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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh permainan 

tradisional dalam mengembangkan kecerdasan jamak anak usia dini Bermain itu 

menyenangkan, belajar melalui permainan memungkinkan seorang anak untuk 

belajar dengan cara alami, dimana kegembiraan menimbulkan semangat optimal,. 

Belajar tidak harus dilakukan dengan serius dan di dalam ruangan, dengan  

konsentrasi penuh, tetapi bisa dilakukan dengan cara bermain disesuaikan dengan 

tahap-tahap perkembangan, kemampuan dan prilaku anak. Karena anak-anak akan 

bermain dengan cara yang paling sesuai untuk hal-hal yang harus mereka pelajari 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Subjek penelitian adalah 25 Anak-

anak usia dini dengan dua permainan tradisional yaitu long-long Se dan 

permainan congklak. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, 

dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

permainan tradisional berpengaruh terhadap perkembangan kecerdasan jamak 

siswa anak usia dini. Hal ini berdasarkan pada hasil analisis data penelitian 

dengan menggunakan uji t yang terdapat pada uji regresi sederhana diperoleh nilai 

thitung = 3,755 sedangkan ttable = 2,069 pada taraf signifikasi α=0,05 dengan dk=23 

karena diperoleh (thitung > ttabel).  

Kata kunci: Permainan tradisional; kecerdasan Jamak; Anak Usia Dini  

THE EFFECT OF TRADITIONAL GAMES  

IN DEVELOPING MULTIPLE INTELLIGENCES  

OF EARLY CHILDHOOD AT KINDERGARTEN OF MATARAM 

 

Abstract: This study aims to explain the influence of traditional games in 

developing plural intelligence in early childhood. Playing is fun, learning through 

games allows a child to learn in a natural way, where excitement creates optimal 

enthusiasm. Learning does not have to be done seriously and indoors, with full 

concentration, but can be done by playing adapted to the stages of development, 

abilities and behavior of children. Because children will play in the most 

appropriate way for the things they have to learn. This research is a qualitative 

research. Subjects were 25 early childhood children with two traditional games, 

Long se and Congklak. Data collection is done by observation, interviews, and 

documentation. Based on the results of the study it can be concluded that 

traditional games affect the development of plural intelligence of early childhood 

students. This is based on the results of the analysis of research data using the t 

test contained in the simple regression test obtained tcount = 3.755 while ttable = 

mailto:warni.dj.1955@.com
mailto:moh.fakhri66@gmail.com


 
Warni Djuwita 
Mohammad Fakhri 
 
  

PENGARUH PERMAINAN TRADISIONAL 
 DALAM MENGEMBANGKAN KECERDASAN JAMAK  

 

88   aṣ-ṣibyān Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Vol. 4, No. 2, Desember 2019 , E-ISSN 2685-1326 P- ISSN 2541-5549 

2.069 at the significance level α = 0.05 with dk = 23 because it was obtained 

(tcount> t table). 

Keywords: Traditional game; plural intelligence; Early Childhood

 
 

Pendahuluan 

Bermain bukan hanya menjadi kesenangan tetapi juga suatu kebutuhan 

yang mau tidak mau harus terpenuhi, karena jika tidak terpenuhi, menurut 

Semiawan, ada suatu tahapan perkembangan yang berfungsi kurang baik yang 

akan terlihat kelak jika si anak sudah menjadi remaja.(Huliyah, 2016) NAEYC 

dalam "Guidelines for Developmental Appropriate Practice"menegaskan bahwa 

peran bermain tidak hanya memberikan kontribusi pengembangan kognitif tetapi 

merupakan mata rantai yang vital dalam mendorong pertumbuhan dan 

perkembangan di semua aspek perkembangan anak (Sue Bredekamp dan Copple, 

1992, p. 13). 

Kecerdasan jamak dapat ditemukan dan dilatih melalui bermain. Illich 

mengemukakan bahwa pembelajaran tidak dibatasi oleh empat ruang dinding 

tembok sekolah, dan ini cocok untuk pendidikan anak usia dini, dimana anak 

seusia itu memiliki kebebasan untuk memilih sumber yang dapat di akses. 

Huliyah  menguatkan PAUD tidak terbatas dalam ruang kelas saja, tetapi 

mencakup seluruh system pembelajaran yang dapat dilaksanakan di luar ruangan 

kelas. (Huliyah, 2016) 

