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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Permainan Lompat Tali  Untuk Anak  

1. Pengertian bermain untuk anak  

Menurut seafeldt dan barbour, aktifitas bermain merupakan sesuatu 

kegiatan yang spontan pada anak yang menghubungkannya dengan kegiatan 

orang dewasa dan lingkungan termasuk didalam imajinasi, penampilan anak 

dengan menggunakan seluruh perasaan, tangan, atau seluruh badan. Bermain 

menurut  Hurlock adalah setiap kegiatan yang dilakukan untuk kesenangan 

yang ditimbulkannya, tanpa mempertimbangkan hasil akhir. Dengan kata 

lain, bermain dilakukan secara suka rela tanpa adanya paksaan dari orang 

lain.  

Gallahue mengatakan bahwa bermain merupakan kebutuhan anak yang 

paling mendasar saat anak berinteraksi dunia sekitarnya. Bermain menjadi 

suatu aktifitas yang langsung dan spontan dilakukan seorang anak bersama 

orang lain atau dengan menggunakan benda – benda sekitarnya dengan 

senang, sukarela dan imajinatif, serta dengan menggunakan perasaannya, 

tangannya, atau seluruh anggota tubuhnya.
1
 

Selanjutnya, Dockett dan Fleer berbedapat bahwa bermain merupakan 

kebutuhan bagi anak, karena melalui bermain anak akan memperoleh 

pengetahuan yang dapat mengembangkan kemampuan dirinya. Bermain 

                                                           
1
 Novi  Mulyani, Super Asyik  Permainan  Tradisional  Anak  Indonesia, (Jogyakarta : 

Diva Press,  2016), hlm. 24. 
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merupakan suatu aktifitas yang khas dan sangat berbeda dengan aktifitas lain 

seperti belajar dan bekerja yang selalu dilakukan dalam rangka mencapai 

suatu hasil akhir.
2
 

Bagi anak, bermain adalah suatu kegiatan yang serius, tetapi 

mengasykkan. Melalui aktifitas bermain, berbagai pekerjaannya terwujud. 

Bermain adalah aktifitas sendiri yang dipilih oleh anak, karena 

menyenangkan bukan karena akan memperoleh hadiah atas pujian.  Bermain 

adalah salah satu alat utama yang menjadi latihan untuk pertumbuhannya. 
3
 

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa bermain memungkinkan anak  

bergerak secara bebas sehingga mampu mengembangkan kemapuan 

motoriknya.
4
 Dengan memahami arti bermain bagi anak, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa bermain adalah suatu kebutuhan bagi anak yang harus 

terpenuhi. 

2. Fungsi bermain untuk anak 

Hartley, Frank, goldensen, menyebutkan delapan fungsi bermain bagi 

anak, yaitu sebagai berikut : 

a) Menirukan sesuatu yang dilakukan oleh orang dewasa. Contohnya 

meniru ibu memasak, dokter mengobati orang sakit, ibu berbelanja 

kepasar, ayah memperbaiki montor yang rusak, dan sebagainnya. 

                                                           
2
 Yuliani Nurani Sujiono, Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini, (Jakarta barat : PT 

Indeks Permata Puri Media, 2009), hlm.144. 
3
 Conny Semiawan, Belajar Dan Pembelajaran Prasekolah Dan Sekolah Dasar, 

(Indonesia : PT macanan jaya cemerlang, 2008), hlm.20. 
4
 Dwi Yulianti, Bermain Sambil Belajar Sains di Taman Kanak – Kanak, (Indonesia : PT 

Indeks, 2010), hlm.27. 



17 
 

b) Untuk melakukan berbagai peran yang ada di dalam kehidupan nyata, 

seperti guru mengajar dikelas, sopir mengendarai bus atau truk, petani 

sedang mencangkul di sawah, dan lainnya. 

c) Untuk mencerminkan hubungan dalam keluarga dan pengalaman hidup 

yang nyata. Misalnya, ibu memandikan adik, ayah membaca koran, 

kakak mengerjakan tugas sekolah, kakak mendengarkan radio, dan 

sebagainnya. 

d) Untuk menyalurkan perasaan yang kuat seperti memukul – mukul 

kelereng, menepuk – menepuk air, dan lainnya. 

e) Untuk melepaskan dorongan – dorongan yang tidak dapat dterima, 

seperti berperan sebagai pencuri, menjadi anak nakal pelanggaran lalu 

lintas, dan sebagainnya.  

f) Untuk kilas balik peran – peran yang yang biasanya dilakukan, seperti 

mandi, sarapan pagi naik angkutan kota, dan lainnya. 

g) Mencerminkan pertumbuhan, seperti pertumbuhan kaki yang lebih kuat, 

bertambah tinggi tubuhnya, dapat semakin berlari cepat. 

h) Untuk memecahkan masalah dan mencoba berbagai penyelesaian 

masalah, seperti menghias ruangan, menyiapkan makanan, dan 

sebagainya.
5
 

Sementara itu, menurut Hetherington dan Parke bermain juga berfungsi 

untuk mempermuda perkembangan kognitif anak. Dengan bermain, akan 

memungkinkan anak untuk meneliti lingkungan sekitarnya, mempelajari 

                                                           
5
 Novi  Mulyani, Super Asyik  Permainan  Tradisional  Anak  Indonesia, (Jogyakarta : 

Diva Press,  2016), hlm. 24. 
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segala sesuatu, dan memecahkan masalah yang dihadapinya. Selain itu, 

bermain juga meningkatkan perkembangan sosial anak. Dengan menampilkan 

berbagai macam peran, anak berusaha untuk memahami peran orang lain dan 

menghayati peran yang akan diambilnya setelah ia dewasa. 

