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ABSTRAK 

 

Mengembangkan Kemampuan Fisik Motorik Kasar melalui Bermain Sepak 

Bola untuk Anak TK Kelompok B TK Girimargo I Kecamatan Miri, Kabupaten 

Sragen Tahun Pelajaran 2013/2014. 

Cening Pujiati. Nim.A53H111051 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan fisik motorik 

kasar melalui bermain sepak bola. Penelitian ini merupakan Tindakan Kelas yang 

dilakukan 2 siklus. Setiap siklus I 2x pertemuan, siklus II 2x pertemuan.  

Subyek penelitian adalah anak TK Girimargo I Kelompok B, Kecamatan Miri, 

Kabupaten Sragen dengan jumlah 24 anak sebagai penerima tindakan dan peneliti 

yang berkolaborasi dengan teman sejawat sebagai pemberi tindakan. 

Data yang dikumpulkan adalah data tentang kemampuan fisik motorik kasar 

anak dan pembelajaran guru tentang permainan sepak bola. Data tenang 

kemampuan fisik motorik kasar anak dan PBM guru dengan bermain sepak bola 

tersebut dikumpulkan melalui teknik observasi. 

Data kemampuan motorik kasar tentang analisis komperatif data tentang 

pembelajaran dengan pembelajaran sepak bola tentang analisis interaktif. Hasil 

analisis menunjukkan bahwa sebelum siklus I rata-rata kemampuan fisik motorik 

anak sebesar 48,78% berarti bahwa hampir semua anak kemampuan fisik motorik 

kasarnya belum berkembang. Setelah tindakan siklus I rata-rata kemampuan fisik 

motorik kasar anak mencapai 68,06%, yang berarti bahwa semua anak yang 

semula belum berkembang sudah mulai berkembang. Setelah siklus II rata-rata 

kemampuan fisik motorik kasar anak mencapai 84,90%. Artinya hampir semua 

anak berkembang sesuai harapan. Kesimpulan bahwa permainan sepak bola dapat 

mengembangkan fisik motorik kasar anak. 

 

 

Kata kunci: Bermain sepak bola, fisik motorik kasar, Taman Kanak-kanak 
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MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN FISIK MOTORIK KASAR MELALUI 

BERMAIN SEPAK BOLA UNTUK ANAK TK KELOMPOK B TK 

GIRIMARGO 1 KECAMATAN MIRI KABUPATEN SRAGEN  

TAHUN PELAJARAN 2013/2014 

 

I. Pendahuluan  

Anak usia dini mempunyai kemampuan dan rasa ingin tahu yang sangat 

tinggi, pada usia anak yang mengalami perkembagan yang pesat dari semua 

aspek, baik kognitif, efektif, maupun fisik motorik. 

Perkembangan motorik kasar anak usia dini sama pentingnya dengan 

aspek perkembangan yang lain. Apabila anak tidak mampu melakukan gerak 

motorik kasar dengan baik akan menumbuhkan rasa tidak percaya diri atau 

konsep diri negatif dalam melakukan gerakan fisik. Hal ini dapat dilihat pada 

anak yang tidak mampu berlari dengan baik dalam sebuah permainan maka 

dia dapat disingkirkan dari teman-temannya.  

Akan tetapi kemampuan fisik motorik kasar anak TK Girimargo 1 

Kelompok B Kecamatan Miri Kabupaten Sragen masih rendah. Ternyata 

masih banyak anak yang belum mampu melakukan gerakan-gerakan 

menendang bola, menangkap bola dan melempar bola.  Hal ini dikarenakan 

pembelajaran alat peraga atau media yang digunakan kurang tepat dan tidak 

menarik minat anak. Karena guru sering mengajak jalan-jalan anak saja dan 

main kegiatan lainnya anak merasa bosan. Berdasarkan pemasalahan tersebut 

diatas maka kemampuan fisik motorik anak perlu dikembangkan melalui 

bermain sepak bola yang menyenangkan. Untuk itu peneliti melakukan 

penelitian dengan judul “Mengembangkan Kemampuan Fisik Motorik Kasar 

Melalui Bermain Sepak Bola Untuk Anak TK Kelompok B TK Girimargo 1 

Kecamatan Miri Kabupaten Sragen Tahun Pelajaran 2013/2014”. Ketrampilan 

motorik kasar adalah bagian dari aktivitas motorik yang mencakup 
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ketrampilan otot-otot besar. Gerakan ini lebih menuntut kekuatan fisik dan 

keseimbangan seperti merangkak, berjalan, berlari, melompat atau berenang. 