Sumber belajar harus dimanipulasi sedemikian rupa untuk memudahkan di 

jangkau atau di akses oleh anak, sehingga kegiatan belajar dapat di dasarkan pada 

prakarsa sendiri. Dan atau dengan kata lain bahwa tempat dan sumber belajar bagi 

anak usia dini tidak terbatas pada ruang kelas, tetapi lebih luas dan menyangkut 

banyak sumber. Artinya, bahwa para ahli tersebut menekankan belajar sebagai 

pengalaman langsung yang dapat dijalani oleh anak dalam hidupnya sehari-hari 

dalam dunia nyata. Dengan kata lain, belajar yang baik adalah belajar dengan cara 

mengalami atau melakukannya secara langsung. Maka berdasarkan berbagai teori 

belajar dari para ahli di atas maka melalui methode “bermain” merupakan contoh 

yang paling tepat untuk merealisasikan teori belajar tersebut, dimana adanya 

unsur melakukan sebagai pengalaman langsung, anak memiliki kebebasan untuk 

melakukannya, mengakses ke berbagai sumber dan dilakukan dengan senang 

karena tidak terbatas pada empat ruang tembok saja. Melalui bermain, maka 

semua potensi dan kemampuan anak dapat tergali dan terlatih.(Setiani, 2019; 

Fitriyani, 2017). Termasuk kecerdasan yang berkaitan dengan verbal-bahasa, 

logika –matematika, visual-spasial, musik-ritmik, gerak-tubuh, interpersonal, 

intrapersonal dan naturalis.  

Belajar melalui permainan memungkinkan seorang anak untuk belajar 

dengan cara alami,(Fathurohman, 2017; Imroatun, 2014) dimana kegembiraan 

menimbulkan semangat optimal. Belajar tidak harus dilakukan dengan serius dan 
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di dalam ruangan, dengan  konsentrasi penuh, tetapi bisa dilakukan dengan cara 

bermain disesuaikan dengan tahap-tahap perkembangan, kemampuan dan prilaku 

anak. Karena anak-anak akan bermain dengan cara yang paling sesuai untuk hal-

hal yang harus mereka pelajari. Sebuah experimen pembelajaran yang dilakukan 

dengan metode Genius learning, pembelajaran dikemas melalui permainan, maka 

hasilnya dapat mempersingkat waktu belajar hingga 60 % (Gunawan, 2003, p. 

205-208). 

Raine dalam penelitiannya terhadap 1795 anak usia 3 tahun yang paling 

pemberani tentang kegiatan eksplorasi dan petualangan-petualangan melalui 

bermain, bahwa eksplorasi sangat penting, mengisyaratkan kecintaan anak 

terhadap pembelajaran, pemenuhan rasa ingin tahu alami dan untuk proses-proses 

penemuan, anak-anak tersebut mendaptkan nilai 12 poin lebih tinggi di atas  IQ 

total ketika mereka diuji setahun berikutnya. Mereka juga memiliki kemampuan 

akademis dan membaca jauh lebih baik melebihi teman-teman sebayanya yang 

kurang eksplorasi dan kurang terpenuhi rasa ingin tahunya (Eric Jensen, 2008, p. 

246). 

Jauh sebelumnya para ahli pendidikan telah mengemukakan tentang 

belajar yang menitik beratkan pada pengalaman langsung, Jacques Rouseau 

menyatakan dalam bukunya Emile, bahwa “.......di dalam pendidikan anak harus 

belajar bukan melalui kata-kata, tetapi melalui pengalaman, bukan melalui buku 

tetapi melalui buku kehidupan, Pestalozzi menekankan “kurikulum terpadu yang 

mempertimbangkan latihan fisik, moral dan intellektual berdasarkan pengalaman 

nyata yang solid.  Sedangkan Froebel mengembangkan suatu “kurikulum yang 

terdiri dari pengalaman langsung dengan memanipulasi memainkan permainan, 

menyanyikan lagu, berkebun, dan memelihara binatang” (Thomas Armstrong, 

2003, p. 49). 

Dalam proses pembelajaran kecerdasan jamak guru harus berfikir bahwa 

semua kecerdasan jamak ini sama-sama penting, harus dipikirkan berbeda dengan 

sistem pendidikan konvensional yang terlalu menekankan pada pengembanagn 

dan penggunaan kecerdasan verbal-bahasa dan kecerdasan logika matematika jadi 

kecerdasan jamak mengimplikasikan bahwa pendidik harus mengenali dan 

mengajarkan keterampilan dan bakat yang rentangannya sangat luas mencakup 

semua jenis kecerdasan. Merancang penyajian materinya agar dapat menyentuh 

semua kecerdasan (Martha B. Bronson, 1995, p. 3). Pendidikan anak usia dini 

merupakan pendidikan yang paling mendasar menempati posisi yang sangat 

strategis dalam pengembangan sumber daya manusia.     

 Studi pendahuluan yang dilakukan di lokasi penelitian sekolah BP PAUD 

DAN DIKMAS  Nusa Tenggara Barat yang terletak di kota Mataram. Merupakan 

lembaga PAUD yang cukup representatif dengan berbagai sarana bermain yang 

sangat memadai, namun walaupun demikian tetap dibutuhkan model-model 

permainan yang lain termasuk permainan tradisional untuk memperkaya teknik-

teknik intervensi dalam rangka mengembangkan perilaku dan kecerdasan anak-

anak pada usia dini, karena belajar pada usia mereka sesungguhnya adalah 
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bermain. Dari Sembilan jenis kecerdasan dan kecerdasan  jamak akan di teliti dua 

jenis kecerdasan yaitu kecerdasan kinestetik dan kecerdasan intrapersonal. 

