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MOJOLABAN KABUPATEN SUKOHARJO  
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ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk mendiskripsikan prosedur pembelajaran 
tari Kuda Lumping pada anak kelompok B di TK Chinta Ananda Mojolaban 
Kabupaten Sukoharjo. (2) Mengetahui peningkatan motorik kasar melalui gerak 
tari Kuda Lumping pada anak kelompok B di TK Chinta Ananda Mojolaban 
Kabupaten Sukoharjo Tahun Ajaran 2015/2016. Metode penelitian ini yaitu 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau Classroom Action Research (CAR). 
Subyek yang melakukan tindakan adalah peneliti, sedangkan guru bertindak 
sebagai subyek yang membantu dalam perencanaan, dan anak kelompok B di TK 
Chinta Ananda Mojolaban Kabupaten Sukoharjo yang berjumlah 15 anak sebagai 
subyek penerima tindakan penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan 
observasi dan dokumentasi. Untuk memperoleh pengumpulan data dalam 
kemampuan motorik kasar dalam Penelitian Tindakan Kelas ini dituangkan dalam 
rumus uji persentase. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa 
pembelajaran PTK dalam penelitian sebanyak tiga siklus dan masing-masing 
siklus terdiri dari dua pertemuan. Ada empat tahap pada setiap pertemuan yaitu 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Peningkatan motorik 
kasar melalui gerak tari Kuda Lumping pada anak kelompok B di TK Chinta 
Ananda Mojolaban Kabupaten Sukoharjo Tahun Ajaran 2015/2016, sebagai 
berikut: Siklus 1 diperoleh rata-rata persentase sebesar 38,66%. Siklus II 
diperoleh nilai rata-rata hasil motorik kasar pada siklus 1 diperoleh rata-rata 
sebesar 64,8% < 75%. Rata-rata hasil motorik kasar pada siklus III diperoleh rata-
rata sebesar 88,33% > 75%, dengan rinciannya diperoleh skor rata-rata anak pada 
motorik kasar dengan rata-rata mulai berkembang sebesar 3,33%, berkembang 
sesuai harapan 20%, dan berkembangan sangat baik sebesar 76,67%. 
 
Kata kunci : Motorik Kasar, Gerak Tari Kuda Lumping 

 
ABSTRACT  

 
This study aims to: (1) To describe the learning procedure Kuda Lumping dance 
to children in kindergarten group B Ananda Chinta Mojolaban Sukoharjo district. 
(2) Determine the increase in gross motor skills through movement Kuda 
Lumping dance to children in kindergarten group B Ananda Chinta Mojolaban 
Sukoharjo Academic Year 2015/2016. This research method is the Classroom 
Action Research (PTK) or Classroom Action Research (CAR). Subjects who 
commit acts are researchers, while teachers act as subjects who help in the 
planning, and the children in group B at TK Ananda Chinta Mojolaban Sukoharjo 
district which amounted to 15 children as subjects of research actions receiver. 
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Data collection technique used observation and documentation. To obtain the data 
collection in gross motor skills in a classroom action research is outlined in the 
test formula percentages. Based on this conclusion, the study PTK in the study of 
three cycles and each cycle consisted of two meetings. There are four stages at 
each meeting, namely planning, action, observation, and reflection. The increase 
in gross motor skills through movement Kuda Lumping dance to children in 
kindergarten group B Ananda Chinta Mojolaban Sukoharjo Academic Year 
2015/2016, as follows: Cycle 1 gained an average percentage of 38.66%. Cycle II 
obtained an average value of gross motor results in cycle 1 gained an average of 
64.8% <75%. Average gross motor results in the third cycle obtained an average 
of 88.33%> 75%, with details obtained an average score of children on gross 
motor with an average of 3.33% begins to develop, develop according to 
expectations 20% and develop excellent at 76.67%. 
 
