
BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan motorik berkembang sangat pesat pada masa 4-5 tahun pertama anak, 

motorik merupakan semua gerak yang dilakukan seluruh tubuh, sedangkan perkembangan 

motorik merupakan kematangan dan pengendalian gerak tubuh, motorik berkembang sejalan 

dengan kematangan syaraf dan otot sehigga aktivitas anak terjadi di bawah kontrol otak (Titi 

Chandrawati, 2020). Bentuk kemampuan gerak ini adalah dasar yang dikembangkan tiap-tiap 

anak atau pola-pola gerak dasar pada masa usia dini dan keterampilan pergerakan khusus 

pada masa kanak-kanak setelahnya (Diah Fitrianti, 2013).  

Perkembangan motorik meliputi motorik kasar dan halus. Motorik kasar adalah 

gerakan tubuh yang menggunakan koordinasi otot-otot besar atau sebagian besar atau seluruh 

anggota tubuh yang dipengaruhi oleh kematangan anak itu sendiri. Sedangkan motorik halus 

merupakan gerakan yang menggunakan sebagian anggota tubuh tertentu atau menggerakkan 

otot-otot halus (Titi Chandrawati, 2020).  

Perkembangan motorik beriringan dengan proses pertumbuhan secara genetis atau 

kematangan fisik anak, contohnya kemampuan duduk, menendang, berlari, naik-turun tangga 

dan sebagainya (Danang Aji Setyawan, 2018). Pada anak usia 4 tahun, anak sangat 

menyenangi kegiatan fisik yang menantang baginya, seperti melompat dari tempat tinggi atau 

bergantung dengan kepala menggelantung ke bawah (Sujarwo, 2015). Usia 5 tahun anak 

sudah terampil menggunakan kakinya untuk berjalan dengan berbagai cara, seperti maju dan 

mundur, jalan cepat dan pelan-pelan, melompat dan berjingkrak, berlari kesana kemari, 

memanjat (Desmita, 2008).  

Perkembangan fisik motorik menjadi suatu hal yang sangat penting karena 

perkembangan fisik motorik sangat berhubungan erat dan mempengaruhi perkembangan 

yang lain menurut (Suyadi, 2009) perkembangan anak yang tidak diperhatikan dengan baik 

maka akan berdampak buruk bagi anak. Pada zaman modern, penggunaan teknologi canggih 

pada anak usia dini mulai meningkat dan ditambah kurangnya tempat bermain luar ruangan 

yang aman. Hal ini dapat memicu anak prasekolah kurang banyak melakukan aktivitas gerak, 

dan juga dapat mengurangi motivasi dan kesempatan bagi anak-anak untuk berlari, 

melompat, dan menggerakkan tubuh mereka. Jika hal ini terjadi terus menerus, maka 

perkembangan fisik-motorik anak tidak berkembang dengan baik. Padahal perkembangan 
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fisik-motorik pada usia prasekolah adalah sebagai tolak ukur untuk perkembangan anak 

selanjutnya (Aghnaita, 2017).  

Dari beberapa pendapat diatas dapat di simpulkan bahwa Perkembangan motorik 

merupakan kematangan dan pengendalian gerak tubuh, yang sejalan dengan kematangan 

syaraf dan otot sehigga aktivitas anak terjadi di bawah kontrol otak. Motorik kasar adalah 

gerakan tubuh yang menggunakan koordinasi otot-otot besar atau sebagian besar anggota 

tubuh. Perkembangan fisik motorik menjadi suatu hal yang sangat penting karena 

perkembangan fisik motorik sangat berhubungan erat dan mempengaruhi. perkembangan 

anak yang tidak diperhatikan dengan baik maka akan berdampak buruk bagi anak.  

