
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

         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
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berarti bahwa tingkat perkembangan yang dicapai pada suatu tahap diharapkan

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, pada hal harapan guru adalah 80%.

 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.Untuk itu peneliti memilih permainan burung-burung di pohon sebagai

upaya meningkatkan kemampuan motorik kasar tersebut.

 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”.

B. Pembatasan Masalah

     Agar permasalahan dapat diselesaikan dengan baik, maka dalam penelitian

ini peneliti akan membatasi masalah sebagai berikut:

a.  Kemampuan motorik kasar dibatasi pada kemampuan

mengekspresikan diri sesuai syair lagu.

b.  Kemampuan motorik kasar dibatasi pada kemampuan menggerakkan

tubuhnya sesuai irama musik.
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C. Perumusan Masalah

      Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dibuat

rumusan masalah sebagai berikut: “Apakah Melalui Permainan Burung - Burung

Dipohon Dapat Meningkatkan Kemampuan  Motorik Kasar Pada Anak Kelompok

A TK Aisyiyah I Sawahan”.

D. Tujuan Penelitian

a.  Tujuan Umum

        Secara umum penelitian ini untuk meningkatkan motorik kasar

khususnya dalam kemampuan menggerakkan tubuh sesuai syair lagu

pada anak kelompok A TK Aisyiyah I Sawahan.

b.   Tujuan Khusus

      Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motorik

kasar dalam menggerakkan tubuh sesuai syair lagu melalui permainan

burung- burung dipohon pada anak kelompok A TK Aisyiyah I

Sawahan.

E.  Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun

manfaat tersebut sebagai berikut :

a.  Manfaat Teoritis

1.  Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

2.  Menambah wacana tentang penggunaan alat permainan luar kelas

untuk mengembangkan motorik kasar.
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3.  Sebagai dasar dalam pemilihan metode pembelajaran dalam aspek

motorik kasar.

b.  Manfaat Praktis

1.  Bagi peneliti

 Secara aktif dapat mengembangkan pengetahuan, ketrampilan, dan

kemampuan sebagai pendidik di TK.

2. Bagi anak

         Bermanfaat untuk meningkatkan hasil pembelajaran anak dalam

aspek pengembangan motorik kasar khususnya menggerakkan tubuh

sesuai irama musik.

 3.  Bagi sekolah

          Memberikan dorongan terhadap kemampuan sekolah yang tampak

dalam profesionalitas guru dan peningkatan hasil pembelajaran anak

serta melengkapi media pembelajaran di sekolah.


