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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi hasil pengamatan dan penelitian bahwa kemampuan motorik kasar 

beberapa anak di kelompok B TK BPPI Cokroaminoto Pare masih kurang, karena keterbatasan tempat 

dan metode pembelajaran yang monoton di dalam kelas. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk 

meningkatkan ketrampilan motorik kasar anak dalam ketepatan, kecapatan, dan kelincahan dalam 

Permainan Halang Rintang. Permasalahan pada penelitian ini adalah: “Apakah kegiatan pembelajaran 

melalui permainan halang rintang pada anak kelompok B di TK BPPI Cokroaminoto Kecamatan Pare 

Kabupaten Kediri dapat meningkatkan kemampuan motorik kasar anak ?” Penelitian ini 

menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan subjek penelitian anak kelompok B di TK 

BPPI Cokroaminoto Pare Kecamatan Pare Kabupaten Kediri Tahun Pelajaran 2016-2017 yang 

berjumlah 20 anak terdiri dari 13 anak laki-laki dan 7 anak perempuan. Penelitian ini dilakukan selama 

3 siklus dengan prosedur umum meliputi 4 tahapan, (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) 

pengamatan/observasi, (4) refleksi. Instrumen penelitian menggunakan lembar observasi, lembar 

penilaian, dokumentasi sebagai foto kegiatan anak, serta teknik penilaian menggunakan unjuk kerja. 

Hasil penelitian ini antara lain, (1) pada siklus I persentase ketuntasan siswa sebesar 30%, (2) pada 

siklus II persentase ketuntasan mencapai 55%, (3) dan pada siklus III persentase ketuntasan meningkat 

menjadi 80%, (4) peningkatan persentase antara sebelum dan sesudah melakukan tindakan sebesar 

60%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang berbunyi “Tindakan pembelajaran 

melalui permainan halang rintang dapat diujikan kebenarannya untuk mengembangkan kemampuan 

motorik kasar anak Kelompok B di TK BPPI Cokroaminoto Pare Kecamatan Pare Kabupaten Kediri 

Tahun Ajaran 2016-2017” dapat diterima.  

 

Kata Kunci: Motorik Kasar, Permainan Halang Rintang 
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I. LATAR BELAKANG 

Pendidikan anak usia dini 

sebagaimana yang tercantum dalam 

Undang-Undang Sistem Pendidikan 

Nasional Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 14 

menyatakan 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. 

Menurut Sujiono (2009: 1.13) 

motorik kasar adalah kemampuan yang 

membutuhkan koordinasi sebagian 

besar bagian tubuh anak. Guru sebagai 

salah satu kunci keberhasilan 

pembelajaran di pendidikan anak usia 

dini sebaiknya selalu mengupayakan 

agar pembelajaran berlangsung sesuai 

kaidah-kaidah pembelajaran. 

Pembelajaran dapat berjalan dengan 

baik apabila guru mampu memainkan 

perannya sebagai agen pembaharu, 

motivator, inovator, dalam setiap waktu 

menjalankan tugasnya sebagai guru. Hal 

ini selaras menurut Sujiono dkk (2013: 

1.8) bahwa jika seorang anak sudah 

diberi kesempatan dan arahan serta 

bimbingan untuk mengembangkan 

kemampuan motorik kasar dan halusnya 

maka berarti secara fisik anak diarahkan 

untuk menjadi semakin sehat. 