Kecerdasan kinestetik merupakan suatu kecerdasan berfikir melalui gerakan, 

menggunakan tubuh secara ekspresif, tahu kapan dan bagaimana bereaksi dan 

meningkatkan keterampilan fisik. Sedangkan kecerdasan intrapersonal merupakan 

kesadaran diri yang tinggi, kesadaran akan kekuatan dan kelemahan diri sendiri 

dan orang lain dan merefleksikan kemampuan proses belajar. Kedua jenis 

kecerdasan ini walaupun tidak dapat merepresentasikan semua jenis kecerdasan 

yang ada tetapi sangat menonjol dalam ekspresinya pada perilaku individu dalam 

kehidupan sehari-hari. Sedangkan permainan tradisional yang dipilih sebagai alat 

intervensi adalah permainan Ling-Ling Se’. Sebuah permainan yang biasa 

dilakukan oleh anak-anak putri ketika waktu senggang secara berkelompok, dan 

permainan congklak ini dimainkan oleh beberapa anak pada laki-laki maupun 

perempuan. Permainan ini intinya adalah ketepatan menebak siapa diantara 

anggota tim lawan yang dapat menggandakan posisi dadu permainan baik dalam 

jumlah ganjil maupun genap. Jika  mampu menggandakan dalam jumlah posisi 

tertentu yang sudah disepakati berarti dia pemenangnya. 

  

Metode  Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Yaitu sebuah pendekatan 

untuk mendeskripsikan pengaruh permainan tradisional dalam mengembangkan 

kecerdasan jamak anak usia dini pada PAUD di kota Mataram, dan fakta-fakta 

yang ditemukan digambarkan secara apa adanya sesuai dengan realita yang 

ditemukan dilapangan. Dalam hal ini, penelitian demikian tidak memiliki ciri khas 

penelitian tindakan kelas dimana peneliti juga bisa menjadi pelaku 

tindakan dan pengguna langsung hasil penelitiannya.(Prihantoro & Hidayat, 2019)  

        Subjek penelitian adalah 25 orang anak usia dini. Metode pengumpulan data 

dilakukan dengan observasi, wawancara, catatan lapangan, foto-foto, dokumen 

pribadi maupun dokumen di sekolah. Tahapan dalam pengumpulan data, uji 

validitas instrument permainan tradisional, uji validitas instrument kecerdasan 

jamak, Uji realibilitas instrument dan uji normalitas variable x dan y, selanjutnya 

dilakukan uji regresi dan penyajian data.  

          

Hasil Penelitian 

Pengujian dilakukan dalam beberapa tahap. Yang pertama adalah 

pelaksanaan uji validitas. Selanjutnya berupa uji reliabilitas. Penjelasannya ada di 

bawah ini.    

1. Pengujian  

a. Uji Instrumen 

Uji Validitas 
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Untuk menguji tingkat validitas instrumen peneliti terlebih dahulu menguji 

coba instrumen yang akan digunakan sebagai penelitian. Butir-butir pengamatan  

yang akan digunakan sebagai penelitian harus di uji terlebih dahulu validitasnya 

untuk mengetahui apakah instrumen pengamatan tersebut layak atau tidak 

digunakan untuk mengumpulkan data.  

Suatu butir pengamatan dikatakan valid apabila nilai koefisien korelasi 

antara rhitung> rtabel maka data tersebut dikatakan valid, sedangkan apabila rhitung< 

rtabel maka data tersebut dikatakan tidak valid. Untuk data lembar pengamatan 

secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

 

 Tabel 1.1 

Hasil Uji Validitas Instrumen Permainan tradisional (X) 

Item Rhitung Rtabel Keterangan 

1 0,584 0,396 Valid 

2 0,509 0,396 Valid 

3 0,464 0,396 Valid 

4 0,466 0,396 Valid 

5 0,522 0,396 Valid 

6 0,582 0,396 Valid 

7 0,441 0,396 Valid 

8 0,539 0,396 Valid 

9 0,586 0,396 Valid 

10 0,527 0,396 Valid 

11 0,518 0,396 Valid 

12 0,539 0,396 Valid 

13 0,678 0,396 Valid 

14 0,565 0,396 Valid 

15 0,506 0,396 Valid 

16 0,565 0,396 Valid 

17 0,628 0,396 Valid 

18 0,661 0,396 Valid 

19 0,523 0,396 Valid 

20 0,483 0,396 Valid 

21 0,628 0,396 Valid 

22 0,661 0,396 Valid 

23 0,523 0,396 Valid 

24 0,483 0,396 Valid 
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Tabel 1.2 