Keywords: Motor Rugged, Motion Dance Kuda Lumping 
 

1. PENDAHULUAN 

Usia dini merupakan usia yang sering disebut dengan masa ke emasan atau 

golden age, anak usia dini merupakan individu yang sedang menjalani suatu 

proses perkembangan dan pertumbuhan yang pesat dan fundamental untuk 

perkembangan selanjutnya. Oleh karena itu, pendidikan anak usia dini merupakan 

pendidikan yang sangat penting, karena pendidikan anak usia dini adalah 

pendidikan dasar yang menjadi landasan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih 

tinggi lagi. 

Anak pada usia tersebut mempunyai potensi yang sangat besar untuk 

mengoptimalkan segala aspek perkembangan, termasuk perkembangan 

motoriknya. Pelaksanaan gerak atau motorik yang benar sangat penting, sebab 

akan sangat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan anak. Keterampilan 

motorik diperlukan untuk mengendalikan tubuh. Ada dua macam keterampilan 

motorik: Keterampilan koordinasi otot halus dan keterampilan otot kasar. 

Keterampilan otot halus biasanya dipergunakan dalam kegiatan belajar di dalam 

ruangan, sedangkan keterampilan koordinasi otot kasar lebih sering dilaksanakan 

di luar ruangan. Keterampilan motorik kasar meliputi kegiatan gerak seluruh 

tubuh atau sebagian besar tubuh. Motorik kasar adalah kemampuan beraktivitas 

dengan menggunakan otot-otot besar. Kemampuan menggunakan otot- otot besar 
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ini bagi anak TK tergolong pada kemampuan gerak dasar, hal ini sesuai dengan 

pernyataan Samsudin (2007:9). 

Salah satu kegiatan untuk mengembangkan motorik kasar yaitu aktivitas 

bergerak (gerak fisik), salah satunya menari. Menari sendiri merupakan perpaduan 

antara gerak fisik dengan nyanyian atau lagu yang dilakukan anak atau gerakan-

gerakan anak mengikuti musik atau lagu yang telah ditetapkan. Menurut teori 

Howard Garner, psikolog dari Harvard (Depdikbud, 2013: 373), salah satu 

kecerdasan yang harus dikembangkan adalah kinerthetic intellegencer, yaitu 

kecerdasan yang ditandai dengan kemampuan mengontrol gerak tubuh dan 

kemahiran mengolah objek. Seseorang yang cerdas dalam jenis ini cenderung 

menyukai dan efektif dalam hal yang berhubungan dengan motorik kasar dan 

halus seperti kegiatan menari. 

Mansyur (2004:5) menyatakan, tari merupakan perwujudan lahir dari 

proses batin untuk dilihat sendiri dan orang lain. Tari merupakan ekspresi jiwa 

manusia yang diubah melalui gerak ritmis yang indah. Apabila ke dua pendapat di 

atas digabungkan, maka tari sebagai pernyataan gerak ritmis yang indah 

mengandung ritme. 

Pada usia emas (3-5 tahun) menurut Depdikbud (2013: 367) sudah 

menunjukkan ciri-ciri keunggulan dalam kecerdasan kinestik serta kesiapan 

motoriknya susah berkembang mendekati sempurna. Sejalan dengan kesiapan 

fisiknya, anak juga mulai berkembang kemampuan berpikirnya. Anak sudah 

mulai mampu meniru serta menghafal gerakan. Dalam mengembangkan motorik 

kasarnya, anak harus diberi aktivitas gerak yang sesuai kemampuannya, kegiatan 

menari (gerak-tari) salah satunya karena ketika melakukan gerak tari anak melatih 

motoriknya dan akan melakukan koordinasi gerak tangan dan kaki sampai seluruh 

anggotanya bergerak. 

Melalui kegiatan menari ini diharapkan salah satu aspek pengembangan 

anak yaitu motorik kasar dapat berkembang sesuai dengan kematangan usia. 

Terutama tarian tradisional diharapkan anak selain untuk perkembangan 

motoriknya juga menanamkan nilai-nilai kecintaan terhadap budaya sendiri. 
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Untuk memberikan sebuah tari harus memperhatikan karakteristik anak usia dini, 

seperti tema, bentuk gerak, bentuk iringan dan jenis tari. 

