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ABSTRAK 

 

PENGARUH TARIAN TERHADAP KEMAMPUAN MOTORIK KASAR 

ANAK USIA 5-6 TAHUN DI PAUD LATIFAH 2 GADINGREJO 

KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN AJARAN 2016/2017 

 
Oleh 

 
Arshinta Minggah Pangesti 

 
Masalah penelitian ini adalah rendahnya kemampuan motorik kasar anak usia 

dini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh aktivitas tarian terhadap 

kemampuan motorik kasar pada anak usia 5-6 tahun di PAUD Latifah 2 

Gadingrejo Kabupaten Pringsewu.Metode penelitian bersifat Pre-Eksperimental 

menggunakan jenis One-Shot Case Study. Sampel penelitian berjumlah 15 siswa 

dengan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan Regresi 

Linear Sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

antara tarian terhadap kemampuan motorik kasar anak usia 5-6 tahun. 

 

Kata kunci : anak usia dini,  motorik kasar, tarian 
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ABSTRACT 

 

THE EFFECT OF DANCE TO GROSS MOTOR SKILLS OF CHILDREN 

AGES 5-6 YEARS IN PAUD LATIFAH 2 GADINGREJO PRINGSEWU 

DISTRICTON 2016/2017 YEAR 

 

By 

 

Arshinta Minggah Pangesti 

 

The research problem was children low of gross motor skills. This study aimed to 

determined the influence of dance on children gross motor skills ages 5-6 years in 

kindergarden Latifah 2 Gadingrejo Pringsewu District. The research  method  

was used pre-experimental with one-shot case study designed. Sample technique 

was total sampling with 15 children sample with purposive sampling technique. 

Data were collectedby observation and documentation. Data were analyzed  by 

using simple linear regresion.  The results showed that there is an influence of 

dance on gross motor skills in children aged 5-6 years. 

 

Keywords: early childhood, motor skills, dance 
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MOTTO 

 

“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal 

kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang 

beriman”. 
 

(QS Al-Baqarah : 286) 

 

“Hidup itu harus multitalent, manusia memiliki banyak kemampuan, namun 

bagaimana dirinya menempatkan kemampuan itu, dan janganlah sombong dengan 

kemampuan-kemampuan itu”. 
 

(Arshinta Minggah Pangesti : 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

 

 

 

PERSEMBAHAN 

 

 

BISMILLAHIRAHMANIRROHIM 

 

Aku persembahkan karya tulis ini sebagai rasa syukur kepada Allah SWT dan 

Rosulnya Nabi Muhammad SAW serta bentuk ucapan dan rasa syukur kepada : 

 

Kedua orang tuaku, Bapak Iskandar dan Ibu Peni Miati yang telah membesarkan 

dan menyayangiku dengan penuh cinta dan memberikanku kasih sayang yang 

tulus, serta tak pernah lelah berkoban dan bekerja keras demi anak-anaknya, 

sehingga dapat mengahantarkanku di bangku perguruan tinggi.  

 

Adik semata wayangku, Antika Maharani Pradewi yang selalu menjadi 

motivasiku untuk menyelesaikan pendidikan dan yang selalu membuatku 

semangat setiap hari. 

 

Kakek dan Nenek tersayang, Bapak Edy Suwarno (Alm) dan Ibu Surbiah, yang 

tak henti-hentinya selalu mendoakan, memberi semangat, motivasi, dan kasih 

sayangnya kepada cucunya. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

 

 

 

SANWACANA 

 

Bismillahirrohmanirrohim 

Alhamdulillahirobbil’alamin, puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan 

penyusunan skripsi yang berjudul “Pengaruh Tarian Terhadap Kemampuan 

Motorik Kasar Anak Usia 5-6 Tahun Di PAUD Latifah 2 Gadingrejo Kabupaten 

Pringsewu Tahun Ajaran 2016/2017”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat 

untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan di Universitas Lampung. 

 

Peneliti mengucapkan terima kasih dengan setulus hati kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P., selaku Rektor Universitas 

Lampung yang telah memberikan dukungan terhadap perkembangan FKIP. 

2. Bapak  Dr. H. Muhammad Fuad, M.Hum., selaku Dekan FKIP Universitas 

Lampung yang selalu mendukung pelaksanaan program di Program Studi 

PG-PAUD. 

3. Ibu Dr. Riswanti Rini, M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan FKIP 

Universitas Lampung yang telah memberikan dukungan dalam penulisan 

skripsi. 

4. Ibu Ari sofia, S.Psi., M.A., Psi., selaku Ketua Program Studi PG-PAUD 

Universitas Lampung sekaligus selaku Pembimbing II yang telah bersedia 



xi 
 

meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam proses penyelesaian 

skripsi. 

5. Ibu Dr. Rochmiyati, M.Si., selaku Pembimbing 1 yang telah memberikan 

saran, masukan, motivasi, dukungan, serta meluangkan waktu untuk 

membimbing penulis dalam proses pembuatan dan penyelsaian skripsi. 

6. Bapak Drs. Maman Surahman, M.Pd., selaku Pembahas yang telah 

memberikan saran, masukan, serta kritikan yang membantu penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. 

7. Seluruh staf pengajar di PG-PAUD FKIP Universitas Lampung yang telah 

memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama kuliah. 

8. Dewan guru PAUD Latifah 2 Gadingrejo, Bunda Pujiana, Bunda Cherlly, 

Bunda Sumi,Bunda Atik, Bunda Suprih  dan Bunda Uut yang telah 

membantu dalam proses penelitian demi kelancaran peneliti dalam 

menyelesaikan skripsi. 

9. Kedua orang tua tercinta, Bapak Iskandar dan Ibu Peni Miati, yang selalu 

memberikan semangat, dukungan, serta do’a kepada peneliti dalam 

menyelesaikan skripsi. 

10. Adik tersayang, Antika Maharani Pradewi, yang menjadi semangat peneliti 

untuk menyelesaikan skripsi . 

11. Teman spesial, Prefi Gusdian,S.Pd yang tak henti-hentinya memberikan 

semangat,dukungan, serta setia menemani peneliti dalam proses penyelesaian 

skripsi. 



xii 
 

12. Penghuni kosan muslimah, Ukhti Alit, Ukhti Sevy, Ukhti Nurul, dan Ukhti 

Novia, yang selalu mendoakan dan memberi arahan kepada peneliti untuk 

menjadi pribadi yang lebih baik.  

13. Teman-temanku PG-PAUD A 2013, yang telah memberikan warna-warni 

kehidupan, pahit-manisnya bangku perkuliahan, serta semangat juang 

kebersamaan dalam penyelesaian skripsi. 

14. Teman KKN pekon Umbul Buah 2013, Mak Eti, Neng Alit, Enggar, Kak 

Dita, Dian, Ramadhan, Indra, dan Mas Arif. 

 

Semoga Allah SWT melindungi dan membalas semua kebaikan yang telah 

dberikan kepada peneliti. Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan terdapat 

kekurangan, akan tetapi semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Aamin 

Yaa Robbala’lamin. 

 

                           Bandar Lampung, 26 Juli 2017 

                           Peneliti, 

 

 

 

                           Arshinta Minggah Pangesti 

                           NPM. 1313054003 

            

 

 

 

 

 



xiii 
 

 

 

  

DAFTAR ISI 

                                             Halaman 

ABSTRAK .............................................................................................  .................. i 

HALAMAN JUDUL .............................................................................  .................. iii 

HALAMAN PERSETUJUAN .............................................................  .................. iv 

HALAMAN PENGESAHAN ...............................................................  .................. v 

SURAT PERNYATAAN ......................................................................  .................. vi 

RIWAYAT HIDUP ...............................................................................  .................. vii 

MOTTO .................................................................................................  .................. viii 

PERSEMBAHAN ..................................................................................  .................. ix 

SANWACANA ......................................................................................  .................. x 

DAFTAR ISI ..........................................................................................  .................. xiii 

DAFTAR TABEL .................................................................................  .................. xv 

DAFTAR GAMBAR .............................................................................  .................. xvi 

DAFTAR LAMPIRAN .........................................................................  .................. xvii 

 

I. PENDAHULUAN ..........................................................................  .................. 1 
A. Latar Belakang Masalah ..............................................................  .................. 1 

B. Identifikasi Masalah ....................................................................  .................. 4 

C. Batasan Masalah ..........................................................................  .................. 4 

D. Rumusan Masalah .......................................................................  .................. 5 

E. Tujuan Penelitian .........................................................................  .................. 5 

F. Manfaat Penelitian .......................................................................  .................. 5 

 

II. KAJIAN PUSTAKA ......................................................................  .................. 7 
A. Anak Usia Dini ............................................................................  .................. 7 

1. Pengertian Anak Usia Dini .....................................................  .................. 7 

2. Karakteristik Anak Usia Dini .................................................  .................. 9 

3. Aspek-Aspek Perkembangan Anak Usia Dini........................  .................. 11 

B. Belajar BagiAnak Usia Dini ........................................................  .................. 13 

1. Pengertian Belajar Bagi Anak Usia Dini ................................  .................. 13 

2. Teori-Teori Belajar Bagi Anak Usia Dini ..............................  .................. 15 

3. Teori Behavioristik Bagi Anak Usia Dini ..............................  .................. 17 



xiv 
 

C. Tarian Anak Usia Dini ................................................................  .................. 19 

1. Pengertian Tari Anak Usia Dini .............................................  .................. 19 

2. Unsur-Unsur Tarian Anak Usia Dini ......................................  .................. 20 

3. Karakteristik Tarian Anak Usia Dini ......................................  .................. 22 

D. Motorik Kasar Anak Usia Dini ...................................................  .................. 23 

1. Pengertian Motorik Kasar Anak Usia Dini.............................  .................. 23 

2. Kemampuan Motorik Kasar Anak Usia Dini .........................  .................. 25 

E. Hubungan Tarian dan Kemampuan Motorik Kasar Anak Usia Dini ............. 27 

F. Penelitian Relevan .......................................................................  .................. 28 

G. Kerangka Pikir .............................................................................  .................. 30 

H. Hipotesis Penelitian .....................................................................  .................. 31 

 

III. METODE PENELITIAN ..............................................................  .................. 32 
A. Jenis Penelitian ............................................................................  .................. 32 

B. Tempat dan Waktu Penelitian .....................................................  .................. 32 

1. Tempat Penelitian ...................................................................  .................. 32 

2. Waktu Penelitian ....................................................................  .................. 33 

C. Populasi dan Sampel ...................................................................  .................. 33 

1. Populasi ..................................................................................  .................. 33 

2. Sampel ....................................................................................  .................. 33 

D. Definisi Variabel .........................................................................  .................. 34 

1. Definisi Konseptual ................................................................  .................. 34 

2. Definisi Operasional ...............................................................  .................. 34 

E. Uji Instrumen ...............................................................................  .................. 35 

F. Teknik Pengumpulan Data ..........................................................  .................. 38 

G. Teknik Analisis Data ...................................................................  .................. 39 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN ............................  .................. 46 
A. Gambaran PAUD Latifah 2 .........................................................  .................. 46 

1. Sejarah PAUD Latifah 2 .........................................................  .................. 46 

2. Identitas PAUD Latifah 2 .......................................................  .................. 47 

3. Visi, Misi, dan Tujuan PAUD Latifah 2 .................................  .................. 47 

4. Pendidik dan Tenaga Kependidikan .......................................  .................. 48 

B. Hasil Penelitian ...........................................................................  .................. 49 

1. Deskripsi Proses Penelitian ....................................................  .................. 49 

2. Analisis Data ..........................................................................  .................. 54 

3. Pembahasan Penelitian ...........................................................  .................. 69 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN ......................................................  .................. 73 
A. Kesimpulan .................................................................................  .................. 73 

