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ABSTRAK 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemandirian anak Taman 

Kanak-kanak Krikilan I Kecamatan Masaran  Kabupaten Sragen Tahun ajaran 

2013/2014. Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK), Subjek 

penelitian ini adalah siswa Kelompok B Taman Kanak-kanak Krikilan I 

Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen Tahun Ajaran 2013/2014 sebanyak 20 

siswa. Dalam pengumpulan data, metode yang dipergunakan adalah metode 

observasi, dokumentasi, dan catatan lapangan. Instrumen dalam penelitian  adalah 

lembar observasi yang terdiri dari 7 indikator yang dijabarkan menjadi 10 butir 

amatan. Dari hasil pengamatan diperoleh hasil sebelum diadakan pembelajaran 

(Pra Siklus) rata-rata prosentase kemandirian anak sebesar 35 % dengan status 

perkembangan Mulai Berkembang (MB). Kemudian setelah dilakukan 

pembelajaran Siklus I rata-rata prosentase kemandirian anak sebesar 65% dengan 

status perkembangan Berkembang Sesuai Harapan (BSH). Kemudian 

disempurnakan dengan diadakan pembelajaran Siklus II rata-rata prosentase 

kemandirian anak sebesar 95% dengan status perkembangan Berkembang Sangat 

Baik (BSB).  Sehingga dari hasil pra siklus sampai dilakukan pembelajaran Siklus 

II dapat ditarik kesimpulan bahwa melalui permainan tradisional sunda manda 

dapat meningkatkan kemandirian anak kelompok B di TK Krikilan I Kecamatan 

Masaran Kabupaten Sragen Tahun Ajaran 2013/2014. 

 

Kata Kunci : Meningkatkan Kemandirian, Permainan Tradisional Sunda Manda. 
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PENDAHULUAN 

Pendidikan di Taman Kanak-kanak  (TK) / Pendidikan Anak Usia Dini 

(PAUD) merupakan pendidikan yang menyenangkan dengan prinsip 

“belajar sambil bermain, bermain  sambil belajar”. Berangkat dari  sinilah  

pembelajaran yang ada di TK/PAUD harus dicermati, sehingga apa yang 

diharapkan, yakni agar anak-anak lebih mandiri dalam segala hal sesuai dengan 

kapasitas anak bisa tercapai. http://www.scribd.com. 

Kemandirian merupakan salah satu aspek terpenting yang harus dimiliki 

setiap individu termasuk di dalamnya anak, karena selain dapat mempengaruhi 

kinerjanya, juga berfungsi untuk membantu mencapai tujuan hidupnya, prestasi 

dan kesuksesan. 

Menurut (Hurlock 1991) bahwa kemandirian adalah kemampuan untuk 

melakukan kegiatan atau tugas sehari-hari sendiri atau dengan sedikit bimbingan, 

sesuai dengan tahapan perkembangan dan kapasitasnya. Semakin dini usia anak 

untuk berlatih mandiri dalam melakukan tugas-tugas perkembangannya, 

diharapkan nilai-nilai serta ketrampilan mandiri akan lebih mudah dikuasai dan 

dapat tertanam kuat dalam diri anak. 

Anak yang mandiri merupakan dambaan setiap orang tua, kemandirian 

anak tidak dapat tumbuh begitu saja pada anak melainkan hasil dari suatu kegiatan 

atau kebiasaaan yang terus menerus dilakukan dan ditanamkan pada anak sejak 

kecil. Pada anak usia dini sebagian besar kegiatan dilakukan dengan bermain, oleh 

karena itu penanaman kemandirian pada anak sebaiknya dilakukan belajar sambil 

bermain. 

Kemandirian dapat berkembang dengan baik jika diberikan kesempatan 

melalui latihan yang dilakukan secara terus menerus dan dilakukan sejak dini. 

Latihan tersebut berupa pemberian tugas tanpa bantuan. Kemandirian 

akan memberi dampak yang positif bagiperkembangan anak, maka sebaiknya 

kemandirian diajarkan pada anak sedini mungkin sesuai kemampuan anak. Seperti 

telah diakui segala sesuatu yang dapat diusahakan sejak dini akan dapat dihayati 

dan semakin berkembang menuju kesempurnaan (Mu‟tadin, 2002). 
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Kemandirian seorang anak diperkuat melalui proses sosialisasi yang terjadi 

antara anak dengan teman sebaya. Hurlock dalam (Mu‟tadin, 2002) mengatakan 

bahwa melalui hubungan dengan teman sebaya, anak belajar berfikir secara 

mandiri, serta mengambil keputusan sendiri. Mencapai keinginan untuk mandiri 

seringkali anak mengalami hambatan-hambatan yang disebabkan oleh masih 

adanya kebutuhan untuk tetap tergantung pada orang lain. 

