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Abstrak 

 
Perkembangan motorik khususnya motorik kasar dianggap penting guna 

mempersiapkan anak yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya, membuat fisik 

anak menjadi terlatih, dan meningkatkan kepercayaan diri pada anak. Oleh karena itu, perlu 

adanya strategi pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan tingkat perkembangan anak. 

Strategi merupakan segala usaha yang dilakukan oleh guru dalam proses pembelajaran 

disekolah demi mencapai tujuan tertentu. Sedangkan perkembangan motorik kasar adalah 

perkembangan gerakan anak yang meliputi penggunaan otot-otot besar dan sebagian atau 

seluruh anggota tubuh dalam melakukan gerakan.  

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mendeskripsikan strategi guru dalam 

mengembangkan motorik kasar anak di TK Kecamatan Telanaipura Kota Jambi. Secara 

khusus bertujuan untuk (1) Mendeskripsikan strategi guru dalam mengembangkan motorik 

kasar anak di TK Kecamatan Telanaipura Kota Jambi melalui aktivitas gerak, (2) 

Mendeskripsikan strategi guru dalam mengembangkan motorik kasar anak di TK Kecamatan 

Telanaipura Kota Jambi melalui prosedur pelaksanaan aktivitas gerak. 

Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif dengan pendekatan Kuantitatif. Teknik 

pengambilan sampel menggunakan total sampling. Teknik anaisis data menggunakan formula 

persentase. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diolah secara keseluruhan, dapat diketahui  

bahwa strategi guru dalam mengembangkan motorik kasar anak di TK Kecamatan 

Telanaipura Kota Jambi berada pada kualitas “Baik”, dengan hasil rata-rata bobot 72,49%. 

Dari hasil analisis data tersebut berdasarkan indikator, maka dapat diketahui bahwa strategi 

guru dalam mengembangkan motorik kasar anak yang berhubungan dengan aktivitas gerak 

berada pada kualitas “Baik” (70%), dan yang berhubungan dengan prosedur pelaksanaan 

aktivitas gerak berada pada kualitas “Baik” (74,6%). 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pihak sekolah dan 

guru, hendaknya membuat pembelajaran disekolah menjadi lebih menyenangkan bagi anak 

dan kualitas strategi guru meningkat menjadi lebih baik lagi. 
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PENDAHULUAN  
Kemajuan dan kesejahteraan suatu  

negara sangat bergantung pada kualitas 

sumberdaya manusianya. Lemahnya 

sumber daya manusia pada suatu  negara 

terletak pada kualitas Pendidikannya. 

Semakin baik kualitas pendidikan di suatu 

negara, maka negara tersebut akan 

semakin maju. Pendidikan yang paling 

baik adalah pendidikan yang dimulai sejak 

usia dini. 

Pendidikan anak usia dini memegang 

peranan penting dalam mempersiapkan 

sumber daya manusia yang berkualitas. 

Oleh karena itu pendidikan anak usia dini 

hendaknya dikelola secara maksimal, baik 

secara kualitas maupun kuantitas.  

Pendidikan anak usia dini merupakan 

pendidikan yang paling mendasar dan 

menempati kedudukan sebagai golden age 

(masa emas) dan sangat strategis dalam 

pengembangan sumber daya manusia 

(Direktorat PAUD, 2005).  

 



Usia dini merupakan masa dimana 

anak sangat aktif bergerak, kemampuan 

gerak (motorik) pada anak sangat 

berpengaruh pada fisik anak setelah 

dewasa. Peran kemampuan motorik 

khususnya motorik kasar pada anak salah 

satunya adalah membuat anak lebih 

mandiri dan percaya diri dalam melakukan 

segala hal. 

Susanto Ahmad (2011:33-34) 

Perkembangan fisik merupakan hal yang 

menjadi dasar bagi kemajuan 

perkembangan berikutnya. Ketika fisik 

berkembang dengan baik memungkinkan 

anak untuk dapat lebih mengembangkan 

keterampilan fisiknya dan eksplorasi 

lingkungannya dengan tanpa bantuan 

orang lain. 

Motorik kasar adalah perkembangan 

gerakan anak yang meliputi penggunaan 

otot-otot besar dan sebagian (non 

lokomotorik) atau keseluruhan 

(lokomotorik) anggota tubuh dalam 

melakukan gerakan seperti berlari, 

melompat, meloncat, melempar, dan lain-

lain (Hasnida, 2013). 

Perkembangan motorik khususnya 

motorik kasar dianggap penting guna 

mempersiapkan anak yang dapat 

menyesuaikan diri dengan lingkungannya, 

membuat fisik anak menjadi terlatih, dan 

meningkatkan kepercayaan diri pada anak. 

