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ABSTRAK 

 

MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN MOTORIK KASAR ANAK USIA DINI 

MELALUI SENI TARI BEDANA DI TAMAN KANAK-KANAK MELATI 

PUSPA TANJUNG SENANG BANDAR LAMPUNG 
 

 

Oleh: 

DINI MIRANTIKA 

 

Anak usia dini mengalami pertumbuhan dan perkembangan, terutama 

pertumbuhan jasmani yang sangat pesat. Kegiatan fisik dan pelepasan energi dalam 

jumlah besar merupakan karakteristik aktivitas anak pada masa ini. Oleh sebab itu 

anak memerlukan penyaluran aktifitas fisik. Gerakan tari bedana merupakan salah 

satu kegiatan yang dilakukan untuk memberdayakan kemampuan motorik kasar anak. 

Hasil observasi yang dilakukan di TK Melati Puspa Tanjung Senang Bandar 

Lampung menunjukan bahwa perkembangan peserta didik pada kegiatan berlari, 

mengayun dan berjingkat masih terdapat beberapa anak yang kesulitan melakukan 

nya. Dalam penelitian ini rumusan masalah yang penulis ajukan adalah 

“Bagaimanakah  Mengembangkan Kemampuan Motorik Kasar Anak melalui Seni 

Tari Bedana di TK Melati Puspa Tanjung Senang Bandar Lampung”?. Penelitian ini  

bertujuan untuk melihat bagaimanakah mengembangakan kemampuan motorik kasar 

anak khususnya dalam keterampilan berlari, mengayun dan berjingkat  di TK Melati 

Puspa Tanjung Senang B.Lampung.  
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk 

menggambarkan secara objektif keadaan di tempat penelitian dengan menggunakan 

rangkaian kata-kata atau kalimat, dengan subjek penelitian adalah anak kelas B1 yang 

berjumlah 16 anak. Alat pengumpulan data yang penulis gunakan adalah observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Metode observasi sebagai metode pokok, metode wawancara 

untuk mengetahui sejauh mana kegiatan tari bedana dapat mengembangkan kemampuan 

motorik kasar anak sedangkan metode dokumentasi sebagai penunjang dalam penelitian. 

Data analisis secara reduksi data, display data dan verifikasi/ penarikan kesimpulan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan motorik kasar anak dapat 

ditingkatkan dengan gerak tari bedana. Ternyata didapati bahwa kemampuan motorik kasar 

anak berkembang lebih optimal jika anak tidak hanya di melakukan senam saja melainkan 

harus diselingi dengan kegiatan menari. Setelah di lakukan kegiatan menari bedana serta 

dengan mengajarkan maka anak terlihat lebih antusias melakukan kegiatan fisik. 

  

 
Kata Kunci : Perkembangan Motorik Kasar, Tari Bedana 
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MOTTO 

         

Artinya:  

dan Barangsiapa yang berjihad, Maka Sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk 

dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya (tidak 

memerlukan sesuatu) dari semesta alam. (QS. Al Ankabut: 6)
1
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BAB I 

PENDAHULUAN   

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan pada masa usia dini merupakan pendidikan yang sangat penting 

untuk anak dalam menerima pertumbuhan dan perkembangannya. Pertumbuhan 

dan perkembangan merupakan proses alami yang terjadi dalam kehidupan 

manusia, dimulai sejak dalam kandungan sampai akhir hayat. Usia lahir sampai 

memasuki pendidikan dasar merupakan masa keemasan sekaligus masa kritis 

dalam tahapan kehidupan. Anak pada usia tersebut mempunyai potensi yang 

sangat besar untuk mengoptimalkan segala aspek perkembangannya, termasuk 

perkembangan fisik-motoriknya.  

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 melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk 

membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak 

memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
2
 

 

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa pada masa usia dini merupakan 

wahana pendidikan yang sangat baik dalam memberikan kerangka dasar yang 

dilakukan pendidik dan orangtua dalam proses perawatan, pengasuhan, 

pendidikan pada anak dengan melalui rangsangan yang dapat membantu tumbuh 

                                                           
2
 Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen (Jakarta: Sandro Jaya Jakarta, 2004), h. 24 



 

2 

kembangnya perkembangan anak baik rohani maupun jasmani untuk proses 

pendidikan selanjutnya.  