Anak yang kurang mandiri cenderung selalu bergantung pada orang lain dan 

selalu butuh bantuan orang lain. Mereka selalu mencari perlindungan dan 

dukungan orang lain, tanpa disadari bahwa ia sedang merusak kemampuan dan 

kepercayaanya sendiri dalam mencapai segala kebutuhannya sendiri. Kemandirian 

adalah “hal atau keadaan dapat berdiri sendiri, tanpa bergantung pada orang lain.” 

(Tim.1995:555).  

Di masa modern ini anak-anak dituntut untuk dapat mengikuti 

perkembangan zaman, tetapi di lain pihak anak-anak juga harus mengetahui 

sejarah perkembangan sebelum zaman modern, seperti anak harus mengetahui 

permainan tradisional, selain untuk melestarikan permainan tersebut permainan 

tradisional juga tetap dapat dikenal oleh generasi selanjutnya.  

Interaksi anak-anak dalam permainan tradisional akan membangkitkan 

kemampuan anak untuk menilai mana yang baik dan tidak baik, misalnya, ada 

anak yang bermain curang dalam permainan, pasti teman-temannya akan memberi 

hukuman moral dengan tidak mengikutkan anak yang curang tersebut dalam 

permainan. Permainan tradisional mampu menumbuhkan nilai sportivitas, 

kejujuran, dan gotong royong.  

Permainan tradisional yang dimainkan secara bersama-sama melatih 

kepekaan sosial anak-anak. Permainan bersama-sama akan membangkitkan rasa 

saling membutuhkan antar anak sehingga akan dapat tumbuh saling menghargai. 

Permainan tradisional sangat beragam bentuk dan jumlahnya, namun dapat 

dikelompokkan menjadi beberapa, yaitu berdasarkan arena, berdasarkan 

kebutuhan akan alat tertentu, berdasarkan cara bermain, berdasarkan hukuman 

pihak yang kalah dalam permainan, berdasarkan akibat yang ditimbulkan, 

berdasarkan maksud yang dikandung. 
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 Permainan tradisional dapat digunakan sebagai media yang penting untuk 

mencapai tujuan pendidikan, sehingga permainan tradisional sangat tepat 

dimanfaatkan sebagai wahana untuk memberikan pendidikan, baik untuk 

pendidikan jasmani maupun rohani dengan berbagai segi misalnya, sifat sosial, 

disiplin, etika, kejujuran, kemandirian, dan percaya diri. Permainan tradisional 

yang bersifat beregu dapat memupuk rasa sosial anak, sehingga sifat egois dapat 

dihindarkan. Anak dapat menentukan siapa yang menang dan yang kalah dengan 

adanya aturan-aturan permainan, sehingga anak dituntut untuk disiplin. 

Bagi anak-anak, bermain memiliki manfaat yang sangat penting, bermain 

bukan hanya untuk kesenangan tetapi juga suatu kebutuhan yang harus dipenuhi. 

Melalui kegiatan bermain, anak dapat belajar tentang diri mereka sendiri, orang 

lain dan lingkungannya. Anak usia TK biasanya mengalami masa-masa peka, di 

mana anak mulai sensitif untuk menerima berbagai upaya pengembangan seluruh 

potensi. Masa ini adalah masa yang sangat bagus dan cocok untuk meletakkan 

dasar pertumbuhan dalam mengembangkan kemampuan fisik motorik, kognitif, 

bahasa, sosial emosional, konsep diri, disiplin, seni, moral, dan nilai-nilai agama.  

     Usaha untuk mewujudkan kegiatan belajar sambil bermain di 

lingkungan anak-anak, harus dengan cara yang menimbulkan kesenangan bagi 

anak. Guru Taman Kanak-kanak merupakan salah satu pihak yang menentukan 

dan berperan dalam menciptakan situasi belajar anak dalam bermain. Bermain 

sambil belajar adalah suatu istilah yang digunakan untuk menandai bahwa anak 

belajar melalui bermain. Bermain dilakukan sambil belajar yang dilakukan dengan 

rileks tanpa paksaan dan tentunya menjadi sesuatu yang menyenangkan untuk 

anak.  

