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ABSTRAK 
 

PENGARUH PERMAINAN OUTDOOR TERHADAP 
PERKEMBANGAN FISIK MOTORI KASAR ANAK KELOMPOK B 

TK ‘AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL II BABADAN KARANGDOWO 
KLATEN TAHUN AJARAN 2012/2013 

 
Hepi Kawuri, A520090054, Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 

2013, 51 halaman 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh permainan outdoor 
terhadap perkembangan fisik motorik kasar pada anak kelompok B di TK 
‘Aisyiyah Bustanul Athfal II Babadan Karangdowo Klaten tahun ajaran 
2012/2013. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan jenis metode pre 
eksperimental design yaitu one-group pretest-posttest design. Subjek penelitian 
ini adalah anak kelompok B di TK ‘Aisyiyah II Babadan Karangdowo Klaten. 
Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian ini adalah 
dengan uji paired sample t test dengan bantuan SPSS 16.0 for windows. Pengujian 
paired sample t test terhadap hasil posttest menghasilkan nilai thitung -16.999 yang 
berada pada Ho ditolak dengan probabilitas sebesar 0,000 < α 0,05. Berdasarkan 
hasil ini, maka keputusan hasil uji hipotesisnya adalah menolak H0 yang berarti 
bahwa ada pengaruh permainan outdoor terhadap perkembangan fisik motorik 
kasar pada anak kelompok B di TK ‘Aisyiyah II Babadan Karangdowo Klaten 
tahun ajaran 2012/2013. 
 
Kata kunci: permainan outdoor, perkembangan fisik motorik kasar 
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PENDAHULUAN 

Pendidikan Anak Usia Dini merupakan pendidikan yang sangat mendasar 

dan sangat menentukan bagi perkembangan anak di kemudian hari. Mengingat 

pentingnya peranan pendidikan anak usia dini, pemerintah telah menempatkannya 

sebagai pasal tersendiri dalam UU Sistem Pendidikan Nasional (UU no. 20 Tahun 

2003 pasal 28).  Anak merupakan harapan, cita, dan cinta bagi kedua orangtuanya.  

Karenanya, orangtua bertanggung jawab untuk memberikan pola asuh, asih dan 

asah selama proses tumbuh kembang anak.  Periode penting dalam proses tumbuh 

kembang anak terjadi pada masa balita (0 sampai 5 tahun).  Pada masa ini anak 

mengalami perkembangan dalam kemampuan berbahasa, kreativitas, kesadaran 

sosial, emosional, dan intelegensi.  Masa perkembangan ini disebut juga golden 

age atau masa keemasan.   

Anak belajar dengan bermain tetapi bukan sekadar bermain, namun anak 

diarahkan sesuai perkembangannya.  Dengan metode bermain yang diarahkan, 

mereka akan belajar banyak hal seperti cara bersosialisasi, negosiasi, manajemen 

waktu, dan resolusi konflik.  Sehingga anak tidak pernah merasa dipaksa untuk 

belajar. Ketika anak bermain, otak anak berada dalam keadaan yang tenang 

sehingga pendidikan tertanam pada memori mereka. 

Banyak jenis permainan yang dapat dilakukan oleh anak.  Kegiatan 

bermain dapat dilakukan di dalam ruangan atau indoor maupun di luar ruangan 

atau outdoor. Menurut Mariyana (2006: 36) permainan outdoor merupakan 

metode pembelajaran yang menekankan kemampuan anak baik secara individual 

maupun kelompok dengan menempatkan anak di luar ruangan. Untuk memenuhi 

kebutuhan anak dalam bermain, hampir disetiap Taman Kanak-kanak sudah 

menyediakan beberapa jenis permainan outdoor, misalnya, papan peluncuran, 

ayunan, terowongan mini, jala panjatan, dll.   