B. Saran ............................................................................................  .................. 73 

 

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................  .................. 75 

LAMPIRAN  ....................................................................................  .................. 78 

 

 



xv 
 

 

 

 

DAFTAR TABEL 

Tabel Halaman 

1. Kisi-kisi penilaian tarian (X) ...........................................................  .................. 36 

2. Kisi-kisi penilaian kemampuan motorik kasar (Y) ..........................  .................. 37 

3. Data pendidik dan tenaga kependidikan PAUD Latifah 2 ...............  .................. 48 

4. Jadwal kegiatan penelitian ...............................................................  .................. 49 

5. Tabel distribusi frekuensi variabel X ...............................................  .................. 56 

6. Menentukan nilai fh variabel X (tarian) ...........................................  .................. 57 

7. Perhitungan uji normalitas variabel X (tarian) .................................  .................. 58 

8. Tabel distribusi frekuensi variabel Y  ..............................................  .................. 60 

9. Menentukan nilai fh variabel variabel Y (kemampuan motorik kasar) ............... 62 

10. Perhitungan uji normalitas variabel Y (kemampuan motorik kasar) .................. 62 

11. Rekapitulasi hasil analisis regresi linear sederhana .........................  .................. 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvi 
 

 

 

 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar Halaman 

1. Kerangka pikir..................................................................................................... 30 

2. Desain penelitian One-Shot Case Study .............................................................. 32 

3. Rumus banyak kelas (struges)............................................................................. 41 

4. Rumus menentukan panjang kelas ...................................................................... 41 

5. Rumus rata-rata (mean) ....................................................................................... 42 

6. Rumus standar deviasi ........................................................................................ 42 

7. Rumus Z-score .................................................................................................... 42 

8. Rumus Chi-kuadrat ............................................................................................. 42 

9. Rumus standar deviasi variabel X dan Y ............................................................ 43 

10. Rumus Fhitung uji homogenitas ............................................................................. 43 

11. Persamaan regresi linear sederhana .................................................................... 44 

12. Rumus mencari nilai a dan b ............................................................................... 44 

13. Rumus uji korelasi product moment ................................................................... 45 

14. Rumus koefisien determinasi .............................................................................. 45 

 

 

 

 

 

 



xvii 
 

 

 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran Halaman 

1. Surat keterangan judul ........................................................................................ 79 

2. Surat penelitian pendahuluan .............................................................................. 80 

3. Surat izin penelitian ............................................................................................ 81 

4. Surat keterangan PAUD Latifah 2 Gadingrejo ................................................... 82 

5. Ujivaliditas instrumen variabel X (tarian) dosen/ahli 1 ...................................... 83 

6. Uji validitas instrumen variabel Y (kemampuan motorik kasar) dosen/ahli 1 ... 85 

7. Surat keterangan validasi instrumen penelitian dosen/ahli 1 .............................. 87 

8. Uji validitas instrumen variabel X (tarian) dosen/ahli 2 ..................................... 88 

9. Uji validitas instrumen variabel Y (kemampuan motorik kasar) dosen/ahli 2 ... 90 

10. Surat keterangan validasi instrumen penelitian dosen/ahli 1 .............................. 92 

11. Bluprint rubrik pengamatan proses tarian (X)  ................................................... 93 

12. Bluprint rubrik pengamatan produk kemampuan motorik kasar ( Y) ................. 95 

13. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH) .......................................... 97 

14. Lembar observasi checklist pengamatan tarian (X) ............................................ 113 

15. Lembar observasi checklist pengamatan kemampuan motorik kasar (Y) .......... 121 

16. Rekapitulasi nilai tarian (X) ................................................................................ 129 

17. Rekapitulasi nilai kemampuan motorik kasar (Y) .............................................. 135 

18. Tabel penolong perhitungan variabel X dan variabel Y ..................................... 141 

19. Tabel luas di bawah lengkungan lengkung kurva normal dari 0-Z ..................... 142 

20. Tabel nilai distribusi F ........................................................................................ 143 

21. Tabel nilai Chi-kuadrat ....................................................................................... 144 

22. Tabel nilai-nilai R product moment .................................................................... 145 

23. Data peserta didik PAUD Latifah 2 Gadingrejo kelas B tahun ajaran 

2016/2017  ....................................................................................................... 146 

24. Dokumentasi  ...................................................................................................... 147 



 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan 

pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan 

dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan 

(daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), sosial 

emosional (sikap dan perilaku serta beragama), bahasa dan komunikasi, 

sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh 

anak usia dini. Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional pada Bab 1 ayat 14 ditegaskan bahwa : 

Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang 

ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 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. 

 

Masa usia dini adalah masa yang sangat menentukan bagi perkembangan dan 

pertumbuhan anak selanjutnya, karena merupakan masa peka dan masa emas 

dalam kehidupan anak. Beberapa aspek perkembangan anak yang dapat 

dikembangkan untuk usia dini diantaranya aspek moral agama, sosial 

emosional, kognitif, bahasa, fisik motorik, dan seni. Mengingat banyak aspek 

perkembangan yang harus dimiliki oleh anak, maka rangsangan dan stimulus 

yang diberikan harus tepat. Salah satu contoh aspek perkembangan dalam 

penelitian ini adalah aspek fisik motorik. Berdasarkan Peraturan Menteri 
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Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 

tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini Bab IV Pasal 10 butir 3: 

Fisik motorik meliputi : a) motorik kasar, mencakup kemampuan 

gerakan tubuh secara terkoordinasi, lentur, seimbang, lincah, lokomontor, 

non-lokomotor, dan mengikuti aturan; b) motorik halus, mencakup 

kemampuan dan kelenturan menggunakan jari dan alat untuk 

mengeksplorasi dan mengekspresikan diri dalam berbagai bentuk; c) 

kesehatan dan perilaku, mencakup berat badan, tinggi badan, lingkar 

kepala sesuai usia serta kemampuan berperilaku hidup bersih, sehat, dan 

peduli terhadap keselamatanya. 

 

Perkembangan motorik merupakan proses tumbuh kembang kemampuan 

gerak seorang anak. Setiap gerakan yang dilakukan anak merupakan hasil 

pola interaksi yang kompleks dari berbagai bagian dan sistem dalam tubuh 

yang dikontrol otak. Berdasarkan hal tersebut, peneliti mengembangkan 

kemampuan motorik kasar anak melalui sebuah tarian. Tarian ini mencakup 

gerakan-gerakan tubuh yang dapat dilakukan anak, misalnya gerak kepala 

(tengadah, menoleh, memutar, dan menggeleng-gelengkan kepala), gerak 

badan (miring, membungkuk, goyang, dan memutar), gerak tangan 

(merentang, mengayun, mengangkat, bertepuk, dan sebagainya), gerak kaki 

(mengangkat, memutar, mengayun dan sebagainya).  

 
Berbagai minat perlu dilatih terutama melalui pembelajaran tari, karena 

pembelajaran tari dapat memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan 

bagi anak serta akan terjadi perkembangan dari semua aspek pada diri anak 

termasuk aspek fisik motorik kasar. Keterampilan motorik kasar merupakan 

keterampilan gerak tubuh secara harmonis yang berperan untuk mencapai 

keseimbangan yang menunjang gerak anak. Kenyataan ditemukan di PAUD 

Latifah 2 Gadingrejo Kabupaten Pringsewu Tahun Ajaran 2016/2017 belum 

diterapkannya pembelajaran tari di PAUD tersebut, tari hanya dipakai saat 
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perpisahan sekolah saja, dan pengembangan motorik kasar di PAUD tersebut 

hanya menggunakan senam irama.  

 
Penggunaan tari sangat penting dalam pembelajaran pada anak usia dini. Tari 

merupakan pembelajaran yang menyenangkan, anak senang akan hal yang 

menyenangkan karena bagi anak itu merupakan kegiatan bermain. Gerakan 

tari yang digunakan untuk anak pada penelitian ini tidak terikat pada tarian 

yang sudah jadi, melainkan melalui kreasi baru dimana anak dapat bergerak 

aktif menggerakkan motorik kasarnya. Peneliti mencari gerak yang sesuai 

dengan pengembangan motorik kasar anak seperti melompat, berdiri dengan 

satu kaki, dan melompat dengan satu kaki. Selain itu peneliti juga 

menggunakan gerakan yang energik dan mudah ditiru oleh anak, sehingga 

anak akan senang untuk bergerak sesuai irama.  

 
Hasil observasi awal di PAUD Latifah 2 Gadingrejo Kabupaten Pringsewu 

Tahun Ajaran 2016/2017 khususnya pada kelompok B (usia 5-6 tahun) 

sebanyak 15 anak, ternyata sebagian anak terlihat belum mampu berjalan 

dengan berjinjit, berdiri dengan satu kaki, melompat dengan satu kaki, 

menggerakan tangan dan kaki secara bersamaan, dan mengayunkan kaki 

secara bergantian. PERMENDIKBUD RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang 

Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini pada aspek motorik kasar 

bahwa “tingkat pencapaian perkembangan anak usia 5-6 tahun salah satunya 

yaitu dapat melakukan gerakan tubuh secara terkoordinasi untuk melatih 

kelenturan, keseimbangan, dan kelincahan”. Penelitian ini menggunakan 

tarian dalam membantu mengoptimalkan kemampuan motorik kasar anak 

usia 5-6 tahun di PAUD Latifah 2 Gadingrejo Kabupaten Pringsewu Tahun 
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Ajaran 2016/2017, karena melalui tarian anak akan bergerak aktif dan lincah 

yang merupakan ciri khas anak usia dini. 

 
Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Tarian terhadap Kemampuan Motorik 

Kasar Anak Usia 5-6 Tahun di PAUD Latifah 2 Gadingrejo Kabupaten 

Pringsewu Tahun Ajaran 2016/2017”. 

 

B. Identifiasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat diidentifikasikan 

beberapa masalah sebagai berikut: 

1. Sebagian anak masih kesulitan dalam melakukan gerakan tangan dan kaki 

secara bersamaan. 

2. Sebagian anak masih kesulitan dalam melakukan gerakan berdiri dengan 

satu kaki. 

3. Sebagian anak masih kesulitan  melompat dengan satu kaki. 

4. Sebagian anak masih kesulitan dalam melakukan gerakan berjalan dengan 

berjinjit. 

5. Sebagian anak masih kesulitan dalam melakukan gerakan mengayunkan 

kaki secara bergantian. 

6. Belum tercapainya perkembangan motorik kasar anak dengan baik. 

 

C. Batasan Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah di atas diperoleh gambaran masalah , maka 

dalam hal ini peneliti membatasi pada kemampuan motorik kasar anak usia 5-

6 tahun melalui tarian. 
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D. Rumusan Masalah dan Permasalahan 

Berdasarkan identifikasi masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah rendahnya kemampuan motorik kasar anak usia 5-6 tahun. 

Permasalahannya adalah apakah melalui tarian dapat mempengaruhi 

kemampuan motorik kasar anak usia 5-6 tahun di PAUD Latifah 2 

Gadingrejo Kabupaten Pringsewu Tahun Ajaran 2016/2017 ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh tarian terharap kemampuan motorik kasar anak usia 5-6 

tahun di PAUD Latifah 2 Gadingrejo Kabupaten Pringsewu Tahun Ajaran 

2016/2017. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan 

kemampuan motorik anak terutama motorik kasar melalui tarian. 

