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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tidak pernah lepas dari perkembangan 

ilmu pengetahuan, seni dan budaya. Sementara itu, perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi saat ini kuat kaitannya dengan peran pendidikan. 

Maka dari itu, pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan wajib 

diberikan kepada generasi penerus sejak dini. Pada usia anak-anak khususnya 

anak usia dini berada pada usia kurun 0-6 tahun dimana usia tersebut mengalami 

perkembangan otak yang sangat pesat serta merupakan masa peka yaitu masa 

untuk menerima rangsangan yang cukup baik dan terarah, sehingga sangat baik 

untuk diberikan pendidikan dan ilmu pengetahuan.  

Pendidikan Anak Usia dini yang disingkat PAUD merupakan suatu upaya 

pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 

(enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk 

membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak 

memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut (Permendikbud 

2015: 2). Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa pendidikan yang dimulai 

sejak anak usia dini sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan 

sebagai fondasi yang dipakai untuk kesiapan anak memasuki pendidikan 

kejenjang yang lebih tinggi. 

Setiap anak memiliki tingkat perkembangan yang berbeda, perkembangan 

dibagi kedalam beberapa aspek. Menurut pusat kurikulum dalam buku psikologi 

perkembangan anak (Hildayani 2005: 1.7), pendidikan TK di Indonesia, ada 

enam aspek yang menjadi fokus program pengembangan, yaitu aspek 

perkembangan fisik, bahasa, kognitif, sosial-emosional, seni serta agama dan 

nilai-nilai moral. Sebagaimana pula dikemukakan dalam Permendikbud (2015: 

5), adapun struktur kurikulum  PAUD memuat program-program pengembangan 
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yang mencakup: a) Nilai agama dan moral; b) fisik-motorik; c) kognitif; d) 

bahasa; e) sosial-emosional; dan f) seni. 

Salah satu aspek yang mempengaruhi perkembangan anak usia dini adalah 

fisik-motorik. Pengembangan fisik-motorik mencakup perwujudan suasana 

untuk berkembangnya kematangan kinestetik dalam konteks bermain. Menurut 

Hildayani (2005:  8.3-8.4) perkembangan fisik merupakan pertumbuhan dan 

perubahan yang terjadi pada tubuh/badan/jasmani seseorang. Perkembangan 

motorik adalah perubahan secara progresif pada kontrol dan kemampuan untuk 

melakukan gerakan yang diperoleh melalui interaksi antara faktor kematanagan 

(maturation) dan latihan/pengalaman (experiences) selama kehidupan yang 

dapat dilihat melalui perubahan/pergerakan yang dilakukan. 

Anak usia dini berada pada masa lima tahun pertama yang dapat disebut 

juga masa The Golden Years, masa ini merupakan masa emas perkembangan 

anak. Anak pada usia tersebut mempunyai potensi demikian besar untuk 

mengoptimalkan segala aspek perkembangannya, termasuk perkembangan 

keterampilan motorik artinya perkembangan keterampilan motorik sebagai unsur 

kematangan dan pengendalian gerak (Anggreni 2018: 1).  

Menurut Santrock (2007: 210) Perkembangan motorik dibagi atas dua 

jenis yaitu, motorik halus dan motorik kasar. Motorik halus, merupakan gerakan 

terbatas yang meliputi otot kecil, terutama bagian jari dan tangan. Sedangkan  

motorik kasar, yaitu gerakan yang dihasilkan dari kemampuan mengontrol otot-

otot besar. 

Tidak semua anak mengalami perkembangan motorik yang sempurna 

sesuai dengan perkembangan usianya. Selain faktor kematangan alat-alat tubuh, 

hal yang tidak kalah penting adalah latihan dan pengalaman. Maka dari itu, 

perkenalkan dan latihlah anak dengan sebanyak mungkin jenis keterampilan 

motorik karena keberhasilan menguasai suatu keterampilan bukan jaminan bagi 

anak untuk dapat menguasai keterampilan yang lain. Semakin banyak jenis 

keterampilan yang diperkenalkan pada anak, akan semakin baik bagi 

perkembangan motoriknya (Hildayani 2005: 8.20). Dengan begitu kegiatan tari 
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adalah salah satu alternatif yang bisa dijadikan sebagai media untuk membantu 

perkembangan motorik kasar anak. 

Tari dalam artian sederhana adalah gerak yang indah dan lahir dari tubuh 

yang bergerak dan berirama. Menurut John Martin (dalam Mulyani 2016: 49) 

bahwa substansi baku dari tari adalah gerak. Disamping itu, bahwa gerak adalah 

pengalaman fisik yang paling elementer dari kehidupan seorang manusia.  

Dalam sebuah pembelajaran tari, anak belajar bagaimana bergerak, 

mempergunakan gerak, serta mengembangkan kemampuannya melalui gerak. 

Gerakan dasar dalam pembelajaran seni tari untuk anak usia dini, seperti 

berjalan, melompat, berputar, menggerakkan pergerakan tangan, kepala, dan 

kombinasi dari gerak tersebut sebagai rangsangan dalam perkembangan motorik 

khususnya motorik kasar karena gerakannya banyak menggunakan kemampuan 

mengontrol otot-otot besar (Mulyani 2016: 90). 

