentang Standar Pendiidikan Anak Usia 

Dini  adalah sebagai berikut:   

a. Melatih kelenturan otot jari tangan 

b. Memacu pertumbuhan dan pertumbuhan dan perkembangan motorik halus  

c. Meningkatkan perkembangan anak  

d. Meningkatkan perkembangan sosial anak 

e. Menumbuhkan perasaan menyenangi terhadap diri sendiri. 36 

 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi pengembangan 

keterampilan motorik halus adalah untuk mengembangkan motorik  halusnya 

 

35 Gursil. Mutahir Cholik Toho, Perkembangan Motorik Halus  pada  Masa Anak-

Anak.(Jakarta: Indeks. 2004) h.51. 

36 Deperteme Pendidikan Nasional. Pedoman  Pembelajaran  Bidang Pengembangan 

Fisik/Motorik di Taman  Kanak-Kanak. (Jakarta: Dirjen Menajemen Pendidikan Dasar Dan 

Menengah. 2007) h.23 
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yang dapat di kembangkan yaitu seperti keterampilan bermain, sekolah,  

keterampilan,sosial serta keterampilan untuk membantu individu dalam setiap 

aktivitasnya. 

4. Prinsip Kemampuan Motorik Halus 

Ada lima prinsip pengembangan motorik halus, yaitu: (1) perkembangan 

motorik tergantung kematangan otot dan syarat (2) perkembangan motorik anak 

akan mengikuti pola perkembangan,(3) norma perkembangan anak di temukan,(4) 

ada perbedaan secara individual salam standar perkembangan motorik,(5) belajar 

keterampilan motorik halus.37 

5. Karakteristik Perkembangan Motorik Halus Usia 5-6 Tahun 

Anak usia dini 5-6 tahun adalah anak yang sedang berada pada akhir masa 

usia dini.anak pada usia ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan usia yang 

sebelumnya beberaapa karakteristik motorik halus anak usia 5-6 tahun, di 

antaranya: 

i. Adanya peningkatan perkembangaan otot yang kecil, koordinasi antara mata 

dan tangan yang berkembang dengan baik. 

j. Peningkatan dalam pengusaan motorik halus, dapat menggunakan palpen , 

pensil,gunting dan lain-lain. 

k. Dapat mengjiplak gambar geometris 

l. Memotong pada garis.  

 

37Elizabeth B. Hurlock,  Perkembangan Anak  Jilid 2 Edisi 6 ( Med Meita Tjandrasa 

Terjemahan). (Jakarta:B Erlangga. 1978) h.151 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis, Lokasi  Penelitian dan Lokasi 

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan 

metode ekperimen yaitu Pre-Experimental design.  Menurut Danim penelitian 

eksperimen adalah penelitian dengan melakukan sebuah studi yang objektif, 

sistematis dan terkontral untuk memprediksi atau mengontrol fenomena,  

penelitian eksprimen bertujuan untuk menyelidiki hubungan sebab akibat dengan 

cara mengekspos satu atau lebih kelompok eksperimental dan satu atau lebih 

kondisi eksperimen. Hasilnya akan dibandingkan dengan satu atau lebih 

kelompok control yang tidak dikenai perlakuan.38 Menurut Jonh W Best 

penelitian eksperimen terbagi menjadi tiga jenis pra-ekprimen (pre-

eksperimental), Eksperimen yang benar (True Eksperimental),  dan eksperimen 

semu (Quasi Eksprimental). 39 Jenis penelitian yang di gunakan adalah  

eksperimen dengan menggunakan Pra-Eksperimen. Pra eksperimen adalah 

penelitian eksperimen yang memiliki karakteristik di antaranya kelas sebagai 

sampel, penelitian tidak di ambil secara random, kelompok yang digunakan 

sebanyak satu kelas sehingga penelitian ini tidak memiliki kelas kontrol.40 

Menurut John W Best, penelitian uji coba diisolasi menjadi tiga macam, 

yaitu (Pre Eksperimental) Eksperimen yang benar (True Eksperimental), serta 

 

38  Sofian Siregar, Metode  Penelitian Kuantitatif di Lengkapi dengan Perbandingan 

Perhitungan Manual & SPSS  (Jakarta: Kencang, ), h.5 

39  Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru (Bandung: 

Rosdakarya, 2012),  h. 73 

40 Ismai Fajri, Statistika Untuk Pendidikan dan Ilmu-Ilmu Sosial (Jakarta: Prenadamedia 

Group, 2018), h. 50 
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eksperimen semu (Quasi Eksperimen).41 Eksperimen semu merupakan satu 

eksperimen yang menempatkan unit terkecil eksperimen ke dalam kelompok 

eksperimen dan kontrol tidak dilakukan secara acak (nonrandom assignment), unit 

terkecil dalam penelitian biasanya individu atau seseorang.42 Bentuk desain yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Quasi Eksperimen. Quasi 

Eksperimental ini melibatkan dua kelompok sampel yaitu kelompok eksperimen 

dan kontrol. Kelompok eksperimen adalah kelompok yang mendapatkan 

perlakuan yaitu kelompok siswa yang mengikuti pembelajaran dengan 

menggunakan metode eksperimen, sedangkan kelompok kontrol adalah kelompok 

yang tidak mendapatkan perlakuan yaitu kelompok siswa  yang mengikuti 

pembelajaran tanpa menggunakan kelompok eksperimen.43 

2. Lokasi Penelitian 

   Peneliti melakukan observasi pada anak yang bertempat di Kelompok B 

TK Setyawan Kecamatan Bajeng BaratKabupaten Gowa. 