2. Secara praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi : 

a. Bagi Anak, mengoptimalkan kemampuan motorik kasar anak melalui 

tarian, memberi kesempatan anak untuk meniru, dan memberikan 

pembelajaran yang menyenangkan melalui tarian. 

b. Bagi Guru, memberikan inovasi baru dalam pembelajaran yang 

menyenangkan bagi anak yaitu melalui tarian dan membantu dalam 

mengoptimalkan kemampuan motorik kasar anak. 
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c. Bagi Kepala Sekolah, dapat menjadi masukan yang positif untuk 

kepala PAUD Latifah 2 Gadingrejo Kabupaten Pringsewu dalam 

pelaksanaan pembelajaran melalui tarian untuk membantu 

mengoptimalkan kemampuan motorik kasar. 

d. Bagi Peneliti, dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai 

tarian terhadap kemampuan motorik kasar anak. 

e. Bagi Peneliti Lain, sebagai bahan referensi peneliti lain dan untuk 

memperkuat pernyataan dalam penelitian peneliti lainnya. 



 

 

 

II. KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Anak Usia Dini 

1. Pengertian Anak Usia Dini 

Anak usia dini merupakan usia yang sangat penting bagi perkembangan dan 

pertumbuhan anak dalam menentukan kehidupan masa datang, sehingga 

disebut dengan usia keemasan. Menurut Mansur (2007:87) mengungkapkan 

bahwa:  

Anak usia dini adalah anak pada rentang usia 0-6 tahun yang berada pada 

proses pertumbuhan dan perkembangan koordinasi motorik (halus dan 

kasar), intelengensi (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, dan 

kecerdasan spiritual), sosial emosional (sikap, perilaku, dan moral 

agama), bahasa dan komunikasi yang khusus sesuai dengan tingkat 

pertumbuhan dan perkembangan anak. 

Pertumbuhan dan perkembangan anak perlu diarahkan pada peletakan dasar-

dasar yang tepat bagi pertumbuhan dan perkembangan manusia seutuhnya. 

Anak usia dini sangat peka untuk menerima berbagai macam rangsangan, 

rangsangan ini berguna untuk menunjang perkembangan jasmani dan rohani 

anak yang akan menentukan keberhasilannya. Menurut Mutiah (2010:2) : 

Anak usia dini merupakan anak yang memiliki rentang waktu sejak anak 

lahir hingga usia enam tahun, dimana dilakukan melalui pemberian 

rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam 

memenuhi pendidikan lebih lanjut. 

 

Pendidikan bagi anak bukan hanya berfungsi untuk memberikan pengalaman 

kepada anak, melainkan yang lebih penting memberikaan stimulus yang tidak 
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terbatas pada proses pembelajaran. Anak memerlukan program pendidikan 

yang mampu membuka kapasitas kemampuan anak melalui pembelajaran 

bermakna sedini mungkin dalam pendidikan anak usia dini yang dapat 

membantu memberikan rangsangan perkembangan baik jasmani maupun 

rohani anak. Menurut Hasnida (2014:56) : 

Anak usia dini adalah seorang anak yang usianya belum memasuki suatu 

lembaga pendidikan formal seperti Sekolah Dasar (SD), dan biasanya 

mereka tetap tinggal di rumah atau mengikuti kegiatan dalam bentuk 

berbagai lembaga pendidikan pra-sekola, seperti kelompok bermain, 

tempat penitipan anak, atau taman kanak-kanak.  

 

Anak merupakan pribadi yang unik dan melewati berbagai tahap 

perkembangan kepribadian, maka lingkungan yang diupayakan oleh pendidik 

dan orang tua dapat memberikan kesempatan pada anak untuk 

mengeksplorasi berbagai pengalaman dengan berbagai suasana yang 

menyenangkan dan disesuaikan dengan tahap perkembangan kepribadian 

anak. 

Pada hakikatnya anak adalah makhluk individu yang membangun sendiri 

pengetahuannya. Anak lahir dengan membawa sejumlah potensi yang siap 

untuk ditumbuhkembangkan asalkan lingkungan menyiapkan situasi dan 

kondisi yang dapat merangsang kemunculan dari potensi yang tersembunyi 

tersebut. Menurut Montessori dalam Martinis dan Jamilah (2012:10) : 

Anak usia dini adalah anak pada masa periode sensitif (sensitive periods), 

anak secara khusus sudah menerima stimulus-stimulus dari 

lingkungannya dimana anak siap melakukan berbagai kegiatan untuk 

memahami dan menguasai lingkungannya. 

 

Usia lahir sampai enam tahun merupakan usia yang sangat menentukan 

pembentukan karakter dan kepribadian seorang anak. Usia itu sebagai usia 
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penting bagi pengembangan intelegensi dirinya, mereka juga mampu 

menyerap informasi-informasi yang mereka dapat di lingkungannya. 

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 

yang dimaksud dengan anak usia dini adalah anak pada rentang usia lahir 

hingga usia enam tahun dan belum memasuki jenjang pendidikan formal, 

yang memerlukan stimulus dari lingkungannya untuk membantu 

pertumbuhan dan perkembangan anak itu sendiri yang memiliki potensi 

dalam dirinya. 

 
2. Karakteristik Anak Usia Dini  

Anak adalah manusia kecil yang memiliki potensi yang harus dikembangkan. 

Anak memiliki karakteristik tertentu yang khas dan tidak sama dengan orang 

dewasa, mereka selalu aktif, dinamis, antusias, dan ingin tahu terhadap apa 

yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Anak bersifat egosentris, memiliki rasa 

ingin tahu secara alamiah, merupakan makhluk sosial, unik, kaya dengan 

fantasi, memiliki daya perhatian yang pendek, dan merupakan masa yang 

paling potensial untuk belajar. Menurut Richard (2005:27) : 

Karakteristik anak yang khas yaitu: 

1. Anak bersifat egosentris, senderung melihat dan memahami sesuatu 

dari sudut pandangnya sendiri.  

2. Anak memiliki rasa ingin tahu yang besar, keinginan anak sangat 

bervariasi karena tergantung dengan apa yang diminati anak. 

3. Anak adalah makhluk sosial, anak akan membangun kepuasan melalui 

penghargaan diri ketika diberi kesempatan untuk bekerjasama dengan 

temannya. 

4. Anak bersifat unik, karena setiap anak memiliki kepriadian yang 

berbeda-beda 

5. Anak umumnya kaya akan fantasi, dikarenakan imajinasi anak 

berkembang melebihi apa yang dilihatnya. 

6. Anak memiliki daya konsentrasi yang pendek, karena perhatian anak 

mudah teralihkan. 
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7. Anak merupakan masa belajar yang paling potensial. Melalui bermain, 

semua pekerjaan dapat anak kerjakan. 

Anak memandang dunia luar dari pandangannya sendiri, sesuai dari 

pengetahuan dan pemahamannya, serta dibatasi oleh perasaan dan pikiran 

yang masih sempit. Anak belum memahami arti sebenarnya dari suatu 

peristiwa dan belum mampu menempatkan dirinya ke dalam kehidupan orang 

lain.  

Anak memperoleh pengetahuannya bukan dengan cara menerima secara pasif 

dari orang lain, melainkan dengan cara membangun pengetahuannya sendiri 

secara aktif  melalui interaksi dengan lingkungannya. Anak adalah makhluk 

belajar aktif yang dapat mengkreasi dan membangun pengetahuannya. 

Menurut Rusdinal dan Elizar (2005:16) : 

Karakteristik anak usia 5-7 tahun adalah sebagai berikut: 

1. Anak pada masa praoperasional, belajar melalui pengalaman konkret 

dan dengan orientasi dan tujuan sesaat. 

2. Anak suka menyebutkan nama-nama benda yang ada disekitarnya dan 

mendefinisikan kata. 

3. Anak belajar melalui bahasa lisan dan pada masa ini berkembang 

pesat. 

4. Anak memerlukan struktur kegiatan yang lebih jelas dan spesifik. 

 

Karakteristik anak tersebut merupakan karakteristik anak pada tingkat usia 

lima sampai tujuh tahun, sedangkan berdasarkan pengertian anak usia dini 

yang telah dijelaskan di atas bahwa anak usia dini adalah anak usia lahir 

hingga enam tahun yang memiliki berbagai ciri-ciri yang unik. Menurut 

Kartono dalam Wulandari (2013:3 ) mengungkapkan bahwa : 

Anak usia dini memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Bersifat egosentris, anak belum memahami arti sebenarnya dari suatu 

peristiwa dan belum mampu menempatkan dirinya ke dalam 

kehidupan orang lain 
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2. Relasi sosial yang primitif, akibat dari sifat egosentris yang na’if 

ditandai oleh kehidupan anak yang sebelum dapat memisahkan antara 

keadaan dirinya dengan keadaan lingkungan sosial sekitarnya. 

3. Kesatuan jasmani dan rohani yang hampir tidak terpisahkan karena 

anak belum dapat membedakan keduanya. 

4. Sikap hidup yang fisiognomis, artinya secara langsung anak 

memberikan sifat lahiriah atau sifat kongkrit, nyata terhadap apa yang 

dihadapinya. 

Ciri-ciri tersebut yang menjadi dasar bahwa anak usia dini merupakan 

makhluk unik. Beragam ciri khas seorang anak, setiap anak memiliki ciri 

khas yang berbeda tergantung bagaimana anak dapat menunjukkan ciri 

khasnya tersebut yang menjadi karakteristik anak. 

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa karakteristik anak usia dini 

beraneka ragam ,berupa sifat egosentis, makhluk sosial, unik, dan kaya akan 

potensi. Berbagai karakteristik anak inilah yang menjadi ciri khas seorang 

anak, bahwa setiap sifat yang mereka miliki terdapat beberapa aspek-aspek 

perkembangan yang perlu dikembangkan oleh anak. 

 

3. Aspek Perkembangan Anak Usia Dini 

Perkembangan anak usia dini merupakan perkembangan yang perlu 

mendapatkan stimulus dari lingkungan baik dari orangtua maupun guru. 

Menurut Catron dan Allen dalam Sujiono (2007:62) : 

Ada 6 aspek perkembangan anak usia dini yang membentuk fokus 

kegiatan bermain, yaitu : 

a. Kesadaran Personal, permainan yang kreatif memungkinkan 

perkembangan kesadaran personal.  

b. Pengembangan Emosi, melalui bermain anak dapat belajar menerima, 

berekspresi, dan mengatasi masalah dengan cara yang positif. 

c. Pengembangan Sosialisai, bermain memberikan jalan bagi 

perkembangan sosial anak ketika berbagi dengan anak lain. 

d. Pengembangan Komunikasi, bermain merupakan alat yang paling kuat 

untuk membelajarkan kemampuan berbahasa anak. 
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e. Pengembangan Kognitif, bermain dapat memenuhi kebutuhan anak 

untuk secara aktif terlibat dengan lingkungan, untuk bermain dan 

bekerja dalam menghasilkan suatu karya. 

f. Pengembangan Kemampuan Motorik, kesempatan yang luas untuk 

bergerak, pengalaman belajar untuk menemukan , dan aktivitas 

sensori-motor. 