Perkembangan fisik-motorik anak usia 4-5 tahun telah diatur dalam Permendikbud 

Republik Indonesia No. 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia 

Dini, pada Bab IV terkait “Standar Isi” tepatnya pada ayat (1) Pasal 10, berbunyi: “Lingkup 

perkembangan sesuai tingkat usia anak meliputi beberapa aspek salah satunya motorik kasar, 

sebagaimana terdapat pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Permendikbud. Fisik motorik terutama motorik kasar meliputi (1) menirukan gerakan 

binatang, (2) pohon tertiup angin, (3) pesawat terbang, dll. (4) Melakukan gerakan 

menggantung (bergelayut), (5) melakukan gerakan melompat, (6) meloncat, dan (7) berlari 

secara terkoordinasi. (8) Melempar sesuatu secara terarah, (9) menangkap sesuatu secara 

tepat, (10) melakukan gerakan antisipasi, (11) menendang sesuatu secara terarah dan (12) 

memanfaatkan alat permainan di luar kelas.  

Menurut (Kostelnik, 2017) mengemukakan pendapatnya tentang indikator motorik 

kasar anak usia 4-5 tahun dibagi menjadi 2 yaitu keterampilan lokomotor dan keterampilan 

manipulatif (memproyeksikan dan menerima objek). Contoh gerak keterampilan lokomotor 

terdapat 23 misalnya anak dapat berdiri, berlari, berjingkrak, melompat dua kaki dan satu 

kaki, berjinjit, menggoyang, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh keterampilan 

manipulatif adalah melempar, menendang, memukul, memantul, berguling, menangkap, 

memerangkap dan merangkul. 

Berdasarkan beberapa indikator diatas dapat disimpulkan bahwa indikator motorik 

kasar anak usia 4-5 tahun yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu (1) menirukan 

gerakan pesawat dengan 2 tangan ke samping, (2) menirukan kegiatan binatang (katak), (3) 

menirukan gerakan pohon tertiup angina dengan dua angan ke atas dan melambai bersamaan 

dengan badan ke kanan dan ke kiri, (4) Melakukan gerakan menggantung dengan kedua 

tangan, (5) Melompat sejauh 0,5 meter, (6)  berlari secara terkoordinasi, (7) meloncat dengan 

1 kaki, (8) melempar bola besar menggunakan 2 tangan, (9) melakukan gerakan berguling, 
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(10) melakukan gerakanberputar, (11) melakukan gerakan merunduk, (12) menendang bola 

secara terarah, (13) melakukan gerakan menarik, (14) melakukan gerakan mendorong benda 

yang diadaptasi dari Marjorie J. Kostelnik, 2017  dan ditegaskan dengan Permendikbud No 

137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini terkait dengan fisik 

motoric kasar anak usia 4-5 tahun. 

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang 

memfokuskan pada pertumbuhan dan perkembangan motorik halus dan kasar anak, 

kecerdasan yang meliputi daya cipta, kecerdasan emosi, daya pikir dan kecerdasan spiritual, 

juga dalam aspek sosioemosional, bahasa dan komunikasi juga sangat penting untuk anak 

(Nazariah, 2016). Pada jenis-jenis layanan, penyelenggaraan PAUD terdapat beberapa basis 

yang dapat diterapkan. Pada masalah ini peneliti akan meneliti PAUD yang berbasis Alam 

dan PAUD yang berbasis Pendidikan Agama Islam, yang masing masing memiliki 

keunggulan dan ciri khas. Pada PAUD berbasis alam mengoptimalkan keadaan lingkungan 

sekitar dengan belajar secara langsung pada lingkungana alam. Sedangkan pada PAUD yang 

berbasis Agama Islam biasanya sangat mengutamakan kegiatan hafalan surat pendek dan 

doa-doa harian. 

PAUD berbasis Pendidikan Agama Islam salah satu bentuk satuan PAUD sejenis 

yang penyelenggaraannnya diintegrasikan dengan pendidikan Agama Islam misalnya: TPQ 

(Taman Pendidikan Agama Islam), TBA (Taman Bina Anak); TAAM (Taman Asuh Anak 

Muslim), PAUD Al Qur’an, dll. Lingkup pembelajaran meliputi seluruh Kompetensi Dasar 

yang memadukan semua program pengembangan yaitu nilai agama dan moral, fisik-motorik, 

kognitif, bahasa, sosial-emosional, dan seni. Motorik kasar Deteksi dini pada motorik kasar 

dilakukan untuk melihat hambatan yang berhubungan dengan keseimbangan dan koordinasi 

anggota tubuh dengan menggunakan otot-otot besar. 

