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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Pendidikan anak usia dini sangat penting dan menentukan bagi sejarah 

perkembangan selanjutnya karena merupakn fondasi dasar keperibadian anak. 

karena  anak membutuhkan dukungan dari semua pihak seperti orang tua, 

masyarakat dan Negara. Anak usai dini berada dalam masa keemasan di 

sepanjang rentang usia perkembangan manusia, bahwa masa ini merupakan 

periode sensitif yang mudah menerima stimulus-stimulus dari lingkungannya baik 

disengaja maupun tidak disengaja. Pada masa inilah terjadi pematangan fungsi – 

fungsi fisik dan psikis sehingga anak siap merespon dan mewujudkan semua 

tugas-tugas perkembangan yang diharapkan muncul pada perilaku sehari-hari. 

Dalam pasal 28 UU Sistem pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 

14 sebagaimana yang dikutip oleh Suyadi menyatakan bahwa :  

 

Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan 

kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan 

melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan 

dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam 

memasuki pendidikan lebih lanjut.1 

 

Usia dini pada anak biasa disebut sebagai usia emas atau golden age. 

Masa-masa tersebut merupakan masa kritis dimana seorang anak membutuhkan 

rangsangan-rangsangan yang tepat  untuk mencapai kematangan yang sempurna. 

Fungsi utama pendidikan anak usia dini adalah untuk mengembangkan semua 

                                                           
1UU Sistem pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003  
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aspek perkembangan anak yang meliputi perkembangan kognitif, bahasa, fisik 

motorik (motorik kasar dan halus), sosial dan emosional. 

Pendidikan Taman Kanak-Kanak merupakan salah satu bentuk 

pendidikan formal untuk anak usia dini yang memiliki peranan sangat penting 

untuk mengembangkan kepribadian anak serta mempersiapkan mereka memasuki 

jenjang pendidikan selanjutnya. Sebagai salah satu bentuk pendidikan anak usia 

dini, lembaga ini menyediakan program pendidikan dini bagi sekurang-kurangnya 

anak usia empat tahun sampai memasuki jenjang pendidikan dasar. Tujuan 

Pendidikan Taman Kanak-kanak menurut Permendiknas Nomor 58 tahun 2009 

sebagaimana yang dikutip oleh Ike Ayu Sukmaningrum menyatakan bahwa : 

Membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan 

fisik yang meliputi lingkup perkembangan nilai agama dan moral, 

fisik/motorik, kognitif, bahasa, serta sosial emosional kemandirian.2  

 

Oleh karena itu pendidikan untuk anak usia dini khususnya di Taman 

Kanak-Kanak perlu menyediakan berbagai kegiatan yang dapat mengembangkan 

berbagai aspek perkembangan anak. 

Awal masa kanak-kanak merupakan masa yang paling ideal untuk 

mempelajari kemampuan tertentu. Terdapat tiga alasan. Pertama, anak sedang 

mengulang-ulang dan karenanya dengan senang hati mau mengulang suatu 

aktivitas sampai mereka terampil. Kedua, anak-anak bersifat pemberani sehingga 

tidak terhambat oleh rasa takut kalau dirinya mengalami sakit atau diejek teman-

                                                           
2Ike Ayu Sukmaningrum, Mengembangkan Ketrampilan Fisik Motorik Halus Anak Melalui 

Kegiatan Menjahit Untuk Usia 5 – 6 Tahun Semester I Tk Karangrejo 03 Kecamatan Wungu 

Kabupaten Madiun (Online), (http://jurnal.fkip.uns.ac.id, diunduh 22 Maret 2016) 2016 
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temannya sebagaima ditakuti anak yang lebih besar. Ketiga, anak mudah dan 

cepat belajar karena tubuh mereka masih lentur dan keterampilan yang dimiliki 

baru sedikit sehingga keterampilan yang baru dikuasai tidak mengganggu 

keterampilan yang sudah ada. 