Pada usia dini diharapkan telah mampu melakukan gerakan-gerakan 

motorik kasar seperti menurunkan tangga langkah demi langkah, tetapi 

seimbang ketika berjalan mundur, berlari dan langsung menendang-nendang 

bola, melompat-lompat dengan kaki bergantian.  

Sesuai dengan perkembangan kemampuan melakukan gerakan motorik 

kasar seperti contoh-contoh yang diuraikan di atas, maka sebagaimana yang 

sering kita lihat, alat permainan yang umumnya disediakan di Taman Kanak-

kanak yang akan mendukung  perkembangan kemampuannya tersebut lebih 

banyak berupa alat-alat permainan yang menuntut keseimbangan dan kekuatan 

fisik serta kecekatan dan kecepatan gerak.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tindakan 

kelas yang bertujuan untuk memperbaiki kwalitas pembelajaran di kelas 

supaya memperoleh hasil yang optimal atau lebih baik. Adapun penelitian ini 

bertujuan untuk mengembangkan kemampuan fisik motorik kasar anak 

melalui bermain sepak bola. Hal ini disebabkan karena pembelajaran di TK 

membutuhkan alat peraga, media yang cukup sesuai dengan usia anak TK. 

Dengan mengadakan permainan akan terjadi interaksi antara guru dengan anak 

didik. Permainan sepak bola merupakan bagian dari kemampuan fisik motorik 

kasar anak menurut (Sujiono, 2005 : 9.23). 

 

II. Kajian Teori 

1. Kemampuan Motorik Kasar 

a. Pengertian Kemampuan Motorik Kasar 

Kemampuan adalah kecakapan seorang individu dalam 

menguasai suatu keahlian dan digunakan untuk mengerjakan beragam 

tugas dalam suatu pekerjaan. Sujiono (2005: 1-7) 
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Motorik kasar adalah bagian dari aktivitas motorik yang 

mencakup ketrampilan otot-otot besar, gerakan ini lebih menuntut 

kekuatan fisik dan keseimbangan, gerakan motorik kasar melibatkan 

aktivitas otot tangan, kaki seluruh seluruh anak gerakan ini 

mengandalkan kematangan dalam koordinasi, berbagai gerakan 

motorik kasar yang dicapai anak sangat berguna bagi kehidupan kelak 

seperti merangkak, berjalan berlari melompat atau berenang.  

jadi kemampuan motorik kasar adalah kemampuan seorang 

individu atau anak dalam beraktivitas yang menggunakan otot-otot 

besar, sebagian tubuh atau seluruh tubuh anak. 

b. Indikator kemampuan motorik kasar 

Menurut Permendiknas No.58 Tahun 2009 terdapat 5 bidang 

pengembangan salah satunya adalah pengembangan fisik motorik 

kasar anak. Sedangkan kemampuan motorik kasar yang terdapat pada 

TPP ada 5 bidang perkembangan yang harus dicapai oleh anak yaitu 

pertama melakukan gerakan tubuh secara koordinasi untuk melatih 

kelenturan, keseimbangan dan kelincahan; Kedua, melakukan 

koordinasi gerakan kaki, tangan, kepala dalam menirukan gerakan 

senam atau tarian. Ketiga, melakukan permainan fisik dengan aturan. 