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan di PAUD Islam Insan Fathonah 

perkembangan motorik kasar pada PAUD berbasis Agama Islam biasanya dilakukan dengan 

melakukan kegiatan-kegiatan olahraga atau kegiatan bermain. Dalam kegiatan belajar satu 

kali dalam satu semester dilakukan outbond untuk menstimulasi perkembangan motorik kasar 

anak. Kegiatan yang dilakukan berbeda untuk di PAUD tersebut disesuaikan dengan usia 

anak sesuai perkembangannya. Pada masa pandemi, kegiatan motorik kasar dilakukan secara 

luring dan daring. Luring dilakukan seminggu 2 kali sehingga dapat di sisipkan kegiatan 

untuk motorik kasar anak dengan kegiatan senam, olahraga, bermain permainan outdoor. 

Sedangkan untuk kegiatan daring biasanya guru membebaskan kegiatan motorik kasar 

dengan melakukan olahraga yang disukai anak. 
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Dari pendapat diatas dapat disimpulkan pada jenis layanan PAUD berbasis islam 

memfokuskan pada sosial spiritual, akhlak, sholat dan hafalah surat pendek atau hadits. 

Kegiatan hafalan setiap hari selalu ada pada setiap sesi pembelajaran. Target hafalan surat 

pendek, hadist dan asmaul husna juga ditentukan pada masing-masing kelas. Praktek sholat 

dilakukan biasanya minimal 2 kali dalam seminggu. Kegiatan motorik yang dilakukan untuk 

mempersiapkan anak untuk kegiatan inti pada pembiasaan dan dilakukan pada hari-hari 

tertentu. 

PAUD yang berbasis alam merupakan proses inspirasi yang menawarkan anak-anak 

kesempatan untuk berprestasi dan mengembangkan kepercayaan diri melalui pembelajaran 

langsung di lingkungan alam terbuka. Konsep PAUD dengan pembelajaran alam di Indonesia 

merupakan inovasi baru dibidang pendidikan. PAUD alam mengintegrasikan pendidikan 

dengan basis alam semesta (Sunanik, 2018). Perkembangan motorik kasar di PAUD berbasis 

alam lebih terstimulasi karena fasilitas yang disediakan dan kegiatan yang di berikan sangat 

beragam. Fasilitas yang lengkap dan memadai sangat berpengaruh terhadap minat anak dalam 

belajar. Terdapat beberapa permainan tali seperti jembatan tali yang dapat diginakan anak 

untuk melatih keseimbangan dan lebih menantang untuk anak.  

Dari hasil wawancara yang dilaukan di PAUD Alam Anak Pintar, kegiatan yang 

dilakukan di PAUD berbasis alam juga sangat beragam, menjadikan anak menjadi tidak 

bosan dan bersemangat untuk melakukan kegiatan yang menstimulasi motorik kasar. 

Beberapa kegiatan yang biasanya dilakukan adalah outbond yang sudah tersedia di 

lingkungan sekolah, berenang, berkebun dan kegiatan lainnya. Kegiatan tersebut dilakukan 

untuk meningkatkan kemampuan otorik kasar anak terutama kelompok A usia 4-5 tahun. 

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan pada jenis layanan PAUD berbasis alam 

memfokuskan pada kegiatan motorik dengan kelengkapan fasilitas yang tersedia di sekolah. 

kegiatan yang beragam menjadikan anak merasa senang dan dapat mengeksplor alam sekitar. 

Anak suka dengan kegiatan yang menangtang mereka, sehingga anak tidak merasa bosan 

dalam belajar. Pada sekolah alam suasana yang diberikan juga sangat asri, banyak pepohonan 

dan permainan yang mengasah motorik anak.  

Peningkatan potensi psikomotorik anak akan lebih teroptimalkan jika lingkungan 

tumbuh kembang anak mendukung mereka untuk bergerak secara bebas. Kegiatan diluar 

ruangan bisa menjadi pilihan terbaik karena dapat memberikan stimulasi perkembangan otot. 