Anak Taman Kanak-Kanak dalam perkembangan fisiknya sangat 

berkaitan dengan perkembangan motorik anak. Motorik merupakan 

perkembangan pengendalian gerakan tubuh melalui kegiatan yang terkoordinir 

antara susunan syaraf, otot dan otak. Perkembangan motorik meliputi motorik 

kasar dan motorik halus. Motorik kasar menekankan pada koordinasi tubuh pada 

gerakan otot-otot besar seperti melompat, berlari dan berguling, sedangkan 

motorik halus menekankan koordinasi otot tangan atau kelenturan tangan seperti 

keterampilan menggunakan jari jemari tangan dan gerakan pergelangan tangan 

yang tepat contohnya menulis, menggambar dan memegang sesuatu dengan ibu 

jari dan telunjuk. 

Kemampuan pada anak RA yang berkembang dengan pesat adalah 

kemampuan fisik atau motoriknya. Proses tumbuh kembang kemampuan motorik 

anak berhubungan dengan proses tumbuh kembang kemampuan gerak anak. Oleh 

sebab itu, peningkatan keterampilan fisik anak juga berhubungan erat dengan 

kegiatan bermain yang merupakan aktivitas utama anak RA. 

Keterampilan motorik kasar anak sangat penting. Sebab motorik kasar anak 

yang rendah akan menimbulkan masalah perilaku dan emosi pada anak. Sebagai 

contoh pada waktu anak berusaha mencapai kemandirian ternyata gagal dan pada 

saatnya harus bergantung pada bantuan orang lain mereka menjadi putus asa dan 
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akan selalu bergantung kepada orang lain yang akhirnya menjadikan anak tidak 

bisa mandiri. 

Salah satu kegiatan yang dapat digunakan sebagai referensi untuk 

mengoptimalkan keterampilan motorik kasar anak adalah senam fantasi. Gerakan 

yang ada didalam senam fantasi dibuat lebih mudah dari senam-senam yang biasa 

dilakukan di Taman Kanak-kanak lainnya. Senam fantasi adalah suatu senam 

yang dilakukan anak-anak dengan cara menggerakkan anggota badan menirukan 

beberapa gerakan-gerakansesuai dengan khayalannya. Misalnya menirukan 

gerakan hewan-hewan makan, menirukan gerakan pohon tertiup angin dan 

sebagainnya. 

 Perkembangan motorik kasar berkaitan dengan kemampuan mengunakan 

gerak seluruh tubuh untuk mengekspresikan ide dan perasaan serta keterampilan 

mengunakan tangan untuk menciptakan atau mengubah sesuatu. Perkembangan 

motorik kasar ini meliputi kemampuan fisik yang spesifik seperti koordinasi, 

keseimbangan, keterampilan,, kekuatan, kelenturan, kecepatan dan kekuatan 

untuk menerima rangsangan, sentuhan dan tekstur. Anak yang cerdas dalam 

gerakan motorik kasar terlihat menonjol dalam kemampuan fisik ( terlihat lebih 

kuat dan lincah ) dari pada anak-anak  seusianya, mereka cenderung suka bergerak 

atau tidak suka duduk diam berlama-lama, suka meniru gerakan dan senang pada 

aktifitas yang mengandalkan kekuatan gerak seperti memanjat, berlari, melompat 

dan berguling. 

 Peningkatan kemampuan motorik kasar pada  anak melalui senam fantasi 

memiliki posisi yang sangat penting karena pembelajaran senam fantasi bisa 
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menjadi kegiatan yang menyenangkan bagi anak, anak dapat melakukan gerakan-

gerakan spontan yang indah,  mengekspresikan diri mana kalah mendengerkan  

atau merasakan suatu irama tertentu. Melalui senam fantasi anak akan terbiasa 

mengerakkan anggota tubuhnya yang akan melatih kelenturan, keseimbangan, dan 

koordinasi tubuh, pembelajaran senam fantasi juga sebagai  sebagai hiburan dan 

eksrakulikuler bagi siswa, agar siswa tidak merasa jenuh dalam belajar sehingga 

akan muncul ide-ide kreatifnya. 

Menurut Hibana  di dalam sebuah gerakan-gerakan senam bertujuan untuk 

mengembangkan motorik kasar pada anak. Anak dapat mengamati gerakan-

gerakan yang dilakukan teman-temannya atau yang sudah dilatihkan kepadanya, 

kemudian mengingat gerakan-gerakan motorik yang telah dilakukan untuk 

memperbaiki gerakannya. Sebelum mampu memadukan aktivitas motorik yang 

kompleks anak-anak juga harus memiliki keterampilan dasar terlebih dahulu  

dengan anak mampu bergerak sesuai dengan kemampuan anak yang dimiliki. 