Hal yang sama yang dijelaskan oleh Parten yang memandang bahwa 

kegiatan bermain sebagai sarana sosial anak. Melalui bermain, diharapkan 

dapat memberikan kesempatan kepada anak dalam bereksplorasi, 

menemukan, mengekspresikan, berkreasi, dan belajar secara menyenangkan. 

Selain itu, kegiatan bermain juga dapat membantu anak mengenal tentang 

dirinya, dengan siapa ia hidup, dan lingkungan sekitarnya.
6
 

3. Manfaat bermain untuk anak  

a. Bermain merupakan sarana mencurahkan potensi. 

b. Ketika bermain, secara langsung atau tidak anak – anak dapat 

mengungkapkan masalah atau merefleksikan suasana emosional kepada 

seluruh anggota kelarga sehingga anak – anak terbuka dan mudah di 

pahami.  

c. Bagi anak yang menenderita gangguan psikologis atau bermasalah, 

bermain merupakan salah satu obat menyembuh  penyakit tersebut. 

Bermainpun dapat dapat memberikan bekal dan persiapan kepada anak – 

anak agar jika besar nanti mereka siap memikul tanggung jawab.
7
 

 

                                                           
6
 Ibid…hal 29. 

7
 Mursid, belajar  dan pembelajaran PAUD, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015). 

hlm.29. 
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4. Karakteristik bermain untuk anak  

Jeffree, McConkey dan Hewson berpendapat bahwa terdapat enam 

karakteristik kegiatan bermain pada anak yang perlu dipahami oleh 

stimulator, yaitu : 

a. Bermain muncul dalam diri anak. 

Keinginan bermain harus muncul dalam diri anak, sehingga anak dapat 

menikmati dan bermain sesuei dengan caranya sendiri. Itu artinya 

bermain dilakukan dengan kesukarelaan, bukan paksaan. 

b. Bermain harus bebas dari aturan yang mengikat, kegiatan untuk 

dinikmati. 

Bermain pada anak usia dini harus bebas dari aturan yang mengikat, 

karena anak usia dini memiliki cara bermainnya sendiri. Untuk itulah 

bermain untuk anak selalu menyenangkan, mengasyikkan, dan 

mengairahkan. 

c. Bermain adalah aktifitas nyata atau sesunguhya. 

Dalam bermain anak melakukan aktifitas nyata, misalnya pada saat anak 

bermain dengan air, anak melakukan dengan aktifitas air dan mengenal 

air dari bermainnya.  

d. Bermain harus difokuskann pada proses dari pada hasil. 

Dalam bermain anak harus difokuskan pada proses, bukan hasil yang 

diciptakan oleh anak. Dalam bermain anak mengenal dan mengetahui apa 

yang ia mainkan dan mendapatkan ketrampilan baru, mengembangkan 



20 
 

ketrampilan anak dan anak memperoleh pengetahuan dari apa yang ia 

mainkan.  

e. Bermain harus didominasi oleh pemain. 

Dalam bermain harus didominasi oleh pemain, yaitu anak itu sendiri 

tidak mendominasi oleh orang dewasa, karena jika bermain didominasi 

oleh orang dewasa maka anak tidak akan mendapatkan makna apapun 

dari bermainnya. 

f. Bermain harus melibatkan  peran aktif dari pemain.
8
 

5. Tahap dan perkembangan bermain untuk anak 

Dalam bermain, anak belajar untuk berinteraksi dengan lingkungan dan 

orang yang ada disekitarnya. Dari interaksi dengan lingkungan dan orang 

disekitarnya maka kemampuan sosialisasi anak pun menjadi berkembang. 

Pada usia dua hingga lima tahun, anak memiliki perkembangan bermain 

dengan teman bermainnya. Berikut ini enam tahapan perkembangan bermain 

pada anak menurut Parten dan Rogers dalam Dockett dan Fleer  

a. Unoccupied atau tidak menetap. 

Anak hanya melihat anak lain bermain, tetapi tidak ikut bermain. Anak 

pada tahap ini hanya mengamati sekeliling dan berjalan – jalan, tetapi 

tidak terjadi interaksi dengan anak yang bermain. 

b. Onlooker atau penonton/pengamat. 

Pada tahap ini anak belum mau terlibat untuk bermain, tetapi anak sudah 

mulai bertanya dan lebih mendekat pada anak yang sedang bermain dan 

                                                           
8
 Yuliani Nurani Sujiono, konsep dasar pendidikan anak usia dini, (Jakarta barat : PT 

Indeks Permata Puri Media, 2009), hlm.146. 
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anak sudah mulai muncul ketertarikan untuk bermain. Setelah mengamati 

anak biasanya dapat mengubah caranya bermain. 

c. Solitary independent play atau bermain sendiri. 

Tahap ini anak sudah mulai bermain, tetapi bermain sendiri dengan 

mainannya, terkadang anak berbicara temanya yang sedang bermain, 

tetapi tidak terlihat dengan permainan anak lain. 

d. Parallel activity atau kegiatan paralel. 

Anak sudah bermain dengan anak lainnya tetapi belum terjadi interaksi 

dengan anak lainnya dan anak cenderung menggunakan alat yang ada 

didekat anak yang lain. Pada tahap ini, anak juga tidak mempengaruhi 

anak lain dalam bermain dengan permainnya. Anak masih senang 

memanipulasi benda dari pada bermain dengan anak lain. Dalam tahap 

ini biasanya anak memainkan alat permainan yang sama dengan anak 

lainnya. Apa yang dilakukan anak yang satu tidak mempengaruhi anak 

yang lain.  

e. Associative play atau bermain dengan teman. 