Keempat, trampil menggunakan tangan dan kaki, dan; Kelima, 

melakukan kebersihan diri. Dalam penelitian ini yang peneliti gunakan 

adalah terampil dalam menggunakan tangan dan kaki. 

c. Tahap-tahap Perkembangan Motorik Kasar 

Anak umur 5-6 tahun menurut Wardani, Asmawulan (2011:45) : 

1) Anak dapat berjalan garis lurus  

2) Anak dapat lari, berhenti dan memutar membalik, melompat-

lompat dengan kaki bergantian 

3) Anak dapat berlari dan langsung menendang bola menyentuh jari 

kaki tanpa menekuk lutut, berjinjit dengan tangan dengan pinggul, 
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mengayunkan kaki kedepan dan belakang tanpa kehilangan 

keseimbangan. 

d. Cara Mengembangkan Motorik Kasar Anak 

Ada beberapa cara untuk mengembangkan kemampuan motorik kasar 

anak menurut (Sujiono, 2005 : 9.23) motorik kasar anak antara lain 

melalui permainan permainan petak umpet, permainan bak sodor, 

permainan angklek, dan permainan sepak bola. Dalam penelitian ini 

peneliti mengambil permainan sepak bola karena melalui permainan 

banyak yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan 

motorik kasar anak misalnya melempar bola, menendang bola, 

menangkap bola dan lain sebagainya. 

 

2. Permainan Sepak Bola 

a. Pengertian Permainan Sepak Bola 

Menurut Kuswanto (1994:22) Permainan adalah suatu kesibukan 

yang dipilih sendiri bertujuan untuk mendapatkan hasil akhir. Suatu 

usaha untuk menguasai bola dan untuk merebutnya kembali bila 

sedang dikuasai oleh lawan. 

Sepak bola adalah permainan beregu, salah satunya menjadi  

penjaga gawang. 

Jadi permainan sepak bola adalah suatu permainan yang 

dilakukan secara beregu / kelompok untuk menguasai bola atau 

merebut bola dari lawan. 

Sepak Bola merupakan permainan (olahraga) yang paling banyak 

disukai dari anak kecil sampai orang dewasa. Olahraga ini sangat 

populer sampai saat ini, bahkan sepak bola tidak hanya sebagai 

olahraga ataupun permainan biasa, bahkan sudah banyak yang 

menjadikan olahraga ini sebagai karir, dan memiliki gaji yang cukup 

menggiurkan. Tentunya sebelum menjadi pemain sepak bola, ataupun 
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menonton pertandingan sepak bola kita harus mengetahui bagaimana 

aturan-aturan yang diterapkan dalam olahraga ini. Dalam bermain 

sepak bola kita harus mengetahui tentang bagaimana cara bermain dan 

peraturan permainan yang ada dalam sepak bola. Tentunya ini agar 

permainan yang dimainkan lebih teratur dan terkendali. Peraturan ini 

diambil dari peraturan permainan sepak bola PSSI 1982. 

Peraturan-peraturan sepak bola tersebut diantaranya : 

1) Peraturan tentang lapangan permainan 

a) Permukaaan lapangan sepakbola rata. 

b) Bentuk lapangan sepakbola terdiri dari empat persegi panjang, 

diantaranya panjang garis samping 100-110 meter dan garis 

gawang 64-75 meter. 

c) Pada daerah gawang, panjang ke arah sebelah kanan dan kiri 

tiang gawang 5,5 meter danmemiliki lebar 5,5 meter. 

d) Tanda-tanda perbatasan mempunyai tebal 12cm 

e) Busur lingkaran, dan juga lingkaran tengah, mempunyai jari-

jari 9,15 meter. 

f) Daerah hukuman, memiliki panjang ke sebelah kanan dan kiri 

tiang gawang 16,5 meter dan juga lebar 6,5 meter. 

g) Gawang, tinggi gawang dalam permainan sepakbola adalah 

2,44 meter, dan memilki lebar gawang 7,32 meter dan juga 

garis tengah tiang dan mistar gawang 12 meter. 

h) Daerah sudut, jari-jari 1 meter dan tiang bendera sudut minimal 

1,5 meter. 

i) Titik penalti, jaraknya 11 meter dari titik tengah tiang gawang. 