Pertumbuhan dan perkembangan anak sangatlah penting dalam 

mempengaruhi aktivitas sehari-hari mereka. Para orangtua pasti menginginkan 

tumbuh kembang setiap anak dapat berjalan dengan optimal dan tidak memiliki 

hambatan suatu apapun. Adapun salah satu cara untuk mengembangkan 

kemampuan motorik anak adalah dengan kegiatan senam fantasi. Kegiatan ini 

tidak bersifat formal seperti kegiatan pembelajaran di dalam kelas lainnya. 

Aktivitas ini dapat dilakukan di luar ruangan, maupun di lapangan terbuka. 

Dengan menggunakan iringan musik, akan membuat anak lebih semangat dan 

antusias dalam mengikuti kegiatan. Dalam kegiatan senam fantasi ini, anak dapat 
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belajar berkonsentrasi mendengarkan iringan musik yang ada dan belajar untuk 

mengkoordinasikan gerakan-gerakan senam yang akan dicontohkan oleh para 

pendidik. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti pada tanggal 26 

September 2018 hari rabu di RA. Aisyiyah Nurhaq Baruga Kel. Baruga, bahwa 

kemampuan motorik kasar di RA Aisyiyah  masih rendah. Di katakan kemampuan 

motorik kasar anak masih rendah terlihat sikap  perilaku anak antara lain, yang 

tidak tertarik dan kurang aktif dalam mengikuti senam dikarenakan senam yang di 

gunakan kurang bervariasi  sehinga anak cepat merasa bosan, sehinga 

mengakibatkan  anak tidak tertarik tentang pembelajaran motorik kasar, anak 

tidak dapat meniruhkan berbagai gerakan  yang dicontohkan guru saat 

pembelajaran motorik kasar misalnya gerakan manusia, tanaman, atau hewan, 

kurang mampu dalam melakukan gerakan berjalan keberbagai arah dengan 

berbagai ( berjalan maju, mundur, berjinjit), melompat keberbagaiarah dengan 

satu atau dua kaki, mengerakan  kepala, tangan, dan kaki sesuai dengan irama 

musik, kurangnya keseimbangan tubuh dan kemampaun koordinasi dalam 

melakukan suatu gerakan motorik kasar. 

Kegiatan Senam Fantasi dapat membantu perkembangan kemampuan 

gerak lokomotor seperti berjalan, berlari, melompat, berlari cepat, dan berjalan, 

sedangkan kemampuan gerak nonlokomotor seperti keseimbangan, memutarkan 

badan, berbalik arah. Kegiatan tersebut membantu anak-anak untuk dasar-dasar 

kecerdasan otak, keseimbangan, dan koordinasi, dan meningkat keiramaan 
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kinestetik bagi anak, kerena anak-anak dapat mengekpresikan ide dan perasaan 

dapat bentuk berolahraga. 

Dengan demikian perkembangan fisik itu dapat dilakukan dengan berbagai 

gerakan-gerakan yang dapat membentuk otot otot tubuh pada anak diantaranya 

adalah dengan senam. Menurut Menke G. Frank senam terdiri dari gerakan-

gerakan yang luas dari latihan-latihan yang dapat membangun dan membentuk 

otot-otot tubuh seperti: pergelangan tangan, punggung, lengan dan sebagainya.3 

Sebagaimana Firman Allah dalam Surah Al-Mukminun ayat 13-14 yang  

berbunyi:  

 

Artinya: Kemudian kami menjadikannya air mani (yang disimpan) dalam tempat 

yang  kokoh (rahim). Kemudian, air mani itu Kami jadikan sesuatu yang melekat, 

lalu sesuatu yang melekat itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal 

daging itu lalu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami 

bungkus dengan daging. Kemudian, Kami menjadikannya makhluk yang 

(berbentuk) lain. Mahasuci Allah, Pencipta yang paling baik.(Q.S. Al-

Mukminun:13-14) 

Dari uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwa perkembangan motorik    

berkembang dengan kematangan syaraf dan otot,  untuk itu perlu di kembangkan 

sejak memasuki usia taman kanak-kanak dimulai dari usia empat tahun sampai 

                                                           
3 Farihatun Qurrota Aini, “Pengaruh Senam Fantasi Terhadap Kemampuan Motorik Kasar 

Anak Kelompok A”. Jurnal Paud Teratai, Volume. 05. Nomor 02, (2016).Hal.2 
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dengan usia enam tahun, stimulasi gerakan yang dilakukan melalui pemberian 

rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan, dan perkembangan 

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti merasa tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Meningkatkan Kemampuan Motorik Kasar Anak 

Melalui Pembelajaran Senam Fantasi Pada Anak Kelompok B.II RA. 