Pada tahap ini terjadi interaksi yang lebih kompleks pada anak. Dalam 

bermain anak sudah mulai saling mengingatkan satu sama lain. Terjadi 

tukar menukar mainan atau anak mengikuti anak lainnya. Meskipun anak 

dalam kelompok melakukan kegiatan yang sama, tidak terdapat aturan 

yang mengikat dan belum memiliki tujuan yang khusus atau belum 

terjadi diskusi untuk mencapai satu tujuan bersama, seperti membangun 

– bangunan dengan perencanaan. Tetapi, masing – masing dapat sewaktu 
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– waktu meninggalkan permainan kapa saja ia mau, tanpa perlu merusak 

mainan. 

f. Cooperative or organized supplementary play atau kerja sama dalam 

bermain atau dengan aturan.  

Saat anak bermain bersama secara lebih terorganisasi dan masing – 

masing menjalankan peran yang saling mempengaruhi satu sama lain. 

Anak bekerja sama dengan anak lainnya untuk membangun sesuatu, 

terjadi persaingan, membentuk permainan drama dan biasanya 

dipengaruhi oleh anak yang memiliki pengaruh atau adanya pemimpin 

dalam bermain. 
9
  

6. Permainan Lompat Tali              

Lompat tali, main karet, atau sapintrong menjadi mainan favorit anak – 

anak ketika pulang sekolah dan menjelang sore hari. Permainan lompat tali 

ini, biasa diikuti oleh anak laki – laki maupun perempuan. Tali yang 

digunakan untuk permainan ini berasal dari karet gelang yang disusun atau 

dianyam. Kekreatifan anak dapat juga dilihat dari caranya menjalin karet 

yang akan dipergunakan pada permainan tersebut. 

a) Alat yang digunakan 

Peralatan yang digunakan dalam permainan ini adalah karet – karet gelang 

yang dianyam memanjang. Cara menganyamnya adalah dengan dengan 

menyambungkan dua buah karet pada dua buah karet lainnya hingga 

memanjang dengan ukuran sekitar 3 – 4 meter. Karet – karet tersebut 

                                                           
9
 Ibid…hal 147. 
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berbentuk bulat seperti gelang yang banyak terdapat di pasar – pasar 

tradisional.
10

 

b) Tempat bermain  

Permainan ini membutuhkan tempat yang lumayan luas, biasanya di 

halaman rumah. Untuk keamanan dalam bermain, batu – batu atau benda 

tajam yang ada di sekitar halaman harus disingkirkan, karena permainan 

ini dilakkan tanpa alas kaki. 

c) Jumlah pemain  

Tidak ada aturan yang baku dalam menentukan jumlah pemain, tetapi 

biasanya dibagi ke dalam dua kelompok. Permainan tali ini juga bisa 

dimainkan sendiri ataupun secara bergantian.
11

 

d) Cara bermain seorang diri  

1. Sesueikan karet tali dengan tinggi badan anak. Caranya berdiri sambil 

menginjak bagian tengah tali dan tarik ujung – ujung di samping 

badan. Panjang tali sudah pas jika ujung tali yang dipegang sampai di 

ketiak. 

2. Karet tali dipegang erat dengan posisi lengan atas rapat dengan tubuh 

dan siku sejajar di pinggang. Kemudian berdiri dengan posisi agak 

jinjit dan lutut sedikit ditekuk. Usahakan kepala tetap tegak tetapi tetap 

rileks serta pandangan lurus ke depan. 

3. Pergelangan tangan digerakkan untuk memutar tali. 

                                                           
10

 Keen Achhroni, Mengoptimalkan Tumbuh kembang anak melalui permainan 

tradisional, (Jogjakarta : Javalitera, 2012), hlm. 41. 
11

 Novi  Mulyani, Super Asyik  Permainan  Tradisional  Anak  Indonesia, (Jogyakarta : 

Diva Press,  2016), hlm. 73. 
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4. Lompatan tidak terlalu tinggi saat tali menyentuh lantai, tinggi 

lompatan maksimal 2,5 cm dari lantai. Pertahankan posisi agak jinjit 

saat mendarat dan tumit jangan menyentuh lantai.  

5. Saat melompat harus hati – hati karena bisa jadi lompatan gagal. 

6. Sebaiknya jika baru memulai permainan ini, lakukan secara bertahap. 

Selanjutnya dapat dilakukan dengan kombinasi gerakan. 

e) Cara bermain kelompok 

Permainan lompat tali tergolong sederhana karena hanya 

melompati anyaman karet dengan ketinggian tertentu. Peraturannya 

sederhana, jika anak dapat melompati tali karet tersebu, maka ia akan tetap 

menjadi pelompat hingga permainan selesai. Namun, apabila gagal 

sewaktu melompat, anak tersebut harus menggantikan posisi pemegang 

tali hingga ada pemain lain yang juga gagal dan menggantikan posisinya. 

Menurut Novi Mulyani ada beberapa ukuran ketinggian tali karet 

yang harus dilompati, yaitu sebagai berikut :
12

 

Tali berada pada batas lutut pemegang tali (sewaktu melompat anak 

tidak boleh mengenai tali, jika mengenai tali  maka anak tersebut 

didiskualifikasi dan tidak boleh melanjutkan permainan). 

Tali berada sebatas pinggang (sewaktu melompat anak tidak boleh 

mengenai tali, jika mengenai tali maka anak tersebut didiskualifikasi 

dan tidak boleh mengikuti permainan). 

                                                           
12
Ibid…hal. 75.  
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Posisi tali berada di dada pemegang tali (pada posisi yang diangap 

cukup tinggi ini anak boleh mengenai tali sewaktu melompat, 

asalkan lompatannya berada di atas tali dan tidak terjerat, anak tidak 

bisa melanjutkan permainan dan hanya bisa menjadi penonton).  