Pendidikan merupakan kebutuhan mutlak yang harus terpenuhi, karena 

pendidikan bagi kehidupan manusia untuk membekali dirinya agar ia 

berkembang secara maksimal. Sebagaimana Firman Allah SWT: 

 

           

Artinya:  

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar 

takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam 

Keadaan beragama Islam. (QS. Ali Imron: 102).
3
 

 

Samsudin menyatakan bahwa pada rentang usia anak mengalami masa 

keemasan (The Golden Age) yang merupakan masa di mana anak mulai 

peka/sensitif untuk menerima berbagai rangsangan. Masa peka pada masing-

masing anak berbeda, seiring dengan laju pertumbuhan dan perkembangan anak 

secara individual. Masa peka adalah masa terjadinya kematangan fungsi fisik dan 

psikis, anak telah siap merespon stimulus yang diberikan oleh lingkungan.
4
 

                                                           
3
Departemen RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya Mushaf  (Solo: Qomari Prima Publisher, 2007), 

h. 63 
4
Samsudin, Pembelajaran Motorik di Taman Kanak-Kanak (Jakarta: Litera,  2008),  h. 1 
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Anak usia dini sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan, 

terutama pertumbuhan jasmani yang sangat pesat. Kegiatan fisik dan pelepasan 

energi dalam jumlah besar merupakan karakteristik aktivitas anak pada masa ini. 

Oleh sebab itu anak memerlukan penyaluran aktifitas fisik, baik kegiatan fisik 

yang berkaitan dengan gerakan motorik kasar maupun gerakan motorik halus.  

Gallahue menyatakan bahwa untuk mengembangkan pola-pola gerak anak 

sebaiknya dilakukan melalui aktivitas-aktivitas seperti menari, permainan, 

olahraga dan senam dimana aktivitas-aktivitas tersebut termasuk ke dalam 

perkembangan jasmani.
5
 Anak TK harus disiapkan ke arah kebutuhan gerak 

dasar yang benar yang dapat mengarahkan kepada kebutuhan gerak dasar 

olahraga melalui pendidikan jasmani dengan pendekatan multireteral yang 

disesuaikan dengan tahap perkembangan dan kematangan.  

Anak usia dini tidak hanya melakukan berbagai kegiatan jasmani yang 

bersifat dasar, seperti bagaimana dapat berlari atau berjalan dengan baik, namun 

pada masa ini, tugas perkembangan jasmani ditekankan pada koordinasi gerakan 

tubuh, seperti berlari, melompat, bergantung, melempar dan menangkap, serta 

menjaga keseimbangan.  

Elizabeth menyatakan perkembangan fisik sangat penting dipelajari, karena 

secara langsung maupun secara tidak langsung akan mempengaruhi perilaku 

                                                           
5
Ibid, h. 13 
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anak sehari-hari.
6
 Secara langsung, perkembangan fisik anak akan menentukan 

keterampilan anak dalam bergerak. Secara tidak langsung, pertumbuhan dan 

perkembangan fisik akan mempengaruhi bagaimana anak itu memandang dirinya 

sendiri dan bagaimana dia memandang oranglain.  

Pada kegiatan fisik anak diajak melakukan kegiatan yang tercermin dalam 

kegiatan berlari, melompat, dan segala macam gerakan atau aktivitas.
7
 Dalam 

kegiatan ini anak memulai proses pendidikan dan kemudian mengembangkan 

minatnya dalam bidang lain. Anak yang telah lebih berkembang akan belajar 

menggunakan alat-alat dan objek-objek. 

Anak-anak memiliki banyak kesempatan mengembangkan berbagai kegiatan 

jasmani, seperti berlari dan melempar. Orangtua dan guru perlu memberikan 

kesempatam berbagai kegiatan yang aman bagi mereka, anak usia dini meskipun 

sudah mampu duduk diam untuk waktu yang singkat mendengarkan cerita, 

mereka tetap masih membutuhkan latihan gerakan sehingga anak-anak terlatih 

otot-ototnya.  