Aisyiyah Kel.  Baruga Kota Kendari”.  

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka diidentifikasi 

masalahnya sebagai berikut : 

1. Belum berkembangnya perkembangan fisik motorik kasar anak. 

2. Anak belum terampil dalam menggerakkan anggota tubuh. 

3. Senam Yang digunakan kurang bervariasi 

4. Masih rendahnya kegiatan bermain yang dapat menstimulasi motorik kasar 

anak. 

5. Kegiatan pembelajaran masih bersifat akademis, yakni membaca, menulis, 

berhitung. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar belakang dan identifikasi masalah di atas maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : “Dapatkah Meningkatkan 

Kemampuan Motorik Kasar Anak Melalui Pembelajaran Senam Fantasi Pada 

Anak Kelompok B.II  RA. Aisyiyah Nurhaq Baruga Kelurahan Baruga Kota 

Kendari?”. 

D. Tujuan Penelitian 
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Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah: 

“Untuk Mendeskripsikan Peningkatan Kemampuan Motorik Kasar Anak Melalui 

Pembelajaran Senam Fantasi Pada Anak Kelompok B.II RA. Aisyiyah Nurhaq 

Baruga Kelurahan Baruga Kota Kendari”. 

E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang dapat diperoleh dari 

penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

`pengetahuan pada bidang pendidikan anak usia dini yang 

berkaitan dengan bermain senam fantasi   terhadap perkembangan 

fisik motorik kasar anak usia 5-6 tahun. 

b. Hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan informasi dan rujukan 

bagi penelitian selanjutnya, khususnya yang memiliki relevansi 

dengan permasalah penelitian ini. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Anak Usia Dini 

penelitian ini diharapkan mampu membantu meningkatkan 

kemampuan pada aspek perkembangan fisik motorik kasar 

khususnya untuk bermain dengan teman sebayanya. 

b. Bagi Guru 
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Untuk memotivasi guru agar menambah wawasan dan lebih 

kreatif dalam mengembangkan berbagai metode pembelajaran 

yang dapat menyenangkan bagi anak. 

c. Bagi  Sekolah 

Sebagai pengembangan atau penyediaan sarana dan prasarana 

yang menunjang dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran, 

khususnya senam. 

d. Bagi Peneliti 

Memberikan pengalaman sebagai calon guru serta dapat 

menambah wawasan dalam menstimulasi perkembangan fisik 

motorik kasar anak dengan aktivitas bermain senam fantasi. 

F. Definisi Operasional 

1. Kemampuan motorik kasar  adalah kemampuan beraktifitas dengan 

mengunakan otot-otot besar, seperti berlari, melompat, mendorong, 

melempar, menangkap, menendang dan lain sebagainya. 

2. Senam fantasi merupakan kegiatan berfantasi anak untuk meningkatkan 

imajinasi anak yang diwujudkan dalam gerak dan lagu yang 

menyenangkan bagi anak. 

3. Senam Fantasi Bentuk Meniru tanpa alat dan contoh 

4. Senam Fantasi Bentuk Meniru dengan alat gerakan . 

5. Senam Fantasi Bentuk Cerita merupakan senam yang dilakukan anak-anak 

dalam bentuk cerita 
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6. Anak Kelompok B.II RA. Aisyiyah Baruga adalah anak usia dini yang 

memiliki rentang usia 5 sampai 6 tahun 

G. Hipotesis 

Adapun hipotesis sebagai jawaban yang bersifat sementara yaitu 

“Pembelajaran Senam Fantasi dapat meningkatkan kemampuan motorik kasar 

kasar pada anak kelompok B. II  RA. Aisyiyah Nurhaq Baruga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