Posisi tali sebatas telinga 

Posisi tali sebatas kepala 

Posisi tali satu jengkal dari kepala 

Posisi tali dua jengkal dari kepala 

Posisi tali seacungan atau hasta pemegang tali 

Adapun cara bermain lompa tali menurut Keen Achroni, yaitu 

sebagai berikut : 

Para pemain melakukan hompima atau pingsut untuk menentukan 

dua orang pemain yang menjadi pemegang tali. 

Kedua pemain yang menjadi pemegang tali melakukan pingsut untuk 

menentukan siapa yang akan mendapat giliran bermain terlebih 

dahulu jika ada pemain yang gagal melompat. 

kedua pemain yang menjadi pemegang tali merentangkan tali karet 

dan para pemain harus melompati satu per satu. Ketinggian karet 

mulai dari setinggi mata kaki, lalu naik ke betis, lutut, paha, hingga 

pinggang.  
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Adapun menurut syamsidah cara bermain permainan lompat 

tali antara lain
13

 : 

1. Melakukan undian untuk menentukan dua anak yang memegang 

tali.  

2. Melakukan undian untuk menentukan dua anak yang memegang 

tali.  

3. Memegang tali setinggi lutut.  

4. Anak yang tidak memegang tali harus melompati tali tanpa 

menyentuh tali.  Jika menyentuh tali, maka gantian memegang 

tali. Anak yang tadi memegang tali ikut melompat. 

5. Jika tahap lutut dapat dilalui, dilanjutkan pada tahap setinggi 

pingang, setelah tahap pingang anak boleh menyentuh tali. 

6. Lakukan permainan ini sampai tali setinggi tangan memegang 

tali menunjuk udara. 

  Dari beberapa pendapat di atas, penulis simpulkan bahwa cara 

bermain lompat tali yaitu langkah pertama anak harus melakukan 

hompimpa untuk menentukan siapa yang akan memegang tali dan siapa 

yang akan melakukan lompattan, setelah itu dilanjutkan dengaan tahapan 

melakukan lompatan yang akan di mulai dari tingkatan yang paling rendah 

yaitu setinggi mata kaki, setelah itu dilanjutkan pada tingkatan – tingkatan 

yang lebih tinggi. 

                                                           
13

 Syamsidah, 100 Permainan PAUD & TK di Dalam & di Luar Kelas (Jogjakarta : Diva 

Kids, 2015), hlm. 10. 
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f) Manfaat 

Lompat tali mudah dimainkan, peralatan pun sederhana saja, tetapi 

permainan ini sangat bermanfaat. Adapun manfaat permainan lompat tali 

untuk anak – anak menurut Keen Achhroni, antara lain sebagai berikut
14

: 

1. Memberikan kegembiraan pada anak.  

2. Melatih semangat kerja keras anak –anak untuk memenangkan 

permainan dengan melompati berbagai tahap ketinggian tali. 

3. Melatih kecermatan anak untuk dapat melompat tali (terutama pada 

posisi tinggi). Kemampuan anak untuk memperkirakan tinggi tali dan 

lompatan yang harus dilakukan akan sangt membantu keberhasilan 

anak melompat tali. 

4. Melatih motorik kasar anak yang sangat bermanfaat untuk membentuk 

otot yang padat, fisik yang kuat dan sehat, serta mengembangkan 

kecerdasan kinestetik anak. Permainan yang dimainkan dengan 

lompatan – lompatan ini juga bermanfaat menghindarkan anak dari 

resiko mengalami obesitas. 

5. Melatih keberanian anak dan mengasah kemampuannya untuk 

mengambil keputusan, karena untuk melompat tali dengan tinggian 

tertentu membutuhkan keberanian untuk melakukannya. Anak juga 

harus mengambil keputusan apakah melompat atau tidak. 

                                                           
14 Keen Achhroni, Mengoptimalkan Tumbuh kembang anak melalui permainan 

tradisional, (Jogjakarta : Javalitera, 2012), hal. 73. 
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6. Menciptakan emosi positif bagi anak. Sebab ketika bermain lompat 

tali, anak bergerak, berteriak dan tertawa. Gerakan tawa dan teriakan 

ini sangat bermanfaat untuk membuat emosi anak menjadi positif. 

7. Menjadi media bagi anak untuk bersosialisasi. Dari sosialisasi melalui 

permainan ini, anak belajar bersabar, menaati peraturan., berempaati 

dan menempatkan diri dengan baik diantara teman – temannya. 

8. Membangun sportivitas anak. Pembelajaran mengenai sportivitas ini 

diperoleh ketika harus mengantikan posisi pemegang tali ketika ia 

gagal melompat tali. 

Menurut Syamsidah manfaat  permainan lompat tali bagi anak 

yaitu :
15

 

1. Motorik kasar. Main lompat tali merupakan suatu kegiatan yang 

baik bagi tubuh. Secara fisik anak menjadi lebih terampil, karena 

bisa belajar cara dan tekni melompat yang benar. Selain melatih 

fisik, mainan ini juga bisa membuat anak – anak mahir melompat 

tinggi dan mengembangkan kecerdasan kinestetik anak. Lompat 

tali juga membantu mengurangi obesitas pada anak. 

2. Emosi. Untuk melakukan suatu lompatan dengan ketinggian 

tertentu membutuhkan keberanian dari anak. Berarti, secara emosi 

ia dituntut untuk membuat suatu keputusan besar, mau melakukan 

tindakan melompat atau tidak . 

                                                           
15

Syamsidah, 100 Permainan PAUD & TK di Dalam & di Luar Kelas (Jogjakarta : Diva 

Kids, 2015), hlm. 11.  
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3. Sosialisasi. Untuk bermain tali secara berkelompok, anak 

membutuhkan teman yang berarti memberi kesempatannya untuk 

bersosialisasi sehingga ia terbiasa dan nyaman dalam kelompok. Ia 

dapat belajar berempati, bergiliran, menaati, aturan dan yang 

lainnya. 

