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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Di zaman modern ini pendidikan anak usia dini mulai diperhatikan 

pemerintah. Pendidikan anak usia dini atau PAUD merupakan pendidikan 

yang ditujukan untuk anak dari lahir hingga usia 6 tahun. Pendidikan anak 

usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak 

sejak lahir sampai berusia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian 

rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan 

jasmani dan rohani, agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki proses 

kehidupan lebih lanjut (Sulistyowati, 2009). Anak usia dini merupakan 

masa yang penting atau sering disebut usia emas (golden age), masa ini 

merupakan masa yang sangat berpotensi untuk melatih dan 

mengembangkan berbagai aspek perkembangan yang dimiliki anak, salah 

satunya pengembangan motorik kasar pada anak usia 5-6 tahun (Andriani, 

2012). 

Gallahue, (1989) dalam Samsudin, (2008) menyebutkan bahwa 

Perkembangan motorik diartikan sebagai perkembangan dari berbagai 

unsur kematangan pengendalian gerak tubuh dan otak sebagai pusat gerak. 

Motorik adalah suatu dasar biologi atau mekanika yang menyebabkan 

terjadinya suatu gerak atau kata lainnya (movement). Perkembangan fisik 

dibagi menjadi dua aspek, yaitu motorik kasar dan motorik halus, motorik 

kasar adalah merupakan keterampilan gerak yang menggunakan otot-otot 

motorik yang membutuhkan tenaga besar, aktivitas dari motorik kasar 
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contohnya, berjalan, berlari, dan mampu mengatur keseimbangan 

tubuh (Balasubramanian, 2013), Sedangkan motorik halus adalah gerakan 

yang melibatkan otot-otot halus seperti menulis, menggunting, memegang 

alat makan, dan lain-lainnya (Ali, 2017). 

Anak berusia 5-6 tahun adalah dimana anak-anak akan mulai 

meningkatkan rasa ingin tahu mereka lebih dalam, diusia ini anak-anak 

akan melakukan banyak hal kegiatan salah satunya dengan perkembangan 

tumbuh kembang mereka. Anak usia 5-6 tahun seharusnya sudah bisa 

melakukan kegiatan sehari-harinya dengan mandiri, contohnya naik turun 

tangga dengan kaki bergantian, berlari, jinjit, melompat, dan dapat 

mengontrol keseimbangannya dengan baik (Kamarul, 2010).  

Perkembangan teknologi yang semakin pesat menyebabkan pola 

gaya hidup dan kebiasaan yang ada di masyarakat berubah drastis  

termasuk pada anak-anak. Dewasa ini anak-anak lebih condong banyak 

melakukan aktivitas seperti menonton televisi atau bermain games  

daripada melakukan kegiatan fisik dengan orang tua maupun teman 

sebayanya. Salah satu hasil penelitian Indonesia’s Hottest Insight, (2013) 

didapatkan bahwa sekitar 85% anak-anak memiliki kebiasaan memotret 

dengan telepon genggam dan 51% anak meminta hadiah smartphone atau 

gadget canggih saat naik kelas. Empat dari sepuluh orang tua di Indonesia 

merasakan bahwa anak-anaknya lebih memilih bermain gadget 

dibandingkan berinteraksi dengan lingkunganya sendiri. Berubahnya 

kebiasaan bermain anak zaman ini mengakibatkan berkurangnya aktivitas 
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fisik sehingga mempengaruhi keseimbangan terhadap anak pada saat 

melakukan aktivitas (Wulandari, 2015). 

Ketika anak melakukan aktivitas fisik yang kurang, maka  akan 

mempengaruhi kondisi fisik anak itu sendiri. Keseimbangan merupakan 

kemampuan untuk dapat mempertahankan keseimbangan tubuh ketika 

berada di berbagai posisi, (Permana, 2013). Untuk mengetahui 

perkembangan motorik perlu dilakukan pemeriksaan keseimbangan. Ada 

dua jenis tipe keseimbangan yaitu statis atau diam dan dinamis bergerak. 

