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ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan kemampuan motorik kasar
khususnya kemampuan dalam mengekspresikan diri sesuai syair lagu pada anak
kelompok A TK Aisyiyah I SawahanKecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali
dengan menggunakan permainan burung-burung di pohon.
Jenis penelitian yang digunakan  adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang
dilaksanakan sebanyak tiga siklus dengan lima kali pertemuan. Prosedur
penelitian ini terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan,
observasi, dan refleksi. Subyek penelitian ini adalah guru dan anak didik
kelompok A TK Aisyiyah I Sawahan Kecamatan Ngemplak Tahun Pelajaran
2013/2014 sebanyak 20 anak terdiri dari 9 anak laki-laki dan 11 anak
perempuan.Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi. Data
dianalisis dengan tehnik analisis komparatif dan kritis yang mempunyai tiga
komponen yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan atau
verifikasi.
Berdasarkan hasil tindakan siklus I, siklus II, dan siklus III yang telah
dilaksanakan selama penelitian, menunjukkan adanya perkembangan kemampuan
motorik kasar dalam mengekspresikan diri sesuai irama musik/ syair lagu pada
anak kelompok A TK Aisyiyah I Sawahan Kecamatan Ngemplak Kabupaten
Boyolali Tahun Pelajaran 2013/2014. Hal ini ditunjukkan dengan adanya
peningkatan prosentase rata-rata kemampuan motorik kasar  anak dalam
mengekspresikan diri sesuai syair lagudari kondisi awal ( prasiklus ) sebesar
45,6% pada siklus I meningkat menjadi 64,3% pada siklus II menjadi 78%, dan
siklus III sebesar 90%. Dengan demikian, penggunaan permainan burung-burung
di pohon dapat meningkatkan kemampuan motorik kasar dalam mengekspresikan
diri sesuai syair lagu pada anak kelompok A TK Aisyiyah I Sawahan Kecamatan
Ngemplak Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 2013/2014.
Kata Kunci:Kemampuan Motorik Kasar, Permainan Burung-Burung Di Pohon.
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PENDAHULUAN

 Menurut undang- undang No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas ( Bab I pasal

1 ayat 1) merumuskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk

mewujudkan suasana belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian,

kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya sendiri,

masyarakat, dan negara (Marsudi dkk,Landasan Pendidikan, 2011: 31).

 Penyelenggaraan PAUD merupakan suatu usaha menyeluruh dalam

mewujudkan profil anak indonesia sesuai harapan yaitu anak Indonesia yang

memiliki dasa citra. Dasa citra tersebut adalah anak indonesia yang beriman,

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia sehat, cerdas, jujur,

tanggung jawab, percaya diri, dan cinta tanah air ( Dirjen PAUDNI, Kerangka

Besar Pembangunan PAUD Indonesia Periode 2011- 2025 ).

 Penyelenggaraan PAUD jalur formal berbentuk taman kanak-kanak (

TK/RA ) untuk usia 4 th, sedang untuk non formal berbentuk taman penitipan

anak ( TPA ) untuk anak usia   0 - 4 th dan kelompok bermaian ( KB ). ( BNSP,

2011: 4 ).

 Dalam tingkat pencapaian perkembangan anak menggambarkan

pertumbuhan dan perkembangan yang diharapkan dicapai anak pada rentang usia

tertentu perkembangan anak yang dicapai moral, fisik, kognitif, bahasa, dan sosisl

emosional. Perkembangan anak berlangsung secara berkesinambungan yang

berarti bahwa tingkat perkembangan yang dicapai pada suatu tahap diharapkan
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meningkat naik secara kuantitatif maupun kualitatif pada tahap selanjutnya

( Permendiknas NO.58, Tahun 2009 ).