3. Desain Penelitian  

Desain yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Quasi Eksperimental 

Design bentuk Nonequivalent control group design. Desain ini hampir sama 

dengan pretest-posttest control group design, hanya desain ini kelompok 

eksperimen maupun kelompok kontrol tidak dipilih secara random. Dalam desain 

ini, baik kelompok eksperimental maupun kelompok kontrol dibandingkan, 

kelompok tersebut dibandingkan, kelompok tersebut dipilih dan ditempatkan 

tanpa melalui random. Dua kelompok yang ada diberi pretest untuk mengetahui 

keadaan awal untuk melihat perbedaan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol.  

 

41 Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru (Bandung: 

Rosdakarya Group, 2018), h. 50. 

42 Hastjarjo, 2019, “Rancangan Eksperimen Semu”, Buletin Paikologi, no. 2, h. 187 

43 Hasanah Nurul, 2018, Pengaruh Metode Eksperimen terhadap  Pemahaman Siswa 

Tentang Gaya Dapat Mengubah Gerak Suatu Benda, Jurnal PAUD FKIP, Vol. 5 No. 1, h. 130. 
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Hasil pretest yang baik yaitu jika nilai pretest kelas kontrol tidak berbeda secara 

signifikan. Desain penelitian ini berbentuk : 

Tabel 3.1 

Pola Nonequivalent control group design44 

 

 

Keterangan : 

E  = Kelompok Eksprimen (Kelas B1) 

K = Kelompok Kontrol (Kelas B2) 

O1 dan O3 = Penilaian awal pada kedua kelompok anak didik yaitu 

kelompok ekperimen dan kelompok kontrol. Tujuannya untuk 

mengetahui nilai perkembangan motorik halus awal anak. 

X = Perlakuan terhadap kelompok eksperimen dengan pemberian 

permaianan tradisional congklak dengan maksud untuk 

mengembangkan perkembangan motorik halus anak. Sementara 

pada kelompok kontrol tidak dilakukan treatment dengan 

menggunakan permainan congklak melainkan mereka belajar 

seperti halnya mewarnai gambar. 

O2 dan O4  = Penilaian akhir pada kedua kelompok yakni kelompok 

eksprimen dan kelompok kontrol untuk mengetahui 

perkembangan motorik halus anak dengan yang diberikan 

treatmen permainan congklak dan yang tidak diberikan 

treatment dengan permainan congklak. 

 

 

 

44 Hasanah Nurul, 2018, Pengaruh Metode Eksperimen terhadap  Pemahaman Siswa 

Tentang Gaya Dapat Mengubah Gerak Suatu Benda, Jurnal PAUD FKIP, Vol. 5 No. 1, h. 131 

E            𝑂1          X             𝑂2

 𝐾           𝑂3                       𝑂4   
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B. Populasi dan Sampel   

1. Populasi 

Populasi adalah jumlah keseluruhan unit analisis yang akan diselidiki 

karakteristik atau ciri-cirinya. Menurut Sugiyono yang dikutip oleh Sulaiman 

Saat, Sitti Mania  menyatakan populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas abjek dan subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang di 

tetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.45  

Populasi yang digunakan  pada penelitian ini  adalah  seluruh anak didik 

kelompok B1 dan B2 yang berjumlah 30 orang di  TK Setyawan Gentungang Kec. 

Bajeng Barat Kab. Gowa. 

Tabel 3.2 Jumlah Peserta didik 

No B1 B2 

1 7 Anak Perempuan 9 Anak Perempuan 

2 8 Anak Laki-laki 6 Anak laki 

Jumlah 30 

2. Sampel 

Sampel penelitian ini adalah semua  kelompok  B yang terdiri dari 

kelompok B1 15 Anak dan B2 15 Anak. semua populasi dijadikan sebagai sampel 

karena peneliti menggunakan teknik sampling jenuh. Teknik sampling jenuh 

merupakan teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi dijadikan 

sebagai sampel.  

 

 

 

 

45 Sulaiman Saat, Sitti Mania, Pengantar  Metodologi Penelitian Panduan  Bagi Peneliti 

Pemula, h. 64-65 
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Tabel 3.3 Jumlah Sampel 

Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol 

Kelompok Eksperimen (B1) Kelompok Kontrol (B2) 

15 anak 15 anak 

 

Jumlah keseluruhan 30  anak 

C. Tehnik Pengumpulan Data 

Penelitian ini di lakukan dengan  menggunakan observasi, dan 

dokumentasi. Sebagai teknik untuk mengetahui pengaruh media congklak 

terhadap perkembangan motorik halus peserta didik di kelompok B di TK 

Setyawan di Gentungang Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa. 

1. Observasi  

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipan 

yakni meneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, sehingga 

data yang di peroleh akan lebih lengkap. 

2. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah tehnik pengumpulan data untuk data yang sudah siap. 

Sudah berlalu atau data sekunder. penelitian ini tinggal mengambil  atau 

menyakin data yang sudah ada yang berhubungan dengan variable penelitian.46 

Pengambilan data secara dokumentasi bisa untuk data dalam bentuk tulisan 

misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan kebijakan. 

Dalam bentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.47 

 

46 Sulaiman Saat, Sitti  Mania, Pengantar  Metodologi  Penelitian  Panduan Bagi  

Peneliti Pemula, h. 97 

47 Sulaiman Saat dan Sitti Mania, Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi 

Peneliti Pemula, h. 97. 
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Peneliti akan mendokumentasikan kegiatan yang dilakukan anak ketika 

melakukan permainan congklak dalam bentuk foto. 

D. Instrumen Penelitian   

Pada penelitian ini digunakan instrument lembar observasi dan 

dokumentasi sebagai instrument untuk mengetahui pengaruh permainan congklak 

terhadap perkembangan motorik halus peserta didik Di TK Setyawan Gentungang 

Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa. 