2) Peraturan Tentang Bola 

a) Bola mempunyai bentuk bulat 

b) Lingakaran bola 68-71cm 
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c) Bola terbuat dari bahan karet, kulit atau bahan sejenis lainnya 

yang tidak akan membahayakan. 

d) Warna Bola terlihat dengan jelas. 

e) Tekanan udara bola 0,60-0,70 atm 

f) Bola mempunyai berat 396-453 gram 

g) Jika dalam pertandingan resmi, maka bola yang akan 

digunakan adalah bola dari panitia yang dudah mempunyai 

standar. 

h) Jika bola kempes atau mengalamo kerusakan maka bola diganti 

dengan bola cadangan dari panitia pada saat bola keluar 

lapangan. 

3) Peraturan Jumlah Pemain 

a) Dalam permainan sepak bola jumlah pemain dari setiap regu 

maksimal 11 orang dan minimal 7 orang termasuk penjaga 

gawang. 

b) Pergantian permainan sebanyak 3 kali dari 5 orang pemain 

cadangan yang terdaftar. Pemain tidak diizinkan keluar 

lapangan tanpa seizin wasit. 

4) Peratuaran Tentang Lama Permainan (durasi) 

a) Permainan dilakukan dalam dua babak, yang setiap babaknya 

mempunyai durasi 45 menit.  

b) Waktu istirahat daiantara kedua babaknya adalah 5-10 meit.  

c) Jika ada babak tambahan durasinya 2 kali 15 menit. Tambahan 

waktu terjadi jika ada waktu yang terbuang oleh kejadian 

selama permainan. Tambahan waktu ini ditentukan oleh wasit. 

d) Sesaat waktu permainan akan berakhir kemudian terjadi 

tendangan, maka tendangan tersebut tetap dilakukan. 

Jika ada kekurangan waktu ada babak pertama permainan, yaitu 

kurang dari 45 menit, maka sisa waktu tersebut dilanjutkan 
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sesudah istirahat sebelum babak kedua dumulai dengan posisi 

regu tetap. 

5) Prosedur permainan sepak bola 

Adapun beberapa prosedur yang dilakukan dalam permainan sepak 

bola yaitu prosedur permainan sepak bola bagi anak : 

a) Anak diajak ke lapangan, lalu diadakan pemanasan. Anak 

dibagi menjadi 2 kelompok/regu, masing-masing kelompok 

memiliki 1 anak untuk menjadi ketua kelompok. 

b) Ketua regu melakukan pingsut untuk menentukan siapa yang 

menang. 

c) Bagi regu yang menang berhak memilih bola atau tempat. 

d) Tiap regu menempatkan diri pada posisi masing-masing saling 

berhadapan, regu yang menang disebelah kiri dan regu yang 

kalah disebelah kanan atau sebaliknya. 

e) Bola dibawa ke tengah lapangan kemudian dilambungkan 

setelah jatuh ditanah barulah ditendah. Kemudian kedua regu 

bermain sepak bola. 

f) Apabila bola keluar lapangan maka yang berhak melempar ke 

dalam adalah lawannya. 

g) Apabila ketika bermain bola mengenai tangan pemain makan 

hand ball sehingga bola ditendang oleh lawan. 

h) Apabila bola ditendang masuk gawang maka regu yang 

menendang menang. 

i) Ketika permainan berlangsung terjadi pelanggaran atau 

menyakiti lawan dengan sengaja maka mendapat hukuman dan 

yang menendang bola adalah lawannya. 

j) Jika pelanggaran terjadi didaerah pinalti maka tendangan 

pinalti bagi lawannya. 
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k) Permainan selesai setelah waktu habis regu yang dapat 

memasukkan bola paling banyak itulah pemenangnya. 

 

III. Metode Penelitian dan Pembahasan 

Penelitian ini dilakukan di TK Girimargo 1 Kecamatan Miri Kabupaten 

Sragen tahun 2013/2014 pada semester genap. Sedangkan metode yang 

digunakan adalah observasi atau praktek langsung. Observasi adalah tehnik 

yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti dan 

pencatatan secara sistematis terhadap segala yang tampak pada objek 

penelitian (Arikunto, 2008 : 3).  