 Salah satu bidang pengembangan tersebut adalah pengembangan motorik

yaitu perkembangan pengendalian gerak jasmani melalui kegiatan pusat syaraf,

urat syaraf dan otot yang terkoordinasi. Pengembangan motorik kasar anak usia

4 - 5 tahun menurut permendiknas RI NO 58 tahun 2009 meliputi menirukan

gerakan binatang, pohon tertiup angin, pesawat terbang, melakukan gerakan

meluncur, melempar sesuatu secara terarah, menangkap sesuatu secara terarah,

memanfaatkan alat permainan diluar kelas. ( Permendiknas NO.58 Tahun 2009 ).

 Pembelajaran motorik kasar adalah pembelajaran untuk gerakan tubuh yang

menggunakan otot-otot besar atau sebagian besar atau seluruh anggota tubuh yang

dipengaruhi oleh kematangan anak itu sendiri. Di taman kanak-kanak sebaiknya

memiliki alat permainan yang memadai, sehingga anak puas untuk bermain bebas

untuk berlari, melompat,dan menggerakkan tubuh secara tidak terbatas ( Standar

PAUD, 2009 ).

    Berdasarkan uraian tersebut diatas peneliti mengadakan pengamatan

permasalahan yang terjadi di kelompok A TK Aisyiyah 1 Sawahan, Ngemplak,

Boyolali. Dalam pencapaian tingkat perkembangan motorik kasar tersebut

bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Guru sering mengalami permasalahan

tersebut. Seperti di TK Aisyiyah 1 Sawahan, ditemukan bahwa belum semua anak

mampu memaksimalkan kegiatan fisik motorik kasarnya sesuai dengan

perkembangan yang diharapkan. Dari 20 anak didik hanya 8 anak ( 40% ) yang
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mau menggerakan tubuhnya sesuai irama musik dan berani mengekspresikan

secara bebas sesuai syair lagu.

 Dari pengamatan yang telah dilakukan peneliti yang sekaligus guru

kelas,peneliti menemukan beberapa faktor penyebabnya, yaitu kurang keberanian

anak sehingga anak hanya bebas lari- lari.

 Melihat kondisi tersebut maka peneliti berupaya melakukan tindakan

perbaikan dengan melakukan kegiatan fisik diluar kelas setiap hari sebelum

kegiatan belajar mengajar, menanamkan rasa percaya diri dan memberi motivasi

pada anak. Dengan perhatian yang khusus diharapkan anak mampu melakukan

kegiatan motorik dengan bermain di luar kelas sesuai kemampuan dan

keberaniannya.

 Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk mengembangkan

motorik kasar di PAUD dapat dilakukan permainan di luar kelas. Hal ini yang

mendorong peneliti untuk mengkaji lebih dalam dengan menggadakan penelitian

yang berjudul “Peningkatan kemampuan motorik kasar melalui permainan

burung- burung dipohon pada anak kelompok A di TK Aisyiyah 1 Sawahan

Tahun Pelajaran 2013/2014”.
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METODE PENELITIAN

1. Seting Penelitian

a. Tempat Penelitian

 Peneliti dalam penelitian pengembangan kemampuan fisik motorik

kasar  melalui   permainan burung-burung dipohon  ini menggunakan

TK Aisyiyah I Sawahan, Ngemplak, Boyolali yang berlokasi di desa

Sawahan, Gandu, Kec.Ngemplak, Kab.Boyolali. Alasan peneliti

memilih tempat ini adalah peneliti merupakan salah satu karyawati

atau guru disekolah tersebut sehingga peneliti mempunyai banyak

waktu dan mudah dalam memperoleh data yang diperlukan.

Disamping itu di TK ini belum pernah diadakan penelitian serupa

dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti.

b. Waktu Penelitian

 Penelitian ini berlangsung selama 3 bulan (12 minggu) pada semester

ganjil tahun pelajaran 2013 / 2014.

2. Subjek Penelitian

 Subjek dalam penelitian ini adalah guru dan anak didik kelompok A

TK Aisyiyah I Sawahan, Ngemplak, Boyolali dengan jumlah anak 20 siswa.