1. Observasi  

 Observasi dalam penelitian ini adalah observasi terstruktur, yaitu 

observasi yang telah dirancang secara sistematis tentang apa yang akan diamati, 

kapan dan di mana tempatnnya. Jadi, observasi struktur dilakukan apabila peneliti 

tahu dengan pasti tentang variable yang dia amati dan didalamnya pelaksanaannya 

penelti menggunakan instrumen pedoman observasi. Pedoman observasi semacam 

ini dipegang oleh penelti tanpa diketahui oleh oknum peneliti. 

 Observasi dilakukan pada saat peserta didik belum dan sudah di berikan 

perlakuan, peneliti akan mengamati peserta didik untuk mengetahui bagaimana 

perkembangan motorik halus peserta didik sebelum dan sesudah  di beri perlakuan 

terhadap permainan congklak. Pedoman observasi itu berupa apa yang di berikan 

di pre-test di nilai kembali di observasi. 

Adapun pedoman observasi yang digunakan peneliti berdasarkan 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 

Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. peneliti 

menyusun instrumen dan menuangkannya dalam butir-butir indikator 

perkembangan motorik halus anak. 
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2. Pedoman Dokumentasi 

Dalam pengumpulan data, digunakan pedoman atau format dokumentasi  

yang sudah dipersiapkan dalam pengumpulan data. 

E. Teknik Analisis Data   

1. Analisis Deskriptif 

Pengelolaan data hasil penelitian yang digunakan yanitu menggunaakan 

teknik statistik deskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui 

gambaran secara umum. Statistik desriptif adalah statistik yang digunakan untuk 

menganilisi terkumpulkan sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat 

kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi 48 untuk memperoleh 

gambaran umum mengenai rata-rata tingkat perkembangan motorik halus anak 

maka dilakukan perhitungan rata-rata dengan rumus sebagai berikut: 

𝑃 =
∑ 𝑥

𝑁
 𝑑𝑖𝑚𝑎𝑛𝑎 ∶ 𝑃 = 𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 

Ket: 

X= Nilai 

N= Jumlah Data 

 

 

48 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitaf Dan R & D, ( Bandung Alfabeta, 2013 ),  h. 55. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Perkembangan Motorik Halus Halus Peserta Didik di Kelas 

Eksperimen TK Setyawan Gentungang Kecamatan Bajeng Barat 

Kabupaten Gowa. 

Tiap kelompok diberi pretest dimaksudkan agar peneliti mendapatkan 

gambaran awal terkait apakah ada perbedaan kelompok eksperimen B1. Hal ini 

dilakukan agar peneliti bisa mendapatkan penilaian awal mengenai aspek yang 

ingin dikembangkan dalam hal ini perkembangan motorik halus menggunakan 

permainan congklak. Data dikumpulkan dengan cara mengamati secara langsung. 

Skor hasil pretest pada kelompok eksperimen dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel. 4.1 

Nilai Pretest Perkembangan Motorik Halus Anak pada kelompok 

Ekperimen B1 

No Nama Nilai Pretest 

1. SA 11 

2. NL 12 

3. AR 12 

4. Af 12 

5. IA 11 

6. NA 11 

7. RG 12 

8. RI 13 

9. FA 13 

10. DA 12 

11 MM 11 

12 AA 11 

13 AF 12 

14 FA 11 

15 MI 12 
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Jumlah 

176 

 
Rata-Rata 

11,73 

Dari tabel diata dapat dilihat data pretest  menunjukkan bahwa 

perkembangan motorik halus anak pada kelompok eksperimen perlu 

ditingkatkan melihat beberapa anak didik yang memperoleh nilai rendah. 

Anak didik  pada saat melakukan permainan congklak beberapa anak masih 

bingung bagaimana cara memainkannya. 

Berdasarkan data hasil pretest menujukkan skor tertinggi 13 dan ada 

2 anak mendapatkan skor tertinggi, sementra skor terendah 11 dan ada 6 

anak yang mendapatkan skor terendah. Anak yang mendapatkan skor 

tertinggi dapat dikatakan cukup bisa memainkan permaianan congklak 

tersebut sedangkan anak yang mendapatkan nilai terendah masih 

memerlukan bantuan guru atau meniru apa yang dilakukan oleh temannya.  

Tabel 4.2 

Data hasil  Posttest Kelompok eksperimen B1 

No Nama Nilai Posttest 

1. SA 17 

2. NL 18 

3. AR 20 

4. Af 18 

5. IA 17 

6. NA 18 

7. RG 18 

8. RI 18 

9. FA 19 

10. DA 19 

11 MM 20 

12 AA 19 

13 AF 17 

14 FA 16 

15 MI 17 

 Jumlah 271 

 Rata-Rata 18,06 
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Dari tabel diatas menujukkan semua subjek penelitian mengalami 

peningkatan dalam perkembangan motorik halus anak setelah diberikan perlakuan 

menggunakan permainan congklak. Dilihat dari rata-rata posttest yakni 18,06. 