Namun pada kenyataannya perkembangan fisik motorik kasar TK Chinta 

Ananda Mojolaban Kabupaten Sukoharjo masih belum maksimal. Hal ini terlihat 

dari kurangnya pembelajaran gerak dan lagu yang diterapkan pada anak oleh 

pendidik. Dimana guru hanya memberikan gerakan-gerakan yang monoton 

dengan hanya menggunakan hitungan. Pembelajaran gerak dan lagu sangat 

diperlukan bagi setiap anak, karena pembelajaran berpola gerak dan lagu dapat 

membantu perkembangan fisik dan pola gerak keseluruhan kehidupan anak yang 

mempunyai kesulitan-kesulitan berkaitan dengan kemampuan bersosialisasi, 

mengatur emosi diri, dan meningkatkan daya fikir. 

Dalam teori tentang Seni Tari (keterampilan gerak) menari sebenarnya 

bisa diatasi jika guru dapat memahami kemampuan menari yang dimiliki setiap 

anak dan setiap anak mendapatkan latihan menari sejak dini. Dengan dilatihnya 

anak dalam kemampuan menari tentunya perkembangan kelenturan otot tubuh 

anak akan meningkat. 

Berdasarkan permasalah tersebut, maka penulis ingin meningkatkan 

motorik kasar melalui gerak tari kuda lumping pada anak kelompok B di TK 

Chinta Ananda Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. Oleh karena itu penulis merasa 

perlu melakukan Penelitian Tindakan Kelas lebih mendalam dengan demikian 

penulis berharap dengan penelitian dalam upaya meningkatkan motorik kasar 

melalui gerak tari Kuda Lumping Anak TK Chinta Ananda Mojolaban 

Kabupaten. Selain meningkatkan motorik kasar anak juga dapat mengembangkan 

berbagai aspek perkembangan, yaitu intelektual, bahasa, emosi, fisik-motorik dan 

keterampilan anak, sehingga proses belajar mengajar anak berlangsung tidak 

membosankan dan menarik bagi anak. 

PAUD adalah pendidikan yang memberikan pengasuhan dan pelayanan 

kepada anak usia dini 0 – 6 tahun. Karena usia tersebut merupakan usia keemasan 

(golden age) di sepanjang rentang usia 1 manusia. Perkembangan motorik 

diartikan sebagai perkembangan dari unsur kematangan dan pengendalian gerak 

tubuh. Dalam proses perkembangan anak, motorik kasar berkembang terlebih 



 
 
 
 

 

5 
 

dahulu dibandingkan motorik halus. Hal ini dibuktikan dengan kenyataan bahwa 

anak sudah dapat menggunakan otot-otot kakinya untuk berjalan sebelum ia 

mampu mengontrol tangan dan jari-jarinya untuk menggambar atau menggunting 

(Depdikbud, 2013: 476).  

Kesimpulan kemampuan motorik merupakan kemampuan anak dalam 

mengembangkan gerak melalui otot-otot yang dipengaruhi oleh faktor syaraf, 

fisik, keinginan bergerak, tujuan bergerak, dan lingkungan yang mendukung. 

Apabila dalam perkembangan kemampuan motorik anak tidak didukung dengan 

faktor-faktor tersebut maka akan mengakibatkan kelainan atau perkembangan 

yang tidak sempurna. Perkembangan kemampuan motorik anak sangat 

dipengaruhi oleh lingkungan dan pengalaman yang dialami. 

Menurut Sukirman (dalam Esa, 2015: 294) mengungkapkan bahwa tari 

adalah gerak tubuh manusia melalui gerak tubuh, manusia mengungkapkan ide-

ide, perasaan dan pengalaman sang seniman kepada orang lain. Bahan baku tari 

adalah gerak dan tubuh manusia sebagai alat untuk mengungkapkan ide, perasaan 

dan pengalaman. Tari untuk anak usia dini menurut Desfina (2005) adalah gerak 

berirama yang ritmis dan indah sesuai dengan karakter perkembangan anak usia 

dini. 

