
BAB I PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Anak usia dini adalah sosok individu yang sedang menjalani suatu proses 

perkembangan dengan pesat dan fundamental bagi kehidupan selanjutnya. Anak 

usia dini berada pada rentang usia 0-8 tahun yang sering di sebut juga usia emas 

atau the goldenage yang mana seluruh aspek perkembangan anak berlangsung 

sangat pesat. Pada masa ini proses pertumbuhan dan perkembangan dalam 

berbagai aspek sedang mengalami masa yang cepat dalam rentang perkembangan 

hidup manusia sehingga anak perlu mendapatkan stimulasi atau rangsangan yang 

optimal agar dapat tumbuh dan berkembang secara baik.  

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah pemberian upaya untuk 

mestimulus, membimbing, mengasuh dan pemeberian kegiatan pembelajaran 

yang \akan menghasilkan kemampuan dan keterampilan anak. Pendidikan bagi 

anak usia dini merupakan sebuah pendidikan yang di lakukan pada anak yang 

baru lahir sampai dengan enam tahun, pendidikan pada tahap ini memfokuskan 

pada physical, intelligence/cognitive, emotional and social education. Yang 

dilakukan dengan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk pertumbuhan 

dan perkembangan jesmani dan rohani agar anak memiliki kesempatan dalam 

memasuki pendidikan lebih lanjut, yang di selenggarakan pada jalur formal, 

nonformal dan informal. Adapun kemampuan-kemampuan anak yang perlu di 

kembangkan yaitu perkembangan kognitif, perkembangan bahasa, perkembangan 

fisik-motorik, perkembangan sosial-emosional, perkembangan nilai moral dan 

agama, perkembangan sek dan perkembangan seni.  



Menurut Susanto (2014:73) Sejalan dengan aspek-aspek perkembangan anak 

menurut peraturan pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang pendidikan 

prasekolah, bahwa program kegiatan belajar anak usia dini meliputi aspek-aspek 

sebagai berikut: moral, agama, disiplin, kemampuan berbahasa, daya pikir, daya 

cipta, emosi, kemampuan bermasyarakat, sosial, keterampilan, jesmani. Kesepuluh 

aspek perkembangan diatas dalam implementasinya dikelompokan menjadi 2 yaitu 

kelompok pengembangan dasar dan kelompok pengembangan kebiasaan. Salah 

satu  bidang pengembangan dalam pertumbuhan kemampuan dasar di taman 

kanak-kanak adalah keterampilan motorik.  

Penguasaan keterampilan motorik memerlukan upaya aktivitas sang anak 

dalam mengkoordinasikan beberapa komponen keterampilan seperti 

perkembangan sistem syaraf, sifat fisik tubuhnya, dan gerakannya. Menurut 

Hurlock (dalam Wahyudin 2012:32) bahwa secara umum perkembangan fisik 

anak usia TK mencakup empat aspek (1) sistem syaraf, yang sangat berkaitan erat 

dengan perkembangan kecerdasan dan emosi; (2) otot-otot yang memengaruhi 

perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik; (3) kelenjer endokrin yang 

menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru, seperti pada usia remaja 

yang berkembang perasaan senang untuk aktif dalam suatu kegiatan; (4) struktur 

fisik/ tubuh yang meliputi tinggi, berat dan proporsi tubuh. Menurut Anonim 

eorang anak usia 5-6 tahun dikatakan memiliki keterampilan motorik kasar jika 

anak telah mampu (1) Melakukan gerakan tubuh secara terkoordinasi untuk 

melatih kelenturan, keseimbangan, dan kelincahan, (2) Melakukan koordinasi 

gerakan mata-kaki-tangan-kepala dalam menirukan tarian atau senam, (3) 



Melakukan permainan fisik dengan aturan, (4) Terampil menggunakan tangan, (5) 

Melakukan kegiatan kebersihan diri. Namun pada kenyataannya belum semua 

anak mampu melakukan keterampilan tersebut, hal ini terlihat saat peneliti 

melakukan observasi di kelas B4 TK Negeri 1 Kota Jambi pada saat melakukan 

kegiatan pengenalan lapangan persekolahan (PLP) yang dilakukan selama dua 

bulan. Peneliti melakukan pengamatan selama proses kegiatan out door, pada saat 

kegiatan tersebut, masih ada anak-anak yang gerakannya mesih kaku, kurang 

mampu mengatur keseimbangan, kurang lentur, kurang cepat dan koordinasi 

kurang baik saat mengikuti kegiatan senam dan baris berbaris. Hal ini dilihat dari 

hasil observasi menggunakan rubrik penilaian keterampilan motorik kasar yang 

berisi 19 item pernyataan dan menunjukan hasil masih banyaknya keterampilan 

motorik kasar anak yang kurang berkembang, terdapat dari 15 orang anak, 2 

diantaranya mulai berkembang dan 3 orang di antaranya berkrmbang dengan baik, 

dapat dilihat 10 orang anak masih butuh stimulus mengembangkan keterampulan 

motorik kasarnya, dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel. 1.1. Pencapaian dan Presentase Keterampilan Motorik Kasar Anak 

Usia 5-6 tahun di TK Negeri Pembina 1 Kota Jambi. 