 

2. Perkembangan Motorik Halus Peserta didik di di kelas Kontrol TK 

Setyawan Gentungang Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa 

Berikut skor pretest perkembangan motorik halus anak dikelompok 

kontrol B2 yang menggunakan model mewarnai gambar dilaksanakan 

dengan pengamatan secara langsung: 

    

 

         Tabel. 4.3 

Nilai Pretest Perkembangan Motorik Halus Anak pada kelompok 

kontrol B2 

No Nama Nilai Pretest 

1. SA 9 

2. NL 9 

3. AR 11 

4. Af 9 

5. IA 9 

6. NA 11 

7. RG 11 

8. RI 10 

9. FA 10 

10. DA 9 

11 MM 9 

12 AA 10 

13 AF 10 

14 FA 10 

15 MI 10 

 Jumlah 147 

 Rata-Rata 9,8 

Dari data pretest kelompok kontrol diatas menunjukkan skor 

tertinggi ialah 11 dan terdapat 3 anak yang mendapatkan skor tertinggi, 

sementara skor terendah adalah 9 dan terdapat 6 anak mendapatkan skor 



35 
 

 

terendah. Anak yang mendapatkan skor tertinggi dapat dikatakan cukup 

bisa memainkan permainan congklak tersebut sedangkan anak yang 

mendapatkan nilai terendah masih memerlukan bantuan guru atau meniru 

apa yang dilakukan oleh temannya. 

Perkembangan Motorik Halus menggunakan permainan 

Congklak di Kelompok B TK Setyawan Gentungang Kecamatan 

Bajeng Barat Kabupaten Gowa. Berikut skor hasil posttest pada 

kelompok kontrol B2 yang dilaksanakan dengan cara mengamati secara 

langsung: 

 

Tabel. 4.4  

Nilai Posttest Perkembangan Motorik Halus Anak pada kelompok 

kontrol B2  

No Nama Nilai Posttest 

1 SA 11 

2 NL 12 

3 AR 13 

4 Af 11 

5 IA 12 

6 NA 12 

7 RG 11 

8 RI 12 

9 FA 12 

10 DA 11 

11 MM 13 

12 AA 11 

13 AF 11 

14 FA 10 

15 MI 11 

  Jumlah 173 

  Rata-Rata 11,53 
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Hasil posttest pada kelompok kontrol B2 menujukkan perkembangan 

motorik halus tidak menunjukkan perubahan signifikan dikarenakan pada 

kelompok kontrol tidak dilakukan treatment melainkan anak belajar dengan 

guru seperti halnya mewarnai gambar yang diberikan oleh gurunya. Skor 

tertinggi 13 dan hanya 2 anak yang mendapatkan skor tertinggi sementara 

skor terendah 10 dan terdapat 1 anak mendapatkan skor terendah. Hal ini 

menunjukkan bahwa tidak ada perubahan yang begitu jelas pada kelompok 

kontrol B2 dari Pretest ke Posttest. 

 

3. Perbedaan Perkembangan Motorik Halus Peserta didik di Kelas 

Eksperimen dan di kelas Kontrol TK Setyawan Gentungang Kecamatan 

Bajeng Barat Kabupaten Gowa 

Kelompok kontrol B2 peneliti memberikan pretest pada tanggal 11 

November 2021 yang dilakukan pada kelompok eksperimen, kemudian pada 

tanggal 18 November 2021 peneliti kembali memberikan pretest pada kelompok 

kontrol. 

Hasil data dari skor pretest kemudian akan dibandingkan dengan data 

posttest untuk melihat selisih nilai skor data sebelum diberikan perlakuan 

(Treatment) dan data sesudah diberikan perlakuan (treatment)  dengan tes 

menggunakan permainan congklak untuk melihat perkembangan motorik halus 

anak. Berikut perbandingan Antara nilai pretest dan posttest : 

 Tabel 4.5 

Data hasil Pretest dan Posttest Kelompok eksperimen B1 

No Nama Nilai Pretest Nilai Posttest Hasil Nilai 

Peningkatan 

1. SA 11 17 6 

2. NL 12 18 6 

3. AR 12 20 8 

4. Af 12 18 6 
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5. IA 11 17 6 

6. NA 11 18 7 

7. RG 12 18 6 

8. RI 13 18 5 

9. FA 13 19 6 

10. DA 12 19 7 

11 MM 11 20 9 

12 AA 11 19 8 

13 AF 12 17 5 

14 FA 11 16 5 

15 MI 12 17 5 

 Jumlah 176 271 95 

 Rata-Rata 11,73 18,06 6,33 

Dari tabel diatas menujukkan semua subjek penelitian mengalami 

peningkatan dalam perkembangan motorik halus anak setelah diberikan 

perlakuan menggunakan permainan congklak. Dilihat dari rata-rata pretest 

11,73 sedangkan posttest yakni 18,06 

Berikut skor pretest perkembangan motorik halus anak dikelompok 

kontrol B2 yang menggunakan mewarnai gambar dilaksanakan dengan 

pengamatan secara langsung: 

     Tabel. 4.6 

Nilai Pretest Perkembangan Motorik Halus Anak pada 

kelompok kontrol B2 

No Nama Nilai Pretest 

1. SA 9 

2. NL 9 

3. AR 11 

4. Af 9 

5. IA 9 

6. NA 11 

7. RG 11 

8. RI 10 

9. FA 10 

10. DA 9 

11 MM 9 

12 AA 10 

13 AF 10 

14 FA 10 
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15 MI 10 

 Jumlah 147 

 Rata-Rata 9,8 

Dari data pretest kelompok kontrol diatas menunjukkan skor 

tertinggi ialah 11 dan terdapat 3 anak yang mendapatkan skor tertinggi, 

sementara skor terendah adalah 9 dan terdapat 6 anak mendapatkan skor 

terendah. Anak yang mendapatkan skor tertinggi dapat dikatakan cukup 

bisa memainkan permainan congklak tersebut sedangkan anak yang 

mendapatkan nilai terendah masih memerlukan bantuan guru atau meniru 

apa yang dilakukan oleh temannya. 