Hasil Uji Validitas Instrumen kecerdasan Jamak (Y) 

 

Item Rhitung Rtabel Keterangan 

1 0.561 0,396 Valid 

2 0.562 0,396 Valid 

3 0.535 0,396 Valid 

4 0.550 0,396 Valid 

5 0.548 0,396 Valid 

6 0.536 0,396 Valid 

7 0.518 0,396 Valid 

8 0.768 0,396 Valid 

9 0.601 0,396 Valid 

10 0.725 0,396 Valid 

11 0.675 0,396 Valid 

12 0.640 0,396 Valid 

13 0.744 0,396 Valid 

14 0.443 0,396 Valid 

15 0.691 0,396 Valid 

 

Untuk mengetahui tingkat validitas variabel X dan Y dengan 

menggunakan rumus korelasi product moment diperoleh hasil Rxy sebesar 0,623 

dan rtabel sebesar 0,396. Karena diperoleh rhitung> rtabel, maka data X dan Y 

dikatakan valid. 

Uji Reliabilitas 

Setelah uji validitas, selanjutnya peneliti melakukan uji reliabilitas karena 

disamping valid data yang digunakan juga harus reliabel. Peneliti menggunakan 

rumus alfa cronbach untuk menguji reliabel data. hasil yang diperoleh seperti  

yang tertera di dalam tabel bahwa hasil data variabel X (Permainan tradisional) 

dan variabel Y (kecerdasan Jamak) dikatakan reliabel dan tergolong kategori 

reliabilitas sangat tinggi. Penjelasannya ada pada tabel berikut: 

 

 Tabel 1.3 

 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 

 

No. Data Hasil 

1 Variabel X ( Permainan Tradisional) 0,889 

2 Variabel Y (Kecerdasan Jamak) 0,864 
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b. Uji Pra Syarat Analisis Data 

Uji Normalitas 

Tabel 1.4 

Hasil Uji Normalitas 

 

Variabel                  Kategori 

Permainan tradisional (X) 4,985 7,82 Normal 

Kecerdasan Jamak (Y) 5,952 7,82 Normal 

 

Dari tabel diatas pada variabel permainan tradisional (X) diperoleh nilai 

X
2

hitung sebesar 4,985 sedangkan pada variabel kecerdasan jamak (Y) diperoleh 

nilai X
2

hitung sebesar 5,952. Nilai X
2

tabel dengan taraf signifikansi ( ) sebesar 0,05 

dan dk = 3, dapat ditulis X
2

tabel(1- )(dk) = X
2

(0,95)(3) = 7,82. Kriteria pengujian 

normalitas, jika X
2

hitung< X
2

tabel maka data berdistribusi normal, jadi hasil data dari 

variabel permainan tradisional dan kecerdasan jamak berdistribusi normal. 

Uji Regresi 

Diperoleh hasil data melalu uji regresi. Penjabarannya ada dalam tabel 

berikut: 

 

Tabel 1.5 

Hasil Uji regresi 

 

Pengujian Hasil 

A 8,08 

B 0,5 

 ̅ 86,32 

 ̅ 51,24 

        0,623 

        12,62 

        3,755 

 

Dari tabel tersebut diperolah persamaan regresi Y=8,08+0,5X, rata-rata 

variabel X sebesar 86,32 dan rata-rata variabel Y sebesar 51,24, hasil dari uji 

korelasi diperoleh nilai rhitung (0,623) ≥ rtabel (0,396) maka Ha diterima (terdapat 

pengaruh antara variabel X dan Y), hasil dari uji signifikan diperoleh Fhitung  

(12,62) > Ftabel (4,28) maka Ho ditolak sehingga Ha diterima serta untuk uji t 

diperoleh thitung (3,755) > ttabel (2,069) maka Ho ditolah sehingga Ha diterima. 
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2. Pengumpulan dan Penyajian Data 

Pengumpulan data dengan lembar pengamatanyang dipergunakan dalam 

penelitian ini di modifikasi dari model spradley, lembar pengamatan ini diberikan 

kepada guru PAUD  yang berjumlah 5 orang. Lembar pengamatan  yang 

disebarkan ada dua yaitu, lembar pengamatan permainan tradisional (X) dan 

Lembar pengamatan kecerdasan jamak (Y). Lembar pengamatan  tersebut berupa 

pernyataan untuk variabel X terdiri dari 24 butir pernyataan yang diamati dan 

variabel Y terdiri dari 15 butir pernyataan dengan option selalu, sering, kadang-

kadang dan tidak pernah. Lembar pengamatan permainan tradisional dan 

kecerdasan jamak dapat dilihat pada (Lampiran 1 dan 2) 

Observasi 

Pengumpulan data dengan observasi dalam penelitian ini dengan cara 

mengamati langsung kegiatan bermain siswa PAUD yang sudah dipersiapkan 

dalam proses penelitian yang dilaksanakan. Termasuk dalam proses observasi 

permainan tradisional dan kecerdasan jamak . 

