
 

 

 
 

 

 

I.  PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada orang tua dan 

merupakan harta yang tak ternilai harganya. Pada usia dini di mana anak berada 

tahap pra sekolah atau belum memasuki suatu lembaga pendidikan formal, seperti 

sekolah dasar (SD), biasanya mereka tetap tinggal di rumah tetapi sudah 

mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pra sekolah 

seperti kelompok bermain (Play Group), sampai jenjang taman kanak-kanak (TK) 

atau taman penitipan anak (TPA). 

Setiawan dalam Theresia (2012: 65), yang mengacu pada teori Piaget, anak usia 

dini dapat di katakan sebagai usia yang belum dapat dituntut untuk berpikir secara 

logis, yang ditandai dengan pemikiran sebagai berikut : 

1. Berpikir secara konkrit, dimana anak belum daat memahami atau  memikirkan 

hal-hal yang bersifat abstrak (seperti cinta dan keadilan). 

 

2. Realisme, yaitu kecenderungan yang kuat untuk menanggapi segala sesuatu 

sebagai hal yang riil atau nyata. 

 

3. Egosentris, yaitu melihat segala sesuatu hanya dari sudut pandangnya sendiri 

dan tidak mudah menerima penjelasan dari si lain. 

 

4. Kecenderungan untuk berpikir sederhana dan tidak mudah menerima sesuatu 

yang majemuk. 

 

5. Animisme, yaitu kecenderungan untuk berpikir bahwa semua objek yang ada 

dilingkungannya memiliki kualitas kemanusiaan sebagaimana yang dimiliki 

anak. 

6. Sentrasi, yaitu kecenderungan untuk mengkonsentrasikan dirinya pada satu 

aspek dari suatu situasi. 
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Berdasarkan pendapat-pendapat diatas anak usia dini dapat dikatakan memiliki 

imajinasi yang sangat kaya dan keadaan ini sering dikatakan sebagai awal 

munculnya bibit kreativitas pada anak. 

Oleh sebab itu anak usia dini adalah anak yang berusia 2 – 6 tahun, yang berada 

pada tahap perkembangan awal masa kanak-kanak, yang memiliki karakteristik 

berpikir konkrit, realisme, sederhana, animisme, sentrasi, dan memiliki daya 

imajinasi yang kaya. Dalam dunia pendidikan, khususnya pada konsep 

pembelajaran dan evaluasi pendidikan, kita sering mendengar istilah kognitif, 

afektif, dan psikomotorik.  Istilah-istilah tersebut bahkan menjadi mainstream atau 

arus utama yang melandasi pelaksanaan pendidikan.  Karena dalam pengertian 

kognitif, afektif, dan psikomotorik terkandung totalitas potensi subyek didik yang 

perlu dikembangkan. 

Pendidikan sebagai sebuah proses belajar memang tidak cukup mengejar masalah 

kecerdasannya saja.  Berbagai potensi anak didik atau subyek belajar lainnya juga 

harus mendapatkan perhatian yang proporsional agar berkembang secara optimal.  

Karena itulah aspek atau faktor rasa atau emosi maupun keterampilan fisik juga 

perlu mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang. Perkembangan 

fisik sangat berkaitan erat dengan perkembangan motorik anak. Motorik 

merupakan perkembangan pengendalian gerakan tubuh melalui kegiatan yang 

terkoordinir antara susunan saraf, otot, otak, dan spinal cord. Perkembangan 

motorik meliputi motorik kasar dan halus. 

Menpora dalam Tarigan (2009: 57 ) Motorik kasar adalah gerakan tubuh yang 

menggunakan otot-otot besar atau sebagian besar atau seluruh anggota tubuh yang 

dipengaruhi oleh kematangan anak itu sendiri. Contohnya kemampuan duduk, 

menendang, berlari, naik-turun tangga dan sebagainya.  Sedangkan motorik halus 
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adalah gerakan yang menggunakan otot-otot halus atau sebagian anggota tubuh 

tertentu, yang dipengaruhi oleh kesempatan untuk belajar dan berlatih. Misalnya, 

kemampuan memindahkan benda dari tangan, mencoret-coret, menyusun balok, 

menggunting, menulis dan sebagainya. Kedua kemampuan tersebut sangat penting 

agar anak bisa berkembang dengan optimal. 