 Permainan merupakan suatu hal yang sudah umum di kalangan  

masyarakat. Seperti di lingkungan anak-anak, pemuda, dan orang dewasa. Sebuah 

permainan selalu dilakukan dengan gerakan. Permainan Sunda Manda 

mempunyai bermacam-macam jenis nama sesuai dengan daerah yang ada di 

Indonesia. Nama Sunda Manda terkenal di daerah Jawa Tengah dengan sebutan 

Engklek.  
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 Permainan Sunda Manda merupakan suatu permainan yang sangat 

menyenangkan bagi anak. Permainan Sunda Manda tidak menuntut anak untuk 

mendapatkan hasil akhir, seperti suatu pekerjaan yang harus menuntut hasil akhir 

yang didapat serta membutuhkan pemikiran yang serius. Melalui permainan ini 

anak akan menjadi sehat, hal ini dapat dilihat dari kelincahan anak pada saat 

bermain Sunda Manda. Selain itu melalui permainan ini kemampuan anak akan 

berkembang, seperti kemampuan aspek motorik. 

Kemampuan motorik pada anak sangat penting untuk dikembangkan, 

sebagai dasar untuk kemampuan gerak maupun berfikir di usia selanjutnya. Atas 

dasar uraian latar belakang di atas, maka penulis ingin mengetahui hubungan 

antara kemampuan kemandirian anak sejak dini dengan permainan sunda manda. 

Oleh karena skripsi ini diberi judul : “UPAYA MENINGKATKAN 

KEMANDIRIAN ANAK MELALUI PERMAINAN TRADISIONAL 

SUNDA MANDA PADA ANAK KELOMPOK B TK KRIKILAN I 

KECAMATAN MASARAN KABUPATEN SRAGEN TAHUN AJARAN 

2013/2014” 

 

METODE PENELITIAN  

Penelitian ini dilaksanakan di TK Krikilan I Kecamatan Masaran 

Kabupaten Sragen. Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan April 2014 sampai 

dengan bulan Juli 2014.  

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan 

rancangan penelitian Perencanaan, Tindakan, Pengamatan dan Refleksi. 

Rancangan ini dilaksanakan pada Pra Siklus, Siklus I dan Siklus II. Adapun 

prosedur pelaksanaan penelitian : 

1. Persiapan  

Persiapan yang dilakukan untuk proses penelitian tindakan kelas ini 

adalah mencatat seberapa banyak anak yang kemandiriannya lemah serta 

menyiapkan perangkat pengajaran dengan permainan tradisional sunda manda. 
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2. Pelaksanaan 

a. Perencanaan 

Anak-anak yang akan ditingkatkan kemampuan kemandirian adalah 

anak-anak yang kurang latihan kemandirian, baik saat di sekolah maupun 

di rumah. Adapun langkah yang dilakukan pada tahapan ini antara lain : 

1) Pengumpulan data diri anak yang kemampuan kemandirian masih 

rendah. 

2) Mengidentifikasi masalah yang dihadapi anak dan memecahkannya. 

3) Menentukan program pengajaran yang tepat. 

b. Pelaksanaan Tindakan  

1) Guru menerapkan permainan tradisional sunda manda 

2) Anak belajar dalam situasi bermain sunda manda 

3) Memantau perkembangan kemandirin yang terjadi pada anak. 

c. Observasi  

Tindakan guru memonitor dan membantu anak jika menemui 

kesulitan selama kegiatan. 

d. Refleksi 

Mengadakan refleksi dan evaluasi dari kegiatan a, b, c. berdasarkan 

hasil refleksi dan evaluasi siklus I dibuat siklus II yang meliputi : 

1) Perencanaan Tindakan 

2) Pelaksanaan Tindakan 

3) Observasi  

4) Refleksi  

 

INDIKATOR PENILAIAN  

Indikator dalam penelitian ini adalah kemandirian anak dikatakan 

berkembang sangat bagus apabila prosentase keberhasilan antara 76% - 100%. 