4. Moral.  Dalam permainan tradisional mengenai konsep menang 

atau kalah. Namun, menang atau kalah tidak menjadikan para 

pemainnya bertengkar, mereka belajar untuk bersikap sportif 

dalam setiap permainan. Dan juga tidak ada yang unggul, karena 

setiap orang punya kelebihan masing – masing untuk setiap 

permainan. Hal tersebut meminimalis egodi diri anak – anak. 

Selain pendapat diatas, ada juga pendapat dari Aisyah fad, yang 

menyebutkan beberapa manfaat permainan lompat tali, yaitu sebagai 

berikut
16

 :  

1. Perkembangan motorik kasar. Anak melakukan berbagai kemampuan 

motorik kasar seperti melompat dengan dua kaki atau satu kaki, 

bahkan sambil berjongkok dan berputar. 

2. Perkembangan sosial. Perkembangan sosial pada anak akan 

berkembang  jika anak mau bersosialisasi dengan teman bermainnya. 

3. Perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa akan berkembang jika 

anak mau berbicara atau berkomunikasi dengan teman bermainnya.  

                                                           
16

 Aisyah fad, Kumpulan Permainan Anak Tradisional Indonesia (Jakarta : Niaga 

Swadaya, 2014), hlm. 19. 
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4. Perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif akan berkembang jika  

anak akan berfikir bagaimana caranya agar dia mampu melewati tali 

dengan benar dan tidak menyentuh tali tersebut. 

Dari beberapa pendapat diatas penelitian disimpulkan bahwa 

manfaat permainan lompat tali yaitu meningkatkan kemampuan 

motorik kasar. Permainan lompat tali dapat melatih kemampuan 

motorik kasar anak karena dengan melakukan permainan lompat tali  

anak menggunakan otot besar. Dengan begitu motorik kasar anak akan 

terstimulus jika dilakukan berulang – ulang. Dalam permainan ini, 

akan membuat anak tumbuh menjadi cekatan, tangkas dan dinamis.  

B. Perkembangan Motorik Kasar Anak  

1. Motorik Kasar 

Perkembangan motorik adalah proses seorang anak belajar untuk 

terampil menggerakkan anggota tubuhnya. Untuk itu anak dapat belajar dari 

orang tua atau guru tentang beberapa  gerakan yang dapat mereka lakukan 

untuk dapat melatih ketangkasan, kecepatan, kekuatan, kelenturan, serta 

ketepatan koordinasi tangan dan mata. Motorik kasar hanya mengandalkan 

kekuatan untuk koordinasi gerakan. Melatih gerakan jasmani berupa 

koordinasi gerak tubuh pada anak, seperti merangkak, berlari, berjinjit, 

melompat, bergelantung, melempar dan menangkap, serta menjaga 

keseimbangan. Motorik kasar anak anak berkembang sesuei dengan usiannya 

(age appropriateness). Orang dewasa tidak perlu  melakukan bantuan 

terhadap kekuatan otot besar anak. Jika anak telah matang, maka dengan 
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sendirinya anak akan melakukan gerakan yang sudah waktunya untuk 

dilakukan.
17

 

Menurut Catron dan Allen mengembangkan kemampuan motorik adalah 

suatu kesempatan yang luas untuk bergerak, pengalaman belajar untuk 

menemukan, aktifitas sensori motor yang meliputi pengunaan otot – otot 

besar dan kecil memungkinkan anak untuk memenuhi perkembangan 

perseptual motorik.
18

 

Menurut samsudin dalam bukunya yang berjudul pembelajaran motorik 

di Taman kanak – kanak, motorik kasar adalah “kemampuan anak TK 

beraktifitas dengan menggunakan otot – otot besar”. Kemampuan 

menggunakan otot – otot besar ini bagi anak TK  tergolong pada kemampuan 

gerak dasar. Kemampuan ini dilakukan untuk menentukan kualitas hidup 

anak TK. Kemampuan gerak dasar di bagi menjadi tiga kategori, yaitu 
19

:  

1. Kemampuan Non-Lokomotor. Kemampuan non-lokomotor dilakukan 

ditempat tanpa ada ruangan gerak yang memadai. Kemampuan non-

lokomotor terdiri dari  menekuk dan merengang, mendorong dan menarik, 

mengangkat dan menurunkan, melipat dan memutar, mengocok, 

melingkar, melambungkan dan lain – lain.  

2. Kemampuan Lokomotor. Kemampuan lokomotor digunakan untuk untuk 

memindahkan tubuh dari dari satu tempat ketempat lain atau untuk 

                                                           
17

 Mursid, belajar  dan pembelajaran PAUD, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015). 
hlm.11. 

18
 Yuliani Nurani Sujiono, konsep dasar pendidikan anak usia dini, (Jakarta barat : PT 

Indeks Permata Puri Media, 2009), hlm.63. 
19

 Samsudin, Pembelajaran Motorik di Taman Kanak – Kanak (Jakarta : Prenada Media 

Group, 2008) hlm. 10. 
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mengangkat tubuh keatas seperti, lompat dan loncat. Kemampuan gerak 

lainnya adalah berjalan berlari, skipping, melompat, meluncur dan lari 

seperti kuda lari. 

3. Kemampuan manipulatif. Kemampuan manipulatif dikembangkan ketika 

anak tengah menguasai macam – macam objek. Kemampuan manipulatif 

lebih banyak melibatkan tangan dan kaki tetapi bagian lain dari tubuh kita 

juga dapat digunakan. Bentuk – bentuk kemampuan manipulatif terdiri 

dari gerak mendorong (melempar, memukul, menendang), gerakan 

menerima (menagkap) objek adalah kemampuan penting yang dapat 

diajarkan dengan menggunakan bola plastik dengan gerakan memantul – 

mantulkan bola atau menggiring bola. 