Kegiatan yang dapat dilakukan di luar ruangan juga sangat beragam, misalnya kegiatan 

outbond, berenang atau berkebun.  Kegiatan anak dalam ruangan, pemaksimalan ruangan 

dapat dijasikan strategi untuk menyediakan ruang gerak yang bebas bagi anak untuk berlari 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



melompat dan menggerakkan seluruh anggota tubuhnya dengan cara cara yang tidak terbatas, 

selain itu penyediaan alat bermain diluar ruangan bisa mendoromg anak untuk meningkatkan 

koordinasi dan pengembangan kekuatan tubuhnya, stimulasi stimulasi tersebut akan 

membantu pengoptimalan kemampuan psikomotorik kasar. Sedangkan koordinasi, fisik dan 

stamina secara bertahap bisa dikembangkan secara sendiri (Mulya, 2012) 

Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa beberapa  aktivitas  seperti 

outbound,  berenang, dan berkebun dapat membantu memaksimalkan perkembangan motorik 

kasar anak. Metode  yang dapat digunakan yaitu  metode  praktek langsung,  karyawisata  dan  

bermain peran.  Sedangkan  untuk media  yang  digunakan  bervariasi  mulai  dari  bahan  

alam yang  ada  di  lingkungan  sekolah  sampai  dengan  instalasi  seperti one  line  bridge 

(jembatan satu tali). 

Kendala-kendala yang di temukan pada saat merancang kegiatan pembelajaran 

sangatlah bervariasi terlebih lagi untuk pengembangan fisik motorik anak dimana aspek 

perkembangan ini merupakan aspek perkembangan yang tidak kalah pentingnya bagi anak 

usia dini karena dapat mempengaruhi aspek – aspek perkembangan lain pada anak. Selama 

mengembangkan fisik motorik anak tidak hanya mengenai motorik halus saja tetapi juga 

motorik kasar dimana anak membutuhkan ruang gerak dan kegiatan yang bervariasi agar 

anak tidak merasa bosan dalam menjalankan kegiatan pembelajaran tersebut (Titi 

Chandrawati, 2020). 

Masalah lain yang penulis temui adalah dalam penelitian yg dilakukan oleh (Nindya 

Irawan, 2014) yang berkaitan dengan fisik motorik anak usia dini yaitu kemampuan motorik 

kasar anak yang terkadang kurang mendapatkan perhatian dari pengajar, salah satu alasannya 

karena pengajar lebih memfokuskan pada perkembangan kognitif dan bahasa. Seperti 

penelitian yang dilakukan Nindya, anak kelompok A usia 4-5 tahun TK Negeri Pembina 

Surakarta. Pada kegiatan pembelajaran dengan indikator menaiki benda beroda, anak-anak 

dalam mengkoordinasikan otot-otot besar terlihat masih rendah sehingga tampak tidak 

seimbang. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti dan hasil diskusi dengan guru kelas bahwa 

kemampuan yang dimiliki anak dalam aspek motorik kasar rendah, anak masih kurang 

terampil dalam menyeimbangkan badan, meliukkan badan, menggeserkan kaki, berjinjit, 

berlari kemudian melompat, menangkap dan melempar benda (Nindya Irawan, 2014). 

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan pada  Desember 2020 – Januari 2022 

2021 di Kelompok A PAUD Alam Anak Pintar dan PAUD Islam Insan Fathonah 

menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa anak yang perkembangan motorik kasarnya 

mengalami hambatan. Masalah yang dihadapi guru dalam mengembangkan aspek fisik 
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motorik kasar anak didik kelompok A adalah metode yang kurang tepat dan minimnya media 

pembelajaran bagi anak yang kurang mendukung, kurangnya kreatifitas guru dalam proses 

pembelajaran, kurangnya minat atau semangat anak untuk mengikuti proses pembelajaran 

menyebabkan kemampuan fisik motorik kasar anak kurang maksimal. Pada masa pandemi 

saat ini kegiatan motorik kasar sangat terbatas, anak melakukan kegiatan berlajar hanya 2 kali 

bertatap muka dengan guru dan 1 kali dilakukan dengan daring. Anak biasanya melakukan 

kegiatan motorik kasar seperti bermain outdoor, senam, pemanasan, lari dan apabila 

dilakukan daring anak biasanya diminta untuk melakukan kegiatan olah raga yang disukai 

dan orang tua mengirimkan kepada guru. 