Dokumentasi 

Pengumpulan data dengan teknik dokumentasi yang dilakukan adalah 

mendokumentasi kegiatan penelitian seperti penggunaan lembar pengamatan, 

profil sekolah, keadaan sekolah, keadaan guru sebagai pengamat dan proses siswa 

dalam bermain.  Hasil dokumentasi pada penelitian ini dapat dilihat pada 

(Lampiran ). 

Penelitian ini dilaksanakan di BP PAUDNI Provinsi Nusa Tenggara Barat 

di Mataram selama kurang lebih tiga  bulan. dalam hal ini penelitian dilakukan 

dengan menyebarkan lembar pengamatan  kepada 5 orang guru yang menjadi 

sampel penelitian. Dalam hal ini Instrumen lembar pengamatan dilakukan untuk 

mengukur seberapa intens indikator-indikator kecerdasan jamak muncul dalam 

proses permainan tradisional yang dilakukan oleh anak-anak PAUD . Data yang 

telah diperoleh peneliti, didapatkan dari hasil pengamatan guru dengan 

menggunakan lembar pengamatan yang telah disediakan. Adapun hasil dari 

pengamatan  tersebut, antara lain sebagai berikut:      

 

Tabel 2.1 

Data Hasil Pengamatan Permainan Tradisional Dan Kecerdasan 

Jamak  

 

No. Nama Siswa X Y 

1 Abizar Arsenio Hayuwa   33 

2 Adiba Syafiqah Baidowi  47 

3 Adib Zainul Muttaqin  42 

4 Aleesha Inara Fathoni  40 

5 Almira Zhafira Rahma  57 
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6 Ammar Fadhillah  52 

7 Arkhan Mahardika Sanjaya  52 

8 Arvinindita Keisha Arsaka  58 

9 Atifa Suryani  52 

10 Aqilqh Vania Zahirah  57 

11 Baiq Meisa Aqeela Ramadhani  56 

12 Danesh Rahayu Ilham  45 

13 Darrel Dwi Cahyo  54 

14 Davin Alraya Buana Sakti  52 

15 Faris Ali Akrom  52 

16 Fikri Tsabit Qeis  43 

17 Munawwir Haris  58 

18 Nurhayati  47 

19 Nurul Aini  58 

20 Ramdani  58 

21 Riri Meyza Roshanti  60 

22 Risman Hidayat  49 

23 Siri Fatimah  58 

24 Tahmif Irlan  60 

25 Yulia Maulina  41 

∑ 2158 1281 

Rata-Rata 86,32 51,24 

Max 96 60 

Min       66       33 

Varians 68,727 53,273 

 

Berdasarkan tabel diatas pada variabel permainan tradisional diperoleh 

skor terendah sebesar 66 dan nilai tertinggi 96 dan nilai rata-rata sebesar 86,32. 

Sedangkan pada variabel kecerdasan jamak diperoleh skor terendah sebesar 33 

dan nilai tertinggi 60 dan rata-rata variabel permainan tradisional dan kecerdasan 

jamak sebesar ( ̅) 53,237.  

  

Pembahasan Hasil Penelitian      

Data yang sudah terkumpul pada penelitian ini didapatkan dari lembar 

pengamatan, observasi dan dokumentasi. Lembar pengamatan telah diolah 

berdasarkan analisis data yang telah dipaparkan sebelumnya. Pengamatan 

dilakukan sebanyak enam kali untuk variabel X dan enam kali untuk variabel Y. 

Pengamatan berdasarkan instrumen pengamatan dilaksanakan satu kali dalam satu 

minggu, pengamatan secara keseluruhan dilakukan selama tiga bulan, sehingga 

total pengamatan enam kali pengamatan untuk variable X dan enam kali 

pengamatan untuk variable Y.  Selain itu, data penelitian ini juga didukung oleh 

observasi dan dokumentasi. 



 
Warni Djuwita 
Mohammad Fakhri 
 
  

PENGARUH PERMAINAN TRADISIONAL 
 DALAM MENGEMBANGKAN KECERDASAN JAMAK  

 

96   aṣ-ṣibyān Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Vol. 4, No. 2, Desember 2019 , E-ISSN 2685-1326 P- ISSN 2541-5549 

Adapun untuk mengetahui pengaruh permainan tradisional terhadap 

kecerdasan jamak pada siswa PAUD di kota Mataram, maka telah dilakukan tahap 

analisis data yang diperoleh dari hasil pengamatan  permainan tradisional dan 

kecerdasan jamak siswa. Pada tahap analisis data peneliti melakukan dua uji yaitu 

uji instrument dan uji prasyarat. Pada uji prasyarat dilakukan uji normalitas dan 

uji regresi sedangkan pada uji hipotesis tidak dilakukan karena sudah menyatu 

didalam uji regresi. Uji normalitas diperoleh perhitungan        
  dari permainan 

tradisional (X) sebesar 4,985 dan       
  sebesar 7,82 oleh karena itu dapat 

disimpulkan bahwa         
 <      

  sehingga data berdistribusi normal. 