Perkembangan motorik kasar pada 

anak perlu adanya bantuan dari para 

pendidik di lembaga pendidikan usia dini 

yaitu dari sisi apa yang dibantu, bagaimana 

membantu yang tepat, bagaimana jenis 

latihan yang aman bagi anak sesuai dengan 

tahapan usia dan bagaimana kegiatan fisik 

motorik kasar yang menyenangkan bagi 

anak. 

Perkembangan motorik kasar pada 

anak tidak dapat terlepas dari peran serta 

guru selaku pendidik. Syarat untuk 

menjadi tenaga pendidik (Guru) PAUD di 

Indonesia telah diatur dalam Permendiknas 

No.16 tahun 2007 tentang standar 

kualifikasi akademik dan kompetensi guru. 

Dalam Permendiknas tersebut dijelaskan 

bahwa ”Untuk Menjadi tenaga pendidik 

PAUD seseorang harus memilliki 

kualifikasi akademik minimum Diploma 

empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam 

bidang pendidikan atau Psikologi yang 

diperoleh dari program studi yang 

terakreditasi”.  

Namun fenomena yang terjadi saat 

ini masih relatif banyak guru PAUD yang 

hanya memiliki latar belakang pendidikan 

SMA/sederajat, hal ini tentunya 

berpengaruh pada hasil pembelajaran yang 

dilaksanakan. Masalah latar belakang 

pendidikan seperti diatas setidaknya dapat 

dilihat pada TK yang ada di wilayah 

Kecamatan Telanaipura Kota Jambi. Dari 

10 TK yang ada, terdapat 108 personil 

guru dengan latar belakang pendidikan 

yang beragam. 

Selain faktor kualifikasi dan 

kompetensi guru, terdapat faktor lain yang 

menjadi permasalahan. Antara lain 

kurangnya personil guru di setiap TK yang 

memaksa guru untuk menerapkan teknik 

pembelajaran berkelompok yang lebih 

banyak menekankan pada perkembangan 

motorik halus. 

Hasil penelusuran awal penulis 

terhadap subjek penelitian ini, secara 

umum terdapat beberapa kendala yang 

dialami guru dalam proses pembelajaran. 

Guru masih belum optimal dalam 

menerapkan strategi pembelajaran dalam 

rangka mematangkan perkembangan 

motorik kasar anak. Anggapan tersebut 

dapat dilihat seperti guru hanya terfokus 

pada beberapa orang anak saja, guru 

menganggap anak yang satu berbeda 

dengan anak yang lain, dan ditemukannya 

anak yang enggan melakukan aktifitas 

gerak. 

Berdasarkan hal itu, penulis 

beranggapan perlu adanya strategi 

pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan 

permasalahan yang terjadi. Menurut Kemp 

(1995) strategi pembelajaran adalah suatu 

kegiatan pembelajaran yang harus 

dikerjakan guru dan anak didik agar tujuan 

pembelajaran dapat dicapai secara efektif 

dan efisien. Dalam pengertian lain 

Menurut Suyadi (2013) Strategi dalam  

konteks pendidikan dapat dimaknai 

sebagai perencanaan yang berisi 

serangkaian kegiatan yang didesain untuk  

mencapai tujuan pendidikan. 



Dari pengertian di atas dapat 

disimpulkan bahwa strategi pembelajaran 

merupakan suatu rencana tindakan 

(rangkaian kegiatan) dengan menggunakan 

metode dan pemanfaatan berbagai sumber 

daya/kekuatan dalam pembelajaran. Ini 

berarti bahwa di dalam penyusunan suatu 

strategi belajar digunakan untuk mencapai 

tujuan tertentu, artinya bahwa arah dari 

semua keputusan penyusunan strategi 

adalah pencapaian tujuan, sehingga 

penyusunan langkah-langkah 

pembelajaran, pemanfaatan berbagai 

fasilitas dan sumber belajar semuanya 

diarahkan dalam upaya pencapaian tujuan, 

agar kiranya proses pembelajaran dapat 

berjalan secara efektif dan efisien. 

Menyadari tentang pentingnya 

kemampuan motorik kasar bagi anak akan 

menjadi modal utama bagi anak dalam 

menjalani kehidupan baik secara individu 

maupun kehidupan bermasyarakat. 

Berdasarkan Latar Belakang di atas, 

peneliti sangat tertarik untuk melakukan 

penelitian terhadap strategi guru dalam 

mengembangkan motorik kasar anak 

dengan judul “Strategi Guru dalam 

mengembangkan Motorik Kasar Anak di 

TK Kecamatan Telanaipura Kota Jambi”. 

METODE 
 

Berdasarkan permasalahan yang 

akan diteliti, penelitian yang akan 

dilakukan menggunakan metode deskriptif 

dengan pendekatan Kuantitatif. Penelitian 

deskriptif merupakan penelitian yang 

dimaksudkan untuk mengumpulkan 

informasi mengenai status atau gejala yang 

ada, yaitu keadaan gejala menurut apa 

adanya pada saat penelitian dilakukan 

(Arikunto, 2013:234). 