Namun, kenyataan berbeda di 

lapangan berdasarkan pengamatan awal 

di TK BPPI Cokroaminoto Pare 

mengalami beberapa masalah berkaitan 

dengan pembelajaran motorik kasar 

pada anak. Hal ini disebabkan karena di 

TK BPPI Cokroaminoto Pare dalam 

melakukan pembelajaran fisik motorik 

hanya dilakukan dalam waktu yang 

tidak lama. Berdasarkan pengamatan 

awal sebelum dilakukannya penelitian 

menggunakan permainan halang rintang 

di TK BPPI Cokroaminoto Pare, dari 

seluruh anak didik kelompok B yang 

berjumlah 20 anak, menunjukkan 

bahwa kemampuan motorik kasar anak 

yang masih rendah. Hal ini dapat dilihat 

dari hasil jumlah kemampuan motorik 

kasar anak kelompok B terdapat 6 orang 

anak yang masih mendapat nilai bintang 

satu (  ), dan ada 10 anak yang masih 

mendapat nilai bintang dua ( ), 

sedangkan 3 anak yang mendapat nilai 

bintang tiga ( ), dan 1 anak yang 

mendapat nilai bintang empat        

( ), dalam mengikuti aktivitas 

fisik. Selain itu, di TK BPPI 

Cokroaminoto Pare memiliki sarana 

pembelajaran yang masih sangat 

terbatas dan kurang memperhatikan 

minat individu anak. Ada juga bebarapa 

guru yang mengajar belum berasal dari 

Simki-Pedagogia Vol. 01 No. 01 Tahun 2017 ISSN : AAAA-AAAA



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

SHEILA NUR AISYAH | 13.1.01.11.0204 
FKIP - PG-PAUD 

simki.unpkediri.ac.id    
|| 5|| 

 

kualifikasi pendidikan guru anak usia 

dini (PG PAUD) sehingga pada 

umumnya guru dalam mengajar belum 

begitu memperhatikan seluruh aspek 

perkembangan anak karena kurangnya 

pengetahuan yang dimiliki. Keadaan ini 

berdampak pada keterampilan motorik 

anak terbatas dan belum begitu 

terprogram, sehingga keterampilan 

motorik kasar anak berkembang hanya 

secara alami sesuai keadaan anak itu 

sendiri.  

Oleh karena itu, peneliti tertarik 

untuk mengadakan penelitian untuk 

meningkatkan kemampuan motorik 

kasar anak kelompok B di TK BPPI 

Cokroaminoto Pare menggunakan 

permainan halang rintang. Peneliti 

memilih permainan halang rintang, 

karena pada penelitian ini terdapat 

banyak indikator penilaian yang dapat 

dikembangakn melalui satu permainan 

saja. Menurut Saeful (2016: 28) 

Permainan Halang Rintang adalah 

kegiatan bermain yang dilakukan dari 

start hingga finish dengan banyak 

melewati rintangan yang berupa gerak 

lari atau berlari yang digunakan untuk 

menstimulasi gerak anak dalam 

melangkah, jalan, loncat, lompat, jinjit 

dan meningkakan kemampuan 

mengontrol gerakan tubuh dan 

koordinasi. Menurut Saeful (2016) 

permainan halang rintang dapat 

dijadikan sebagai salah satu alternatif 

dalam kegiatan pembelajaran di PAUD, 

terutama dalam meningkatkan dan 

mengembangkan motorik kasar anak 

usia dini. 

Susunan yang terdapat pada 

permainan halang rintang ini adalah dari 

garis start, anak berjalan di atas papan 

titian, menerobos tanah, meloncat pada 

tiga susunan holahoop, mengambil 

bendera, kemudian anak kembali untuk 

menuju garis finish. 

Berdasarkan beberapa 

permasalahan yang telah disampaikan di 

atas maka peneliti akan mengadakan 

penelitian tindakan kelas dengan judul 

“Meningkatkan Kemampuan Motorik 

Kasar Anak Kelompok B Melalui 

Permainan Halang Rintang di TK BPPI 

Cokroaminoto Kecamatan Pare 

Kabupaten Kediri”. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Pelaksanaan penelitian ini 

dilaksanakan di TK BPPI 

Cokroaminoto Pare Kecamatan Pare 

Kabupaten Kediri. Subjek dalam 

penelitian ini adalah anak kelompok B, 

yang berjumlah 20 anak, terdiri dari 13 

anak laki-laki dan 7 anak perempuan 

Penelitian ini menggunakan metode 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK).  

Penelitian ini menggunakan model yang 

dikemukakan oleh Kemmis dan Mc. 
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Taggart. Adapun desain penelitian yang 

dikemukakan oleh Kemmis dan Mc. 

Taggart (dalam Iskandar, 2016: 15) 

terdiri dari:  

a. Perencanaan 

b. Tindakan 

c. Observasi 

d. Refleksi. 

Teknik dan instrumen yang 

digunakan: 

a. Data tentang kemampuan anak 

dalam permainan halang rintang 

anak kelompok B di TK BPPI 

Cokroaminoto Pare dengan 

menggunakan teknik unjuk 

kerja. 

b. Data tentang pelaksanaan 

pembelajaran dikumpulkan 

dengan observasi, berupa 

observasi anak dan observasi 

guru. 