Dari penjelasan tersebut secara garis besar seni tari dibedakan menjadi dua 

yaitu tari tradisional dan modern. Perbedaan tari tradisional dan tari modern 

adalah tari tradisional merupakan tari primitif, tari rakyat dan tari klasik. Ketiga 

jenis tari ini bertujuan untuk upacara dan hiburan. Tari non tradisional termasuk 

tari kreasi baru, tari modern dan tari kontemporer. Ciri khas tari modern dan 

kontemporer adalah penemuan baru dalam hal tema, bentuk dan penyajian tari. 

Tari modern lebih fleksibel sedangkan tari tradisional lebih terikat oleh aturan-

aturan yang mendasar dalam keseluruhan gerakan dalam tari tersebut (Esa, 2015: 

294). 

Wibisono (2012: 2) mengemukakan bahwa tarian jaranan adalah tarian 

yang menggunakan kuda terbuat dari bambu yang dianyam dan dipotong 

menyerupai bentuk kuda. Pandongan (2014: 3) tari jaranan modifikasi adalah 
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suatu gerakan tari yang menggunakan jaran kepang, tarian ini berfungsi untuk 

mempermudah anak untuk berlatih motorik kasar sehingga menjadi lebih baik. 

Hartono (2012) menjelaskan bahwa tari dapat dijadikan sebagai materi 

pembelajaran, media pembelajaran, dan pembentukan karakter. Tari sebagai 

materi pembelajaran, diberikan kepada anak agar anak memiliki kemampuan dan 

keterampilan dalam tari. Bentuk kegiatannya berupa aktivitas fisik dan merasakan 

keindahan, yang tertuang dalam kegiatan berekspresi, bereksplorasi, berkreasi, 

dan berapresiasi melalui tari. Dari kegiatan tersebut akan diperoleh keterampilan, 

pengalaman menari, pengalaman mencipta tari, dan merasakan sentuhan 

keindahan dalam tari. Selain hal tersebut, kreativitas dan sensitivitas gerak anak 

anak menjadi terlatih. 

Salah satu penelitian terdahulu yang hamper sama dilakukan oleh peneliti 

adalah penelitian yang dilakukan oleh Pandongan (2014) dalam penelitiannya 

yang berjudul Pengaruh Tari Jaranan Modifikasi Bermedia VCD Terhadap 

Kemampuan Motorik Kasar Anak Tunagrahita Ringan. 

hipotesis tindakan dalam penelitian ini yaitu gerak tari Kuda Lumping 

dapat meningkatkan motorik kasar pada anak kelompok B di TK Chinta Ananda 

Mojolaban Kabupaten Sukoharjo Tahun Ajaran 2015/2016. 

 

2. METODE  

Metode penelitian ini yaitu Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau 

Classroom Action Research (CAR). Penelitian tindakan kelas adalah bagaimana 

sekelompok guru dapat mengorganisasikan kondisi praktek pembelajaran mereka 

dan belajar dari pengalaman mereka sendiri (Wiraatmaja, 2006: 13).  

Subyek yang melakukan tindakan adalah peneliti, sedangkan guru 

bertindak sebagai subyek yang membantu dalam perencanaan, dan anak kelompok 

B di TK Chinta Ananda Mojolaban Kabupaten Sukoharjo yang berjumlah 15 anak 

sebagai subyek penerima tindakan penelitian. 

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang berfungsi sebagai 

landasan refleksi. Penelitian tindakan kelas dilakukan bersifat deskriptif kualitatif. 

Sumber data primer adalah peneliti yang melakukan tindakan dan siswa yang 
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menerima tindakan, sedangkan sumber data sekunder berupa data dokumentasi. 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu observasi 

dan dokumentasi. 

Validitas data atau keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan 

teknik triangulasi. Moleong (2008) berpendapat bahwa triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu 

untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data tersebut. 