Statis adalah kemampuan untuk mempertahankan posisi dan sikap tetap 

ditempat, biasanya ruang geraknya sangatlah minim contohnya berdiri 

diatas balok atau berdiri di alas yang sempit atau berdiri di atas papan 

keseimbangan dengan satu kaki dan mata tertutup. Sedangkan 

keseimbangan dinamis adalah suatu kegiatan dengan posisi tubuh 

mengontrol agar tetap seimbang pada saat melakukan pergerakan 

contohnya pada saat melakukan kegiatan mengayuh sepeda (Kahar, 2019). 

Pada tahun 2011 United Nations Children’s Fund (UNICEF) 

mengeluarkan informasi tentang tingginya angka kejadian gangguan 

pertumbuhan dan perkembangan anak usia balita khususnya dengan 

adanya gangguan perkembangan motorik pada anak. Didapatkan hasil 

prevalensi 27,5 % atau 3 juta anak mengalami gangguan pertumbuhan. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dalam kurung waktu 4 tahun 

dengan jumlah anak 561.151 anak mengalami gangguan keseimbangan 

baik perifer maupun central dengan prevalensi 22% mengalami keluhan 
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yang berkaitan dengan keseimbangan (Zaidah, 2019), dan Menurut 

zuhriyah, (2016) sekitar kurang dari 80% anak-anak memiliki gangguan 

perkembangan salah satunya pada sistem keseimbangan tubuh. 

Keseimbangan dinamis pada anak usia 5-6 tahun sangat perlu untuk 

ditingkatkan, sehingga penguasaan terhadap gerak motorik kasar akan 

tercapai dan menghasilkan keseimbangan yang optimal. Perkembangan 

gerak anak akan jauh lebih baik jika anak mulai dari sejak dini diberi 

kesempatan cukup besar untuk melibatkan aktivitas fisik dalam bentuk 

gerakan-gerakan yang melibatkan seluruh bagian anggota tubuh, seperti 

berdiri dengan satu kaki dalam jangka waktu 5 detik, dan beridiri di atas 

papan yang berukuran 4 inci, namun pada saat tutup mata anak mengalami 

kesulitan keseimbangan (Wulandari, 2018).  

Permainan egrang modifikasi adalah permainan yang menggunakan 

batok kelapa yang telah dibagi menjadi dua bagian, kemudian pada bagian 

atas tengah batok kelapa diberi lubang untuk mengaitkan tali, dan bagian 

bawahnya diberi papan atau triplek agar tidak mudah pecah. Untuk 

menarik perhatian anak-anak pada saat bermain egrang, batok kelapa yang 

digunakan diberi warna dan gambar agar terlihat unik. Selanjutnya anak 

berdiri di atas batok kelapa sambil memegang tali dan kemudian berjalan 

kedepan dengan mengangkat tali bersamaan dengan mengangkat kaki. 

Selama pada saat berjalan kaki tidak bisa menyentuh tanah, permainan 

egrang ini dapat melatih keseimbangan dan ketekunan, (Artha, 2019). 
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Pada penelitian sebelumnya telah dilakukan berbagai macam terapi 

dengan menggunakan permainan egrang yang memberikan dampak positif 

terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak dini. Riyanto, (2017) 

menyebutkan perbandingan pengaruh latihan egrang dengan gobag sodor 

terhadap keseimbangan tubuh pada siswa SDN 1 Payungagung Kabupaten 

Ciamis. 

Dari observasi sekolah Taman Kanak-kanak Cahaya Bunda 

memiliki jumlah murid sebanyak 32 anak, dan menurut Kepala sekolah 

TK Cahaya Bunda murid di sekolah ini sering mengalami jatuh pada saat 

bermain di lapangan, hal ini membuat pihak sekolah dan orang tua 

khawatir dengan pertumbuhan anak didiknya. Bukan hanya pada saat 

bermain bahkan pada saat senam pagi yang dilakukan setiap hari jumat 

dari pengawasan setiap guru masih banyak murid yang dilihat kurang bisa 

mengontrol keseimbangan pada saat senam berlangsung, hal ini menjadi 

permasalahan bagi anak-anak TK Cahaya Bunda di kecamatan Dau 

kabupaten Malang.  

