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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Anak Usia Dini (AUD) merupakan kelompok usia yang berada 

dalamproses perkembangan unik, karena proses perkembangannya (tumbuh 

dankembang) terjadi bersama dengan golden age (masa peka). Golden 

agemerupakan waktu paling tepat untuk memberikan bekal yang kuat 

kepadaanak. Pada masa peka, kecepatan perkembangan otak anak selama 

hidupnya.Artinya, golden age merupakan masa yang sangat tepat untuk menggali 

segalapotensi kecerdasan anak sebanyak-banyaknya (Slamet Suyanto, 2003: 6). 

Anak-anak pada masa usia dini memerlukan berbagai layanan danbantuan 

orang dewasa, dari kebutuhan jasmani sampai rohani. Di mana bentuklayanan 

tersebut diarahkan untuk memfasilitasi pertumbuhan sebagaipeletakan dasar yang 

tepat bagi pertumbuhan dan perkembangan manusiaseutuhnya, sehingga anak 

dapat tumbuh kembang secara optimal sesuai nilai,norma, serta harapan 

masyarakat. Dalam upaya mengoptimalkan segalakemampuan yang dimiliki anak 

usia dini yang berdasarkan prinsip PAUD,seharusnya setiap pendidikan anak usia 

dini memahami setiap tahapanpertumbuhan dan perkembangan karena segenap 

upaya yang dilakukannyaharus berdasarkan pada tahapan tumbuh kembang anak 

agar mencapai hasilyang optimal. 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 

tentang sistem Pendidikan Nasional pada pasal 1 ayat 14 (Depdiknas, 
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2003)menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya 

pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam 

tahun, yangdilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan 

untukmembantupertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, agar anak 

memilikikesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. 

Pendidikan perlu mempertimbangkan proses pertumbuhan dan tahapantiga 

anak guna membantu anak mengembangkan dirinya sehingga pendidikdapat 

menyiapkan pengalaman yang sesuai untuk setiap anak. Meskipunpertumbuhan 

dan perkembangan fisik juga dipengaruhi oleh faktor keturunan,namun adalah 

sangat mungkin untuk mengembangkan seluruh garis sesuaidengan kebutuhan 

masing-masing anak oleh karenanya, pendidik perlumengetahui prinsip-prinsip 

perkembangan fisik dan prinsip perkembanganmotorik anak sampai dengan usia 4 

tahun. 

Pendidikan juga perlu mengetahui kebutuhan setiap anak 

untukmengembangkan otot-otot besar dan kecilnya pada setiap tingkatan 

usia.Pendidikan juga perlu mengetahui hal-hal pentingsehingga anak dapat 

mempelajari keterampilan motorik, sehingga anak dapatmempelajari 

keterampilan motorik yaitu kesiapan belajar, kesempatan belajar,adanya model 

yang baik, bimbingan, motivasi. Setiap keterampilan motorik harus dipelajari 

secara individu, keterampilan sebaiknya dipelajari satu persatu. 

Perkembangan motorik berarti perkembangan pengendalian gerakan 

jasmaniah melalui kegiatan masa yang ada pada waktu lahir. Sebelum 

perkembangan tersebut terjadi, anak akan tidak berdaya, kondisi ketidak 
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berdayaan tersebut secara cepat 4 atau 5 tahun pertama kehidupannya, anak dapat 

mengendalikan gerakan kasar. Gerakan tersebut melibatkan bagian tubuh yang 

digunakan untuk berjalan, berlari, berenang dan sebagainya. Setelah berusia 5 

tahun koordinasi otot-otot semakin baik yang melibatkan kelompok otot yang 

lebih kecil, melempar, menangkap bola, menulis dan menggunakan alat. 

Upaya mengembangkan keterampilan motorik dipengaruhi oleh berbagai 

faktor yang mencakup kesiapan belajar, kesempatan belajar, kesempatan 

berpraktik, model yang baik, bimbingan, motivasi, setiap keterampilan harus 

dipelajari secara individu, dan sebaiknya keterampilan harus dipelajari satu demi 

satu. Sebagai contoh, bila anak mulai bermain memanjat, bergantung, berayun, 

menangkap benda, melompat di sekolah tidak ada bimbingan yang diberikan oleh 

guru, maka keterampilan tersebut akan di pelajarinya lebih lambat dan kurang 

efisien bila dibandingkan dengan anak yang sejak awal mendapatkan bimbingan 

dari guru. Anak yang tanpa bimbingan tersebut tidak tahu caranya, kemungkinan 

anak kurang berani, kurang menguasai permainan tersebut dan mungkin bisa 

jatuh. 