Sedangkan untuk         
  pada kecerdasan jamak diperoleh sebesar 5,952 dan 

      
  sebesar 7,82 sehingga        

 <      
  maka data berdistribusi normal. 

Sedangkan untuk uji regresi diperoleh persamaan yaitu Y =8,08+0,5 X pada uji 

korelasi diperoleh nilai rhitung sebesar 0,623 dan rtabel sebesar 0,396 sehingga 

diperoleh kesimpulan bahwa rhitung> rtabel maka Ha diterima berarti terdapat 

pengaruh antara variabel X dan Y ,  uji segnifikan F hitung sebesar 12,62 dan F 

tabel sebesar 4,28 sehingga diperoleh kesimpulan bahwa                 maka 

data tersebut signifikan. Sedangkan untuk uji Linear dengan menggunakan uji t 

diperoleh hasil thitung 3,755 dan ttabel 2,069 dk = 23 dan taraf signifikan sebesar 5% 

dibagi 2= 0,025 sehingga  berdasarkan pengujian tersebut yaitu                 

atau                , maka dapat diputuskan Ho ditolak. Oleh karenanya dapat 

dinyatakan bahwa terdapat pengaruh permainan tradisional terhadap kecerdasan 

jamak siswa PAUD di kota Mataram.  

Dari hasil perhitungan data diatas, ditemukan hasil data permainan 

tradisional dan kecerdasan jamak yang diperoleh dinyatakan valid dan reliabel, 

datapun dinyatakan berdistribusi normal serta dalam uji signifikan dengan 

menggunakan rumus uji t dengan hasil terdapat pengaruh, maka dapat 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara permainan 

tradisional dalam mengembangkan  kecerdasan jamak anak usia dini di kota  

Mataram tahun Pelajaran 2019/2020. 

 

Elaborasi Hasil Penelitian dan Hasil Penelitian Terdahulu.  

Proses pembelajaran pada anak usia dini hendaknya dilakukan dengan 

tujuan memberikan konsep-konsep dasar yang memiliki kebermaknaan bagi anak 

melalui pengalaman nyata yang memungkinkan anak untuk menunjukkan 

aktivitas dan rasa ingin tahu secara optimal. Oleh karena proses pembelajaran 

diharapkan memberikan kesempatan yang bervariatif kepada setiap anak 

memperoleh pengalaman langsung untuk mengembangkan potensi diri yang 

dimiliki sesuai dengan kehidupan nyata sehari-hari. Pengalaman belajar yang 

diperoleh anak ditentukan oleh keterlibatan secara aktif dalam proses 

pembelajaran. Artinya dibutuhkan partisipasi setiap anak dalam setiap kegiatan 
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pembelajaran secara optimal baik secara individu maupun kelompok. Yamin  

mengatakan bahwa pembelajaran yang dilakukan harus lebih berpusat pada anak, 

sehingga siswa ikut berpartisipasi dalam proses pembelajaran, mengembangkan 

cara-cara belajar mandiri, berperan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian 

pembelajaran. Keterlibatan anak secara aktif dalam pembelajaran memungkinkan 

siswa memperoleh pengalaman belajar yang relevan dengan kebutuhan kehidupan 

sehari-hari. Keterlibatan anak tidak saja secara fisik semata melainkan 

keterlibatan mental emosional, keterlibatan kognitif dalam memperoleh 

pengetahuan, keterlibatan penghayatan dan internalisasi nilai-nilai dalam 

pembentukan sikap dan nilai serta latihan-latihan untuk membentuk keterampilan. 

Anak Usia Dini berkembang melalui seluruh inderanya seperti melihat, 

meraba, mendengar, mengecap, mencium untuk mengenali dan mengamati suatu 

objek. Seluruh indera ini dirangsang melalui kegiatan bermain, untuk mencapai 

keberhasilan tujuan tumbuh perkembangan anak.  Perlu dipertimbangkan bahwa 

dunia anak adalah “dunia bermain” oleh karena itu “bermain” merupakan salah 

satu cara belajar bagi anak usia dini. Bermain bagi anak, melakukan eksplorasi, 

petualangan  penting sifatnya karena mengisyaratkan kecintaannya akan 

pembelajaran dari rasa ingin tahu alami. Seberapa berharga hal ini bagi anak. 