Tahap analisis data memegang peran penting dalam penelitian tindakan 

kelas dimana semua catatan atau rekaman data hendaknya dicermati peneliti 

sebagai landasan untuk melakukan refleksi atau perbaikan. Untuk memperoleh 

pengumpulan data dalam kemampuan motorik kasar dalam Penelitian Tindakan 

Kelas ini dituangkan dalam rumus uji persentase (Sudjana, 2008 : 72) 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini menggunakan tari Kuda Lumping sebagai materi ajar dalam 

penelitian. Pengambilan data dalam PTK terdapat tiga siklus yaitu siklus I, siklus 

II, dan siklus III. Setiap siklus dilaksanakan dua pertemuan. Silkus I bertujuan 

menirukan dan memperagakan tari. Siklus I dilaksanakan 21 Mei 2016 hingga 26 

Mei 2016. Siklus II bertujuan untuk untuk meningkatkan kemampuan motorik 

dalam melakukan gerak tari yang dilaksanakan 26 Mei 2016 hingga 30 Mei 2016. 

Setiap siklus yang dilakukan terdapat tahapan. Tahap-tahap dalam setiap siklus 

sebagai berikut: (a) perencanaan, (b) pelaksanaan tindakan, (c) observasi dan 

monitoring, serta (d) evaluasi dan refleksi.  

Berikut adalah hasil rata-rata skor peningkatan motorik kasar melalui gerak 

tari Kuda Lumping pada anak kelompok B di TK Chinta Ananda Mojolaban 

Kabupaten Sukoharjo Tahun Ajaran 2015/2016 dari siklus I sampai pada siklus III 

disajikan dalam bentuk tabel:  
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Tabel 1. 
Rekapitulasi Keterampilan Motorik Kasar Melalui Tari Kuda Lumping 

Siklus I, Siklus II, dan Siklus III 
 
No Kriteria Siklus I 

(%) 

Siklus II 

(%) 

Siklus III 

(%) 

1 Belum Berkembang 43.3 3.33 - 

2 Mulai Berkembang 40 6.67 3.33 

3 Berkembang Sesuai Harapan 16.7 66.67 20 

4 Berkembang Sangat Baik - 23.33 76.67 

 
Siklus 1 diperoleh rata-rata persentase sebesar 38,66%. Pada siklus I dengan 

rata-rata belum berkembang sebesar 43,3%, mulai berkembang sebesar 40%, 

berkembang sesuai harapan 16,7%. Perolehan persentase tersebut belum dapat 

dikatakan berhasil karena hasil belum mencapai pada angka persentase 

keberhasilan yaitu sebanyak 75% dari 15 anak mampu melakukan gerak tari Kuda 

Lumping. Siklus II diperoleh nilai rata-rata hasil motorik kasar pada siklus 1 

diperoleh rata-rata sebesar 64,8% < 75%. Pada siklus I dengan rata-rata belum 

berkembang sebesar 43,3%, mulai berkembang sebesar 40%, berkembang sesuai 

harapan 16,7%. Rata-rata hasil motorik kasar pada siklus III diperoleh rata-rata 

sebesar 88,33% > 75%, dengan rinciannya diperoleh skor rata-rata anak pada 

motorik kasar dengan rata-rata mulai berkembang sebesar 3,33%, berkembang 

sesuai harapan 20%, dan berkembangan sangat baik sebesar 76,67%.   

Pada tahap pelaksanaan tindakan siklus I dilaksanakan program 

perencanaan. Pada pelaksanan terdapat hasil yang bervariasi. Evaluasi dan refleksi 

dalam siklus I adalah sebagai berikut: Peserta didik menyukai tari Kuda Lumping 

dan mampu memperagakan serta menirukan tari Kuda Lumping. Pada awal 

pertemuan terjadi penolakan terhadap tari yang baru ini, hal itu dikarenakan 

peserta didik belum mengenal peneliti dan tari yang akan diperagakan. Setelah 

mendapat bujukan dari fasilitator peserta didik ingin mencoba tari baru. Pada 

akhirnya peserta didik tertarik dengan tari Kuda Lumping.  
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Selama dua pertemuan peserta didik dapat mengikuti pembelajaran seni tari. 