Perkembangan motorik beriringan dengan proses pertumbuhan secara genetis atau 

kematangan fisik anak, Teori yang menjelaskan secara detail tentang sistematika 

motorik anak adalah Dynamic System Theory yang dikembangkan Thelen & 

whiteneyerr. Teori tersebut mengungkapkan bahwa untuk membangun 

kemampuan motorik anak harus mempersepsikan sesuatu di lingkungannya yang 

memotivasi mereka untuk melakukan sesuatu dan menggunakan persepsi mereka 

tersebut untuk bergerak. Kemampuan motorik menampilkan kembali keinginan 

anak. Misalnnya ketika anak melihat mainan dengan beraneka ragam, anak 

mempersepsikan dalam otak bahwa dia ingin memainkannya. Persepsi tersebut 

memotivasi anak untuk melakukan sesuatu, seperti bergerak untuk mengambil 

bola, menghindarkan diri dari bola atau bahkan menendang dan menangkapnya. 

Akibat gerakan tersebut, anak berhasil mendapatkan apa yang di tujunya yaitu 

mengambil mainan yang menarik baginya. 

Teori tersebut pun menjelaskan bahwa ketika bayi di motivasi untuk melakukan 

sesuatu, mereka dapat menciptakan kemampuan motorik yang baru, kemampuan 

baru tersebut merupakan hasil dari banyak faktor, yaitu perkembangan sistem 

syaraf, kemampuan fisik yang memungkinkannya untuk bergerak, keinginan anak 

yang memotivasinya untuk bergerak, dan lingkungan yang mendukung 

pemerolehan kemampuan motorik. Misalnya, anak akan mulai berjalan jika sistem 
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syarafnya sudah matang, proposi kaki cukup kuat menopang tubuhnya dan anak 

sendiri ingin berjalan untuk mengambil mainannya.  

Berdasarkan penjelasan diatas maka perkembangan motorik anak sangat perlu 

diperhatikan dan di kembangkan. Oleh karena itu agar pertumbuhan motorik anak 

dapat berkembang secara optimal maka perlu dilakukan latihan-latihan yang dapat 

meningkatkan perkembangan motorik anak. Berdasarkan pengamatan di 

kehidupan sehari-hari banyak guru TK yang mengutamakan perkembangan 

motorik halus terlebih dahulu seperti menulis, menggambar,menyanyi yang 

dilanjutkan dengan motorik kasar seperti bermain lempar tangkap bola, berlari. 

Namun ada juga guru yang mengutamakan motorik kasar terlebih dahulu dan 

dilanjutkan dengan motorik halus. Oleh karena itu timbul hasrat peneliti untuk 

melakukan penelitian ini. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan maka dapat 

diidentifikasikan masalah sebagai berikut: 

1. Banyak  anak di TK Dharma Wanita Persatuan Sukoharjo Pringsewu yang 

kurang terampil dalam menggambar. 

2. Banyak anak kurang tangkas dalam melemparkan bola di TK Dharma Wanita 

Persatuan Sukoharjo Pringsewu. 

3. Banyak gerakan koordinasi antara mata dan tangan  anak di TK Dharma 

Wanita Persatuan Sukoharjo Pringsewu yang belum optimal. 

 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas agar masalah 

yang akan dibahas tidak meluas, maka penelitian ini dibatasi hanya pada masalah 
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“Pengaruh bermain lempar tangkap bola yang dilanjutkan dengan menggambar 

dan menggambar yang dilanjutkan dengan lempar tangkap bola terhadap motorik 

halus dan kasar pada  anak usia dini di TK Dharma Wanita Persatuan Sukoharjo  

Pringsewu”. 

 

D. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah  sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan kelompok bermain lempar tangkap 

bola yang dilanjutkan dengan menggambar terhadap motorik anak usia dini di 

TK Dharma Wanita Persatuan Sukoharjo Pringsewu? 

 

2. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan kelompok menggambar yang 

dilanjutkan dengan  lempar tangkap bola terhadap motorik anak usia dini  di 

TK Dharma Wanita Persatuan Sukoharjo Pringsewu? 