Sedangkan alat untuk mengumpulkan data tentang kemampuan fisik 

motorik kasar anak dan pembelajaran guru dengan permainan sepak bola 

dengan menggunakan observasi (LJ. Moelong, 2002 : 199). Data kemampuan 

fisik motorik kasar anak yang dikumpulkan dianalisi dengan tehnik analisis 

komperatif dan data pembelajaran guru dengan permainan sepak bola 

dianalisis dengan tehnik analisis interaktif. 

 

IV. Hasil Penelitian 

Setelah diadakan penelitian ini dapat diketahui bahwa, kondisi awal pra 

siklus kemampuan fisik motorik kasar anak masih rendah. Rata-rata 

kemampuan fisik motorik kasar anak hanya 48,78%. Hal ini menunjukkan 

bahwa hampir semua anak belum berkembang, hanya beberapa anak saja yang 

mulai berkembang untuk itu perlu dilakukan tindakan.  Untuk meningkatka 

fisik motorik kasar anak tersebut melalui permainan sepak bola yang 

dilakukan dalam 2 siklus setiap siklus 2 kali pertemuan. 

Setelah dilakukan tindakan pada siklus I rata-rata kemampuan fisik 

motorik kasar anak meningkat menjadi 68,06% yang berarti bahwa hampir 

semua anak yang sebelumnya belum berkembang menjadi mulai berkembang 

dan baru beberapa anak saja yang sudah berkembang sesuai harapan. Hal ini 
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dikarenakan guru dalam memberikan penjelasan kurang dipahami anak, guru 

kurang memberikan motivasi kepada anak setelah dilakukan perbaikan pada 

siklus II. Rata-rata kemampuan fisik motorik kasar anak meningkat secara 

maksimal mencapai 84,90% artinya hampir semua anak sudah berkembang 

sesuai harapan dan bahkan ada beberapa anak yang sudah berkembang sangat 

baik sehingga dapat memenuhi target yang ingin dicapai indikator. 

 

V. Kesimpulan dan Saran 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan pada pra siklus, 

siklus I dan siklus II dapat disimpulkan bahwa Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) dengan penerapan bermain sepak bola dapat mengembangkan fisik 

motorik kasar anak TK Kelompok B TK Girimargo 1 Kecamatan Miri 

Kabupaten Sragen tahun 2013/2014. Hal tersebut diketahui dari hasil 

analisis pada pra siklus rata-rata kemampuan fisik motorik kasar anak 

sebesar 48,78% setelah siklus I sebesar 68,06% dan siklus II terjadi 

peningkatan sebesar 84,90%. Dengan demikian penelitian ini dinyatakan 

berhasil karena telah melebihi target yang diinginkan atau dicapai pada 

indikator kinerja. 

 

2. Saran  

Setelah diberikan kesimpulan di atas maka dapat diberikan saran-

saran sebagai berikut : 

a. Kepala Sekolah 

Memfasilitasi para guru  dalam menerapkan Permainan Sepak Bola 

dengan menyediakan peralatan untuk bermain sepak bola karena 

terbukti dapat meningkatkan Kemampuan Fisik Motorik Kasar Anak. 
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b. Guru 

1) Guru hendaknya memberikan latihan dan bimbingan seperlunya 

agar kemampuan fisik motorik kasar anak dalam Permainan Sepak 

Bola dapat meningkat. 

2) Guru hendaknya lebih memaksimalkan Permainan Sepak Bola agar 

tidak membosankan. 

3) Guru hendaknya lebih kreatif dan dapat menciptakan kondisi 

belajar yang memadai dengan memperhatikan fasilitas dan saran 

sekolah seperti penyediaan alat peraga dan bahan-bahan materi ajar 

yang mengandung unsur permainan. 

c. Bagi Orang tua 

Hendaknya orang tua memfasilitasi anak dengan menyediakan bola 

untuk bermain sepak bola untuk meningkatkan Kemampuan Fisik 

Motorik Kasar Anak. 
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