 

Enam aspek tersebut akan mengalami perkembangan yang optimal apabila 

dilakukan melalui kegiatan bermain. Menurut Martinis dan Jamilah (2012:97) 

mengungkapkan bahwa: 

Aspek perkembangan anak usia dini, yaitu : 

a. Aspek Fisik, merupakan dasar bagi setiap individu untuk mencapai 

kematangan dalam aspek perkembangan lainnya. 

b. Aspek Bahasa, menggunakan bahasa sebagai pemahaman bahasa pasif 

dan dapat berkomunikasi secara efektif yang bermanfaat untuk 

berfikir dan belajar dengan baik. 

c. Aspek Kognitif, memiliki kemampuan berfikir secara logis, kritis, 

dapat memberi alasan, mampu memecahkan masalah, dan 

menemukan hubungan sebab-akibat dalam memecahkan masalah yang 

dihadapi. 

d. Aspek Sosial Emosional, kemampuan dan kompetensi serta hasil 

belajar yang ingin dicapai adalah mengenal lingkungan sekitar, 

mengenal alam, mengenal lingkungan sosial, peranan masyarakat, dan 

menghargai keberagaman sosial serta budaya yang ada di sekitar anak. 

Aspek-aspek tersebut akan berjalan seiring tahapan perkembangan anak yang 

dimulai dari perkembangan fisik, perkembangan bahasa, perkembangan 

kognitif, dan perkembangan sosial emosional.  

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 

137 Tahun 2014 Bab IV Pasal 10 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak 

Usia Dini : 

Lingkup perkembangan sesuai tingkat usia anak meliputi: 

a. Aspek Nilai Agama dan Moral, meliputi berprilaku jujur, penolong, 

sopan, hormat, sportif, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, 

mengetahui hari besar agama, menghormati, dan toleran terhadap 

agam orang lain. 

b. Aspek Fisik-Motorik, meliputi motorik kasar, motorik halus, serta 

kesehatan dan perilaku keselamatan 
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a. Aspek Kognitif, meliputi belajar dan pemecahan masalah, berfikir 

logis, dan berfikir simbolik. 

c. Aspek Bahasa, meliputi memahami bahasa reseptif, mengekspresikan 

bahasa, dan keaksaraan. 

d. Aspek Sosial-Emosional, meliputi kesadaran diri, rasa tanggung jawab 

untuk diri dan orang lain, dan perilaku prososial. 

e. Aspek Seni, meliputi kemampuan, mengeksplorasi dan 

mengekspresikan diri, berimajinasi dengan gerakan, musik, drama, 

dan beragam bidang seni lainnya (seni lukis, seni rupa, kerajinan), 

serta mampu mengapresiasi karya seni, gerak dan tari, serta drama. 

 

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa banyak aspek perkembangan 

anak usia dini mulai dari aspek moral-agama , fisik motorik, kognitif, bahasa, 

sosial-emosional, dan seni. Aspek-aspek tersebut peneliti tertarik untuk 

menggunakan aspek motorik dalam penelitian ini, karena aspek yang paling 

mendasar dalam perkembangan anak usia dini adalah aspek fisik motorik, 

yang merupakan ciri khas dari anak usia dini yaitu anak aktif dalam bergerak 

(motorik). 

 

B. Belajar Bagi Anak Usia Dini 

1. Pengertian Belajar Bagi Anak Usia Dini 

Anak usia dini tumbuh kembang salah satu faktornya yaitu lingkungan 

sebagai proses belajar. Melalui lingkungan anak akan mengenal dan 

menemukan hal-hal baru, dari lingkungan pula anak mengalami proses 

belajar. Permendikbud RI Nomor 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 

Pendidikan Anak Usia Dini menegaskan bahwa “belajar melalui bermain 

merupakan kegiatan belajar anak yang dilakukan melalui suasana dan aneka 

kegiatan bermain”. Selama bermain anak akan mengalami proses belajar. 

Bagi anak bermain merupakan hal yang menyenangkan, sehingga dalam 
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bermain anak akan menemukan hal-hal baru yang dianggap sebagai proses 

belajar.  

 
Menurut Nurani (2007:87) menyatakan bahwa “ belajar bagi anak usia dini 

adalah suatu proses pembelajaran anak usia dini yang menganut pendekatan 

melalui bermain”. Melalui bermain anak-anak menggunakan otot tubuhnya, 

menstimulasi indera-indera tubuhnya, mengeksplorasi dunia sekitarnya, dan 

menemukan seperti apa diri mereka sendiri. Belajar melalui bermain 

merupakan proses anak dengan mengenal lingkungannya untuk membantu 

melatih fisik, kemampuan kognitif, dan kemampuan berinteraksi dengan 

orang lain. 

 
Menurut Upton (2012:135) mengatakan bahwa “belajar bagi anak usia dini 

adalah kegiatan bermain untuk melatih keterampilan-keterampilan motorik 

anak yang sedang berkembang”. Keterampilan-keterampilan motorik tersebut 

memungkinkan dalam pengendalian tubuh seperti anak berlari, melompat 

mengendarai sepeda roda tiga, menikmati bermain ayunan, dan permainan 

lainnya yang melibatkan gerakan fisik tubuh anak.  

 
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian belajar bagi 

anak usia dini adalah proses pembelajaran anak usia dini melalui metode 

bermain untuk membantu melatih keterampilan-keterampilan motorik, 

kognitif, dan interksi sosialnya di lingkungan.  
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2. Teori Belajar Bagi Anak Usia Dini 

Proses belajar anak usia dini tidak terlepas dari bagaimana peran guru dalam 

menciptakan suasana belajar, strategi pembelajaran, media, model 

pembelajaran yang digunakan. Cara belajar setiap anak berbeda satu sama 

lainnya, namun pada dasarnya anak senang akan bermain. Anak menganggap 

bahwa bermain adalah sebuah belajar. Docket dan Fleer dalam Sujiono 

(2007:134) mengemukakan bahwa “bermain merupakan kebutuhan bagi 

anak, karena melalui bermain anak akan memperoleh pengetahuan yang dapat 

mengembangkan kemampuan dirinya”. Bermain suatu aktivitas yang khas 

dan sangat berbeda dengan aktivitas lain seperti belajar dan bekerja yang 

selalu dilakukan dalam rangka mencapai suatu hasil. 

Belajar pada anak usia dini merupakan hasil dari pengalaman bermain, 

melalui bermain anak merasa senang. Menurut Budiningsih (2004:19) 

mengemukakan bahwa : 

Teori belajar terdiri dari 7 teori, yaitu: 

a. Teori belajar behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku 

sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. 

b. Teori belajar kognitif, belajar merupakan perubahan persepsi dan 

pemahaman yang tidak selalu dapat terlihat sebagai tingkah laku yang 

tampak. 

c. Teori belajar konstruktivistik, belajar merupakan proses asimilasi dan 

akomodasi yang bermuara pada struktur kognitifnya. 

d. Teori belajar humanistik, belajar merupakan proses memanusiakan 

manusia itu sendiri. 

e. Teori belajar sibernetik, belajar adalah pengolahan informasi. 

f. Teori belajar revolusi-sosio-kultural, belajar yaitu proses memahami 

latar sosial-budaya dan sejarahnya seseorang. 

g. Teori kecerdasan ganda, setiap kegiatan manusia menggunakan lebih 

dari satu macam kecerdasan. 

Teori belajar dan pembelajaran merupakan dua teori yang berbeda namun 

saling mempengaruhi antara yang satu dengan yang lain. Teori belajar sangat 
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erat kaitannya dengan teori pembelajaran, oleh sebab itu keduanya tidak dapat 

dipisahkan. Teori pembelajaran adalah usaha mengorganisasikan lingkungan 

belajar sehingga memungkinkan siswa melakukan kegiatan belajar untuk 

mencapai tujuan pembelajaran, sedangkan teori belajar adalah tindakan dan 

perilaku yang dilakukan siswa. 

Kegiatan pembelajaran pada anak usia dini pada hakikatnya berisi sejumlah 

pengalaman belajar melalui bermain yang diberikan kepada anak usia dini 

berdasarkan potensi dan tugas perkembangan yang harus dikuasai dalam 

rangka pencapaian kompetensi yang harus dimiliki oleh anak. Menurut 

Sujiono (2007:140) mengungkapkan bahwa: 

Model pembelajaran anak usia dini berpusat pada anak ada 2 teori, yaitu: 

a. Teori behavioris, seluruh perilaku manusia dapat dijelaskan atau 

diamati sebagai respons yang terbentuk dari berbagai stimulus yang 

pernah diterima dari lingkungannya. 

b. Teori perkembangan, anak memiliki motivasi diri yang dimilikinya 

sejak lahir untuk menjadi mampu. 

Selain teori behavioris dan teori perkembangan terdapat beberapa teori 

lainnya yang dikemukakan oleh ahli lain. Menurut Siregar dan Hartini 

(2014:25) menjelaskan bahwa: 

Terdapat empat teori belajar, yaitu: 

a. Teori belajar behavioristik, menurut teori ini belajar diartikan sebagai 

proses perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara 

stimulus dan respon. Belajar tidaknya seseorang bergantung pada 

faktor-faktor kondisional yang diberikan lingkungan.  

b. Teori belajar kognitivistik. Teori ini lebih menekankan proses belajar 

daripada hasil belajar. Menurut teori kognivistik, ilmu pengetahuan 

dibangun dalam disri seseorang melalui proses interaksi yang 

berkesinambungan dengan lingkungan.  

c. Teori belajar humanistik. Menurut teori ini proses belajar harus 

berhulu dan bermuara pada manusia. Teori ini lebih tertarik pada 

gagasan tentang belajar dalam bentuknya yang paling ideal daripada 

belajar seperti apa yang diamati dalam dunia keseharian.  
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d. Teori belajar konstruktivistik. Teori konstruktivistik memahami 

belajar sebagai proses pembentukan (konstruksi) pengetahuan oleh si 

belajar itu sendiri.  

 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa teori 

belajar yang masing-masing teori belajar memiliki pendapat dan sudut 

pandang yang berbeda-beda. Anak usia dini dalam proses belajarnya tentang 

perubahan tingkah laku anak membutuhkan stimulus dan respon dari 

lingkungannya. Oleh sebab itu, teori belajar yang digunakan pada penelitian 

ini yaitu teori belajar behavioristik. 

 

3. Teori Behavioristik Bagi Anak Usia Dini 

Lingkungan merupakan faktor eksternal dari diri anak yang memperngaruhi 

tumbuh kembang anak itu sendiri. Lingkungkan yang paling utama dalam 

mempengaruhi tumbuh kembangnya seorang anak adalah lingkungan 

keluarga. Lingkungan sekolah pula menjadi faktor yang mempengaruhi 

tumbuh kembang anak ketika berada di sekolah. Peran guru yang menjadi 

orangtua di sekolah bagi anak sangat dibutuhkan untuk membantu dalam 

tumbuh kembang anak. Menurut Jamaris (2013:114) mengungkapkan bahwa: 

Behavioristik merupakan salah satu pendekatan di dalam psikologi 

pendidikan yang didasari keyakinan bahwa anak dapat dibentuk sesuai 

dengan apa yang diinginkan oleh orang yang membentuknya. 

Perkembangan anak sangat ditentukan oleh faktor yang berada di luar 

diri anak, bukan berasal dari dalam diri anak. 