Berdasarkan hasil keseluruhan 

data yang terkumpul melalui observasi 

ini, masing-masing indikator diolah  

dan dianalisis bersama kolabolator dan 

observer, selanjutnya disajikan dalam 

bentuk tabel untuk memudahkan 

analisis dan refleksi. Dengan melihat 

perkembangan data dalam siklusnya, 

maka akan diketahui ada atau tidaknya 

perkembangan motorik kasar anak 

melalui permainan halang rintang antara 

pra tindakan, siklus I, II dan III. 

Langkah-langkah analisis data sebagai 

berikut:  

a. Menghitung distribusi problem 

tanda bintang sebagai hasil 

penilaian perkembangan anak 

dengan rumus yang 

dikemukakan oleh Sudjiono 

(2009: 4.5) sebagai berikut: 

  

 

Keterangan:  

P = Presentase anak yang 

mendapatkan bintang tertentu. 

 f = Jumlah anak yang 

mendapatkan bintang tertentu. 

N  = Jumlah anak keseluruhan. 

Data yang dianalisis meliputi 

hasil belajar anak sebelum dan 

sesudah melakukan tindakan 

dalam kegiatan permainan 

halang rintang dengan indikator 

yang ingin dicapai: Kecepatan 

dalam melewati rintangan, 

ketepatan dalam melewati 

rintangan, kelincahan dalam 

melewati rintangan. 

b. Membandingkan ketuntasan 

belajar anak (jumlah prosentase 

yang memperoleh bintang 3 dan 

bintang 4) antara waktu pra 

tindakan, tindakan siklus I, 

tindakan siklus II dan tindakan 

siklus III. 

P =   x 100% 
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Norma pengujian hipotesis 

tindakan adalah, jika ada 

peningkatan ketuntasan belajar 

dari waktu pra tindakan sampai 

dengan tindakan siklus III 

(ketuntasan mencapai sekurang-

kurangnya 75%), maka tindakan 

guru dinyatakan berhasil 

sehingga hipotesis tindakan 

diterima. 

Kriteria Penilaian: 

a. 1 : Jika anak belum tepat 

dalam melewati 

rintangan pada 

permainan halang rintang 

serta belum cepat dan 

lincah. 

b. 2 : Jika anak lincah, cepat, 

namun masih perlu 

bantuan guru dalam 

ketepatan saat melewati 

rintangan pada 

permainan halang 

rintang. 

c. 3:  Jika anak lincah dan cepat 

dalam melewati 

rintangan pada 

permainan halang rintang 

secara mandiri namun 

masih terdapat kesalahan 

dalam teknik melewati 

rintangan. 

d. 4:  Jika anak mampu secara 

mandiri tepat dalam 

melewati rintangan 

dalam permainan halang 

rintang, serta cepat dan 

lincah dan mampu 

membantu temannya 

yang kesulitan. 

 

III. HASIL DAN SIMPULAN 

Penelitian ini dilakukan dengan 

kegiatan pembelajaran mengembangkan 

kemampuan motorik kasar anak 

kelompok B di TK BPPI Cokroaminoto 

Kecamatan Pare Kabupaten Kediri Pada 

Tahun Ajaran 2016-2017. Pada 

permainan halang rintang ini,  

difokuskan dalam pengembangan 

kemampuan melakukan gerak dalam 

ketepatan, kecepatan, dan kelincahan 

dalam permainan halang rintang. 

Perkembangan kemampuan anak 

dalam ketepatan, kecepatan, dan 

kelincahan dalam permainan halang 

rintang seperti yang terlihat pada tabel 

4.10 bila dilihat dalam grafik maka akan 

terlihat seperti pada grafik 4.3 di bawah 

ini: 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Pra Tindakan Siklus I Siklus II Siklus III

Perkembangan Kemampuan Motorik Kasar Anak Melalui 
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Grafik 4.3. Peningkatan Persentase 

Kemampuan motorik kasar pada Pra 

Siklus, Siklus I, Siklus II, dan Siklus III. 

Berdasarkan grafik 4.3 dari 

pelaksanaan pra siklus, siklus I sampai 

dengan siklus III terdapat peningkatan 

tentang aktivitas motorik kasar anak. 