Adrian Raine (seorang peneliti dari UCLA) dengan 1795 anak  berusia tiga tahun 

yang paling pemberani, mereka mengekplorasi lingkungan mereka, terlibat secara 

sosial dengan anak-anak lain, dan berinteraksi secara verbal dengan orang dewasa, 

maka hasilnya anak-anak tersebut mendapatkan nilai 12 point lebih tinggi di atas 

IQ total ketika mereka diuji setahun berikutnya. Mereka juga memiliki 

kemampuan akademis dan membaca jauh lebih baik pada usia sebelas tahun 

melebihi teman-teman sebayanya yang kurang eksplorasi dan kurang rasa ingin 

tahunya (Jensen,2008, p. 246).  

Permainan eksplorasi dan bermain mengembangkan otak lebih baik dari 

pada berdiam diri. L. Palmer dari Winona State University pada program 

inovatifnya selama 20 tahun merangsang sistem sensorik anak-anak prasekolah, 

dengan kegiatan-kegiatan, seperti berguling, berputar, melingkar, meluncur, 

melompat, berayun dan anak-anak, meningkatkan sistem vestibular  untuk 

mengembangkan tingkat keberhasilan akademik yang lebih tinggi dan hasilnya 

menunjukkan bahwa rangsangan motorik dini dapat membuat pemusatan 

perhatian, keterampilan mendengar, nilai membaca, dan keterampilan menulis 

menjadi lebih baik (Jensen, 2008, p. 246).  

Dari segi hukum hak alami, bermain anak sesungguhnya telah terlindungi, 

dalam pasal 31 Konvensi Hak-hak Anak disebutkan: “Hak anak untuk beristirahat 

dan bersantai, bermain dan turut serta dalam kegiatan-kegiatan rekreasi yang 

sesuai dengan kehidupan budaya dan seni. Dengan bermain, anak dapat memetik 

berbagai manfaat bagi perkembangan aspek fisik-motorik, kecerdasan dan sosial 

emosional. Melalui bermain, anak merasakan berbagai pengalaman emosi; 

senang, sedih, bergairah, kecewa, bangga, marah. Melalui bermain pula anak 
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memahami kaitan antara dirinya dan lingkungan sosialnya, belajar bergaul dan 

memahami aturan ataupun tata cara pergaulan.  

Selain itu kegiatan bermain berkaitan erat dengan perkembangan kognitif 

anak. Bagi anak-anak, bermain adalah belajar, sehingga belajar itu menjadi 

menyenangkan. Pada dasarnya anak-anak belajar melalui bermain karena tidak 

ada cara lain bagi mereka untuk mencapai segala hal yang secara normal harus 

mereka capai. Semiawan mengatakan bermain merupakan salah satu alat utama yg 

menjadi latihan untuk pertumbuhannya. Bermain adalah medium,dimana anak 

mencobakan diri, bukan saja dalam fantasinya, melainkan benar nyata secara aktif 

(Conny Semiawan, 2008, p.18). 

Sedemikian pentingnya bermain pada anak, sehingga Pemerintah 

mengakomodirnya di dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak pada Pasal 11 : Setiap anak berhak beristirahat dan memanfaatkan waktu 

luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai 

dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. Untuk 

memenuhi hak tersebut, pada pasal 56 ayat 1 butir d, e dan f, disebutkan bahwa 

Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib 

mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat bebas berserikat dan 

berkumpul, bebas bersitirahat, bermain, berkreasi, berekreasi dan berkarya seni 

budaya danmemperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan 

keselamatan. Melalui bermain anak akan belajar dan dapat mengembangkan 

kemampuan untuk mengenal dirinya dan lingkungan, berbagai pengetahuan, 

keterampilan dan menghadapi berbagai masalah.  

Dalam peroses pertumbuhan dan perkembangannya anak-anak adalah 

machluk yang “multi talent” anak mempunyai banyak kemungkinan bakat untuk 

dikembangkan, bakat bernyanyi, melukis berhitung, olah raga, olah seni, olah 

keterampilan lainnya, semua itu adalah merupakan ekspressi dari apa yang 

tersimpan dalam potensi bawaaannya. Guna memenuhi kebutuhan hakiki anak, 

maka program bermain kreatif menjadi alternatif yang semestinya dipersiapkan 

untuk tugas-tugas perkembangan anak tersebut, karena itulah dicari alternative 

system, strategi dan pendekatan yang tepat bagi pendidikan anak usia dini, dalam 

hal ini di sepakati untuk mengembangkan model Pembelajaran PAUD dengan 

mempertimbangkan kebutuhan dasar anak, yakni bahwa dunia anak adalah dunia 

bermain, dunia spontanitas, terbuka yang menyenangkan, dg multi talent, potensi 

anak itu dikolaborasikan lingkungan dan nilai-nilai lokal dimana anak berada. 

