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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Anak merupakan individu yang unik sehingga memerlukan perhatian 

dari segala aspek kehidupan anak tersebut terutama perkembangan yang 

berlangsung pada kehidupan anak. Perkembangan dapat dilihat dari 

kematangan yang ditunjukkan anak maupun kemampuan proses belajar yang 

dialami anak. Individu yang mendapatkan situasi perkembangan yang baik 

sejak kecil akan memberikan pengaruh yang baik pada perkembangan dirinya 

pada masa yang akan datang (Febrialismanto, 2017). Menurut Muslihuddin 

dan Agustin (2008), Anak usia dini merupakan masa keemasan atau golden 

ages, dimana pada masa ini anak dapat menyerap semua rangsangan dengan 

baik. Apabila pada masa ini anak mendapatkan rangsangan yang maksimal, 

maka pertumbuhan dan perkembangannya akan maksimal juga. Kapabilitas 

kecerdasan manusia terjadi pada usia 4-6 tahun dengan prosentase 50% dan 

ketika 8 tahun akan mencapai 80%. 

Perkembangan anak pada masa Taman Kanak-kanak mencakup 

perkembangan fisik dan motorik, kognitif, sosial emosional dan bahasa. Pada 

usia ini perkembangan fisik dan motorik anak berada pada fase fundamental 

(fase gerak dasar), perkembangan kognitifnya berada pada periode pra-

operasional dimana anak memiliki penguasaan sempurna akan objek 

permanen. Sedangkan perkembangan sosial emosionalnya akan mencapai 

perkembangan emosi yang sangat kuat seperti ledakan emosi, ketakutan yang 

hebat, iri hati dan rasa cemburu. Perkembangan bahasa pada usia ini, anak 

sudah mampu mengucapkan kata seperti orang biasa (Ulfiani, 2009). Menurut 

Hurlock (1999), masa kanak-kanak merupakan masa yang ideal untuk 

mempelajari keterampilan motorik. Akan tetapi keterampilan motorik pada 

anak-anak tidak akan berkembang melalui kematangan saja melainkan harus 

dipelajari atau dilatih. 
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Menurut Gallahue & Ozmun (2006), fase fundamental (fase gerakan 

dasar) terbagi menjadi 3 gerakan yaitu, gerakan lokomotor, gerakan 

nonlokomotor dan gerakan manipulatif. Lokomotor adalah gerakan untuk 

memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat lain seperti berjalan, berlari 

dan melompat. Gerakan kedua adalah nonlokomotor adalah gerakan 

mengontrol tubuh dalam rangka menjaga keseimbangan tubuh, gerakannya 

seperti gerakan memutar, membungkuk, peregangan dan berayun. Gerakan 

ketiga adalah gerakan manipulatif terhadap objek. Gerakan manipulatif 

meliputi gerakan menangkap, melempar, menendang, memukul dan 

mengelindingkan bola.  

Sesungguhnya manusia telah dianugerahkan akal pikiran oleh Allah 

swt. yang memudahkan dirinya untuk terus berpikir dan mengembangkan 

potensi-potensi yang dimiliki. Firman Allah dalam Al-Quran Surah An-Nahl 

ayat 78 bahwa manusia memiliki alat-alat potensial yang harus dikembangkan 

secara optimal: “Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam 

keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, 

penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur” (QS. An-Nahl [16]: 78). Dalam 

Surah Ali „Imran ayat 190 Allah juga berfirman yang artinya: “Sesungguhnya 

dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang, 

terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal (ulu al-albab)” (QS. Ali 

„Imran [3]: 190). Ini menjelaskan bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan 

tidak mengetahui apa-apa, namun Allah membekali manusia dengan potensi 

yang luar biasa yang harus terus dikembangkan. Ayat di atas menunjukkan 

pula pentingnya akal bagi kehidupan manusia. Karena salah satu hal yang 

mempengaruhi akal adalah otak, maka berdasarkan teori pendidikan terbaru 

yang telah disebutkan di atas bahwa kedua belahan otak yaitu otak kiri dan 

otak kanan harus bisa difungsikan secara optimal. 

Tujuan pemberian stimulasi pada anak adalah untuk membantu anak 

mencapai tingkat perkembangan yang optimal yang disesuaikan dengan umur 

dan prinsip stimulasi. Dengan pemberian stimulasi secara terarah maka dapat 

meningkatkan perkembangan motorik kasar pada anak. Jika stimulasi tidak 
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diberikan dan tidak sesuai dengan usia maka dimungkinkan perkembangan 

motorik kasar tidak optimal (Cerika, 2013). Peningkatan perkembangan 

motorik kasar pada usia ini sangat diperlukan karena sangat bermanfaat dalam 

proses perkembangan anak, yang antara lain berpengaruh terhadap 

perkembangan fisiologis anak, perkembangan sosial dan emosional anak dan 

kognitif anak (Sujiono, 2008). 