Bedasarkan uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa kegiatan motorik 

kasar adalah menggerakkan berbagai  bagian tubuh atas perintah otak dan 

mengatur gerak badan terhadap macam – macam pengaruh dari luar dan 

dalam. Menggunakan otot – otot besar yang mampu merangsang 

perkembangan motorik kasarusia 5 – 6 tahun dengan menggunakan benda – 

benda atau permainan – permainan yang tepat sesuei dengan tingkat 

perkembangan anak. 

2. Kemampuan Motorik kasar Anak 

Kemampuan anak usia 4 - 5 tahun penuh tenaga henti – hentinya 

bergerak. Gerak – gerak tubuh anak – anak usia 4 – 5 tahun sering menjadi 

lebih serasi. Anak – anak usia 4 – 5 tahun bisa berlari mulus dan berhenti 

dengan mudah. Anak juga suka melompat dengan satu kaki dan melompat – 
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lompat dengan dua kaki sekaligus. Anak mulai melontarkan bola agak 

gampang  dan  menggunakan tangan untuk menangkap, sering meleset. Anak 

- anak usia 4 - 5 tahun mengembangkan keseimbangan dan rasa 

keseimbangan anak. Anak menikmati naik sepeda tiga roda, mendorong dan 

menarik gerobak, dan lari cepat berkeliling disekitar kereta dorong kecil. 
20

 

 Kemampuan dan minat anak pada tahap perkembangan usia 4 - 6 tahun 

mengalami banyak perubahan yang sangat berarti, sehingga banyak hal yang 

layak untuk pada usia tersebut. Pada kondisi yang normal, umumnya anak 

pada usia ini sudah memiliki kematangan pada seluruh kemampuan. Banyak 

hal yang menajupkan seolah terjadi, membuat orang dewasa merasa bangga 

dan senang tetapi juga terkadang melakukan aktivitas diluar kontrol diri yang 

berakibat membahayakan dirinya dan orang lain. Anak usia dini senang 

melakukan berbagai eksplorasi terhadap segala sesuatu yang dilihat, didengar 

maupun yang dapat dirasakannya sebagai wujud dari keingintahuannya yang 

begitu besar.
21
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 Carol Seefeldt. Barbara A. Wasik, Pendidikan Anak Usia Dini,  (Indonesia : PT 
Macanan Jaya Cemerlang, 2008), hlm.65. 

21
 Yuliani Nurani Sujiono, konsep dasar pendidikan anak usia dini, (Jakarta barat : PT 

Indeks Permata Puri Media, 2009), hlm.160. 
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 Menurut Milestone, Gesell & Matruda perkembangan perilaku pada 

anak usia 4 – 5 tahun  sebagai berikut :
22

 

Usia Perkembang Motorik 

4 Tahun 1. Mampu melompat dengan satu kaki  

2. Mampu menangkap bola 

3. Mampu berjalan mengikuti garis 

5 Tahun 1. Mampu melompat – lompat dengan 

menggunakan satu kaki bergantian 

 

Menurut Isjoni anak usia 4 – 6 tahun perkembangan fisiknya, anak sangat 

aktif melakukan berbagai kegiatan. Hal itu bermanfaat untuk 

mengembangkan otot - otot kecil maupun besar seperti, memanjat manjat, 

melompat, dan berlari.
23
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 Wiwien Dinar Pratisti, Psikologi Anak Usia Dini, ( Indonesia : PT Macanan Jaya 
Cemerlang, 2008 ), hlm.84. 

23
 Carol Seefeldt. Barbara A. Wasik , Pendidikan Anak Usia Dini, (Indonesia : PT 

Macanan Jaya Cemerlang, 2008), hlm.65. 
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Tabel 1.1 

Perkembangan ketrampilan bergerak (motorik)
24

 

Rangkuman ketrampilan bergerak 

Travel  Object control  Balance and 

coordination 

Pergerakan anak dari 

satu tempat ke tempat 

lain 

Benda – benda yang 

dikontrol, diterima, 

diberikan, atau di 

pegang selama 

berpergian 

Koordinasi dan 

keseimbangan tubuh 

Berjalan  

Berlari  

Lompat tali 

Melompat 

Meloncat 

Mengejar 

Menghindari 

Memanjat 

Merangkak  

Melempar 

Menangkap 

Memungut 

Menendang 

Berguling 

Bermain voli 

Memukul 

Meremas 

Menekan  

Membungkuk 

Meregang 

Memutar 

Membalik 

Menyeimbangkan 

Jongkok  

Berpindah 

Mendarat  

Bergantung  
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 Agnes Theodora  W, Memahami Perkembangan Anak, (Jakarta : PT Indeks, 2013), 
hlm.04. 
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3. Standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia 4 sampai 6 tahun
25

 

Tabel 1.2 

Standar tingkat pencapaian perkembangan 

Lingkup 

Perkembangan 

Tingkap Pencapaian Perkembangan 

4 - < 5 tahun 5 - < 6 tahun 

Fisik 

(Motorik Kasar) 

1. Menirukan gerakan 

binatang, pohon 

tertiup angin, 

pesawat terbang, 

dsb. 

 

2. Melakukan gerakan 

menggantung. 

3. Melakukan gerakan 

melompat, meloncat 

dan berlari secara 

terkoordinasi 

4. Melempar sesuatu 

secara terarah  

5. Menangkap sesuatu 

secara tepat 

6. Melakukan gerakan 

1. Melakukan gerakan 

tubuh secara 

terkoordinasi untuk 

melatih kelenturan, 

keseimbangan dan 

kelincahan. 