 

Pada teori ini berkeyakinan bahwa semua perilaku yang setiap individu 

peroleh merupakan suatu akibat dari interaksi dengan lingkungan sekitar yang 

telah dikondisikan sebelumnya. Menurut Semiawan dalam Sujiono (2007:75) 

mengungkapkan bahwa: 
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Behavioristik adalah aliran psikologi yang memandang bahwa manusia 

belajar dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Belajar menurut teori ini 

merupakan perubahan perilaku yang terjadi melalui proses stimulus dan 

respon yang bersifat mekanis. 

 

Lingkungan yang teratur dapat memberikan pengaruh yang baik bagi 

seseorang terhadap penerimaan respon yang sesuai dengan stimulus yang 

diberikan. Proses pemberian stimulus serta penerimaan respon harus dapat 

diamati. Perubahan perilaku yang ditunjukkan seseorang menandakan bahwa 

ia telah menerima stimulus yang diberikan. Semakin kuat stimulus yang 

diberikan, maka semakin baik pula respon yang ditunjukkan. Menurut 

Rachmawati dalam Daryanto (2012:45) mengungkapkan bahwa: 

Pengertian belajar menurut teori behavioristik adalah perubahan tingkah 

laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus dan respons. 

Seseorang dianggap telah belajar apabila ia telah menunjukkan 

perubahan tingkah laku. Menurut teori ini yang terpenting adalah 

masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran atau output yang 

berupa respons. 

 

Stimulus yang diberikan oleh guru dan respons yang ditunjukkan oleh anak 

dalam proses belajar dan pembelajaran harus dapat diamati dan diukur. 

Pengamatan dan pengukuran sangat penting dilakukan untuk dapat 

mengetahui ada atau tidaknya perubahan tingkah laku.  

 
Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 

belajar menurut teori behavioristik adalah sebuah proses interaksi antara 

stimulus dan respons. Pemberian stimulus untuk mengetahui respon yang 

ditunjukkan agar dapat diukur. Teori behavioristik digunakan dalam 

penelitian ini untuk mengetahui respon yang ditunjukkan oleh anak melalui 

kemampuan motorik kasar yang telah diberikan stimulus berupa tarian. 
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C. Tarian Anak Usia Dini 

1. Pengertian Tari Anak Usia Dini 

Seni tari merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang harus 

dikembangkan dan dilestarikan selaras dengan masyarakat yang selalu 

mengalami perubahan. Menurut Dewi,dkk (2012:7) mengemukakan bahwa 

“tari adalah sebuah ungkapan, pernyataan, dan ekspresi dalam gerak yang 

memuat komentar-komentar mengenai realitas kehidupan dan bergerak sesuai 

dengan ritme”. Seni tari dapat membatu proses perkembangan anak yang 

ditandai dengan perkembangan motorik kasar dan halus anak, pola bahasa 

dan perkembangan sosial emosional anak. 

Pendidikan seni tari anak usia dini suatu proses atau usaha dalam mendidik 

anak agar mampu mengontrol dan menginterpretasikan gerak tubuh, 

memanipulasi benda-benda, dan menumbuhkan harmoni antara tubuh dan 

pikiran. Menurut Yetti dalam Mulyani (2016:68) menyatakan bahwa 

“pendidikan seni tari anak usia dini menekankan pada gerak , keharmonisan 

gerak, mengontrol gerak motorik kasar maupun motorik halus yang dapat 

mengembangkan kecerdasan anak”.  

 
Tari sangat berpengaruh dalam perkembangan gerak anak. Anak usia dini 

telah memiliki sifat suka akan sesuatu yang sangat bagus, indah, baik dalam 

hubungannya dengan tari, pengertian indah yang dimaksud adalah gerak tari 

bukan saja gerak-gerak yang halus atau baik saja, tetapi termasuk juga gerak-

gerak yang kuat, keras, lemah, patah-patah. Menurut Sedyawati dalam 

Hidayat (2005:2) bahwa: 
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Pengertian tari bersifat terbatas adalah susunan gerak beraturan dengan 

sengaja dirancang untuk mencapai suatu kesan tertentu. Selanjutnya 

pengertian tari bersifat umum adalah bentuk upaya untuk mewujudkan 

keindahan susunan gerak dan irama yang dibentuk dalam satuan-satuan 

komposisi. 

 

Gerakan dalam tari dapat membantu perkembangan fisik dan pola gerak anak 

dan jika latihan tari dilakukan bersama-sama dengan temannya, maka 

diharapkan dapat membantu mengembangkan kemampuan bersosialisasi, 

mengatur emosi, meningkatkan daya berfikir, dan lainnya. Menurut 

Kamaladevi dalam Mulyani (2016:49) mengungkapkan bahwa “tari adalah 

desakan perasaan manusia di dalam dirinya yang mendorongnya untuk 

mencari ungkapan yang berupa gerak-gerak yang ritmis”. 

 
Berdasarkan penjelasan di atas bahwa tari anak usia dini berhubungan erat 

dengan gerak tubuh dan ritme. Gerakan tari anak usia dini dapat membantu 

dalam perkembangan fisik motorik anak. 

 

2. Unsur Tarian Anak Usia Dini 

Tari anak usia dini pada dasarnya sebuah gerakan yang diirngi oleh musik, 

namun dalam sebuah gerakan-gerakan yang ditunjukan oleh anak terdapat 

beberapa unsur yang menciptakan sebuah tarian. Unsur dalam tarian adalah 

sebuah gerak, dimana gerak merupakan perpaduan antara tenaga, tempat atau 

ruang, kemudian gerakan tersebut akan tersusun rangkaian gerak yang 

berlanjutan. Menurut Kamtini (2005:29) bahwa : 

Unsur utama tari adalah gerak. Gerak tari selalu melibatkan unsur 

anggota badan manusia. Unsur-unsur anggota badan tersebut  didalam 

membentuk gerak tari, dapat berdiri sendiri, bergabung ataupun 

bersambungan. Bagian-bagian badan yang dapat digunakan dalam gerak 

tari adalah jari tangan, pergelangan tangan, siku-siku, muka dan kepala, 

bahu, leher, lutut, pergelangan kaki, jari kaki, dada, perut, mata, mulut. 
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Rangkaian gerak yang berlanjutan tersebut tampak sebuah tempo atau waktu 

sebagai sisipannya. Anak usia dini sangat senang ketika tubuhnya dapat 

digerakan dan dapat mengikuti sebuah tarian sesuai dengan tempo. Menurut 

Ardianzah (2012:7) bahwa: 

Unsur seni tari ada 5,yaitu: 

a. Unsur Gerak 

Gerak merupakan medium pokok dalam sebuah tari, karena 

merupakan media pertama-tama digunakan untuk alat ungkap dan 

ditangkap oleh penonton. Secara teknis dari tata gerak tari bahwa 

gerak tari terdaat tiga unsur yaitu unsur tenaga, ruang, dan waktu. 

b. Unsur Iringan 

Gerak dan musik merupakan suatu kesatuan dalam tari, namun bukan 

berarti setiap tarian memerlukan musik iringan yang jelas secara 

auditif, tetapi dapat berupa kesan musikal saja. 

c. Unsur Tema 

Suatu karya tari, tema merupakan salah satu unsur yang menentukan, 

agar karya tari dapat ditangkap oleh penonton. 

d. Unsur Tata Rias Busana 

Tata rias adalah segala upaya mengubah wajah dengan menggunakan 

alat-alat tertentu yang sesuai dengan peran atau karakter yang 

ditentukan. Tata busana adalah segala perlengkapan yang dikenakan 

pada penari saat memperagakan peran tertentu 

e. Unsur Ruang Pentas 

Ruang pentas adalah keseluruhan arena yang nampak saat pentas. 

Seni tari yang di pentaskan akan semakin mengikat penonton apabila adanya 

unsur gerak, iringan, tema, tata rias busana, dan ruang pentas. Unsur-unsur 

tersebut dipersempit menjadi 3 unsur pokok dalam sebuah tarian,yaitu unsur 

tenaga, ruang, dan waktu. Hal ini karena dalam sebuah gerak tari unsur yang 

paling utama yaitu adanya tenaga, ruang, dan waktu, sedangkan unsur lainnya 

merupakan unsur pendukung dalam tarian.  

Menurut Sekarningsih dan Rohayani dalam Mulyani (2016:54) 

mengemukakan bahwa  

Gerakan atau rangkaian gerakan tersebut adalah akibat adanya 3 unsur, 

yaitu: 
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a. Tenaga  

Tenaga dalam seni tari adalah kekuatan yang mengawali, 

mengendalikan, dan menghentikan gerak. Perubahan-perubahan yang 

terjadi oleh penggunaan tenaga yang berbeda dalam gerak tar, akan 

membangkitkan atau mempengaruhi penghayatan terhadap tarian 

b. Ruang 

Selain unsur tenaga, unsur waktu ini tidak dapat dipisahkan satu 

dengan yang lainnya. Unsur waktu sangat berkaitan dengan unsur 

irama yang memberi nafas sehingga unsur nampak hidup. 

c. Waktu 

Waktu adalah elemen yang membentuk gerak tari. Elemen waktu 

berkaitan dengan ritme tubuh dan ritme lingkungan. 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa unsur utama dalam tarian yaitu gerak 

yang di dalamnya meliputi adanya tenaga, ruang, dan waktu. Unsur-unsur 

tersebut saling mempengaruhi dalam gerak tari yang membantu penari dalam 

melakonkan berbagai jenis tarian. 

 

3. Karakteristik Tarian Anak Usia Dini 

Tarian anak usia dini tidak terlepas dari peniruan-peniruan gerak yang sudah 

merupakan tradisi di masa lampau, meskipun adanya istilah inovasi atau 

kreasi baru yang merupakan sebuah kreativitas gerakan-gerakan. Kamtini 

dalam Hasanah (2015:20) perkembangan anak umumnya dapat melakukan 

kegiatan bergerak sebagi berikut: 

a. Menirukan  

Anak dalam bermain senang menirukan sesuatu yang dilihatnya. 

b. Manipulasi  

Anak-anak secara spontan menampilkan gerak-gerak dari obyek yang 

diamatinya, tetapi dari pengamatan obyek tersebut anak menampilkan 

gerak yang disukai  

Gerakan dalam tarian anak usia dini mempunyai unsur kegembiraan dan 

kesenangan. Menurut Triyanto dalam Mulyani (2016:67) mengemukakan 

bahwa: 
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Pendidikan seni tari sebagai media untuk memenuhi kebutuhan anak 

yang mendasar yang berperan sangat efektif bagi anak, ditandai dengan 

terciptanya kondisi yang memberi peluang anak secara bebas terkendal, 

mengembangkan kepekaan, fantasi, imajinasi, dan kreasi anak.  

 

Karakteristik gerakan tari pendidikan anak usia dini menurut Mulyani 

(2016:69), antar lain : 

a. Tema atau judul tarian harus dekat dengan kehidupan anak-anak 

seperti apa yang ada di lingkungan sekitar (meirukan gerak burung 

terbang, ayam mencari makan, kelinci melompat, dan sebagainya). 

b. Bentuk gerak yang sederhana artinya bentuk gerak sesuai dengan 

karakteristik anak-anak dan gerak yang tidak sulit untuk ditirukan. 

c. Diiringi dengan musik yang gembira dan disukai oleh anak. 

 

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa karateristik tarian anak usia dini 

meliputi pemilihan tema harus dekat dengan kehidupan sehari-hari, gerakan 

sederhana, dan menggunakan iringan musik.  

D. Motorik Kasar Anak Usia Dini 

1. Pengertian Motorik Kasar Anak Usia Dini 

Anak usia 5-6 tahun pertumbuhan fisiknya sangat pesat terutama pada 

motorik kasar. Motorik pada umumnya gerakan-gerakan yang biasa dilakukan 

oleh anak dan dapat dilihat pada saat anak melakukan aktivitas bermain. 