Berikut skor hasil posttest pada kelompok kontrol B2 yang 

dilaksanakan dengan cara mengamati secara langsung: 

Tabel. 4.7 

Nilai Posttest Perkembangan Motorik Halus Anak pada kelompok 

kontrol B2  

No Nama Nilai Posttest 

1 SA 11 

2 NL 12 

3 AR 13 

4 Af 11 

5 IA 12 

6 NA 12 

7 RG 11 

8 RI 12 

9 FA 12 

10 DA 11 

11 MM 13 

12 AA 11 

13 AF 11 

14 FA 10 

15 MI 11 

  Jumlah 173 

  Rata-Rata 11,53 
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Hasil posttest pada kelompok kontrol B2 menujukkan perkembangan 

motorik halus tidak menunjukkan perubahan signifikan dikarenakan pada 

kelompok kontrol tidak dilakukan treatment melainkan anak belajar dengan 

guru seperti halnya mewarnai gambar yang diberikan oleh gurunya. Skor 

tertinggi 13 dan hanya 2 anak yang mendapatkan skor tertinggi sementara 

skor terendah 10 dan terdapat 1 anak mendapatkan skor terendah. Hal ini 

menunjukkan bahwa tidak ada perubahan yang begitu jelas pada kelompok 

kontrol B2 dari Pretest ke Posttest. 

4. Ada Pengaruh Permainan Congklak Terhadap Perkembangan Motorik 

Halus Peserta didik TK Setyawan Gentungang Kecamatan Bajeng Barat 

Kabupaten Gowa 

Berdasarkan hasil penelitian Antara kelompok eksperimen dan kontrol 

peneliti melihat dari nilai rata-rata yang diperoleh kelas ekperimen lebih 

tinggi dibanding kelas kontrol jadi dapat dikatakan bahwa ada pengaruh 

pengaruh permaianan congklak terhadap perkembangan motorik  halus 

anak. 

B. Pembahasan 

1. Gambaran Perkembangan Motorik Halus anak di Kelas Eksperimen 

yang Menggunakan Permainan Congklak TK Setyawan Gentungang 

Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada tanggal 11 November  2021 

sampai 11 Desember 2021 di kelompok B TK Setyawan Gentungang Kecamatan 

Bajeng Barat Kabupaten Gowa apakah terdapat pengaruh permainan congklak  

terhadap perkembangan motorik halus atau tidak. Dalam hal ini peneliti 

mengambil sampel kelompok B1 sebagai kelompok eksperimen yang berjumlah 

15 anak dan kelompok B2 sebagai kelompok control yang berjumlah 15 anak. 
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Hasil dari penelitian ini ternyata pengaruh permainan congklak terhadap 

perkembangan motorik halus  anak. Setelah peneliti mengolah data yang telah 

didapatkan di kelompok B TK Setyawan Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten 

Gowa.  

Proses pembelajaran pada kelompok eksprimen menggunakan permainan 

congklak sedangkan di kelompok kontrol hanya memanfaatkan media yang ada di 

sekolah. Saat pretest dan posttest diberikan kepada kelompok eksperimen dan 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol untuk mengukur perkembangan 

kreativitas. 

Hasil penelitian perkembangan motorik halus pada anak usia dini masih 

belum tercapai optimal. Hal ini dapat terlihat dari masih banyaknya anak-anak 

yang belum berkembang memindahkan biji-bijian dengan benar, serta anak-anak 

pun masih belum bisa mengambil biji-bijian ke lubang satu sampai ke lubang 

induk secara teratur. 

Salah satu penyebabnya rendahnya perkembangan motorik halus  pada 

peserta didik adalah pembelajaran yang dilakukan masih berpusat pada guru 

sehingga kurang menarik minat karena media pembelajaran perkembangan 

motorik halus  yang diajarkan kurang menarik minat belajar anak, khususnya 

dalam menggunakan media pembelajaran, serta kurangnya  dukungan dan 

bimbingan secara langsung dari orang tua peserta didik dalam mengembangkan 

motorik halus. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa 

anak yang kemampuannya dalam bermain congklak belum berkembang dengan 

baik. 

2. Perubahan Perkembangan Motorik Halus Peserta didik di Kelas yang 

Menggunakan Model Mewarnai Gambar TK Setyawan  Gentungan 

Kecamatan  Bajeng Barat Kabupaten Gowa  
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Berdasarkan permainan congklak salah satu media pembelajaran berupa 

plastik yang menggunakan 72 biji-bijian congklak yang mampu menjembatangi 

anak dalam bermain congklak. Setelah anak-anak bermain permainan congklak 

anak tidak bosan dan jenuh dalam pembelajaran berhitung   , dengan bermain 

congklak anak-anak dapat menghitung biji-biji congklak anak-anak juga dapat 

menaruh biji-biji congklak satu per satu dalam lubang congklak hal ini dapat 

melatih motorik halus anak. Menurut Tedjasaputra Para guru  dan orang tua 

dapat menerapkan permainan congklak ini terhadap anak usia dini karena 

permainan ini mempunyai beberapa peranan diantaranya adalah untuk melatih 

perkembangan motorik halus dan serta kemampuan berhitung  anak.49 

Dari hasil data pretest-posttest yang sudah dilakukan pada kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol diperoleh hasil yang berbeda, proses 

pembelajaran pada kelompok eksperimen menggunakan permainan congklak 

dengan memperoleh nilai pretest yaitu 11.7, dengan nilai skor posttest kelompok 

kontrol sebanyak 11,53 kemudian pada kelompok kontrol hanya menggunakan 

alat peraga yang ada di sekolah  seperti mewarnai gambar memiliki skor nilai 

pada pretest 7,92 dan nilai rata-rata posttest kelompok eksperimen sebanyak 

18,06 sedangkan nilai rata-rata Posttest kelompok kontrol 11,53. berdasarkan 

nilai hasil tersebut disimpulkan bahwa permainan congklak dapat meningkatkan 

perkembangan motorik halus peserta didik.  