2. Melakukan koordinasi 

gerakan kaki tangan 

kepala dalam menirukan 

tarian atau senam. 

3. Melakukan permainan 

fisik dengan aturan. 

4. Terampil menggunakan 

tangan kanan dan kiri. 

5. Melakukan kegiatan 

kebersihan diri. 
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 Mulyasa, Manajemen PAUD, (Bandung : PT Remaja Posdakarya, 2012), hlm.242. 
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antisipasi 

7. Menendang sesuatu 

secara terarah 

8. Memanfaatkan alat 

permainan diluar 

kelas 

4. Cara meningkatkan perkembangan motorik kasar 

a. Mengadakan perjalanan ke taman atau hutan kecil 

b. Mendorong anak melakukan aktifitas seperti berayun menggunakan tali, 

memanjat tiang atau pohon 

c. Memainkan permainan pernuh gerak  seperti “simon berkata” untuk 

meningkatkan ketrampilan motorik dan persepsi. 

d. Memakai benda – benda berukuran besar untuk dilempar atau ditendang 

e. Menyediakan bola – bola berukuran besar, bertekstur lembut, dan berwarna 

cerah untuk permainann melempar menangkap dengan anak 

f. Mendorong anak untuk berlari, dan menari mengikuti musik : cepat atau 

lambat, keras atau pelan,  tergantung pada musik yang sedang dimainkan 

g. Bersepeda, baik sepeda roda dua maupun roda tiga. Siapkan beberapa 

halangan di hadapan anak untuk berlatih mengendarahi sepeda dengan 

percaya diri 

h. Mendorong anak meakukan aktifitas yang non-stereotip, misalnya : anak 

perempuan bermain lompat tali, anak laki – laki bermain sepak bola  



38 
 

i. Beberapa klub menyediakan kegiatan olahraga beregu (team sports).
26

 

5. Alat permainan yang berhubungan dengan motorik kasar.  

Menurut Novan Ardy Wiyani ada beberapa permainan yang dapat 

digunakan oleh pendidik PAUD ataupun orang tua dalam mengoptimalkan 

perkembangan motorik kasar anak usia dini, seperti
27

 : 

a. Bola kecil, untuk digelindingkan dan dipantul – pantulkan. 

b. Bola tangan, untuk dilempar, ditangkap dan dimasukkan ke dalam 

keranjang. 

c. Tali karet atau lompat tali, untuk bermain lompat – lompat. 

d. Titian, untuk meniti sambil melihat lurus kedepan. 

e. Matras petak bergambar, untuk melakukan gerakan berdiri satu kaki dan 

maju mundur dengan cara melompat. 

f. Perosotan, untuk berlatih menaiki tangga dan menapakkan kaki. 

Pada keenam macam permainan di atas dilakukan gerakan otot yang 

berulang – ulang dan hal ini sangat bermanfaat bagi peningkatan kekuatan otot 

anak yang pada gilirannya dapat mengoptimalkan perkembangan motorik kasar 

anak. 
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 Agnes Theodora  W, Memahami Perkembangan Anak, (Jakarta : PT Indeks, 2013), 
hlm.131. 

27 Novan Ardy Wiyani, Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini (Yogyakarta : Gava 

Media, 2014). Hlm.55 
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C. Pengaruh Permainan “Lompat Tali” Terhadap Perkembangan Motorik 

Kasar Anak Usia Dini 4 – 6 Tahun 

Pada usia 4 - 6 anak mulai mengembangkan keterampilan - keterampilan 

baru dan memperbaiki keterampilan yang sudah dimilikinya. Pengembangan dan 

pembinaan keterampilan motorik sangat diperlukan karena merupakan 

perkembangan unsur kematangan dan pengendalian gerak tubuh yang sangat 

diperlukan bagi kehidupan anak. Sebab, masa anak usia dini merupakan masa 

yang penting sebagai landasan untuk perkembangan pada masa – masa 

berikutnya.
28

 Menurut Isjoni anak usia 4 – 6 tahun perkembangannya fisiknya 

anak sudah siap untuk melakukan berbagai kegiatan. Hal ini sangat bermanfaat 

untuk mengembangkan otot – otot besarnya seperti, memanjat - manjat, melompat 

dan berlari.
29

 Menurut Agnes Theodora. W untuk meningkatkan perkembangan 

motorik kasar anak yaitu dengan cara berjalan, berlari, lompat tali, melompat, 

meloncat, mengejar, menghindari, memanjat dan merangkak.
30

 Jadi bisa ditarik 

kesimpulan bahwa dengan adanya kegiatan yang mengandalkan otot besar bisa 

meningkatkan motorik kasar anak yang telah siap untuk dikembangkan.  

Pengembangan motorik kasar bertujuan untuk memperkenalkan dan 

melatih gerakan kasar, meningkatkan kemampuan mengelola, mengontrol gerakan 

tubuh dan koordinasi, serta meningkatkan keterampilan tubuh dan cara hidup 

sehat, sehingga dapat menunjang pertumbuhan jasmani yang sehat, kuat dan 
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 Wiwien Dinar Pratisti, Psikologi Anak Usia Dini, ( Indonesia : PT Macanan Jaya 
Cemerlang, 2008 ), hlm.56. 

29
 Carol Seefeldt. Barbara A. Wasik , Pendidikan Anak Usia Dini, (Indonesia : PT 

Macanan Jaya Cemerlang, 2008), hlm.65  
30

 Agnes Theodora  W, Memahami Perkembangan Anak, (Jakarta : PT Indeks, 2013), 
hlm.04. 
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terampil. Salah satu kegiatan permainan yang cocok untuk mengembangkan 

motorik  kasar yaitu permainan lompat tali seperti yang telah diungkapkan Agnes 

Theodora. W. Permainan lompat tali ini salah satu permainan yang bisa 

mengembangkan motorik kasar. Tugas motorik kasar, yaitu mencakup 

perkembangan jasmani yang berupa koordinasi gerakan tubuh, seperti berlari, 

berjinjit, melompat, bergantung, serta menjaga keseimbangan.  