Anak dikatakan berkembang sesuai harapan apabila prosentase keberhasilan 

antara 51-75%, sedangkan untuk prosentase keberhasilan antara 26% - 50% 

dikatakan anak mulai berkembang dan anak belum berkembang apabila 
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prosentase keberhasilan antara 0% - 25%.  Adapun prosentase keberhasilan 

penelitian tiap siklus dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 1.1. Prosentase Keberhasilan Penelitian 

Keberhasilan 

Penelitian 
Pra Siklus Siklus I Siklus II 

Rata-rata 

prosentase 

pencapaian 

kemandirian  

30% 60% 80% 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Penelitian ini dilaksanakan untuk meningkatkan kemandirian anak melalui 

permainan tradisional Sunda Manda yang dilakukan mulai dari Pra Siklus sampai 

dengan Siklus II. dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa melalui permainan 

tradisional Sunda Manda dapat meningkatkan kemandirian anak kelompok B TK 

Krikilan  I Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen Tahun Ajaran 2013/2014. 

Secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 2. Rangkuman Perbandingan Kemandirian Anak melalui  

Permainan Tradisional Sunda Manda 

No. Uraian Pra Siklus Siklus I Siklus II 

1 Prosentase Keberhasilan 35% 65% 95% 

2 Status Pencapaian MB BSH BSB 

 

Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa Pra siklus rata-rata prosentase 

kemandirian anak sebesar 35% dengan status pencapaian Mulai Berkembang 

(MB), Siklus I rata-rata prosentase kemandirian anak sebesar 65% status 

pencapaian Berkembang Sesuai Harapan (BSH), sedangkan Siklus II rata-rata 

pencapaian kemandirian sebesar 95% dengan status pencapaian Berkembang 

Sangat Baik (BSB).  
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SIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan hasil pengamatan pada pra siklus  diketahui Pra siklus rata-

rata prosentase kemandirian anak sebesar 35% dengan status pencapaian Mulai 

Berkembang (MB), Siklus I rata-rata prosentase kemandirian anak sebesar 65% 

status pencapaian Berkembang Sesuai Harapan (BSH), sedangkan Siklus II rata-

rata pencapaian kemandirian sebesar 95% dengan status pencapaian Berkembang 

Sangat Baik (BSB).  

Dari data di atas dapat dibuat grafik pengelompokan nilai hasil permainan 

tradisional sunda manda dari Pra Siklus sampai dengan Siklus II sebagai berikut: 

 
 

Gambar 1. Grafik Pengelompokan Jumlah Nilai Hasil Permainan Sunda Manda 

 

Berdasarkan hasil di atas nampak bahwa perkembangan kemandirian anak 

meningkat sesuai dengan harapan setelah anak mendapatkan pembelajaran 

permainan tradisional sunda manda. Dengan demikian kemandirian anak dapat 

meningkat dengan melalui permainan tradisional sunda manda, selain anak dapat 

melakukan kegiatan dengan benar dan berhasil, setidaknya anak sudah mengenal 

dan melestarikan permainan tradisional yang di zaman modern ini permainan 

tradisional sunda manda sudah jarang dilakukan atau jarang dimainkan oleh anak-

anak.  Dengan permainan tradisional sunda manda dapat meningkatkan 
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kemandirian anak kelompok B TK Krikilan I Kecamatan Masaran Kabuapten 

Sragen Tahun Ajaran 2013/2014. 

Melalui saran-saran di bawah ini diharapkan dapat membantu semua 

pihak dalam rangka meningkatkan kemandirian anak melalui permainan 

tradisional sunda manda sebagai berikut :  

1. Sebelum melakukan permainan tradisional sunda manda terlebih dahulu guru 

memberikan penjelasan dan memberikan contoh pelaksanaan permainan. 

2. Perlunya motivasi kepada anak agar anak mempunyai keinginan dan motivasi 

untuk melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kemandirian anak. 

3. Peran orangtua dirumah diharapkan turut terlibat dalam meningkatkan 

kemandirian anak. Orang tua menjalin komunikasi dengan guru mengenai 

perkembangan kemandirian anak agar guru mengetahui perkembangan 

kemandirian anak di rumah. 

4. Semua pihak harus aktif dan kreatif dalam mencari jalan keluar tentang 

permasalahan kemandirian bagi anak dengan memberikan latihan atau 

kegiatan yang dapat meningkatkan kemandirian anak salah satunya yaitu 

dengan permainan tradisional sunda manda. 
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