Menurut Puspitowati (2012:3) mengungkapkan bahwa “motorik kasar adalah 

suatu gerakan tubuh dengan memerlukan tenaga yang menggunakan otot-otot 

besar yang dipengaruhi oleh kematangan anak itu sendiri”.  

 
Motorik kasar memerlukan tenaga dalam melakukan setiap kegiatan seperti 

bermain artinya motorik kasar berhubungan dengan kecerdasan kinestetik 

anak untuk melakukan gerak dalan kegiatannya. Menurut Jamaris (2013:55) 

menyatakan bahwa  
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Motorik kasar merupakan kecerdasan jamak yang berkaitan erat dengan 

kecerdasan kinestetik pada anak mencakup kemampuan anak dalam 

kepekaan dan keterampilan dalam mengontrol dan mengkoordinasi 

gerakan-gerakan tubuh serta terampil dalam menggunakan peralatan-

peralatan tertentu yang dimanfaatkan anak dalam aktivitas bermainnya. 

Sedangkan menurut Manzilatur (2013:2) mengungkapkan bahwa “motorik 

kasar adalah gerakan yang dimotori atau dikendalikan oleh seluruh tubuh”. 

Gerakan-gerakan yang dihasilkan merupakan gerakan yang dikendalikan oleh 

tubuh artinya setiap hal yang dilakukan adalah sebuah gerak yaitu gerak 

ayunan, gerak naik turun tangga, melompat, melempar, serta gerak yang 

mampu melakukan aktivitas fisik terkoordinasi dalam melatih kelenturan, 

keseimbangan, dan kelincahan. Menurut Firmawati (2011:2) mengungkapkan 

bahwa: 

Motorik kasar adalah aktifitas fisik (jasmani) dengan menggunakan otot-

otot besar, seperti lengan, otot tungkai, otot bahu, otot pinggang dan otot 

perut yang dipengaruhi oleh kematangan fisik anak, motorik kasar yang 

dilakukan dalam bentuk berjalan, berjinjit, melompat, meloncat, berlari 

dan berguling. 

Anak selalu menggerakkan tubuhnya yang banyak menggunakan otot-otot 

besar untuk melakukan aktivitas sehari-harinya. Anak usia dini akan berusaha 

melakukan gerakan-gerakan yang menurutnya membuat perasaannya merasa 

gembira, seperti gerakan melompat, berlari, meloncat, dan masih banyak lagi 

gerakan-gerakan yang anak lakukan dan aktivitas setiap harinya.  

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa motorik kasar 

merupakan sebuah gerakan yang dikendalikan oleh tubuh serta melibatkan 

otot-otot besar. 
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2. Kemampuan Motorik Kasar Anak Usia Dini 

Karakteristik seorang anak salah satunya yaitu aktif bergerak. Kemampuan 

gerak yang dilakukan oleh anak menggunakan otot besar dan otot kecil. 

Namun sesuai dengan karakteristik anak untuk selaluaktif bergerak, anak 

lebih banyak menggunakan otot besarnya untuk bergerak yang merupakan 

motorik kasar. Menurut Hurlock (1998:233) menjelaskan bahwa: 

Kemampuan motorik kasar sebagai pengendalian gerakan tubuh melalui 

kegiatan yang terkoordinir antara susunan saraf, otot, otak, dan spinal 

cord, yaitu kemampuan yang diperlukan sejak usia balita sebagai bagian 

dari pertumbuhan dan perkembangan anak. 

 

Hampir semua anak pada usia 2 tahun dapat berdiri, berjalan, duduk, 

menendang, naik turun tangga berlari dan melompat. Keterampilan motorik 

kasar dibangun dari semua usia balita dan akan semakin baik dengan 

bertambahnya usia sampai dewasa. 

Meningkatkan kemampuan motorik anak saat mereka di usia dini membuat 

aktifitas fisik atau motorik mereka juga semakin banyak. Tak heran jika anak-

anak usia dini gemar sekali bermain tanpa mengenal lelah. Segala kegiatan 

anak selalu dilakukan dengan bermain. Menurut Sujiono (2007:153) 

mengungkapkan bahwa: 

Kemampuan motorik kasar anak usia dini berdasarkan rentang usia , 

yaitu: 

a. Usia lahir – 1 tahun 

- Kekuatan mengontrol tangan-belajar memukul, lalu meraih dan 

memegang objek 

- Meningkatnya kemampuan dalam permainan otot yang lebih luas, 

termasuk berguling, membanting, dan melambung 

b. Usia 1-2 tahun 

- Suka untuk menarik, mendorong, dan memukul 

- Menggerakkan dan memindahkan mainan dari suatu tempat ke 

tempat lain 
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c. Usia 2-3 tahun 

- Sangat bergantung pada kegiatan fisik seperti melompat, 

memanjat, memegang sesuatu dengan tangan, berputar-putar, 

berjinjit, dan berlari. 

d. Usia 3-4 tahun 

- Melompat di tempat, ke depan dengan dua kaki 

- Berjalan pada garis lurus 

e. Usia 4-6 tahun 

- Mampu berlari, melompat, dan keseimbangan menguatkan 

kemampuan motorik kasar 

 

Kemampuan motorik kasar berdasarkan rentang usia tersebut dapat terlihat 

kemampuan motorik kasar yang seperti apa yang seharusnya sudah mampu 

dilakukan pada anak usia tersebut. Sedangkan menurut Gallahue dalam 

Hidayati (2013:3) menyatakan bahwa: 

Kemampuan motorik kasar dibagi dalam 3 kategori 

a. Kemampuan lokomotor 

Kemampuan yang digunakan untuk memerintahkan tubuh dari suatu 

tempat ke tempat yang lain, seperti berjalan, berlari, melompat 

b. Kemampuan non-lokomotor 

Kemampuan yang digunakan tanpa memindahkan tubuh atau gerak  

ditempat yaitu gerakan berjalan dengan satu kaki, jalan di tempat, 

mengayuhkan kaki secara bergantian 

c. Kemampuan manipulatif 

Kemampuan yang dikembangkan saat anak sedang menguasai 

berbagai macam objek dan kemampuan ini lebih banyak melibatkan 

tangan dan kaki seperti gerakan memukul, melempar, menendang, dan 

menangkap objek. 

 

Kemampuan ini berhubungan dengan kecakapan anak dalam melakukan 

berbagai gerakan. Anak biasanya melakukan gerakan-gerakan tersebut saat 

aktivitas olahraga seperti senam irama ataupun menari. 

 
Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

motorik kasar anak usia dini adalah kemampuan gerak terkoordinir yang 

dilakukan oleh anak dengan menggunakan otot-otot besar, yang meliputi 

gerak lokomotor, gerak non-lokomotor, dan gerak manipulatif. Namun dalam 
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penelitian ini, peneliti mengambil gerak lokomotor dan non-lokomotor, 

karena gerak-gerak yang dilakukan adalah berjalan di garis lurus, 

menggerakkan tangan-kaki, berdiri dengan satu kaki, berlari sesuai pola, dan 

melompat. 

 

E. Hubungan Tarian dan Kemampuan Motorik Kasar Anak Usia Dini 

Kemampuan motorik kasar anak usia dini seperti gerakan dan tindakan fisik 

untuk seorang anak terkait dengan rasa percaya diri dan pembentukan konsep 

diri melalui tarian. Menurut Hibana dalam Manzilatur (2013:4) menyatakan 

bahwa: 

Motorik kasar pada anak usia 5–6 tahun sangat berpengaruh dalam 

gerak tari, karena dengan gerakan-gerakan tari anak akan mengeluarkan 

tenaga, dan dalam gerakan-gerakan tari tersebut anak akan mampu 

mengekspresikan dirinya lewat gerak tari dan irama musik sehingga 

motorik kasar anak bisa berkembang.  

 

Dikemukakan di atas bahwa kemampuan motorik kasar dapat berkembang 

apabila melalui gerakan-gerakan tari, artinya terdapat hubungan antara tarian 

dengan kemampuan motorik kasar anak usia dini. Menurut Sedyawati dalam 

Idrawati (2012:4) menyatakan bahwa “tari merupakan cakupan kegiatan olah 

fisik yaitu gerak dengan menggunakan anggota tubuh manusia yang 

membantu meningkatkan perkembangan motorik”. 

 
Unsur utama dalam tari adalah gerak, sedangkan kemampuan motorik kasar 

anak usia dini meliputi gerak yang merupakan keberadaan alamiah anak-

anak. Berlari kesana-kemari, meloncat, berputar-putar, dan lainnya adalah 

aktivitas yang biasa dilakukan oleh anak. Kemampuan motorik kasar maupun 
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tari memiliki unsur utama yang sama yaitu Gerak. Mulyani (2016:90) 

menyatakan bahwa: 

Gerakan dasar dalam pembelajaran seni tari untuk anak usia dini, 

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

kombinasi dari gerakan tersebut sebagai rangsangan dalam 

perkembangan motorik anak. 

 

Anak dilatih dan dirangsang dengan berbagai gerak tarian. Anak dapat belajar 

bagaimana mengkoordinasikan gerakan tubuh, seperti tangan, kaki, kepala, 

dan lainnya disesuaikan dengan irama atau ketukan lagu (musik). 

 

Berdasarkan uraian di atas, di simpulkan bahwa hubungan tarian dan 

kemampuan motorik kasar anak usia dini adalah gerak, dimana dalam tarian 

anak dapat mengkoordinasikan berbagai gerak untuk membantu 

mengembangkan kemampuan motoriknya. 

 

F. Penelitian yang Relevan 

1. Penelitian Manzilatur (2013) dengan judul Peran Kegiatan Tari Untuk 

Mengembangkan Kemampuan Motorik Kasar Anak Kelompok B Di TK 

Muslimat Mazraatul Ulum II Paciran Lamongan. Hasil penelitian yang 

diperoleh, kemampuan motorik kasar anak dapat dikembangkan melalui 

faktor lingkungan, adapun jenis-jenis tari juga dapat berpengaruh pada 

kemampuan motorik kasarnya dengan jenis tari jaranan, dan tari boneka 

india. Kegiatan tari lebih efektif dan lebih memberikan hasil yang optimal 

bagi anak, untuk melaksanakan kegiatan tari memerlukan persiapan yang 

cukup matang, sehingga guru harus mampu menentukan atau memilih 
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gerak yang benar-benar bisa diterapkan dalam proses pengembangan 

motorik kasar anak sehingga diperoleh hasil yang optimal 

2. Penelitian Dewi,Dkk (2012) dengan judul Pembelajaran Tari Pada Anak 

Usia Dini Di Sanggar Sekar Panggung Metro Mall Bandung. Penelitian 

ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil 

penelitian yang  didapat dalam penelitian ini bahwa Sanggar Sekar 

Panggung menerapkan beberapa metode pembelajaran seperti metode 

demonstrasi dan metode peniruan dan latihan. Penggunaan strategi-

strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan 

anak juga digunakan sehingga pembelajaran menjadi efektif. Lokasi 

sanggar yang berada di tengah-tengah Mall juga memberikan kontribusi 

yang positif terhadap minat peserta didik sanggar. 