Permainan congklak adalah suatu permainan yang dikenal berbagai nama 

diseluruh Indonesia. Dalam permainan ini, dapat biji yang dig unakan bisa 

berupa cangkak, biji-bijian bisa juga menggunakan batu kecil (krikil). Permainan 

dapat membantu anak untuk perkembangan motorik halus anak, kognitif anak 

 

49  Andrika Muji Lestaria dan Made Ayu Anggreni, “Mengembangkan Kemampuan 

Berhiitung Pada Anak dengan Permainan Tradisional Congklak”, Incrementapedia: Jurnal 

Pendidikan  Anak Usia Dini, 2020,02(01) 36, Volume 02 Nomor 01, Juni 2020 Page 33-36:  h. 2. 
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dan dalam kemampuan berhitung. Dalam permainan congklak ini anak dituntut 

untuk menghitung jumlah biji congklak. Permainan congklak ini memiliki 

beberapa manfaat bagi peserta didik menurut Nurjatmika di antaranya adalah (1) 

membantu perkembangan berpikir anak (berhitung dan membaca) anak antara 

lain mengenal konsep dasar dan kecil, panjang, pendek dan lains sebagainya, (2) 

malatih perkembangan motorik halus, stimulasi diperoleh saat anak menjemput 

biji, meraba, memegang dagan kelima jarinya, dan lain sebagainya. (3) 

mengajarkan anak tentang aturan permainan. Dengan permainan ini, anak bisa 

belajar tentang kepatuhan terhadap aturan main. Orang tua bisa menyakinkannya 

agar bisa menerima kekalahan dan tetap termotivasi untuk bermain sehingga 

menang  dengan jujur, juga perlu proses yang cukup seru, (4) bermain congklak 

tentu saja bisa melatih anak berinteraksi sosial dan meningkatkan kepercayaan  

dirinya, tanpa kehilangan makna kecerian dalam bermain.50 

Permainan congklak memiliki keterbatasan dalam berbagai aspek di 

antaranya cara memainkan, kemenarikan, dan multifungsional dalam kegiatan 

pembelajaran. cara bermain permainan congklak  memang memiliki aturan 

tertentu seperti cara bermain yang bersamaan , arah bermain dan menjatuhkan 

biji congklak terlalu banyak  sehingga menyulitkan anak. Dilihat tampilan 

congklak yang ada tidak praktis, desain polos sehingga tidak menarik bagi anak 

yang secara visual harus lebih berwarna dan  menarik. Secara multifungsional di 

dalam pembelajaran bahwa permainan congklak hanya mengembangkan aspek 

 

50 Riyenil Muthoharoh dan Agus Santoso, “Pengaruh Permainan Congklak Terhadap 

Kemampuan Berhitung Anak Usia Dini 5-6 Tahun di RA Perwanida 04 Sempolan Jember”, Jecie 

(Jounal of Early Childhood and Inclusive Education, Volume 2 Nomor 2, Juli 2019, pp54-63: h. 

56 
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sosial emosional, kognitif, motorik halus dan kasar, moral agama, bahasa dan 

seni.51 

Berdasarkan fisik anak akan menentikan keterampilan anak dalam 

bergerak, secara tidak lansung, pertumbuhan dan perkembangan fisik akan 

mempengaruhi bagaimana anak itu memandang dirinya sendiri dan memandang 

orang lain perkembangan dan fisik memerlukan ketrampilan motoric agar otot-

otot syaraf yang memulai tumbuh dapat befungsi secara maksimal. 

Perkembangan fisik motorik anak usia dini mencakup motorik kasar dan motorik 

halus.52kemampuan motorik halus merupakan gerakan yang dilakukan hanya 

melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu saja dan dilakukan hanya melibatkan 

bagian-bagian tubuh tertentu saja dan dilakukan oleh otot-otot kecil, tidak 

memerlukan tenaga yang besar tetapi membutuhkan koordinasi yang cermat 

seperi koordinasi mata tangan, dan telinga, antara lain: melukis, mengancing 

baju, mewarnai, dan lain-lain. 

3. Ada Perbedaan Perkembangan Motorik Halus di Kelas Eksperimen dan  

di Kelas Kontrol Peserta didik  TK Setyawan Gentungang Kecematan 

Bajeng Barat Kabupaten Gowa  

Dengan demikian  dapat diketahui bahwa setelah anak diberikan 

permainan congklak, perkambangan motorik halusnya dapat berkembang karena 

anak bermain sambil belajar. Sehingga terdapat peningkatan permainan congklak 

terhadap perkembangan motorik halus kelompok B TK Seyawan Kecamatan 

Bajeng Barat Kabupaten Gowa. Permainan congklak peningkatan terhadap 

perkembangan motorik halus anak karena permainan ini membutuhkan koordinasi 

mata dan tangan dengan baik, terliat ketika biji-bijian di pindahkan kelubang satu 

 
51 Ema Roostin, Riska Aprilianti, Pengembangan Permainan Tradisional  Dakuca Untuk 

Menstimulasi 6 Aspek Perkembangan Pada Anak Usia dini, jurnal Golden Age Hamzawadi 