Menurut sugiyono (2016:14) Metode 

penelitian kuantitatif dapat diartikan 

sebagai metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat positivisme, 

digunakan untuk meneliti pada populasi 

atau sampel tertentu, teknik pengambilan 

sampel pada umumnya dilakukan secara 

random, pengumpulan data menggunakan 

instrument penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif /statistic dengan tujuan untuk 

menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 

Populasi dan pada penelitian ini 

adalah guru di TK Kecamatan Telanaipura 

Kota Jambi  dengan jumlah sebanyak 108 

orang. Pengambilan sampel pada penelitian 

ini yaitu dengan Total Sampling yaitu 

teknik penentuan sampel dengan jumlah 

sampel = jumlah populasi. Adapun yang 

menjadi sampel penelitian ini yaitu guru 

TK Kecamatan Telanaipura Kota Jambi 

sebanyak 108 orang. Penelitian ini 

dilaksanakan di TK Kecamatan 

Telanaipura Kota Jambi. Waktu penelitian 

dilaksanakan Semester Ganjil Tahun 

Ajaran 2016/2017.  

Instrumen yang digunakan peneliti 

dalam penelitian ini adalah teknik 

kuesioner. Kuesioner atau yang dikenal 

sebagai angket merupakan salah satu 

teknik pengumpulan data dalam bentuk 

pengajuan pertanyaan tertulis melalui 

sebuah daftar pertanyaan yang sudah 

dipersiapkan sebelumnya, dan harus diisi 

oleh responden.  

Teknik analisis data yang digunakan 

apabila datanya telah tekumpul, lalu 

diklasifikasikan  menjadi dua kelompok 

data, yaitu data kuantitatif yang berbentuk 

angka-angka dan data kualitatif  yang 

dinyatakan dalam  kata-kata atau symbol. 

Dalam analisa data dilakukan langkah-

langkah sebagai berikut: 

1. Data yang diperoleh dari angket atau 

ceklis, dijumlahkan atau dikelompokkan 

sesuai dengan bentuk instrument yang 

digunakan. Jika pilihan jawaban dari 

angket berbentuk “Ya” dan “Tidak”, 

maka peneliti tinggal menjumlahkan 

saja berapa banyak jawaban “Ya” dan 

“Tidak” (Arikunto, 2014:285). Untuk 

pertnyataan positif, bila menjawab Ya = 

1 dan tidak = 0, sedangkan untuk 

pernyataan negatif, bila menjawab ya = 

0 dan tidak = 1.  

2. Mencari perhitungan presentase data 

yang diperoleh dari masing-masing 

jawaban. 

 

 

 

 



Formula Persentase:    

     

 

 

Keterangan: 

P    =   Persentase yang dihitung 

∑fx =   Jumlah frekuensi yang  diperoleh 

dari yang menjawab 

∑fn=...Jumlah frekuensi dari data 

keseluruhan 

3. Persentase data dengan formulasi 

kriteria penafsiran menurut Sutja.A dkk  
 

Tabel 3.4. Kriteria Penafsiran Taraf Kualitas 

Menurut Sutja.A dkk. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data yang telah diperoleh dari hasil 

penyebaran angket kepada 108 orang 

responden, dapat dihitung persentase 

frekuensi dari responden yang menjawab 

“Ya” dan responden yang menjawab 

“Tidak” terhadap 35 item pernyataan 

tentang Strategi Guru Dalam 

Mengembangkan Motorik Kasar Anak Di 

TK Kecamatan Telanaipura Kota Jambi 

yang tergambar pada tabel 4.1. 

 

 

 

 

Tabel 4.1. Deskripsi Data Strategi Guru Dalam 

Mengembangkan Motorik Kasar Anak 

Di TK Kecamatan Telanai Pura Kota 

Jambi. 

           Sumber : Olahan Data Primer 2017 

Dari deskripsi data tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa dari 35 item 

pernyataan yang diajukan kepada 108 

orang responden jumlah jawaban “Ya” 

adalah 1942, dan jawaban “Tidak” adalah 

1838. 