Dalam hal ini sebagaimana pendapat Vigotsky  yang  sangat setuju dan 

mendukung pengaruh budaya dalam proses pembelajaran. Sehingga ia 

mengatakan bahwa konstribusi budaya, interaksi sosial dan sejarah dalam 

pengembangan mental/prilaku  anak sangat berpengaruh. Hal tersebut dikuatkan 

oleh para peneliti bidang pengembangan anak dalam konsep  the contextualized 

child bahwa pengembangan anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan budaya. 
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„This development is deeply influenced by the childs cultural environment and the 

a couple she meets (T Bruce dan Maggit C., 1999, p. 25). Pembelajaran yang 

berbasis pada budaya dan interaksi sosial mengacu pada aspek perkembangan 

sosio-historis-kultural, akan sangat berdampak pada persepsi, memori dan cara 

berpikir anak. Maka pembelajaran melalui bermain kreatif berbasis budaya local 

menjadi model pembelajaran  yang dapat dikembangkan pada anak usia dini.  

 

Simpulan      

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa permainan 

tradisional berpengaruh terhadap perkembangan kecerdasan jamak siswa anak 

usia dini. Hal ini berdasarkan pada hasil analisis data penelitian dengan 

menggunakan uji t yang terdapat pada uji regresi sederhana diperoleh nilai thitung = 

3,755 sedangkan ttable = 2,069 pada taraf signifikasi α=0,05 dengan dk=23 karena 

diperoleh (thitung > ttabel) maka, Hipotesis alternative (Ha) diterima sedangkan  

Hipotesisi nol (H0) ditolak. 

Selain itu, sebelum melakukan pengujian t yang terdapat pada uji regresi 

karena pengujian regresi sudah mencangkup uji hipotesis didalam rumusannya, 

telah dilakukan juga tahap uji prasyarat yaitu uji normalitas dan uji regresi. Hasil 

dari uji normalitas menunjukkan data berdistribusi normal baik itu variabel X dan 

Y. Sedangkan hasil uji regresi menunjukkan data variabel X memiliki pengaruh 

terhadap Variabel Y. 

 

Implikasi Teoritis 

Menjadi kajian yang menarik dan menimbulkan kegairahan tersendiri di 

kalangan para pembelajar dan pengembang konsep-konsep keilmuan kepaudan 

tentang nilai-nilai budaya dan atau nilai-nilai kearifan local, karena memiliki 

keterkaitan yang sangat significant untuk kepentingan pendidikan Anak Usia Dini. 

beberapa tema besar terkait yang terkait dalam hal ini seperti;  antara lain: ada 

permainan tradisional (anak hususnya), ada seni music, ada seni sastra, ada seni 

peran  dsbnya,hal-hal mana menjadi alat bantu yang sangat substansial di dalam 

pengembangan pembelajaran anak usia dini. Baik menyangkut setrategi, 

pendekatan, method, media, alat atau juga isi yang terdapat dalam nilai budaya, 

nilai kearifan local masih sangat fungsional untuk menjadi pengayaan kurikulum 

PAUD. Tentu ada hal-hal yang harus di jaga dan di tata, agar tidak saling 

meracuni di antara nilai-nilai kearifan local dan nilai-nilai normative edukatif.  

Beberapa penelitian terkait dengan substansi nilai-nilai budaya, nilai 

kearifan local,dalam kepentingan  pengembangan konsep-konsep kependidikan,  

terutama yang di lakukan oleh para Pamong. Tenaga fungsional PAUD di BP-

PAUD Regional V Mataram, seperti: (1). Pengembangan Model Pembelajaran 

Anak Usia Dini melalui Bermain Kreatif Berbasis Nilai Kearifan Lokal, 

Penelitian ini  melakukan uji coba pengembangan model pada hampir semua 

bagian dari perangkat kurikulum yang ada dengan berbasis pada nilai – nilai 
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kearifan local, pada program bermain kreatifnya, pada pengembangan bahan ajar, 

pada pengembangan sumber belajar, pada pengembangan media dan APE sangat 

kuat pada dukungan natural dan lingkungan sekitar, demkian dengan sumber 

belajar. Pada semua pengembangan dari bagian-bagian nya  sekaligus menjadi 

wujud dari pengembangan kreativitas para pendidik, guru, pengasuh nya. 

Sehingga pada tahapan ahir terdapat model yang sangat memicu kreativitas guru, 

yakni dengan menyiapkan dan mengekplorasi bahan ajar berupa SKH  berbasis 

kearifan local, APE dan sumber berbasis alam dan lingkungan, juga sangat 

signifikat dalam mengembangkan setiap aspek perkembangan dan mulai 

mengenal nilai-nilai kearifan local sendiri. Sekaligus, karena pengembangan 

model ini menyertakan juga keterlibatan orang tua pada moment-momet 

pembelajaran bersama denagn anak dan guru (pengembangan bagian parenting 

education) maka dengan model ini memberi kesempatan banyak untuk terjadinya 

sinergitas antara guru, siswa dan orang tua, hal mana menciptakan suasana 

pendidikan yang kondusif selama anak-anak di sekolah.  
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