Pertemuan ke empat peserta didik terjadi kejenuhan dan keinginan anak untuk 

menari sedikit berkurang. Selama pelaksanaan tindakan siklus I antara subjek dan 

peneliti masih terdapat jarak. Hal itu mengakibatkan kesiapan anak dalam 

mengikuti pembelajaran seni tari kurang semangat. Dalam mengatasi masalah ini 

melakukan perjanjian dengan peserta didik, yaitu memberi motivasi dan memberi 

reward kepada peserta didik. Hasil pada siklus I ialah peserta belum mampu 

menghafal ragam gerak dan peserta didik tidak dapat membedakan ragam satu 

dengan yang lainnya serta kesiapan yang menurun. Evaluasi dan refleksi 

dilakukan kolabolator dan peneliti setiap akhir pertemuan.  

Siklus II dilaksanakan pada 8 Mei 2016 hingga 24 Mei 2016. Tidak berbeda 

dengan siklus I, pada tahap siklus II dilakukan selama 2 pertemuan. Dikarenakan 

pada siklus II ini bertujuan untuk meningkatkan hasil pada siklus I, maka program 

yang direncanakan ialah peserta didik mampu memperagakan tari Kuda Lumping 

dan mampu menjalin kerjasama dengan teman sebaya.  

Pelaksanaan tindakan pada siklus II ini bertujuan untuk mencapai tujuan 

perencanaan dan menyelesaikan masalah yang terdapat pada siklus I. Pelaksanaan 

tindakan adalah memberi reward terhadap anak yang aktif dalam mengikuti 

kegiatan pembelajaran seni tari. Adanya reward mengakibatkan anak tidak 

menyukai peneliti. Hal itu dikarenakan peneliti dalam memberi reward kurang 

adil. Peneliti dan subjek penelitian membuat kesepakatan awal, yakni setiap anak 

mendapat reward bagi yang mempunyai keinginan untuk mengikuti kegiatan 

pembelajaran seni tari.  

Pada kenyataannya pemberian reward tidak mampu bertahan lama untuk 

mengatasi masalah kejenuhan yang dialami subjek penelitian. Tindakan 

selanjutnya mengajak anak berdendang untuk mengatasi kejenuhan dalam 

kegiatan pembelajaran seni tari. Berdendang membuat anak cepat lelah dalam 

mengikuti pembelajaran seni tari. Kedua metode tersebut belum sepenuhnya dapat 

mengatasi masalah pada siklus II dan belum tercapai.  

Tindakan selanjutnya pada siklus III ialah menggunakan metode bermain. 

Peneliti membuat sebuah gagasan permainan puzzle. Puzzle dimainkan oleh dua 
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kelompok. Setiap kelompok menyusun puzzle yang sudah dibuat oleh peneliti. 

Puzzle tersebut berisi perintah untuk memperagakan ragam yang terdapat dalam 

tari. Reward dan hukuman merupakan konsekuensi dalam permainan puzzle. 

Hasil dari metode bermain ialah:  

a. Peserta didik dapat menjalin hubungan yang lebih erat dengan sesama teman 

sebaya dan peneliti.  

b. Peserta didik mampu bekerjasama dalam sebuah kelompok.  

c. Peserta didik mampu menerima kekalahan dalam sebuah permainan.  

d. Peserta didik memahami gerak yang dilakukan.  

e. Peserta didik mampu membedakan ragam satu dengan yang lain.  

f. Peserta didik lebih aktif daripada pembelajaran seni tari seperti biasanya yang 

hanya menirukan dan memperagakan tari.  

g. Peserta didik lebih kreatif dalam memecahkan sebuah masalah.  

h. Peserta didik lebih memahami arti kerjasama.  

Setelah dilakukan metode bermain peserta didik kembali mempunyai 

keinginan dan semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran seni tari. Dengan 

adanya semangat dan keingian untuk mengikuti pembelajaran seni tari. Hal itu 

berakibat pada kehadiran peserta didik dalam mengikuti kegiatan, gerak yang 

dilakukan, kemauan dalam mengikuti pembelajaran seni tari, dan perilaku yang 

ditunjukkan kepada orang lain.  

Rekapitulasi keterampilan motorik kasar melalui tari kuda lumping  siklus I, 

siklus II, dan siklus III dapat dibuat grafiknya untuk memperjelas peningkatan 

motorik kasar disajikan gambar grafiknya sebagai berikut:  
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Gambar 1. 