Bermula dari latar belakang masalah di atas, maka untuk melatih fisik 

motorik kasar anak biasanya dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya: 

berlari, menari, senam, berjalan, memanjat, berayun, dll.  Dalam perkembangan 

anak, perkembangan motorik kasar anak sangatlah penting dan harus 

diperhatikan.  Pentingnya melatih motorik kasar anak sejak dini adalah untuk 
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mematangkan otot-otot di dalam tubuh supaya dapat berfungsi dengan baik dan 

dapat bergerak dengan lincah saat anak sudah dewasa.  Pada penelitian ini maka 

penulis hendak melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh permainan outdoor 

terhadap perkembangan fisik motorik kasar anak kelompok B Di TK ‘Aisyiyah 

Bustanul Athfal II Babadan Karangdowo Klaten Tahun ajaran 2012/2013”. 

Pembatasan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah bermain 

dengan menggunakan jenis permainan outdoor berupa bola dunia, jala panjatan, 

papan titian, dan terowongan ban. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh yang signifikan 

dari permainan outdoor terhadap perkembangan fisik motorik kasar pada anak 

kelompok B di TK ‘Aisyiyah II Babadan Karangdowo Klaten tahun ajaran 

2012/2013. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan Pre-Experimental Design yaitu dengan One-

Group Pretest-Posttest Design sebagai desain penelitian. Sugiyono (2011:110) 

mengemukakan One-Group Pretest-Posttest Design adalah desain penelitian yang 

lebih akurat dibandingkan dengan One-Shot Case Study, dikarenakan pada One-

Group Pretest-Posttest Design adanya pretest. Dengan demikian hasil perlakuan 

dapat diketahui lebih akurat, karena dapat dibandingkan dengan keadaan sebelum 

diberi perlakuan. 

Prosedur dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Pretest (Observasi Awal) 

Pada tahapan pretest, peneliti mengobservasi perkembangan fisik motorik 

kasar anak sebelum dilakukan perlakuan. Peneliti melakukan observasi 

dengan menggunakan instrument penelitian. 

2. Perlakuan 

Pada tahap ini peneliti memberikan perlakuan dengan menggunakan 

permainan outdoor pada anak. Adapun prosedur dalam pelaksanaan 

pemberian perlakuan yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut : 

a. Guru mengajak anak ke luar ruangan 
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b. Guru menjelaskan cara bermain 

c. Guru memberikan contoh 

d. Anak mempraktekkan kegiatan yang diminta guru 

3. Posttest (Observasi Akhir) 

Pada tahap posttest, peneliti melakukan observasi terkait dengan 

perkembangan fisik motorik kasar anak dengan menggunakan instrument yang 

sama pada saat dilakukan prestest (observasi awal). 

 Penelitian ini dilakukan di TK ‘Aisyiyah Bustanul Athfal II Babadan 

Karangdowo Klaten yang berjumlah 15 anak pada semester genap tahun ajaran 

2012/2013. 

 Di dalam penelitian ini terdapat 2 variabel, yaitu variabel bebas dan 

variabel terikat.  Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah permainan 

outdoor, sedangkan variabel terikat (Y) adalah perkembangan fisik motorik kasar.   

Menurut Sugiyono (2011:204) menjelaskan bahwa dari segi proses 

pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 

participant observation (observasi berperan serta) dan non participant 

observation. Observasi yang digunakan adalah observasi nonpartisipan. Menurut 

Sugiyono (2011:145) menyatakan bahwa observasi nonpartisipan adalah peneliti 

tidak terlibat dalam melakukan penelitian dan hanya sebagai pengamat 

independen.  

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan pedoman observasi sebagai instrument penelitian. Langkah-langkah 

dalam penyusunan instrument dimulai dari menyusun kisi-kisi indikator k dalam 

butir amatan, membuat kisi-kisi butir amatan, menyusun deskriptor level kinerja, 

dan menuliskan ke dalam format pedoman observasi.  