 

3. Manakah yang lebih berpengaruh antara kelompok bermain lempar tangkap 

bola yang dilanjutkan dengan menggambar dan kelompok menggambar yang 

dilanjutkan dengan lempar tangkap bola terhadap motorik anak usia dini di TK 

Dharma Wanita Persatuan Sukoharjo Pringsewu? 

 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kelompok bermain lempar tangkap bola 

yang dilanjutkan menggambar terhadap motorik anak usia dini di TK Dharma 

Wanita Persatuan Sukoharjo Pringsewu? 

 

2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kelompok yang diberi perlakuan 

menggambar yang dilanjutkan lempar tangkap bola terhadap motorik anak usia 

dini  di TK Dharma Wanita Persatuan Sukoharjo Pringsewu? 
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3. Untuk mengetahui manakah yang lebih berpengaruh antara kelompok yang 

diberi perlakuan bermain lempar tangkap bola yang dilanjutkan dengan 

menggambar atau menggambar yang dilanjutkan dengan lempar tangkap bola 

terhadap motorik anak usia dini di TK Dharma Wanita Persatuan Sukoharjo 

Pringsewu? 

 

F. Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis 

dan umumnya yang berkepentingan dalam bidang olahraga di tingkat TK, 

adapun yang menjadi harapan penulis dalam peneltian ini adalah: 

1. Bagi Anak 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan aspek motorik halus dan kasar 

anak  di TK Dharma Wanita Persatuan Sukoharjo Pringsewu. 

 

2. Program Studi Penjaskesrek 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi gambaran mengajar penjaskes di 

tingkat  Taman Kanak-kanak. 

 

3. Bagi Guru 

Hasil penelitian untuk mengetahui bagaimana kondisi aspek motorik 

masing-masing anak di TK Dharma Wanita Persatuan Sukoharjo Pringsewu 

dan bagaimana meningkatkan kemampuan motorik anak. 

 

G. Penjelasan Judul 

 

1. Pengaruh 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005: 849), “Pengaruh adalah 

daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut 
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membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.”  Pengaruh 

dapat diartikan juga sebagai suatu daya atau kekuatan yang timbul dari 

sesuatu, baik itu orang maupun benda serta segala sesuatu yang ada di 

alam  sehingga mempengaruhi apa-apa yang ada di sekitarnya. 

 

2. Bermain  

Menurut Mayke dalam Sudono ( 2000:3) menyatakan bahwa belajar 

dengan bermain memberikan kesempatan kepada anak untuk 

memanipulasi, mengulang-ulang, menemukan sendiri, bereksplorasi, 

mempraktikan, dan mendapatkan bermacam-macam konsep serta 

pengertian yang tidak terhitung banyaknya.  Bermain adalah suatu kegiatan 

yang dilakukan dengan atau tanpa mempergunakan alat yang menghasilkan 

pengertian atau memberikan informasi, memberi kesenangan maupun 

mengembangkan imajinasi pada anak. 

 

3. Lempar tangkap bola 

Menurut Montolalu (2009: 7.39) lempar tangkap bola merupakan salah satu 

permainan yang menggunakan bola sebagai media. 

 

4. Menggambar 

Menurut Montolalu (2009: 3.15) menggambar sebagai salah satu bentuk 

seni yang diberikan pada anak usia dini.  Aktivitas menggambar dimaknai 

untuk membentuk dan mengembangkan kepribadian anak agar kemampuan 

logika dan emosinya tumbuh berkembang dengan seimbang. 

 

5. Motorik 

Menpora dalam Tarigan (2009: 56 ) motorik adalah keseluruhan proses 

yang terjadi pada tubuh manusia,  yang meliputi proses pengendalian 
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(koordinasi) dan proses pengaturan (kondisi fisik) yang dipengaruhi oleh 

faktor fisiologi dan faktor psikis untuk mendapatkan suatu gerakan yang 

baik. 

 

6. Anak usia dini 

Nenden Theresia (2012: 4) anak usia dini adalah anak yang berusia antara 

3-6 tahun. 