Dunia anak adalah bermain, sehingga dalam mendidik anak usia dini dapat 

dilakukan melalui kegiatan bermain. Bermain membawa harapan dan antisipasi 

tentang dunia yang memberikan kegembiraan, dan memungkinkan anak belajar 

                                                           
6
 Mansur, M.A, Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 

22 
7
 Soemiarti Patmonodewo, Pendidikan Anak Prasekolah (Jakarta: Rieneka Cipta, 2003), h. 9 
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mengendalikan diri sendiri untuk melakukan koordinasi otot kasar, seperti 

merayap, merangkak, berjalan, berlari, meloncat, menendang, dan melempar.
8
 

Hildebran mengemukakan dua macam keterampilan motorik yaitu 

keterampilan koordinasi otot halus dan keterampilan keterampilan koordinasi 

otot kasar.
9
 Oleh karena itu, pengembangan gerakan motorik kasar juga 

memerlukan koordinasi kelompok-kelompok otot-otot anak yang tertentu yang 

dapat membuat merekan dapat meloncat, memanjat, berlari, dan berdiri dengan 

satu kaki. 

Peningkatan kemampuan gerak terjadi sejalan dengan meningkatnya 

kemampuan koordinasi mata tangan dan kaki. Perkembangan gerak bisa terjadi 

dengan baik apabila anak memperoleh kesempatan cukup besar untuk melakukan 

aktivitas fisik dalam bentuk gerakan-gerakan yang melibatkan keseluruhan 

bagian anggota-anggota tubuh. 

Secara umum dalam rentan usia 4-6 tahun, anak memiliki kepekaan yang 

kuat dalam menerima rangsanganbaik dari dalam dirinya, mauun dari luar 

dirinya. Rasa ingin tahu nya sangat besar. Pada saat tersebut pikiran anak 

tercurah pada benda yang dinamis dan bergerak.
10

 

                                                           
8
Moeslichatoen R, Metode Pengajaran Di Taman Kanak-Kanak (Jakarta: Rineka Cipta, 

2004), h. 32 
9
 Kamtini, Bermain Melalui Gerak Dan Lagu Di Taman Kanak-Kanak (Jakarta: Departemen 

Pendidikan Nasional, 2005), h. 124 
10

 Kusumastuti, Eny, Pendidikan seni tari pada anak usia dini di taman kanak-kanak tadika 

puri cabang erlangga semarang sebagai proses alih budaya (Harmonia: Journal Of Arts Research 

And Education, 2004), h. 22 
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Aspek fisik motorik dalam penelitian ini adalah dalam mengembangkan 

gerak dasar anak. Gerak dasar sebagai fondasi awal untuk dipelajari dan 

diperkenalkan pada anak usia TK, gerak dasar tersebut antara lain, berlari, 

mengayun dan berjingkrat. Oleh karena itu, mengembangkan kemampuan gerak 

dasar sangat diperlukan anak agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara 

optimal.  

Idealnya pada usia 5-6 tahun, anak sudah mulai mampu meloncat dan berlari 

kencang serta meloncat-loncat dengan berirama. Selama usia sekolah anak akan 

mampu menkombinasikan kemampuan gerakan di atas dan bawah dengan lebih 

efektif. Keseimbangan, kekuatan, dan kelincahan antara anak satu dengan yang 

lainnya tentu berbeda-beda.  

Banyak anak  yang kurang seimbang dalam berjalan jinjit, belum lincah 

dalam mengubah arah saat berlari bolak-balik dan zig-zag, dan anak masih 

kurang kuat saat meloncat bergerak melewati rintangan. Ketiga unsur tersebut 

merupakan ciri khas seoranganak,  sehingga dapat  di bayangkan seandainya 

semua itu kurang berkembang dengan baik, tentunya akan berpengaruh pada 

keterampilan motorik kasarnya. Anak akan merasa kesulitan dalam mengerjakan 

tugas maupun kemampuan berolahraganya. Selain itu anak juga akan terganggu 

dalam melakukan kegiatan  yang  menuntut kemandirian seperti memakai sepatu 

sendiri, menulis, memakai baju, dan sebagainya. 