Peneliti memilih kelompok A karena anak-anak pada kelas ini memiliki

kemampuan menggerakkan tubuh sesuai irama musik atau ritmik kurang

dari perkembangan rata-rata. Sebagian besar mereka belum mau

menggerakkan tubuhnya karena malu.
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3. Prosedur Penelitian

a. Jenis Penelitian

 Penelitian ini merupakan penelitian tindakkan kelas (PTK) menurut

Kemmis (1988) yang dikutip Wina Sanjaya (2011:24) PTK adalah

suatu bentuk penelitian reflektif dan kolektif yang dilakukan

penelitian dalam situasi sosial untuk meningkatkan penalaran praktik

sosial mereka.

 Wina Sanjaya (2011:26) menyatakan ada 3 istilah yang berhubungan

dengan penelitian tindakan kelas (PTK) yakni penelitian, tindakan dan

kelas pertama penelitian adalah suatu proses pemecahan masalah yang

dilakukan secara sistematis, empiris dan terkontrol. Sistematis berarti

sebagai proses yang runtut sesuai dengan aturan tertentu dengan

tahap-tahapan pengambilan data sesuai faktanya. Kedua tindakan

adalah sebagai perlakuakn tertentu yang dilakukan proses

pembelajaran berlangsung.

 Dari uraian diatas maka PTK berarti sebagai proses pengkajian

masalah pembelajaran dikelas melalui refleksi diri dalam upaya

memecahkan masalah dengan cara melakukan tindakan yang

terencana dalam situasi nyata serta menganalisis setiap pengaruh dari

perlakuan tersebut.
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b. Prosedur Penelitian.

Penelitian tindakan ini dilakukan dengan menyusun rencana

kegiatan,melaksanakan tindakan, mengobservasi pelaksanaan kegiatan

dan terakhir melaporkan hasil penelitian.

Langkah – langkah dalam setiap siklus oleh Suwardi ( 2009 : 34 )

dapat dilihat pada gambar :

Plan            Plan               Plan

Reflec   Siklus I  Act      Reflec  Siklus II   Act    Reflec Siklus III  Act

Observe      Observe  Observe

1. Pra tindakan.

Sebelum melaksanakan tindakan terlebih dahulu mengobservasi anak

yang kemampuaan motorik kasar masih rendah. Dengan menggadakan

pemberian tugas pada anak kelompok A TK  Aisyiyah I Sawahan, dari

hasil pengamatan ternyata 40% anak tidak mau menggerakkan

anggota tubuh sesuai irama musik.

2. Tindakan Siklus.

a.  Perencanaan ( Planning)

 Perencanaan meliputi identifikasi masalah anak yang tidak mau

menggerakkan anggota tubuh sesuai irama musik. Sebelum

kegiatan pembelajaran guru memberikan rangsangan dengan

membawa anak keluar kelas / kehalaman sekolah, kemudian

menjelaskan  permainan yang akan dilakukan.

b.  Pelaksanaan Tindakan

dst
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 Guru melaksanakan tindakan kelas dengan langkah- langkah

sebagai berikut:

- Guru menyiapkan tempat yang akan digunakan.

- Guru menjelaskan cara permainan burung- burung dipohon.

- Guru memberi contoh/ mendemonstrasikan gerakan sesuai

syair lagu Burung Kutilang.

- Guru memberikan kesempatan pada anak untuk melakukan

gerakan sesuai syair lagu Burung Kutilang.

- Guru memantau anak dan membimbing anak yang belum

mau menggerakkan anggota tubuh sesuai syair lagu Burung

Kutilang.

- Guru memberi reword untuk anak yang mau menggerakkan

anggota tubuh sesuai syair lagu Burung Kutilang.

c.  Pemantauan ( observasi )

 Pemantauan dilakukan secara langsung dengan pengamatan,

data dikumpulkan dalam lembar observasi serta mencatat

kejadian yang penting dilakukan anak.

d.  Refleksi

 Dalam pelaksanaan masih ada anak yang malu- malu

menggerakkan anggota tubuhnya, maka dilanjutkan siklus II

untuk meningkatkan kemampuaan motorik kasar.