3. Penelitian Hasanah (2015) yang berjudul Penggunaan Gerak Tari Kreasi 

Terhadap Perkembangan Gerak Dasar Anak. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui adanya penggunaan gerak tari terhadap gerak dasar 

anak usia 5-6 tahun di PAUD Nabiilah Bandar Lampung tahun ajaran 

2014/2015. Jenis penelitian yang digunakan deskriptif kuantitatif. Desain 

penelitian yang digunakan one shot case study. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan 

presentase dengan rumus Rubrik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

perkembangan gerak dasar anak dapat ditingkatkan dengan gerak tari 

kreasi. 
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G. Kerangka Pikir 

Kemampuan motorik kasar anak merupakan kemampuan gerak yang 

menggunakan otot-otot besar, hal yang terpenting yakni koordinasi dalam 

gerakan untuk melatih keseimbangan, kelenturan, dan kelincahan. Gerakan 

tarian akan terlihat indah apabila dilakukan secara berulang-ulang sehingga 

kemampuan motorik kasar anak telatih lebih optimal. Tari diperkenalkan 

kepada anak agar anak lebih merasa gembira saat bermain serta dalam 

melakukan olah tubuh anak dapt melatih kelenturan tubuh melalui sebuah 

tarian. Gerakan tarian meliputi gerakan berjalan, mengayun, dan melompat. 

 
Berdasarkan uraian di atas maka kerangka pikir penelitian ini dapat dilihat 

pada gambar berikut: 

 

  

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir dalam penelitian yaitu gerakan tarian yang terdiri dari gerakan 

berjalan, melompat, berlari, dan mengayun, sedangkan gerakan kemampuan 

motorik kasar yang meliputi gerakan berjalan di garis lurus, menggerakkan 

tangan-kaki, berdiri dengan satu kaki, berlari dengan pola, dan gerakan 

melompat. 

 

 

 

 

Gerakan tarian: 

1. Berjalan  

2. Melompat  

3. Berlari  

4. Mengayun  

5. Berjinjit  

Gerakan kemampuan motorik 

kasar: 

1. Berjalan di garis lurus 

2. Menggerakkan tangan-kaki  

3. Berdiri dengan satu kaki  

4. Berlari dengan pola  

5. Melompat  
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H. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan uraian di atas, maka hipotesis dalam 

penelitian ini adalah : 

Ho :Tidak ada pengaruh tarian terhadap kemampuan motorik kasar 

anak usia 5-6 tahun di PAUD Latifah 2 Gadingrejo Kabupaten 

Pringsewu Tahun Ajaran 2016-2017. 

Ha   :Ada pengaruh tarian terhadap kemampuan motorik kasar anak usia 

5-6 tahun di PAUD Latifah 2 Gadingrejo Kabupaten Pringsewu 

Tahun Ajaran 2016-2017 

 

 



 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitan kuantitatif, dengan metode 

penelitian eksperimental. Metode eksperimental dalam penelitian ini yaitu 

metode pre-experimental designs yang menggunakan desain One-Shot Case 

Study. Penelitian ini tidak ada kondisi awal atau tidak ada perlakuan awal 

karena melibatkan sekelompok kecil yang diberi perlakuan (X) dan dites 

akhir (O). Sugiyono (2012:110) : 

Desain penelitian One-Shot Case Study sebagai berikut: 

 

 

  Gambar 2. Desain penelitian One-Shot Case Study 

Keterangan: 

X = Treatment yang diberikan (variabel independen) 

O = Observasi (variabel dependen) 

 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas B kelompok usia 5-6 tahun di PAUD 

Latifah 2 Gadingrejo Kabupaten Pringsewu yang beralamat di Jalan Angkasa 

X O 
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RW.004 RT.001 Pekon Gadingrejo Utara Kecamatan Gadinrgejo Kabupaten 

Pringsewu. 

 
 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan selama 8 kali pertemuan di semester genap tahun 

ajaran 2016/2017 di PAUD Latifah 2 Gadingrejo Kabupaten Pringsewu. 

 
 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi pada penelitian ini mengambil siswa-siswi di PAUD Latifah 2 

Gadingrejo Kabupaten Pringsewu Tahun Ajaran 2016/2017 dengan jumlah 

siswa 27 anak yang dikelompokkan menjadi 2 kelompok belajar, yakni 

kelompok A dan kelompok B. Kelompok A dengan jumlah siswa sebanyak 

12 anak (usia 4-5 tahun), dan kelompok B dengan jumlah siswa sebanyak 15 

anak (usia 5-6 tahun). 

 

2. Sampel  

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik purposive 

sampling. Menurut Sugiyono (2012:124) bahwa “teknik purposive sampling 

adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu”. Sampel 

yang digunakan yaitu Kelompok B dengan jumlah siswa 15 anak. 
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D. Definisi Variabel  

1. Definisi Konseptual 

Definisi konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut 

a. Tarian (X) 

Tarian adalah sebuah unsur gerak atau gabungan dari beberapa gerakan 

yang berkelanjutan serta diiringi oleh sebuah alunan irama yang memiliki 

unsur keindahan dalam sebuah gerak 

 
b. Kemampuan motorik kasar (Y) 

Kemampuan motorik kasar adalah kemampuan gerakan tubuh secara 

terkoordinsi yang meliputi gerak lokomotor dan gerak non-lokomotor. 

 

2. Definisi Operasional 

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Tarian (X) 

Tarian dapat dilakukan dengan berbagai gerakan yaitu gerakan mengayun, 

gerakan berjalan, gerakan berlari, gerakan melompat, dan gerakan berjinjit. 

 

b. Kemampuan Motorik Kasar (Y) 

Kemampuan motorik kasar merupakan kemampuan anak dalam 

melakukan gerakan terkoordinasi yaitu gerakan berjalan di garis lurus, 

menggerakkan tangan-kaki, berdiri dengan satu kaki, berlari dengan pola, 

dan melompat 
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E. Uji Instrumen 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti harus uji instrumen terlebih dahulu. 

Menurut Sugiyono (2012:148) mengungkapkan bahwa“instrumen penelitian 

adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam dan sosial 

yang diamati”. Pengujian instrumen dapat menggunakan skala pengukuran. 

Skala pengukuran terdiri dari skala likert, skala guttman, sematic defferencial, 

dan rating scale. Pengembangan instrumen dalam penelitian ini 

menggunakan rating scale. Menurut Sugiyono (2012:141) menyatakan 

bahwa: 

Pengukuran menggunakan rating scale tidak hanya terbatas untuk 

pengukuran sikap saja tetapi untuk mengukur persepsi responden 

terhadap fenomena lainnya, seperti skala untuk mengukur status sosial, 

kelembagaan, pengetahuan, kemampuan, proses kegiatan, dan lain-lain. 

 

Hal yang terpenting bagi penyusunan instrumen dengan rating scale adalah 

harus mampu mengartikan setiap angka yang diberikan pada alternatif 

jawaban pada setiap item instrumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

Tabel 1. Kisi-kisi Penilaian Tarian (X) 

Lingkup 

Perkembang

an 

Tingkat 

Pencapaian 

Perkembang

an 

Indikator Aspek yang 

dinilai 

(proses) 

Teknik  

Penilaian 

Bentuk penilaian Instrumen 

Fisik Motorik 

(Motorik 

Kasar) 

Melakukan 

koordinasi 

gerakan mata-

kaki-tangan-

kepala dalam 

menirukan 

tarian atau 

senam 

Berjalan Berjalan 

maju 

Observasi Checklist Rubrik 

Berjalan 

mundur Observasi Checklist Rubrik 

Berjalan 

zig-zag Observasi Checklist Rubrik 

Melompat Melompat 

dengan dua 

kaki 
Observasi Checklist Rubrik 

Melompat 

dengan satu 

kaki 
Observasi Checklist Rubrik 

Berlari Berlari lurus 

Observasi Checklist Rubrik 

Berlari 

melingkar Observasi Checklist Rubrik 

Mengayun Mengayunk

an tangan Observasi Checklist Rubrik 

Mengayunk

an kaki Observasi Checklist Rubrik 

Berjinjit Berdiri 

berjinjit Observasi Checklist Rubrik 

Berjalan 

berjinjit Observasi Checklist Rubrik 

 

 

 

 

 

 

 

 

3
6
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Tabel 2. Kisi-kisi Penilaian Kemampuan Motorik Kasar (Y) 

Lingku

p 

Perkem

bangan 

Tingkat 

Pencapaian 

Perkembangan 

Indikator Aspek yang 

dinilai 

(produk) 

Teknik 

penilaian 

Bentuk 

penilaian 

Instrumen 

Fisik 

Motorik 

(Motori

k 

Kasar) 

Melakukan 

gerakan tubuh 

secara 

terkoordinasi 

untuk melatih 

kelenturan,keseim

bangan, dan 

kelincahan 

Berjalan di 

garis lurus 

Berjalan maju 

di garis lurus 

Observasi Checklist  Rubrik  

Berjalan 

mundur di 

garis lurus 
Observasi Checklist Rubrik 

Berjalan maju 

dengan satu 

kaki di garis 

lurus 

Observasi  Checklist  Rubrik  

Menggerakk

an tangan-

kaki 

Menggerakka

n tangan-kaki 

secara 

bersamaan 

Observasi Checklist Rubrik 

Menggerakka

n tangan-kaki 

secara 

bergantian 

Observasi Checklist Rubrik 

Berdiri 

dengan satu 

kaki 

Berdiri 

dengan satu 

kaki dengan 

sikap tangan 

direntangkan 

Observasi Checklist Rubrik 

Berdiri 

dengan satu 

kaki dengan 

sikap kapal 

terbang 

Observasi Checklist Rubrik 

Berlari 

sesuai pola 

Berlari 

dengan pola 

zig-zag 
Observasi Checklist Rubrik 

Berlari 

dengan pola 

maju-mundur 
Observasi Checklist Rubrik 

Melompat Melompat 

maju Observasi Checklist Rubrik 

Melompat 

mundur Observasi Checklist Rubrik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3
7
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Setelah instrumen ini dibuat, peneliti kemudian memvlidasi instrumen 

tersebut kepada ahlinya. Menurut Sugiyono (2012:173) “instrumen yang valid 

berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang 

seharusnya diukur”. Pengujian validitas instrumen terbagi menjadi tiga bagian 

yaitu validitas kontrak (construct validity), pengujian validitas isi (content 

validity), dan pengujian validitas eksternal. Penelitian ini menggunakan 

validitas isi, dalam pengujiannya menggunakan alat ukur berupa kisi-kisi 

instrumen atau lembar observasi yang diuji oleh para ahli. Ahli yang 

memvalidasi instrumen penelitian ini yaitu ibu Dr. Rochmiyati, M.Si dan ibu 

Nia Fatmawati, M.Pd. 

Berdasarkan hasil uji instrumen yang telah dilakukan, kedua ahli tersebut 

memberikan tanggapan bahwa instrumen yang sudah dbuat telah sesuai 

dengan kaidah instrumen yang sebenarnya yakni memiliki indikator yang 

jelas, dan tingkat kesesuaian antara indikator dengan aspek yang diukur 

sangat tepat, sehingga instrumen tersebut dinyatakan layak untuk 

dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi 

dan dokumentasi. 

1. Observasi 

Observasi merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data yang 

dilakukan dengna mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang 

sedang berlangsung. Sutrisno dalam Sugiyono (2012:203) 
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mengungkapkan bahwa “observasi merupakan suatu proses yang 

kompleks, sutu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan 

psikologis. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, 

penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala alam, 

dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. 