Masalah yang dihadapi guru dalam mengembangkan aspek fisik motorik 

kasar anak didik kelompok A di TK Pertiwi III Blimbing adalah metode yang 

kurang tepat, dan minimnya media pembelajaran bagi anak yang mendukung, 

kurangnya kreatifitas guru dalam proses pembelajaran, kurangnya minat atau 

semangat anak untuk mengikuti proses pembelajaran dan rendahnya kemampuan 

fisik motorik kasar anak. Hal ini menimbulkan masalah dalam pemahaman 
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konsep yang akan diterima oleh anak, sehingga kemampuan fisik motorik kasar 

anak belum maksimal. 

Dari pengamatan yang peneliti lakukan di kelompok A TK Pertiwi III 

Blimbing ditemukan bahwa belum semua anak mempunyai kemampuan fisik 

motorik kasar yang diharapkan oleh guru. Rendahnya kemampuan fisik motorik 

kasar anak tersebut dapat dilihat dari 26 jumlah peserta didik di TK Pertiwi III 

Blimbing baru 10 anak yang mempunyai mengembangkan fisik motorik kasar 

dari penjelasan guru. 

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 denganpermainan yang ada.Dalam rangka mengatasi hal 

tersebut, maka diperlukan suatu inovasi atau variasi bagi guru dalam 

menyampaikan materi pembelajaran.Hal tersebut dilakukan agar anak mampu 

mengembangkan ide/gagasan melalui fisik motorik kasar. 

Metode bermain outdoor merupakan metode yang dapat menarik perhatian 

anak, dimana pada kegiatan ini motorik kasar anak akan lebih terlatih. Dengan 

metode outdoor diharapkan dapat mengembangkan fisik motorik kasar anak. 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti mengangkat judul 

“UPAYA MENGEMBANGKAN FISIK MOTORIK KASAR ANAK MELALUI 

BERMAIN OUTDOOR PADA ANAK KELOMPOK A DI TK PERTIWI III 

BLIMBING KECAMATAN SAMBIREJO KABUPATEN SRAGEN TAHUN 

PELAJARAN 2013/2014”. 
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B. Pembatasan Masalah 

Agar permasalahan dalam penelitian lebih fokus dan jelas, maka perlu 

pembatasan masalah dalam penelitian.Adapun dalam penelitian ini masalah 

terbatas pada satu kegiatan yang dilakukan pendidik dan anak pada materi 

mengembangkan fisik motorik kasar anak melalui kegiatan bermain outdoor yaitu 

memanjat, bergelantung, berayun, melompat, menangkap benda, bermain dakon 

pada kelompok A TK Pertiwi III Blimbing. Kecamatan Sambirejo, Kabupaten 

Sragen.  

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, dan pembatasan masalah dalam hal ini dapat 

dirumuskan perumusan masalah sebagai berikut : 

“Apakah bermain outdoor dapat mengembangkan fisik motorik kasaranak pada 

kelompok A TK Pertiwi III Blimbing, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen 

Tahun Ajaran 2013/2014?” 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian tentang penerapan bermain outdoor sebagai metode 

mengembangkan fisik motorik kasar anak ini dilakukan dengan bertujuan : 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengembangkan fisik motorik kasar anak melalui bermain outdoor. 

2. Tujuan Khusus 

Untuk mengembangkan fisik motorik kasar anak melalui bermain outdoor 

pada kelompok A TK  Pertiwi III Blimbing, Kecamatan Sambirejo, 

Kabupaten Sragen tahun ajaran 2013/2014. 
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E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian tentang penerapan kegiatan bermain outdoor diharapkan 

dapat memberi manfaat bagi semua pihak. Adapun manfaat penelitian tersebut 

antara lain sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

a. Untuk menambah khasanah keilmuan tentang metode mengembangkan 

fisik motorik kasar anak melalui bermain outdoor. 

b. Untuk acuan mengajar bagi guru. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi sekolah 

Membantu mengembangkan dan melayani terhadap anak dalam bidang 

mengembangkan fisik motorik kasar anak melalui bermain outdoor. 

b. Bagi guru 

Dapat mengetahui strategi pembelajaran yang kreatif untuk 

mengembangkan kreatifitas anak. 

c. Bagi anak TK 

1) Sebagai upaya menumbuhkan minat anak untuk bermain outdoor. 

2) Memudahkan anak dalam bermain outdoor.  
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