Keterampilan gerakan motorik kasar membutuhkan koordinasi tangan, 

kaki dan seluruh tubuh anak. Hal ini membutuhkan proses koordinasi  dari 

otak yaitu koordinasi otak kanan dan kiri dan pemeliharaan otak secara 

fungsional. Pemeliharaan otak secara fungsional dapat dilakukan dengan 

mengaktifkan 3 dimensi otak yaitu dimensi lateralitas, dimensi pemfokusan 

dan dimensi pemusatan (Dennison, 2002). Menurut Dennison (2008), Brain 

gym merupakan serangkaian gerakan sederhana yang merangsang area otak 

berdasarkan fungsional otak masing-masing. Brain gym terdiri dari gerakan-

gerakan yang menuntut keseimbangan, yang secara mekanis mengaktifkan 

kedua hemisfer otak melalui korteks motorik dan korteks sensoris, serta 

merangsang sistem vestibular untuk menjaga keseimbangan. Gerakan-gerakan 

ringan dengan permainan melalui olah tangan dan kaki dapat memberikan 

rangsangan atau stimulus itulah yang dapat meningkatkan kemampuan 

motorik kasar. 

Upaya mengembangkan motorik kasar pada anak TK seharusnya 

didesain semenarik mungkin agar anak tidak bosan ketika melakukan 

kegiatan pengembangan motorik kasar. Namun kenyataannya, masih banyak 

Taman Kanak-kanak yang melaksanakan kegiatan pengembangan motorik 

kasar pada anak hanya sebatas melalui kegiatan olah raga konvensional serta 

penyediaan alat bermain outdoor. Untuk mengatasi hal tersebut Fisioterapi 

dapat berperan dengan memberikan latihan Brain gym. Penelitian yang akan 

dilakukan penulis akan dilaksanakan di TK Dharma Wanita Gedongan 

karena berdasarkan pengamatan awal diperoleh informasi kemampuan 

motorik kasar  siswa di taman kanak - kanak tersebut masih banyak yang 

berada dalam kategori di bawah rata-rata serta minimalnya fasilitas dan 
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kegiatan yang menstimulasi kemampuan motorik kasar siswa. Pada 

penelitian terdahulu tentang brain gym dapat memberikan pengaruh positif 

terhadap peningkatan kemampuan motorik kasar. Salah satunya adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Adelina Efa Milyanti dan Rachma Hasibuan 

(2016) dengan judul “Pengaruh Metode Brain Gym terhadap Kemampuan 

Motorik Kasar Anak Kelompok B  di TK Muslimat NU Miftahul Huda 

Tenggulun Solokuro Lamongan”. Hasilnya menunjukan bahwa anak – anak 

dalam kelompok eksperiman mengalami perbaikan dalam kemampuan 

motorik. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang Pengaruh Brain Gym Terhadap Peningkatan Kemampuan 

Motorik Kasar Pada Anak Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Gedongan.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian 

adalah:  Apakah brain gym dapat meningkatkan kemampuan motorik kasar 

pada anak Taman Kanak-Kanak ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini ada dua bagian yaitu : 

1. Tujuan Umum  

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh brain 

gym terhadap peningkatan kemampuan motorik kasar pada anak Taman 

Kanak-Kanak. 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah 

a. Untuk mengetahui kemampuan motorik kasar pada anak taman kanak- 

kanak sebelum diberikan latihan brain gym. 

b. Untuk mengetahui kemampuan motorik kasar pada anak taman kanak- 

kanak setelah diberikan latihan brain gym. 
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c. Untuk mengetahui peningkatan kemampuan motorik kasar pada anak 

taman kanak- kanak setelah diberikan latihan brain gym. 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

a. Memperoleh gambaran tentang pengaruh brain gym terhadap 

peningkatan kemampuan motorik kasar pada anak taman kanak- 

kanak. 

b. Menambah pengetahuan tentang intervensi yang dapat diberikan pada 

anak - anak dalam rangka optimalisasi pertumbuhan dan 

perkembangan anak. 

2. Praktis 

a. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang peran serta dari 

fisioterapi dalam optimalisasi pertumbuhan dan perkembangan anak.  

b.  Memberikan wawasan kepada masyarakat tentang bagaimana 

memberikan stimulasi untuk mengoptimalkan kemampuan motorik 

kasar anak. 

3. Pendidikan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif 

kepada lembaga pendidikan dalam rangka meningkatkan kemampuan 

motorik kasar pada anak-anak didik. 

 