Grafik Persentase Keterampilan Motorik Halus 
Siklus I – Siklus III 

 
Berdasarkan grafik diatas dapat dikatakan bahwa kemampuan motorik gerak 

anak mengalami peningkatan yang baik sesuai dengan kemampuan setiap subjek 

penelitian. Setiap aspek penilaian mempunyai peningkatan yang berbeda-beda.  

Hasil data pada siklus II setelah dilakukan tindakan pada siklus I diperoleh 

setelah melakukan evaluasi dengan kolabolator. Setiap subjek mengalami 

peningkatan yang cukup baik apabila dibandingkan dengan hasil data pada siklus 

I. Siklus II menghasilkan peningkatan yang baik. Demikian pula pada siklus III 

terjadi peningkatan.   

Dari beberapa ulasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk 

meningkatkan kemampuan motorik gerak tari bagi anak terdapat beberapa 

metode, yakni reward, berdendang maupun bermain. Untuk meningkatkan 

kemampuan motorik gerak tari tidak hanya melihat dari kemampuan anak 

bergerak. Didukung dengan aspek yang memotivasi dan kemauan yang dimiliki 

anak serta sikap yang ditunjukkan. Ketika melakukan kegiatan tanpa ada paksaan 

akan menimbulkan kemajuan yang baik dalam setiap aspek penilaian. 

Hal itu sesuai dengan yang diungkapkan oleh R. Gagne (Susanto, 2013: 1) 

bahwa belajar dapat didefinisikan sebagai suatu proses organisme (manusia) yang 

43,3 40

16,7

3,33 6,67

66,67

23,33

3,33

20

76,67

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Belum
Berkembang

Mulai
Berkembang

Berkembang
Sesuai

Harapan

Berkembang
Sangat Baik

Siklus I

Siklus II

Siklus III



 
 
 
 

 

12 
 

mengalami perubahan perilaku sebagai akibat dari pengalaman yang ia peroleh. 

Gagne menekankan bahwa belajar merupakan usaha untuk memperoleh 

pengetahuan, keterampilan, kebiasaan yang mengakibatkan perubahan tingkah 

laku.  

Dewantoro (2013: 303) menyatakan bahwa tujuan belajar, yakni kasar 

budinya, cerdas otaknya, dan sehat badan. Ketiga hal tersebut akan menjadi 

pelengkap dan selaras hidup manusia di dunia. Oleh karena itu, ABK tunalaras 

melalui belajar akan mempunyai keterampilan, pengetahuan, dan perubahan 

melalui pengalaman yang dialami. Belajar tidak hanya dilakukan di sekolah, 

namun di setiap tempat. Jadi dapat dikatakan bahwa faktor lingkungan dan 

keluarga sangat mendukung terjadinya proses belajar.  

Menurut Arthur Gesell (Santrock, 2007: 207) kemampuan motorik adalah 

pengembangan gerak baik maupun kasar. Kedua gerak tersebut harus 

memperhatikan motivasi anak untuk melakukan gerakan dan memanfaatkan 

persepsi untuk memperkasar gerak. Adapun menurut Halleman (Santrock, 2007: 

208) kemampuan motorik ialah kemampuan yang berkembang karena banyak 

faktor di antaranya perkembangan syaraf, fisik dan kemungkinan gerak, motivasi 

gerak, dan lingkungan yang terkait. Sesuai yang diungkapkan oleh Arthur dan 

Helleman tersebut bahwa dalam melakukan gerak terdapat beberapa faktor, yakni 

motivasi, syaraf, dan lingkungan.  

Hal itu sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan bahwa kemampuan 

motorik anak akan berkembang baik apabila didukung oleh motivasi, keinginan 

untuk melakukan gerak, dan lingkungan yang mendukung. Dikarenakan menari 

menggunakan otot-otot besar, sehingga menari dapat dikategorikan sebagai 

kemampuan motorik gerak kasar. Hal itu sesuai dengan data pada grafik berikut 

ini, yaitu kemampuan motorik gerak dipengaruhi oleh kehadiran, kemauan, dan 

persiapan yang baik.  