Pada pra siklus persentase ketuntasan 

kemampuan motorik kasar anak hanya 

sebesar 20% sehingga mendorong 

peneliti untuk mengadakan penelitian 

menggunakan permainan halang rintang 

dengan menggunakan tindakan siklus I 

yang menunjukkan persentase 

ketuntasan motorik kasar anak menjadi 

30% atau mengalami kenaikan sebesar 

10%. Dilanjutkan dengan siklus II 

menunjukkan persentase sebesar 55%, 

karena pada siklus II belum 

menunjukkan nilai minimal ketuntasan 

yaitu 75% maka peneliti melanjutkan 

dengan diadakannya siklus III dengan 

hasil persentase ketuntasan mencapai 

80%. Maka dapat disimpulkan bahwa 

persentase ketuntasan motorik kasar 

anak mengalami kenaikan dari sebelum 

diadakannya tindakan hingga 

diadakannya tindakan siklus III 

mengalami kenaikan sebesar 60% 

Anak sudah memahami 

bagaimana cara memainkan permainan 

halang rintang dan  merasa nyaman 

serta senang dalam melakukan 

permainan tersebut. 

Dari hasil pengamatan pada 

silkus I, II, III aktivitas anak dapat 

diketahui persentasenya sebagai berikut: 

Tabel 4.10 

Rekapitulasi  Persentase Peningkatan 

Kemampuan Motorik Kasar dalam 

Permainan Halang Rintang Kelompok 

B di TK BPPI Cokroaminoto 

Kecamatan Pare pada siklus I, II, III 

 
No. Hasil 

Penila

ian 

Pra 

Tinda

kan 

Tidak

an 

Siklus 

I 

Tinda

kan 

Siklus 

II 

Tinda

kan 

Siklus 

III 

1.  30% 30% 15% 5% 

2.  50% 40% 30% 15% 

3. 

 

15% 15% 35% 45% 

4.  

 

5% 15% 20% 35% 

Jumlah 100% 100% 100% 100% 

 

Terlihat pada tabel 4.10 pada pra 

tindakan terdapat lebih banyak anak 

yang mendapatkan nilai   yaitu 

sebesar 50%, pada siklus I juga terlihat 

lebih banyak anak yang mendapat nilai 

  yaitu 40%, sedangkan pada siklus 

II terlihat anak lebih banyak yang 

mendapatkan nilai   yaitu sebesar 

35%, sama halnya pada siklus III 

terdapat lebih banyak anak yang 

mendapat nilai   namun 

mengalami peningkatan pada jumlah 

persentasenya yaitu 45%. 

Dari hasil persentase ketuntasan 

pada pra tindakan, tindakan siklus I, 

tindakan siklus II dan tindakan siklus 

III, dapat diketahui ketercapaian 

tindakan penelitian berdasarkan 
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hipotesis nilai persentase ketuntasan 

belajar minimal anak didik yaitu sebesar 

75%, maka peneliti menyimpulkan pada 

tabel berikut: 

Tabel 4.11 

Perbandingan Persentase Ketuntasan 

Kemampuan Motorik Kasar Anak 

Pada Pra Tindakan, Siklus I, Siklus 

II dan Siklus III 

 
No. Hasil 

Penilaian 

Jumlah Keterangan 

1. Pra Tindakan 20% Belum 

Tercapai 

2. Siklus I 30% Belum 

Tercapai 

3. Siklus II 55% Mendekati 

4. Siklus III 80% Melampaui 

 

Berdasarkan tabel 4.11, hasil 

penilaian pada pra tindakan 

menunjukkan belum adanya 

ketercapaian jika disesuaikan dengan 

persentase ketuntasan minimal belajar 

yaitu sebesar 75%, seperti yang 

ditunjukkan dari hasil pra tindakan yaitu 

20%. Oleh karena itu, peneliti 

mengadakan penelitian untuk 

meningkatkan kemampuan motorik 

kasar anak dengan menggunakan 

permainan halang rintang dengan 

menggunakan siklus I, namun hasil 

penelitian masih belum tercapai yaitu 

sebesar 30%. Peneliti mengadakan 

penelitian dengan siklus berikutnya 

dengan hasil 55%, yaitu mendekati nilai 

ketuntasan belajar sebesar 75%. Peneliti 

mengadakan penelitian kembali pada 

siklus III, dengan hasil melampaui batas 

minimal ketuntasan belajar yaitu 

dengan hasil penelitian sebesar 80%. 

Berdasarkan hasil dari penelitian pada 

siklus III yang mampu melampaui 

ketuntasan belajar minimal 75% maka 

permainan halang rintang mampu 

meningkatkan kemampuan motorik 

kasar anak kelompok B di TK BPPI 

Cokroaminoto dengan persentase 80%, 

bahwa hipotesis diterima. 
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