4. Jenis dan Sumber  Data

a.  Jenis Data
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1.  Data peningkatan kemampuan motorik kasar

2.  Data penerapan permainan burung-burung di pohon

b.  Sumber data

  Sumber data anak meliputi:

- Data peningkatan kemampuaan motorik kasar anak kelompok A

TK Aisyiyah I Sawahan.

- Data penerapan  permainan burung- burung dipohon diperoleh dari

guru TK Aisyiyah I Sawahan.

5.  Pengumpulan Data

  a. Teknik Pengumpulan Data

  Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Teknik  Dokumentasi

 Teknik ini untuk memperoleh data tentang kondisi awal

kemampuan motorik kasar anak.

Teknik observasi   ini untuk mendapatkan data kemampuan

motorik kasar anak pada siklus I, II, III.

2. Teknik Demontrasi

Peneliti gunakan untuk memberi contoh pada anak untuk

mengenalkan gerakan.

3. Teknik Penugasan

Peneliti gunakan untuk mendapatkan data mengenai kemampuan

motorik kasar anak pada siklus I,II,III.
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 Analisis merupakan teknik yang digunakan untuk menganalisis data hasil

penelitian untuk membuktikan hipotesis yang telah dirumuskan. Menurut

Sarwiji Suwandi (dalam Nugraheni dkk, 2012: 3),teknik analisis data yang

digunakan untuk menganalisis data-data yang telah berhasil dikumpulkan

antara lain dengan teknik deskriptif komparatif  dan teknik analisis kritis.

Teknik deskriptif komparatif digunakan untuk menganalisis kemampuan

motorik kasar, sedangkan teknik analisis kritis digunakan untuk

menganalisis metode pembelajaran demonstrasi dan pemberian tugas.

Teknik analisa ini mencakup kegiatan untuk mengungkapkan penerapan

demonstrasi dan pemberian tugas dalam meningkatkan kemampuan motorik

kasar pada anak kelompok A TK Aisyiyah I Sawahan berdasarkan kriteria

normatif yang diambil dari kajian teoritis.  Dalam penelitian tindakan kelas

digunakan :

- analisis komparatif yaitu hasil persiklus dibandingkan dengan indikator

kinerja persiklus.

- analisis kritis yaitu mengungkapkan kelemahan dan kelebihan

pelaksanaan tindakan untuk dasar tindakan berikutnya.
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HASIL PENELITIAN

 Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis data yang ada, dapat dilihat

adanya perkembangan kemampuan hasil belajar anak didik kelompok ATK

Aisyiyah I Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali pada pembelajaran

pengembangan kemampuan motorik kasar melalui permainan burung-burung

dipohon sebagai berikut:

1. Data perkembangan kemampuan motorik kasar melalui permainan burung-

burung dipohon  prasiklus.

 Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti pada  tindakan

prasiklus atau sebelum menggunakan permainan burun-burung dipohon,

diperoleh data kemampuan  motorik kasar  anak kelompok A  rata-rata

kemampuan anak satu kelas adalah 45,6% dengan rincian sebagai berikut:

a. 3 anak didik mempunyai kemampuan  motorik kasar berkembang

sangat baik dengan jumlah skor 13 atau kemampuannya 81%.

b. 6 anak didik mempunyai kemampuan  motorik kasar berkembang

sesuai harapan. Masing-masing memperoleh skor 9 (2 anak), dan skor

10(4 anak) atau kemampuannya adalah 56%  dan 63%.

c. 5 anak didik mempunyai kemampuan  motorik kasar baru mulai

berkembang. Masing-masing terdiri dari anak skornya 5 atau 31%.

d. 5 anak didik mempunyai kemampuan motorik kasar belum

berkembang. Masing-masing memperoleh skor 4 atau kemampuan

masing-masing adalah 25%.
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2. Data perkembangan kemampuan motorik kasar melalui permainan burung-

burung dipohon siklus 1.