Berdasarkan fenomena di atas maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang pengembangan modifikasi permainan 

tradisional egrang batok kelapa untuk meningkatkan keseimbangan 

dinamis anak usia 5 – 6 tahun. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang 

ada maka, apakah ada pengaruh permainan egrang tempurung kelapa 
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terhadap perkembangan dan  peningkatan keseimbangan dinamis anak usia 

5 - 6 tahun ? 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum  

Untuk mengetahui distribusi perubahan pengembangan keseimbangan 

anak setelah diberikan permainan 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi nilai keseimbangan anak usia 5 – 6 tahun 

sebelum dan sesudah diberikan permainan egrang di TK Cahaya 

Bunda Kota Malang. 

b. Menganalisis pengaruh pemberian permainan egrang untuk 

meningkatkan keseimbangan anak usia 5 – 6 tahun di TK Cahaya 

Bunda Kota Malang. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan baru diantaranya : 

1. Manfaat Teoritis : 

Sebagai tambahan ilmu dan edukasi untuk proses pertumbuhan 

yang baik terhadap anak sekolah khususnya di Kota Malang. 

2. Manfaat Praktisi : 

a. Bagi Peneliti  

1) Dapat mengembangkan ilmu fisioterapi khususnya tentang 

pediatri. 
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2) Dapat mengaplikasikan ilmu fisioterapi pediatri terhadap anak 

anak dini. 

3) Menambah wawasan baru tentang fisioterapi pediatri dan 

menambah pengalaman dalam mengaplikasikan ilmu 

fisioterapi. 

b. Bagi institusi 

1) Dapat memberikan masukan ke sekolah sebagai acuan belajar 

baru. 

2) Meningkatkan kualitas pendidikan taman kanak-kanak (TK). 

c. Bagi anak didik 

1) Meghilangkan kejenuhan bagi para murid pada saat disekolah. 

2) Memberikan suasana yang ceria pada saat disela pembelajaran. 

3) Dapat memberikan latihan agar anak jauh lebih aktif lagi dari 

yang sebelumnya. 

d. Bagi masyarakat 

Pengetahuan baru untuk masyarakat agar lebih sering bermain 

sambil belajar dirumah dengan media egrang. 

E. Keaslian Penelitian 

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian 

No Nama 

peneliti 

dan 

tahun 

penelitia

n 

Judul 

penelitian 

Instrumen 

penelitian 

Hasil Perbedaan 

dengan 

penelitian 

yang 

dilakaukan  

1.  Pulung 

Riyanto, 

Perbandingan 

pengaruh 

Pada penelitian 

ini 

Pada 

permainan 

Perbedaan 

kedua 
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(2017) latihan egrang 

dengan gobag 

sodor terhadap 

keseimbangan 

tubuh pada 

siswa SDN 1 

Payungagung 

Kabupaten 

Ciamis.  

menggunakan 

alat ukur srok 

stand test. 

Dengan desain 

penelitian 

eksperimen 

menggunakan 

pretest-posttest 

control group 

design 

egrang batok 

kelapa 

didapatkan 

hasil yang 

signifikan 

terhadap 

keseimbangan 

tubuh 

sedangkan 

latihan gobag 

sodor tidak 

terdapat 

pengaruh yang 

signifikan. 

penelitian ini 

adalah pada 

instrument 

dimana 

penelitian 

sebelumnya 

menggunakan 

strok tand test 

dan penelitian 

saya 

menggunakan 

sixteen 

balance test , 

teknik 

sampling, dan 

tempat 

penelitiannya. 