Kriteria Jumlah Anak Nama Anak Presentase 

Berkembang Sesuai 

Harapan (BSH) 

3 Orang AA, RSAF, MVA 20% 

Mulai Berkembang (MB) 2 Orang MDRC, NNS 13,33% 

Belum Berkembang (BB) 10 Orang AS, ADA, DUS, MZG, 

MBP, RA, SA, AAZ, 

SSK, K 

66,67% 

Jumlah 15 Orang 15 orang  

Sumber: Penilaian Perkembangan Anak Usia Dini 



 Dari hasil pengamatan diatas menunjukan bahwa 66,67% belum 

berkembang, 13,33% mulai berkembang dan 20% berkembang sesuai harapan, 

artinya dari 15 sampel yang di ambil sebanya 3 orang anak perkembangan 

motoriknya berkembang sesuai harapan, 2 orang anak perkembangan motoriknya 

mualai berkembang dan sebanyak 10 orang anak belum berkembang. 

Agar anak dapat memiliki keterampilan motorik kasar dengan baik, tentu 

sebaiknya guru memberilan stimulus dalam proses pembelajaran yang dilakakan 

oleh anak. Hal ini sesuai dengan teori belajar behavioristik yaitu proses 

pembelajaran lebih mementingkan stimulus (rangsangan) dan respon, artinya 

adanya perubahan berbentuk tingkah laku yang dapat di amati dan dapat di ukur. 

Sejalan dengan keterampilan motorik kasar anak yang dapat di ukur dengan 

memberikan stimulus dengan berbagai kegiatan, seperti yang dikemukakan oleh 

Sujiono (2013:188) yaitu dengan kegiatan berpantomim. 

Pantomim adalah kegiatan yang menampilkan gambaran suatu objek atau 

benda tanpa menggunakan kata-kata, tetapi menggunakan gerakan tubuh dan 

mimik wajah. Seperti yang diungkapkan oleh Intan (2015:30) mengatakan bahwa 

pantomim bagi anak usia dini merupakan apresiasi dari pertumbuhan ekspresi 

anak yang diungkapkan melalui mimik dan gerakan tubuh. Sehingga melalui 

kegitan berpantomim akan dapat menstimulus keterampilan motorik kasar anak. 

Dengan melakukan beberapa gerakan yang menyenangkan bagi anak, sehingga 

peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Pengaruh Kegiatan Pantomim 

Terhadap Keterampilan Motorik Kasar Anak Usia 5-6 Tahun kelompok B4 

TK Negeri Pembina 1 Kota Jambi”, dikarenakan kegiatan berpantomim ini 



merupakan kegiatan yang melibatkan gerakan tubuh sehingga dapat menstimulus 

keterampilan motorik kasar anak usia dini Kelompok B1 TK N Pembina 1 Kota 

Jambi. 

1.2.Batasan Masalah  

1.2.1. Kegiatan berpantomim meliputi: (a) pemanasan dan pelemasan, (b) 

imajinasi benda, (c) eksplorasi emosi dan perilaku, (d) bentuk dasar 

(pergerakan tubuh) 

1.2.2. Keterampilan motorik kasar anak yaitu kelenturan, keseimbangan, 

kelincahan, gerakan mata-kaki-tangan-kepala. 

1.2.3. Subjek penelitian anak kelompok B.4 Taman Kanak–Kanak Pembina 

I Kota Jambi  Tahun pelajaran 2019-2020 sebanyak 15 orang anak, 

yang terdiri dari 9 anak laki-laki dan 6 anak perempuan. 

1.3. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian dalam penelitian ini adalah: Apakah terdapat 

pengaruh kegiatan berpantomim terhadap keterampilan motorik kasar anak 

usia 5-6 tahun di Taman Kanak-kanak Negeri Pembina 1 Kota Jambi? 

1.4. Tujuan Penulisan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah: 

kegiatan berpantomim berpengaruh terhadap keterampilan motorik kasar anak 

usia 5-6 tahun di Taman Kanak-Kanak Pembina 1 Kota Jambi. 

  



 

1.5. Manfaat Penulisan 

1.5.1. Bagi Peneliti 

Manfaat penelitian ini bagi peneliti adalah untuk menambah 

pengetahuan dan pengalaman yang lebih mendalam tentang 

keterampilan motorik kasar dan kegiatan berpantomim. 

1.5.2. Bagi Anak 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini keterampilan motorik kasar 

anak dapat berkembang dengan baik sesuai dengan tahap-tahap 

perkembangan. 

1.5.3. Bagi Guru 

Manfaat bagi guru adalah untuk menambah pengetahuan mengenai 

keterampilan motorik kasar anak usia 5-6 tahun. 

1.5.4. Bagi Sekolah 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu sekolah 

dalam meningkatkan mutu pendidikan sekolah dan profesional serta 

kerja sekolah kearah yang lebih baik.  

1.6. Definisi Operasional   

Untuk menghindari terjadinya penafsiran yang berbeda terhadap istilah-

istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka istilah yang perlu didefinisikan 

adalah sebagai berikut:   

1.6.1. Keterampilan motorik kasar adalah keterampilan yang meliputi 

aktivitas otot besar seperti menggerakan lengan dan berjalan. 



1.6.2. Kegiatan berpantomim yang dimaksud dalam hal ini adalah suatu 

kegiatan gerakan tubuh yang di lakukan untuk menyampaikan sesuatu 

ke pada penonton dalam bentuk bahasa tubuh. 

 