Menurut Dewantoro (2013: 303) ialah dengan menari dapat merubah 

perilaku seseorang. Hal itu dapat terjadi apabila dilakukan secara terus-menerus 

dan mencapai tahap yang terbaik. Adapun untuk anak tunalaras menari sebagai 

relaksasi dalam mengikuti kegiatan sehari-hari, sedangkan perilaku yang dapat 
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berubah tentunya didukung dengan lingkungan yang baik dan kebutuhan akan 

anak tercukupi. Kebutuhan anak yaitu kebutuhan akan kasih sayang, perhatian, 

maupun kebutuhan finansial anak. 

 

4. PENUTUP  

4.1.Kesimpulan  

1. Prosedur pembelajaran tari Kuda Lumping pada anak kelompok B di TK 

Chinta Ananda Mojolaban Kabupaten Sukoharjo 

Pembelajaran PTK dalam penelitian sebanyak tiga siklus dan masing-masing 

siklus terdiri dari dua pertemuan. Ada empat tahap pada setiap pertemuan yaitu 

perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Masing-masing siklus 

dalam pelaksanaannya ada perbedaan, yaitu: 

a. Siklus I menggunakan metode ceramah dan demontrasi. Hasil pembelajaran 

masih banyak anak yang kurang perhatian dan malu melakukan gerakan tari 

Kuda Lumping.  

b. Siklus II metode ceramah, demontrasi, dan pemberian reward. Hasil 

pembelajaran, anak sudah perhatian dan berani melakukan gerakan tari Kuda 

Lumping, tetapi kurang maksimal. 

c. Siklus III  metode ceramah, demontrasi, pemberian reward, dan metode 

permainan puzzle. Hasil pembelajaran anak sudah banyak melakukan gerakan 

tari Kuda Lumping dengan benar. 

2. Peningkatan motorik kasar melalui gerak tari Kuda Lumping pada anak 

kelompok B di TK Chinta Ananda Mojolaban Kabupaten Sukoharjo Tahun 

Ajaran 2015/2016, sebagai berikut: 

Siklus 1 diperoleh rata-rata persentase sebesar 38,66%. Pada siklus I 

dengan rata-rata belum berkembang sebesar 43,3%, mulai berkembang 

sebesar 40%, berkembang sesuai harapan 16,7%. Perolehan persentase 

tersebut belum dapat dikatakan berhasil karena hasil belum mencapai pada 

angka persentase keberhasilan yaitu sebanyak 75% dari 15 anak mampu 

melakukan gerak tari Kuda Lumping.  
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Siklus II diperoleh nilai rata-rata hasil motorik kasar pada siklus 1 

diperoleh rata-rata sebesar 64,8% < 75%. Pada siklus I dengan rata-rata 

belum berkembang sebesar 43,3%, mulai berkembang sebesar 40%, 

berkembang sesuai harapan 16,7%.  

Rata-rata hasil motorik kasar pada siklus III diperoleh rata-rata sebesar 

88,33% > 75%, dengan rinciannya diperoleh skor rata-rata anak pada motorik 

kasar dengan rata-rata mulai berkembang sebesar 3,33%, berkembang sesuai 

harapan 20%, dan berkembangan sangat baik sebesar 76,67%. 

 

4.2.Saran 

Bagi Kepala Sekolah untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada 

guru, serta menentukan kebijakan agar guru dapat meningkatkan kreativitas, 

sehingga anak dapat meningkat perkembangan motorik halus.   

Bagi guru di Taman Kanak-Kanak agar menekankan pada pengembangan 

pembiasaan perilaku sosial dalam setiap pembelajaran seni tari dengan cara lebih 

mengetahui dan mengenal karakteristik masing-masing siswa dan mengadakan 

pementasan tari di sekolah agar motivasi siswa terdorong lebih baik. 

Bagi peneliti, selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian motorik 

kasar dengan jenis penelitian yang berbeda (bukan PTK), sehingga hasil 

penelitian dapat vervariasi. 
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