 

7 

Adapun peran guru yang sangat penting yang dapat membantu 

mengembangkan motorik kasar anak usia 5-6 tahun adalah melalui pemberian 

latihan kegiatan berjalan sesuai arah yang ditetapkan kemudian mampu 

menyeimbangkan mata, tangan dan kaki dalam melakukan kegiatan fisik karena 

pada usia tersebut mekanisme otot dan syaraf yang mengendalikan motorik anak 

sedang mengalami perkembangan.  

Guru mempunyai peran yang penting dalam pengembangan fisik motorik 

anak yang dapat dilakukan melalui bermain. Selama ini guru sudah berperan 

dalam pengembangan motorik kasar anak dengan cara melakukan senam irama 

yang dilakukan setiap hari jumat. Guru memperlakukan anak dengan sama tanpa 

membeda-bedakan antara anak yang satu dan yang lainnya dan guru menciptakan 

suasana yang menyenangkan, agar anak tidak merasa bosan pada saat melakukan 

kegiatan fisik. 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis di TK MELATI 

PUSPA Tanjung Senang Bandar Lampung, terlihat bahwa anak masih pasif 

dalam melakukan gerakan dasar seperti gerakan memutar, berjinjit, berdiri di atas 

satu kaki. Mereka terlihat bosan dengan gerakan senam yang sering sekali 

dilakukan. Kondisi tersebut mungkin disebabkan karena metode pembelajaran 

yang digunakan masih bersifat konvensional. Dalam kegiatan pembelajaran, 

kegiatan tari masih jarang digunakan, hanya digunakan saat perpisahan sekolah 

saja dan guru hanya memilih beberapa anak untuk melakukan kegiatan tari. 
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Kegiatan mengembangkan motorik kasarnya hanya menggunakan senam 

irama saja. Dalam pelaksanaannya lebih didominasi oleh guru, anak kurang 

mendapat bimbingan dan senam yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga 

anak sering kali malas jika diminta menirukan gerakan motorik kasar. 

Penggunaan tari sangat penting dalam perkembangan motorik kasar anak,  

Menurut  Murgiyanto, Hubungan gerak tari dan motorik kasar anak sangat 

berkaitan, karena gerak anak menimbulkan gerakan-gerakan yang bermakna 

untuk anak,oleh karena itu apabila anak bisa bergerak apa saja akan menciptakan 

motorik anak jadi semakin kreatif dan berkembang.
11

 

Kegiatan menari diperlukan gerakan-gerakan tubuh yang cekatan, lentur, 

tidak canggung-canggung, yakni apa yang dilakuakn sehingga anak bisa menari 

tanpa merasa takut-takut, anak usia dini belum dapat dituntut untuk melakukan 

gerakan-gerakan menari dengan sempurna. terutama dalam kegiatan menari 

tersebut anak menyukai gerakannya yang nantinya dapat dikembangkan sesuai 

dengan minat dan bakatnya.  

Gerakan tari yang digunakan untuk anak pada penelitian ini tidak terkait 

dengan gerakan tarian yang sudah jadi, dan tidak perlu terburu-buru 

mengharapkan anak segera pandai menari dengan baik. Mempersiapkan tari pada 

TK terlebih dahulu peneliti menyusun proses tarian secara bertahap. Peneliti juga 

mencari gerakan tari yang mudah dilakukan anak. Tari yang diciptakan peneliti 

                                                           
11

Rohmah, Alfi Manzilatur & Siluh Made Astini, Peran Kegiatan Tari untuk 

Mengembangkan Kemampuan Motorik Kasar Anak Kelompok B di TK Muslimat Mazraatul Ulum II 

Paciran Lamongan (Jurnal Mahasiswa Teknologi Pendidikan. 2013), h. 2 



 

9 

harus menarik bagi anak, sehingga dapat mendorong mereka untuk berkreasi dan 

mengembangkan daya imajinasi anak, seperti tari Kreasi Bedana. 

Tabel 1 

Indikator Pencapaian Perkembangan Motorik Kasar Anak Usia 5-6 Tahun 

No Aspek Tingkat 

PencapaianPerkembangan 
Indikator 

1 Motorik 

Kasar 

1. Melakukan gerakan 

tubuh secara 

terkoordinasi untuk 

melatih kelenturan, 

kesimbangan dan 

kelincahan.  