D. Kajian Penelitian Terdahulu 

Untuk kelengkapan data dalam penyusunan skripsi ini diperlukan sumber 

dari penelitian yang relevan sebagai berikut : 

Penelitian  Lilis Eriyani 

(desember 2016)
31

 

Pravista Indah Sari 

(Skripsi juli 2015)
32

   

Gesti Indah 

Pratiwi  (Skripsi  

Juli 2017) 
33

 

Judul  Upaya meningkatkan 

kemampuan motorik 

kasar (melompat) 

anak melalui 

permainan lompat 

tali pada kelompok 

B.2 di TK Darma 

Upaya meningkatkan 

kemampuan motorik 

kasar anak melalui 

lompat tali pada 

kelompok A di TK 

ABA Ngabean I 

Tempel Sleman 

Pengaruh 

permainan lompat 

tali terhadap 

perkembangan 

motorik kasar 

anak usia 

prasekolah di Tk 

                                                           
31http://repository.radenintan.ac.id/457/1/skripsi_lengkap_lilis_pdf_.pdf diakses 

pada tanggal 1 Maret 2018 pukul 21.00. 

32 http://eprints.uny.ac.id/23969/1/Pravista%20Indah%20Sari_10111244016.pdf  diakses 

pada tanggal 1April 2018 pukul 20.00. 

33
http://elib.stikesmuhgombong.ac.id/595/1/GESTI%20INDAH%20PRATIWI%20NIM.%

20A11300895.pdf diakses pada tanggal 1April 2018 pukul 21.00. 
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Wanita Sukarame 

Bandar Lampung 

Desa Lamuk  

Kecamatan 

Kejobong 

Kabupaten 

Purbalingga 

Hasil  Pada siklus I dan 

siklus II maka dapat 

penulis simpulkan 

bahwa permainan 

lompat tali dapat 

meningkatkan 

kemampuan motorik 

kasar (melompat) 

anak pada kelompok 

B 2 TK Dharma 

Wanita Bandar 

Lampung. Hal ini 

terlihat dari adanya 

peningkatan 

kemampuan motorik 

kasar (melompat) 

anak. Anak didik 

yang mampu 

Unsur motorik kasar 

yang diamati dalam 

kegiatan 

lompat tali pada Siklus 

I dan Siklus II yaitu 

kekuatan dan 

keseimbangan. Hasil 

penelitian 

menunjukkan bahwa 

komponen motorik 

kasar dapat 

ditingkatkan 

menggunakan kegiatan 

lompat tali. 

Peningkatan 

komponen motorik 

kasar dapat 

dilihat pada saat 

Sebelum intervensi 

permainan lompat 

tali, 23 dari 30 anak 

(76.7%) memiliki 

perkembangan 

motorik kasar 

kategori sesuai. 

Setelah intervensi 

seluruh responden 

30 anak (100%) 

memiliki 

perkembangan 

motorik kasar 

kategori sesuei. 

Kesimpulannya 

yaitu ada pengaruh 

permainan lompat 

tali terhadap 

perkembangan 
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melompat dengan 

baik/BSB pada 

siklus I  pertemuan 

ke-1 mencapai 30%, 

pada pertemuan ke-2 

mencapai 50%, 

kemudian pada 

siklus II pertemuan 

ke-1 mencapai 67%, 

selanjutnya pada 

pertemuan ke-2 

mencapai 83%. 

sebelum tindakan 

diperoleh 14,28% atau 

2 anak dari 14 anak 

pada kriteria baik, 

pada Siklus I diperoleh 

71% atau 10 anak dari 

14 anak pada 

kriteria baik, dan 

Siklus II diperoleh 

93% atau 13 anak dari 

14 anak pada kriteria 

baik. Anak dapat 

melakukan gerakan 

melompat dengan 

tolakan kuat sehingga 

mendarat dengan baik. 

motorik kasar 

anak usia 

prasekolah di TK 

Desa Lamuk 

Kecamatan 

Kejobong 

Kabupaten 

Purbalingga 

(p=0.003). 
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E. Kerangka Berfikir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari kerangka diatas peneliti menganalisa mengenai pengaruh 

permainan lompat tali terhadap perkembangan motorik anak kelompok A di 

RA Raden Fatah Podorejo Sumbergempol Tulungagung. Dengan permainan 

lompat tali berharap dapat meningkatkan perkembangan motorik anak di RA 

tersebut. Berdasarkan tinjauan teoritis sebelumnya, maka penulis berasumsi 

bahwa permainan lompat tali ada pengaruh dalam meningkatkan motorik 

kasar anak. Hal ini dapat dilihat setelah anak melakukan permainan lompat 

tali, seperti keseimbangan, kekuatan tubuh, dan kelincahan anak terjadi 

peningkatan kemampuan motorik kasar anak pada setiap kategori 

berkembang sangat baik untuk masing-masing aspek yang diamati. 

 

Ciri – Ciri 

Perkembangan 

Motorik Kasar Anak 

Usia 4  –  5 Tahun 

1. Berlari 

2. Meloncat 

3. Melompat 

Penerapan  

Permainan 

Lompat Tali 

 

Kemajuan Dalam 

Perkembangan 

Kemampuan Motorik 

Kasar  

1. Tercapainnya 

Keseimbangan  

2. Terkontrol 

3. Kelincahan 