University, Vol.3 No. 1, Juni 2018, h. 13-24s 
52 Syafaruddin, pendidikan Prasekolah (Medan: Perdana Pubishing, 2011), h. 52-53 
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sampai kelubang induk, maka tangan yang harus mengambil biji-bijian congklak 

yang sudah diatur dilubang tersebut. Permainan ini sangat jarang sekali di 

mainkan oleh anak-anak karena perkembangan teknologi yang semakin kian 

pesan, sehingga anak-anak merasa tertarik dalam memainkan permainan congklak 

Jatmika berpendapat bahwa permainan ini memiliki beberapa manfaat bagi 

anak, antara lain: 1)  Mambantu perkembangan berfikir (berhitung dan membaca) 

sebagainya, 2) melatih konsentrasi, 3) merangsang kreativitas, permainan ini  

mengajak anak untuk selalu kreatif lewat berbagai variasi permainan yang 

dilakukan53 berbeda dengan pendapat sebelumnya, Achroni mengatakan 

memanfaat permainan congklak, antara lain: (a) memberikan kegembiraan pada 

anak, (b) melatih kesabaran anak ketika menunggu giliran untuk bermain, (c) 

melatih kemampuan anak menyusun strategi untuk memenangkan permainan, (d) 

mengembangkan kemampuan berhitung anak.54 

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa permainan 

congklak memiliki banyak manfaat bagi anak. Salah satunya meningkatkan 

perkembangan motorik halus, berhitung dan melatuh ketelitian anak. Kemampuan 

anak dalam berikir, berhitung dan berkonsentrasi akan ikut berkembang dengan 

baik. 

Permainan congklak ini memiliki manfaat  yang penting untuk 

perkembangan anak di antaranya adalah aspek moral  keagamaan yaitu pada 

pembentukan karakter jujur anak ketika bermain, anak-anak diajarkan untuk tidak 

berbohong, biasanya ada saja anak berbohong saat membagi biji congklak. Selain 

itu anak dapat membedakan sikap baik dan buruk dilakukan ketika bermain. 

Selain itu, manfaat pada aspek perkembangan kognitif saat bermain congklak juga 

 
53 Yusep Nur Jatmika, Ragam Aktivitas Harian untuk Playgrup (Jakarta: Diva Press, 

2012), h. 73 
54 Keen Achroni, Mengoptimalkan Tumbuh Kembang Anak Melalui  Permainan 

Tradisional ( Jakarta: Javalitera, 2012), h.65 
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berbentuk, mengenal pola pembagian dan mengetahui perbedaan antara yang 

sedikit dengan yang lebih banyak.55Dengan memberikan permainan congklak 

kepada anak, tidak hanya menyenagkan namun memperkenalkan permainan yang 

mengandung nilai budaya atau kebiasaan-kebiasaan yang bisanya dilakukan 

leluhur. Karakter jujur juga dapat berpengaruh saat anak bermain permainan 

congklak, yaitu anak dapat belajar untuk tidak berbohong dengan memasukkan 1 

biji congklak ke setiap lubang dan apabila biji congklak tepat pada lubang yang 

kosong maka anak mau bergiliran main dengan temannya. Selain itu juga anak 

bermain sesuai dengan aturan yang dilakukan dengan cara yang disepakati seperti 

melakukan suit, anak tidak mencuri biji congklak temannsya serta anak senang 

bermain dengan temannyadan dappat mengandalikan perasaannya ketika menang 

dan kalah, yaitu tidak membanggakan diri dan mengejek teman ketika menang 

serta tidak menyerah bermain ketika kalah.56 

Menurut Mulyani alat yang dibutuhkan dalam permainan congklak yaitu: 

“papan congklak atau dakon dan biji congklak seperti batu, kelereng dan 

sebagainya”.57 

Adapun cara bermainnya menurut Mulyani, yaitu: 

a. Isi setiap lubang 7 biji yang biasanya terbuat dari kerang atau batu, tetapi 

“lubang induk” tetap dikosongkan. 

b. Setelah setiap lubang terisi, kecuali lubang induk, kemudian tentukan siapa 

yang akan memilih salah satu lubang. 

c. Kemudian sebarkan biji yang ada dilubang tersebut ke setiap lubang liannya 

searah jarum jam. Masing-masing diisi dengan 1 biji,  jika biji yang terakhir 

 

55 Hardiyanti Pratiwi, Pengembangan Anak Melalui Permainan Tradisional, h. 64-65 

56 Ulan Dwi Desari, Pengaruh Permainan Tradisional Congklak Terhadap Kecerdasan 

Logika Matematika Dan karakter Jujur Anak di Paud Selva Buana Kota Bengkulu,2018: h.9 
57 Novi Mulyani, Super Asyik Permainan Tradisional Anak Indonesia ( Jogjakarta: Diva 

Press, 2016), h.67 
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jatuh di lubang yanga ada bijinya maka biji yang ada di lubang tersebut diambil 

lagi. Kemudian teruskan permainan dengan mengisi kembali lubang 

selanjutnya dengan biji ke lubang induk kita setiap melewati sedangkan lubang 

induk tidak perluh diisi. 

d. Bila biji terakhir ternyata masuk ke dalam lubang induk kita, berarti kita bias 

memilih lubang lainnya untuk memulai lagi, tetapi jika saat berakhir pada salah 

satu lubang yang kosong, berarti untuk lawan kita sementara permainan kita  

usai dan menunggu giliran selanjutnya. 

e. Lubang tempat biji terakhir itu ada di salah satu  lubang yang ada baris kita, 

maka biji yang ada si sebrang lubang tersebut beserta satu biji terkhir yang ada 

di lubang kosong akan menjadi milik kita dan dimasukkan ke dalam lubang 

induk kita. 

f. Setelah semua baris kosong maka permainan dimulai lagi dengan mengisi 7 

lubang milik kita masing-masing 7 biji dari biji yang ada di lubang induk kita. 

Dimulai dari lubang yang terdekat dengan lubang induk. Bila tidak mencukupi, 

maka lubang yang lainnya dibiarkan kosong dan selama permainan tidak boleh 

diambil siapa yang cepat memdapatkan biji tersebut akan menjadi miliknya 

secara otomatis. 

Menurut Berlyne menyatakan bahwa permainan suatu yang mengasyikan 

dan memuaskan Karen permainan itu memuaska dorongan penjalajah kita. 