Pada umumnya anak-anak tidak bisa diam dalam waktu yang lama. 

Biasanya mereka lebih suka untuk bergerak atau melakukan sesuatu sesuai 

dengan keinginannya. Mulyani (2016: 91) menjelaskan bahwa, dalam kegiatan 

tari, anak akan belajar bagaimana cara mengkoordinasi gerakan tubuh, seperti 

tangan, kaki, kepala dan lainnya disesuaikan dengan irama atau  musik. 

Tentunya hal ini tidak mudah dilakukan bagi anak. Oleh karena itu pembelajaran 

secara kontinu, sistematis, dan terarah sangat dibutuhkan untuk hasil yang lebih 

baik.  

Menurut Mulyani (2016: 68) gerakan tari anak tentunya berbeda dengan 

tari orang dewasa. Gerakan tersebut harusnya mewakili dunia anak yang penuh 

kegembiraan maupun kesenangan dan gerakan yang dekat dengan kehidupan 

anak sehari-hari, misalnya tari kreasi baru, dimana dalam tari kreasi baru dapat 

mengekspresikan gerak sesuai dengan apa anak pikirkan dan rasakan. 

Berdasarkan survei lapangan yang peneliti lakukan pada kelompok B di 

TK Pertiwi Pucang, guru sudah melakukan stimulasi perkembangan motorik 

kasar. TK Pertiwi Pucang menggunakan berbagai kegiatan untuk menstimulasi 

perkembangan motorik kasar anak, seperti: senam, melompat dan menyediakan 

play ground untuk anak bermain bebas dll. Hanya di TK Pertiwi Pucang, guru 
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belum mengaplikasikan kegiatan tari untuk menstimulasi perkembangan motorik 

kasar anak, alasannya karena guru  di TK Pertiwi Pucang belum mempunyai 

pengetahuan tentang menari dan susahnya mencari tenaga guru tari untuk di 

daerah Pucang sendiri. Sehingga, stimulasi perkembangan motorik kasar yang 

digunakan di TK Pertiwi Pucang kurang inovasi yang menyebabkan anak mudah 

bosan. 

Berorientasi pada permasalahan yang terdapat di TK Pertiwi Pucang, maka 

peneliti tertarik untuk meneliti mengenai kegiatan tari dan motorik kasar. 

Dengan demikian peneliti akan meneliti dengan judul  “Pengaruh Kegiatan Tari 

Terhadap Perkembangan  Motorik  Kasar Anak Pada Kelompok B di TK Pertiwi 

Pucang Tulung Klaten Tahun Ajaran 2017/2018. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah pada 

penelitian ini yaitu: 

1. Guru TK Pertiwi Pucang sudah melakukan stimulasi perkembangan motorik 

kasar namun, stimulasi yang dilakukan dan diberikan tersebut masih kurang 

inovasi. 

2. TK Pertiwi Pucang belum mengaplikasikan kegiatan tari untuk 

menstimulasi perkembangan motorik kasar anak, dikarenakan minimnya 

pengetahuan guru tentang tari dan susahnya mencari guru tari di daerah 

Pucang. 

C. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah yang akan diterapkan pada penelitian ini adalah 

variabel kegiatan tari yang dibatasi pada tari kreasi baru, yaitu tari kelinci. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang tertera di atas, maka rumusan masalah 

dapat disimpulkan sebagai berikut: “Apakah ada pengaruh Kegiatan Tari 

Terhadap Perkembangan Motorik Kasar Anak Pada Kelompok B di TK Pertiwi 

Pucang Tulung Klaten Tahun Ajaran 2017/2018?”  
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E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui 

pengaruh kegiatan tari terhadap perkembangan  motorik kasar anak pada 

Kelompok B di TK Pertiwi Pucang Tulung Klaten Tahun Ajaran 2017/2018. 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang 

berkepentingan yaitu sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis. 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan 

dan ilmu pengetahuan tentang kegiatan tari untuk mengetahui pengaruh 

kegiatan tari pada perkembangan motorik kasar.   

2. Manfaat praktis 

a. Bagi guru 

1) Penelitian ini akan menambah pengetahuan guru tentang kegiatan 

tari untuk anak. 

2) Penelitian ini akan menambah pengetahuan guru tentang 

perkembangan motorik kasar anak. 

3) Menambah referensi kegiatan stimulasi perkembangan motorik 

kasar. 

b. Bagi anak 

1) Mengenalkan kegiatan tari kepada anak. 

2) Menstimulasi perkembangan motorik kasar anak. 

3) Memfasilitasi kemampuan motorik kasar yang dimiliki anak. 

c. Bagi sekolah 

Dapat menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan anak untuk 

perkembangan motorik kasar anak. 

d. Bagi peneliti 

Penelitian ini berguna untuk mengetahui apakah ada pengaruh kegiatan 

tari terhadap perkembangan motorik anak pada Kelompok B di TK 

Pertiwi Pucang Tulung Klaten Tahun Ajaran 2017/2018. 