Berdasarkan hasil pengolahan data 

primer yang diperoleh dari penyebaran 

angket terhadap 108 orang responden, 

kemudian diolah dengan menggunakan 

teknik statistik, maka diperoleh hasil yang 

tersaji pada tabel 4.3 dimana terlihat bahwa 

rata-rata presentase frekuensi jawaban 

responden dari 35 item pernyataan motorik 

kasar anak di TK Kecamatan Telanaipura 

Kota Jambi berada pada kualitas “Baik” 

dengan peresentase 72,49%. Strategi guru 

dalam mengembangkan motorik kasar 

anak di TK Kecamatan Telanaipura Kota 

jambi untuk masing-masing indikator 

dapat diperhatikan pada tabel sebagai 

berikut: 

Aspek yang Dinilai 

 

Persentase Kualitas 

   89-100     Sangat baik 

   60-88     Baik 

   41-59     Sedang 

   Des-40     Kurang baik 

   <12     Tidak baik 

No 

Item 
+/- 

Jawaban 

No 

Item 
+/- 

Jawaban 

YA TDK 
Jumlah 

Sampel 
YA TDK 

Jumlah 

Sampel 

1 + 93 15 108 19 - 54 54 108 

2 + 50 58 108 20 - 39 69 108 

3 - 17 91 108 21 + 93 15 108 

4 + 93 15 108 22 + 82 26 108 

5 - 43 65 108 23 - 35 73 108 

6 + 82 26 108 24 + 85 23 108 

7 + 62 46 108 25 + 54 54 108 

8 - 46 62 108 26 - 31 77 108 

9 + 77 31 108 27 - 25 83 108 

10 + 79 29 108 28 + 79 29 108 

11 - 42 66 108 29 - 30 78 108 

12 - 36 72 108 30 + 89 19 108 

13 + 73 35 108 31 - 19 89 108 

14 + 68 40 108 32 + 95 13 108 

15 - 22 86 108 33 + 79 29 108 

16 - 18 90 108 34 - 12 96 108 

17 + 90 18 108 35 - 20 88 108 

18 - 30 78 108 Jumlah 1942 1838   

 
P =∑fxx 100% 

∑fn 
 



Tabel 4.5.  Rekapitulasi Hasil Strategi Guru  

Sumber : Olahan Data Primer 2017 

Berdasarkan hasil pengolahan data 

yang diperoleh dari hasil penyebaran 

angket kepada 108 responden, kemudian 

diolah dengan menggunakan teknik 

statistik maka terlihat bahwa rata-rata 

persentase frekuensi jawaban responden 

dari 16 item pernyataan strategi guru 

dalam mengembangkan motorik kasar 

anak dalam aktivitas gerak berada pada 

kualitas “Baik” dengan hasil persentase 

70%.  

Kemudian berdasarkan hasil 

pengolahan data yang diperoleh dari hasil 

penyebaran angket kepada 108 responden, 

kemudian diolah dengan menggunakan 

teknik statistik maka terlihat bahwa rata-

rata persentase frekuensi jawaban 

responden dari 19 item pernyataan strategi 

guru dalam mengembangkan motorik 

kasar anak dalam prosedur pelaksanaan 

aktivitas gerak berada pada kualitas “Baik” 

dengan hasil persentase 74,6%.  

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan tentang strategi guru dalam 

mengembangkan motorik kasar anak di 

TK Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

Secara umum, strategi guru dalam 

mengembangkan motorik kasar anak di 

TK Kecamatan Telanaipura Kota Jambi 

sudah berada pada kategori “Baik” dengan 

nilai persentase 66,3%. 

Secara Khusus sebagai berikut : 

1) Strategi guru dalam mengembangkan 

motorik kasar anak secara keseluruhan 

berada pada kategori “Baik” dengan 

nilai persentase 72,49%. 

2) Strategi guru dalam mengembangkan 

motorik kasar anak di TK Kecamatan 

Telanaipura Kota Jambi pada indikator 

aktivitas gerak berada pada kualitas 

“Baik” dengan nilai persentase 70%. 

3) Strategi guru dalam mengembangkan 

motorik kasar anak di TK Kecamatan 

Telanaipura Kota Jambi pada indikator 

prosedur pelaksanaan aktivitas gerak 

berada pada kualitas “Baik” dengan 

nilai persentase 74,6%. 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian serta 

kesimpulan diatas, maka saran pada akhir 

peneitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Guru hendaknya membuat aktivitas 

pengembangan motorik kasar pada anak 

menjadi lebih menarik, misalnya 

dengan variasi gerakan senam yang 

beragam ataupun dengan memakai 

musik pengiring yang sedang menjadi 

tren bagi anak-anak.  

2. Guru hendaknya mampu menerapkan 

prosedur dalam aktivitas gerak yang 

mendukung perkembangan motorik 

kasar anak, seperti pembuatan jadwal 

kegiatan yang sistematis sehingga 

kegiatan pengembangan motorik kasar 

berjalan secara maksimal. 

3. Guru hendaknya memiliki inovasi dan 

kreatifitas dalam mempersiapkan alat 

permainan yang mendukung dalam 

perkembangan motorik kasar anak 

seperti alat permainan edukatif dari 

bahan limbah yang dirancang secara 

khusus untuk meningkatkan daya kerja 

otot tubuh (motorik kasar). 
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