Data yang telah dikumpulkan akan dilakukan proses editing atau 

pengecakan data, setelah itu data akan melalui proses codeing atau pemberian 

kode. Dari data yang telah terkumpul kemudian dilakukan proses tabulasi ke 

dalam skor-skor yang telah ditentukan. Teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan uji paired sample t test dengan 
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bantuan program komputer SPSS 16.0 for windows. Uji ini digunakan untuk 

membandingkan rata-rata dua sample berpasangan. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data mengenai 

perkembangan fisik motorik kasar anak saat sebelum diberikan perlakuan dan 

setelah diberikan perlakuan. Pada saat observasi awal (pretest) diperoleh hasil 

bahwa rata-rata perkembangan fisik motorik kasar sebesar 9,73, skor minimal 

8, skor maksimal 12, sedangkan standart deviasinya 1,438. Berdasarkan 

standar deviasi, maka dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu 

kategori tinggi : x ≥  X + 1 SD = x ≥ 11,17, kategori sedang :  X - 1 SD < x <  

X + 1 SD = 8,29 < x < 11,17, dan kategori rendah : x ≤ X  - 1 SD = x ≤ 8,29. 

Perlakuan berupa pemberian kegiatan pembelajaran yang dilakukan 

diluar ruangan dengan menggunakan permainan outdoor.  Pemberian 

perlakuan dilakuakan selama empat kali perlakuan dalam satu minggu yakni 

pada tanggal 02 sampai 05 April 2013. Pada pertemuan pertama, kegiatan 

dilakukan dengan menggunakan jenis permainan outdoor yaitu permainan 

bola dunia dan jala panjatan.  Pertemuan kedua kegiatan dilakukan dengan 

permainan outdoor yaitu papan titian. Pertemuan ketiga kegiatan dilakukan 

dengan menggunakan jenis permainan outdoor yaitu terowongan ban. 

Pertemuan keempat dilakukan kegiatan dengan menggunakan permainan 

outdoor papan titian.   

Pada saat observasi akhir (posttest) diperoleh hasil rata-rata 

perkembangan fisik motorik kasar sebesar 16,67, skor minimal 14, skor 

maksimal 19, sedangkan standar deviasinya 1,496. Berdasarkan standar 

deviasi maka dapat dibuat pengklasifikasian, yaitu kategori tinggi : x ≥  X  + 1 

SD = x ≥ 18,17, kategori sedang :  X - 1 SD < x <  X + 1 SD = 15,17 < x < 

18,17, dan kategori rendah : x ≤  X - 1 SD = x ≤ 15,17. 
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Tabel Hasil Observasi Awal dan Akhir 

Waktu Skor 

Observasi Awal 9,73 

Observasi Akhir 16,67 

 

Hasil penelitian menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan secara 

statistik dapat dilihat pada nilai thitung = -16.999 ≤ -ttabel  yaitu – 2.145 dan 

probabilitas 0,000 < 0,05 maka Ho ditolak yang berarti terdapat pengaruh metode 

menggambar bebas terhadap perkembangan fisik motorik kasar. Hal ini 

dikarenakan skor observasi akhir lebih tinggi karena dalam melakukan kegiatan 

dengan menggunakan permainan outdoor anak-anak mampu melakukan gerakan 

motorik kasar dengan baik. Hal ini berarti mendukung hipotesis dalam penelitian 

ini yang menyatakan bahwa “ Ada pengaruh dari permainan outdoor  terhadap 

perkembangan fisik motorik kasar pada anak kelompok B di TK ‘Aisyiyah II 

Babadan Karangdowo Klaten Tahun ajaran 2012/2013”. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa pernyataan hipotesis penelitian ini ditolak. Hipotesis penelitian 

ini menyatakan bahwa “ada pengaruh permainan outdoor  terhadap perkembangan 

fisik motorik kasar pada anak kelompok B TK ‘Aisyiyah II Babadan Karangdowo 

Klaten tahun ajaran 2012/2013”. Pengaruh yang diberikan berupa peningkatan 

perkembangan fisik motorik kasar setelah diberikan perlakuan dibandingkan 

sebelum diberi perlakuan. Kesimpulan ini berdasarkan uji paired sample t test 

dimana diperoleh nilai probabilitas 0,000<0,05 dan nilai thitung -16.999 yang 

berada pada daerah Ho ditolak. 
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