2.  Vicky 

Agus 

Saputri, 

(2016) 

Upaya 

meningkatkan 

motorik kasar 

anak melalui 

metode 

permainan 

tradisonal 

egrang batok 

kelapa pada 

kelompok B di 

RA Taqwal 

Ilah Semarang 

Metode 

penelitian ini 

menggukan 

Instrumen 

dalam 

penelitian ini 

tindakan kelas 

berupa lembar 

observasi 

berupa 

lembaran 

pertanyaan, 

dan 

dokumentasi 

Penelitian di 

didapatkan 

hasil bahwa 

permainan 

tradisonal 

egrang batok 

kelapa dapat 

meningkatkan 

keseimbangan 

anak pada 

kelompok B di 

RA Taqwal 

Iilah 

Semarang.  

Perbedaan 

penelitian ini 

dengan 

penelitian 

sebelumnya 

adalah jenis 

metode 

penelitian dan 

populasi. 

3.  Rahma 

Ulhi 

Artha, 

(2019) 

Peningkatan 

kemampuan 

motorik kasar 

melalui 

permainan 

egrang 

modiikasi 

pada anak 

kelompok A di 

TK Griya 

Taruna 

Jombang 

Instrumen 

dalam 

penelitian ini 

dalah 

menggunakan 

pendekatan 

kelas 

diantaranya : 

lembar 

observasi 

aktivitas anak, 

lembar 

Ada pengaruh 

positif yang 

signifikan dari 

penggunaan 

permainan 

egrang 

terhadap anak 

usia 4-5 tahun. 

Perbedaan 

kedua 

penelitian ini 

terletak pada 

variabel 

dependen dan 

instrumen 

penelitiannya.  
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observasi 

aktivitas guru, 

lembar 

observasi 

kemampuan 

berjalan, 

dengan jarak 2 

meter.  

4.  Iyan 

Nurdiyan 

Haris, 

(2017) 

Pengaruh 

Latihan 

egrang dan 

gobag sodor 

terhadap 

keseimbangan 

tubuh pada 

siswa SDN 1 

Subang 

Pada penelitian 

ini 

menggunakan 

instrumen 

strok stand 

test. 

Dari hasil 

akhir 

penelitian ini 

didapatkan ada 

pengaruh 

peningkatan 

keseimbangan 

pada 

permainan 

egrang 

sedangkan 

pada 

permainan 

gobag sodor 

tidak terdapat 

penguruh yang 

signiikan. 

Perbedaan 

penelitian 

sebelumnya 

terdapat di 

instrumen, 

lokasi 

penelitian dan 

dosis pada 

penelitian ini. 

5.  Kendal 

Malik, 

(2019) 

Perbedaan 

nilai value dan 

makna 

meaning  

budaya 

permainan 

egrang di 

empat Negara 

Model 

rancangan 

penelitian ini 

melalui 

metode 

kualitatif 

dengan 

pendekatan 

etnografi  

Berdasarkan 

analisa dari 

keempat 

Negara pada 

permainan 

tradisonal 

egrang 

didapatkan 

kesimpulan 

bahwa 

permainan 

tradisonal 

memiliki latar 

belakang nilai 

budaya, 

sejarah dan 

makna disetiap 

Negara.  

Perbedaan 

dari kedua 

penelitian ini 

adalah pada 

metode 

penelitiannya 

dan populasi.  
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6.  Anita 

Faradilla 

Rahim, 

(2015) 

Pengaruh 

permainan 

tradisional 

egrang 

tempurung 

kelapa 

terhadap 

keseimbangan 

anak usia dini 

4-6 tahun 

Pada penelitian 

ini 

menggunakan 

alat ukur 

balance beam 

dengan 

menggunakan 

satuan detik 

Didapatkan 

hasil dari 

penelitian 

adanya 

peningkatan 

kekuatan otot 

sehingga 

menghasilkan 

keseimbangan 

yang 

meningakat 

Perbedaan 

dari penelitian 

ini dan 

sebelumnya 

adalah 

populasi dan 

sampelnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