 Berdasarkanhasilpengamatan yang dilakukanpenelitipadatindakansiklus I

yaitupelaksanaantindakandenganmenggunakanpermainanburung-

burungdipohon, diperoleh data rata-rata

kemampuanmotorikkasaranakkelompok A  adalah 64,3%

denganrinciansebagaiberikut:

a. 8 anak didik mempunyai kemampuan motorik kasar berkembang

dengan baik terdiri dari 2 anak skornya 13 atau 81%, 6 anak skornya

14 atau 88%.

b. 2 anak didik mempunyai kemampuan motorik kasar berkembang

sesuai harapan terdiri dari 2 anak skornya 9 atau 56%.

c. 8 anak didik mempunyai kemampuan motorik kasar  baru mulai

berkembang terdiri dari 4 anak skornya 6 atau 38% dan 3 anak

skornya 7 atau 44%, 1 anak skornya 8 atau 50%.

Dari data tabulasi skor kemampuan motorik kasar melalui permainan

burung-burung dipohon anak didik kelompok A rata-rata kemampuan satu

kelas pada prasiklus sebesar 45,6% dan pada siklus siklus I sebesar 64,3%,

berarti ada perkembangan kemampuan motorik kasar sebesar 18,5 %.

3. Data perkembangan kemampuan motorik kasar melalui permainan burung-

burung dipohon siklus 1I.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti pada  tindakan siklus

II yaitu pelaksanaan tindakan dengan menggunakan permainan burung-
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burung dipohon, diperoleh data rata-rata kemampuan fisik motorik kasar

anak kelompok A  adalah 78%  dengan rincian sebagai berikut:

a. 9 anak didik mempunyai kemampuan motorik kasar berkembang

sangat baik terdiri dari 5 anak skornya 14 atau 88%, 2 anak skornya

15 atau 94%,  dan  2 anak skornya 16 atau 100%.

b. 10anak didik mempunyai kemampuan motorik kasar berkembang

sesuai harapan terdiri dari 1 anak skornya 9 atau 56%, 5 anak skornya

10 atau 63%, 4 anak skornya 11 atau69%.

Dari data tabulasi skor kemampuan motorik kasar anak didik kelompok A

rata-rata kemampuan satu kelas pada siklus I sebesar 64,3% dan pada siklus

II sebesar78%, berarti ada peningkatan kemampuan dalam pembelajaran

motorik kasar sebesar 13,7%.

4. Data perkembangan kemampuan motorik kasar melalui permainan burung-

burung dipohon siklus III.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti pada  tindakan siklus

III yaitu pelaksanaan tindakan dengan menggunakan permainan burung-

burung dipohon, diperoleh data rata-rata kemampuan  motorik kasar anak

kelompok A  adalah 90%  dengan rincian sebagai berikut:

a. 18 anak didik mempunyai kemampuan motorik kasar berkembang

sangat baik terdiri dari 5 anak skornya 13 atau 81%, 4 anak skornya

14 atau 88%, 1 anak skornya 15 atau 94%, 8 anak skornya 16 atau

100%.
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b. 2 anak didik mempunyai kemampuan motorik kasar berkembang

sesuai harapan terdiri dari 2 anak skornya 12 atau 75%.

Dari data tabulasi skor kemampuan motorik kasar anak didik kelompok A

rata-rata kemampuan satu kelas pada siklus II sebesar 78% dan pada siklus

III sebesar 90%  berarti ada perkembangan kemampuan dalam pembelajaran

motorik kasar sebesar 12%.

 Dengan melihat hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, dapat diketahui

bahwa terjadi perkembangan kemampuan pada pembelajaran motorik kasar pada

anak didik Kelompok A TK Aisyiyah melalui permainan burung-burung dipohon

sebesar 44,4 %. Perkembangan ini terlihat dari hasil rata-rata kemampuan motorik

kasar satu kelas yang diperoleh dari kondisi awal sebelum tindakan atau prasiklus

sampai dilakukannya tindakan siklus I, Siklus II, dan Siklus III.
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