Dari pengamatan yang dilakukan pada kelompok A ditemukan bahwa belum semua 

anak di kelompok tersebut memiliki kemampuan motorik kasar yang diharapkan oleh guru. 

Kemampuan motorik kasar anak dapat dilihat dari beberapa anak yang belum dapat 

memahami perintah guru untuk melakukan kegiatan yang menstimulasi motorik kasar. 

Misalnya guru menginstruksikan untuk menyeimbangkan badan, meliukkan badan, 

menggeserkan kaki, berjinjit, berlari kemudian melompat, menangkap dan melempar benda 

tetapi anak belum mampu secara maksimal untuk mengikuti instruksi tersebut. Hal tersebut 

terjadi karena metode yang digunakan oleh guru kurang menarik bagi anak, metode yang 

digunakan selama ini adalah metode penugasan, sehingga membuat pengembangan fisik 

motorik kasar anak rendah, mereka merasa bosan dan jenuh dengan permainan yang ada. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil 

judul “Perbandingan Perkembangan Motorik Kasar Anak Usia 4-5 Tahun di PAUD (Studi 

Komparasi di PAUD Alam Anak Pintar dan PAUD Islam Insan Fathonah)”. 

B. Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan uraian yang telah disebutkan maka identifikasi masalah yang ditemukan 

untuk penelitian ini adalah meliputi sebagai berikut : 

1. Kemampuan motorik kasar anak kurang mendapatkan perhatian dari pengajar, salah 

satu alasannya karena pengajar lebih memfokuskan pada perkembangan kognitif dan 

bahasa. 

2. Lingkungan main mempengaruhi perkembangan motorik kasar anak usia 4-5 tahun. 

3. Pentingnya kemampuan motoric kasar anak usia 4-5 tahun untuk menunjang 

perkembangan yang lain. 

4. Anak-anak dalam mengkoordinasikan otot-otot besar terlihat masih rendah sehingga 

tampak tidak seimbang. 
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5. Anak masih kurang terampil dalam menyeimbangkan badan, meliukkan badan, 

menggeserkan kaki, berjinjit, berlari kemudian melompat, menangkap dan melempar 

benda. 

6. Sistem pembelajaran daring sebagai akibat dari kondisi pandemi Covid-19 yang tidak 

memungkinkan sistem pembelajaran tatap muka mengurangi kegiatan motorik kasar 

anak. 

C. Pembatasan Masalah 

Batasan masalah yang ditentukan dalam penelitian ini yaitu studi tentang pebedaan 

kemampuan fisik motorik kasar anak usia dini usia 4-5 tahun di PAUD Alam Anak Pintar 

dan PAUD Islam Insan Fathonah. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dituliskan oleh peneliti, maka peneliti 

menentukan rumusan masalah yaitu: “Apakah terdapat perbedaan kemampuan motorik kasar 

anak usia dini usia 4-5 tahun di PAUD Alam Anak Pintar dan PAUD Islam Insan Fathonah? 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ialah mengukur apakah terdapat perbedaan kemampuan motorik 

kasar anak usia dini usia 4-5 tahun di PAUD Alam Anak Pintar dan PAUD Islam Insan 

Fathonah. 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis 

maupun secara praktis: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat dijadikan pengetahuan guna menambah wawasan tentang 

kemampuan fisik motorik anak khususnya motorik kasar. Penelitian ini mengkaji 

tentang gambaran kemampuan fisik motorik kasar anak usia 4-6 tahun, hal ini dapat 

dijadikan pengetahuan dalam memperhatikan perkembangan kemampuan fisik 

motorik kasar pada anak. 

2. Manfaat Praktis. 

a. Bagi Guru 

1) Bertambahnya pengalaman dan pengetahuan guru tentang faktor yang 

mempengaruhi perkembangan motorik kasar anak usia dini.  
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2) Memberikan alternatif dalam media pembelajaran dan lingkungan main 

yang lebih inovatif.  

b. Bagi Sekolah  

1) Sebagai masukan dalam meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas 

pembelajaran yang aktif, inovatif dan menyenangkan untuk anak.  

2) Sekolah dapat menerapkan hasil penelitian ini untuk mengembangkan 

aspek motorik anak usia 4-5 tahun, terutama dalam hal motorik kasar.  
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