 

Peneliti menggunakan pedoman observasi dalam bentuk checklist. Proses 

kegiatan anak dibuat dalam daftar penilaian yang sudah dikelompokkan 

berdasarkan ciri-ciri yang akan dinilai sesuai dengan indikator yang 

diajarkan dan yang sudah berisi lajur checklist dalam kisi-kisi instrumen 

penelitian 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data untuk 

memperkuat bukti dari data lainnya. Sugiyono (2012:329) menjelaskan 

bahwa “dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu”. 

Dokumentasi bisa berbentuk tulisan seperti catatan harian, biografi, 

peraturan dan kebijakan, bisa berbentuk gambar seperti foto. 

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian berupa data yang bersifat 

dokumenter seperti profil sekolah, daftar nama peserta didik, dan foto.  

 

G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan 

analisis regresi. Menurut Siregar (2013:284) menjelaskan “regresi linier 

sederhana digunakan hanya untuk satu variabel bebas (independent) dan satu 

variabel tak bebas (dependent)”. Tujuan penerapan kedua metode ini adalah 
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untuk meramalkan atau memprediksi besaran nilai variabel tak bebas 

(dependent) yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Untuk menyajikan data 

secara singkat, maka perlu menentukan uji persyaratan yaitu uji normalitas 

dan uji homogenitas. Uji analis data menggunakan uji hipotesis dengan 

persamaan regresi linear sederhana dan untuk mengetahui besarnya pengaruh 

variabel X terhadap variabel Y maka menggunakan uji korelasi product 

moment untuk menentukan nilai koefisien determinasi. 

 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengukur apakah data yang dimiliki 

berdistribusi normal, sehingga dapat dipakai dalam statistik parametik. 

Uji normalitas dalam peneitian ini menggunakan Chi-kuadrat (x2
). 

Menurut Sugiyono (2012:241) : 

Langkah-langkah pengujian normalitas data dengan Chi-kuadrat 

sebagai berikut: 

a. Merangkum data seluruh variabel yang akan diuji 

normalitasnya. 

b. Menentukan jumlah kelas interval. 

c. Menentukan panjang kelas interval, yaitu (data terbesar – data 

terkecil) dibagi dengan jumlah kelas interval. 

d. Menyusun ke dalam tabel distribusi frekuensi  

e. Menghitung frekuensi yang diharapkan (fh), dengan cara 

mengalikan persentase luas tiap bidang kurva normal dengan 

jumlah anggota sampel. 

f. Menentukan harga-harga fh ke dalam tabel kolom fh, sekaligus 

mengitung harga-harga (fo – fh) dan 
        

  
 dan 

menjumlahkannya. Harga 
        

  
 merupakan harga Chi- 

Kuadrat hitung (x2
h). 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa langkah pertama yang harus 

dilakukan dalam pengujian normalitas data adalah merangkum data 
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seluruh variabel, lalu menentukan jumlah kelas interval. Cara 

menentukan kelas interval yaitu  menentukan jangkauan lalu menentukan 

banyak kelas interval. Menurut Herrhyanto (2008:2.23) mengungkapkan 

bahwa “rumus mencari jangkauan (range) yaitu data tertinggi dikurang 

data terendah”. Menurut Hamid (2008:2.20) : 

 Menentukan jumlah kelas menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

Gambar 3. Rumus banyak kelas (Sturges) 

Keterangan : 

k = banyak kelas interval 

n = jumlah data 

 

Menurut Herrhyanto (2008:2.24) mengungkapkan bahwa “menentukan 

panjang kelas menggunakan rumus jangkauan (range) dibagi banyak 

kelas interval”. 

 

 
 

 Gambar 4. Rumus menentukan panjang kelas 

 

Keterangan : 

i   = panjang kelas 

range = jangkauan 

k  = banyak kelas interval 

 

Banyak kelas interval dan panjang kelas sudah ditentukan, lalu dibuat 

tabel distribusi frekuensi. Selanjutnya mencari frekuensi yang diharapkan 

(fh). Menurut Herrhyanto (2008:5.26) : 

 

k = 1 + 3,3 log n 

i = 
𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒

k
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Langkah-langkah mencari frekuensi yang diharapkan dalam 

penelitian, sebagai berikut: 

a. Mencari rata-rata (mean) 

 

 

        Gambar 5. Rumus rata-rata (mean) 

Keterangan : 

  = frekuensi 

   = nilai tengah 

b. Mencari standar deviasi (µ) 

 

         Gambar 6. Rumus standar deviasi  

Keterangan : 

µ = standar deviasi 

   = nilai tengah 

n = banyak data 

 

c. Menentukan batas kelas 

d. Mencari nilai Z-score 

 

 

         Gambar 7. Rumus Z-score 

e. Mencari luas (0-z), dengan melihat tabel luas kurva normal  

f. Mencari luas daerah tiap kelas interval  

g. Mencari frekuensi yang diharapkan dengan cara mengalikan 

selisih luas tiap interval dengan jumlah responden, selanjutnya 

mencari chi-kuadrat hitung. 

 

 
 
 

  Gambar 8. Rumus Chi-kuadrat  

 

 

 

 

 

Mean = 
 𝑓𝑖𝑥𝑖

 𝑓𝑖
 

𝜇 =  
𝑛.  𝑥𝑖

2 −   𝑥𝑖 
2

𝑛 𝑛 − 1 
 

Z = 
Batas kelas 𝑚𝑒𝑎𝑛

standar deviasi
 

𝑋2 =
 𝑓𝑜 − 𝑓  

2

𝑓 
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2. Uji Homogenitas 

Pengujian homogenitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah data daam 

variabel X dan Y bersifat homogen atau tidak dengan menggunakan uji 

Fisher yaitu pengujian yang digunakan hanya dengan 2 kelompok data. 

Menurut Sugiyono (2012:202) : 

Langkah-langkah menghitung uji homogenitas sebagai berikut: 

a. Mencari varians/standar deviasi variabel X dan Y, dengan rumus 

: 

 

 

    Gambar 9. Rumus standar deviasi variabel X dan Y 

Keterangan : 

SX
2
 = nilai varians variabel X 

SY
2
 = nilai varian variabel Y 

n  = banyak data 

X  = nilai variabel X 

Y  = nilai variabel Y 

b. Mencari F hitung dari varians X dan Y, dengan rumus : 

 

 

  Gambar 10. Rumus Fhitung uji homogenitas 

c. Membandingkan F hitung dengan F tabel. 

- Jika Fhitung < Ftabel, maka data variabel X dan Y homogen. 

- Jika Fhitung > Ftabel, maka data variabel X dan Y tidak 

homogen. 
 
 
 
 
 
3. Uji Hipotesis 

Teknik analisis data pada penelitian ini digunakan untuk menguji hipotesis 

asosiatif. Regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun 

Sx
2 =  

𝑛. 𝑋    𝑋  

𝑛 𝑛 1 
  SY

2 =  
𝑛. 𝑌    𝑌  

𝑛 𝑛 1 
  

F = 
𝑆𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟

𝑆𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙
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hubungan kausal satu variabel dependen. Analisis regresi linear sederhana 

menggunakan perhitungan manual. dimana hasil yang diperoleh 

dibandingkan tingkat signifikasinya. Ketentuan penerimaan atau 

penolakan hipotesis yaitu : 

- Jika nilai signifikan < 0,05 maka Ha diterima dan Ho ditolak 

- Jika nilai signifikan >0,05 maka Ha ditolak dan Ho diterima 

 

a. Uji Regresi Linear Sederhana 

Uji regresi linear sederhana menggunakan cara manual yaitu dengan 

menggunakan rumus persamaan regreasi sederhana. Menurut 

Sugiyono (2012:262)  

Persamaan regresi linear sederhana : 

  

 

 Gambar 11. Persamaan regresi linear sederhana 

 

 Keterangan : 

 Y = Variabel Bebas 

 X = Variabel Terikat 

 a  = harga Y ketika harga X = 0 (harga konstan) 

 b = Koefisien Regresi 

 

Menurut Sugiyono (2012:267) mencari nilai a dan nilai b dalam 

persamaan regresi linear sederhana menggunakan rumus sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Rumus mencari nilai a dan nilai b 

Y = a + b X 

𝑎 = 
  𝑌   𝑋2 −   𝑋   𝑋𝑌 

𝑛 𝑋2 −   𝑋 2
 

𝑏 = 
𝑛.  𝑋𝑌 −  𝑋 .  𝑌

𝑛. 𝑋2  −   𝑋 2
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 Keterangan : 

 a  = intersep 

 b = koefisien regresi 

 X = variabel independen (tarian) 

 Y = variabel dependen (kemampuan motorik kasar) 

 n  = banyaknya data 

 

 

 

b. Uji Korelasi 

Setelah menghitung nilai konstanta, untuk menguji besarnya pengaruh 

antara variabel X tarian dan variabel Y kemampuan motorik kasar 

anak maka dilakukan uji korelasi product moment. Menurut Sugiyono 

(2012:90)  

Rumus product moment sebagai berikut: 

 

 

 

Gambar 13. Rumus uji korelasi product moment 

Keterangan : 

R  = hubungan variabel X dan variabel Y 

n  = banyaknya data 

X  = nilai variabel X 

Y  = nilai variabel Y 

 

Setelah uji korelasi menggunakan product moment diperoleh nilai R, 

selanjutnya mencari koefisien determinasi (R
2
), dengan rumus : 

 

  Gambar 14.  Rumus koefisien determinasi 

 

Keterangan : 

R
2
 = koefisien determinasi 

R = nilai hubungan variabel X dan variabel Y 

R
2
 = R x R 

𝑅 =
𝑛   𝑋𝑌 −   𝑋   𝑌 

 𝑛  𝑋2 −   𝑋 2  𝑛  𝑌2 −   𝑌 2
 



 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkam 

bahwa terdapat pengaruh tarian terhadap kemampuan motorik kasar anak usia 5-6 

tahun di PAUD Latifah 2 Gadingrejo Kabupaten Pringsewu tahun ajaran 2016/2017 

dengan nilai Rhitung ≥ Rtabel, yaitu 0,840 ≥ 0,661 (α = 0,01). Besarnya pengaruh 

tarian terhadap kemampuan motorik kasar anak usia 5-6 tahun sebesar 70,50%. Hal 

tersebut dapat dilihat pada saat pembelajaran melalui tarian, anak dapat 

menggerakkan anggota tubuhnya dalam menirukan sebuah tarian. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis 

mengungkapkan saran sebagai berikut: 

1. Kepada Guru 

Guru sebaiknya memberikan inovasi pembelajaran yang menyenangkan bagi 

anak salah satunya melalui tarian untuk mengoptimalkan kemampua motorik 

anak, baik motorik kasar dan motorik halus. Tarian dapat digunakan dalam 

pembelajaran sehari-hari disesuaikan dengan tema pembelajaran, sehingga 

pembelajaran aka terasa lebih menyenangkan dan bermakna bagi anak. 
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2. Bagi Kepala Sekolah 

Diharapkan kepada kepala sekolah dapat meningkatkan kerjasama dengan guru 

untuk merancang pembelajaran yang menyenangkan melalui tarian untuk 

mengoptimalkan kemampua motorik anak.  

3. Kepada Peneliti Lain 

Bagi peneliti lain yang ingin menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan 

acuan atau referensi agar dapat menyusun penelitian yang lebih baik lagi. 

Penelitian ini masih memiliki kekurangan, salah satunya yaitu penguasaan 

pengelolaan kelas, sehingga tarian yang disajikan tidak bervariasi.  
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