Dorongan ini meliputi keinginan dan hasrat akan menjadi informasi tentang suatu 

yag baru atau yang tidak biasa. Permainan adalah suatu alat bagi anak-anak untuk 

menjelajah dan menjacari inormasi baru secara aman, sesuatu yang mungkin 

mereka tidak lakukan bila tidak ada suatu permainan.58 Banyak hikma yang 

 
58 Riyenil Muthoharoh, Agus Santoso, Pengaruh Permainan Congklak Terhadap 

Kemampuan Barhitung Anak Usia 5-6 Tahun di RA Perwanida 04 Sempolan Jember, Volume, 

Nomor 2, Juli 2019, pp.54-63, h. 55 
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diambil dari permainan congklak kepada anak terutama bagi pembentukan sikap 

mental dari nilai-nilai kepribadian anak, misalnya: 1) dapat memainkan sebuah 

permainan, anak belajar menyadari keteraturan, peraturan, dan berlatih 

menjalankan komitmen yang dibangun dalam bermain congklak. 2) anak belajar 

menyelesaikan maslah dari kesulitan terendah dari kesulitan, 3) anak berlatih 

bersabar menunggu giliran, setelah temannya menyelesaikan permainannya, 4) 

anak berlatih bersaing dan membentuk motivasi dan harapan bahwa dikemudian 

hari aka nada peluang untuk menang dalam permainan congklak, 5) anak sejak 

dini belajar menghadapi resiko kekalahan yang dihadapi dari permainan congklak. 

Bermain adalah dunia yang sangat berkesan untuk anak melalui permainan 

congklak anak dapat menunjukka berbagai potensi, kemampuan dan bakat-bakat 

sehingga aspek-aspek perkembangan anak usia dini dapat berkembang dengan 

baik. Bermain membantu anak menambah pengetahuan dan mengenal lingkungan 

kehidupan dengan baik. Berawal dari mengenal nama-nama benda yang ada 

disekitarnya, mengetahui siat-siat dari benda tersebut. 

4. Ada Pengaruh Permainan Congklak Terhadap Perkembangan Motorik 

Halus di Kelas Eksperimen  TK Setyawan Gentungang Kecematan 

Bajeng Barat Kabupaten Gowa. 

Berdasarkan hasil penelitian Antara kelompok eksperimen dan kontrol 

peneliti melihat dari nilai rata-rata yang diperoleh kelas ekperimen lebih 

tinggi dibanding kelas kontrol jadi dapat dikatakan bahwa ada pengaruh 

pengaruh permaianan congklak terhadap perkembangan motorik halus anak.   
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

     Berdasarkan hasil penelitian skripsi dengan judul “Pengaruh Permainan 

Congklak Terhadap Perkembangan Motorik Halus Kelompok B TK Setyawan 

Gentungang Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa , dapat ditarik 

kesimpulan bahwa :  

1. Gambaran perkembangan motorik halus peserta didik di kelas eksperimen 

yang menggunakan permainan congklak TK Setyawan Gentungang 

Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa skor nilai terendah 11 yaitu  

sedangkan nilai tertinggi sebesar nilai 13  dengan skor nilai rata-rata 

11,73. 

2. Perkembangan motorik halus peserta didik di kelas kontrol yang 

menggunakan model mewarnai gambar TK Setyawan  Gentungan 

Kecamatan  Bajeng Barat Kabupaten Gowa ditunjukkan dengan hasil 

pretest nilai tertinggi adalah 13 dan nilai tertinggi posttest adalah 20. Nilai 

terendah pretest adalah 11  sedangkan nilai terendah posttest adalah 19. 

Nilai rata-rata kelas eksperimen pretest 11,73 dan rata-rata posttest 18,06,  

sedangkan kelas kontrol Nilai terendah pretest 16 sedangka nilai tertinggi 

posttest 20. Dari hasil analisis data menunjukkan bahwa hasil posttest 

lebih tinggi dari hasil pretest walaupun hasil keduanya tidak terlalu jauh 

beda. 

3. Ada perbedaan perkembangan motorik halus di kelas eksperimen dan  di 

kelas kontrol peserta TK Setyawan Gentungang Kecematan Bajeng Barat 

Kabupaten Gowa  dibuktikan dari  Nilai rata-rata kelas eksperimen pretest 

11,73 dan rata-rata posttest 18,06  sedangkan kelas kontrol Nilai terendah 

pretest 9,8 posttest 11,53 dan telah dilakukan uji signifikansi 
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menggunakan analisis deskriptif yang di bantu SPSS 24  (.005) ≤  0,05  

maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

4. Ada pengaruh permainan congklak terhadap perkembangan motorik halus 

peserta didik di eksperimen TK Setyawan Gentungang Kecematan Bajeng 

Barat Kabupaten Gowa, dari hasil penelitian diatas bahwa pada kelas 

eksperimen nilai rata-ratanya lebih tinggi dibanding kelas kontrol sehingga 

peneliti menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh perkembangan motorik 

halus peserta didik di kelas eksperimen yang menggunakan permainan 

congklak TK Setyawan Gentungang Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten 

Gowa. 

B. Implikasi Penelitian 

         Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti 

mengajukan saran sebagai berikut: 

1. Bagi anak, di harapkan agar perkembangan motorik halusnya dapat 

berkembang 

2. Bagi guru, guru lebih kreatif dalam menciptakan media 

pembelajaran. Sebaiknya, guru lebih memanfaatkan media pada 

proses pembelajaran khususnya permainan congklak   

3. Kepada peneliti selanjutnya supaya bisa jadikan referensi dalam 

melakukan penelitian selanjutnya. 
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