1. Berjalan maju pada garis lurus 

2. Berjalan mundur, berjalan 

kesamping pada garis lurus 

3. Berlari maju kedepan garis lurus 

2. Melakukan koordinasi 

gerakan kaki-tangan-

kepala dalam menirukan 

tarian atau senam.  

1. Mengekspresikan berbagai 

gerakan kepala, tangan, atau pun 

kaki sesuai dengan irama musik  

2. Gerakan bebas dengan irama 

musik 

3. Terampil menggunakan 

tangan kanan dan kiri.  

1. Mengayunkan tangan kekanan 

dan kekiri 

2. Berkoordinasi antara mata dan 

tangan 

Sumber :Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 137 Tahun 2014 

 

Berdasarkan indikator pencapaian perkembangan motorik kasar anak usia 

5-6 tahun maka fokus penelitian ini sebagai berikut: 

1. Berlari maju kedepan garis lurus 

2. Mengayunkan tangan ke kanan dan kekiri dengan langkah kaki 

3. Mengekspresikan gerakan tangan dan kaki sesuai dengan gerakan berjingkat 

yaitu memindahkan badan kedepan dengan satu kaki  
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Hasil prasurvei yang dilakukan di TK Melati Puspa Tanjung Senang 

Bandar Lampung, ternyata upaya guru dalam mengembangkan kemampuan 

motorik kasar anak masih kurang karena guru mempersepsikan bahwa 

motorik kasar akan berkembang dengan sendirinya tanpa adanya bimbingan.  

Oleh karena itu melalui penelitian ini, peneliti akan menggunakan gerakan 

seni tari dalam mengembangkan motorik kasar anak.  

 

Tabel 2 

Prasurvey Perkembangan Motorik Kasar Anak Usia 5-6 Tahun kelompok B1 Di 

Taman Kanak-Kanak Melati Puspa Tanjung Senang Bandar Lampung.  

Pada hari jum’at, 7 Oktober 2016. 

 

No. Nama 
Indikator Perkembangan 

Keterangan  
1 2 3 

1 Adzrie Rahendriya MB BB BB  BB 

2 Ailsa Sahlaa Ditira MB BB MB MB 

3 Aliffia Putri Salina BB BB MB BB 

4 Audia Novita Zahira MB MB BSH MB 

5 Annisa Fatiatus Syifa BB BB BB BB 

6 Annisa Ramadhani BSH BSH MB BSH 

7 Fadil Naufal Safero BSH BB MB MB 

8 Faiz Tamam Zunaid MB BB BB  BB 

9 Kaila Andini Zuaidah MB BB BB BB 

10 Kalista Olivia BSH BSH MB BSH 

11 Miranda Prisilya BB BB BB BB 

12 M. Bintang Hizibullah MB BB BB BB 

13 M. Razha Fadillah. S BB BB BB BB 

14 M. Ridho Febrian BB MB BB BB 

15 Nazwa Ari Keisha BSH MB MB MB 

16 Okan Desmanovan BSH BSH MB BSH 

Sumber : Observasi, Penulis di Taman Kanak-Kanak Melati Puspa Tanjung Senang 

Bandar Lampung. 
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Keterangan Indikator: 

1. Anak mampu berlari maju kedepan garis lurus 

2. Anak mampu mengayunkan lengan kedepan, kebelakang diiringi dengan 

langkah kaki kedepan 

3. Anak mampu memindahkan badan kedepan dengan satu kaki diiringi dengan 

tepuk tangan 

Keterangan Penilaian : 

BB  : Belum Berkembang 

MB : Mulai Berkembang 

BSH  : Berkembang Sesuai Harapan 

BSB : Berkembang Sangat Baik 

 

Pada tabel diatas perkembangan peserta didik pada kegiatan berlari, 

mengayun dan berjingkat masih terdapat beberapa anak yang kesulitan 

melakukan nya. Berikut Presentase kegiatan berlari ada 6 anak yang belum 

berkembang, 7 anak yang mulai berkembang dan 5 anak yang berkembang sesuai 

dengan harapan. Selanjutnya dalam kegiatan mengayun terdapat 12 anak yang 

belum berkembang, 3 anak yang mulai berkembang dan 3 anak yang 

berkembang sesuai dengan harapan.  

 Sedangkan kegiatan berjingkat terdapat 7 anak yang belum berkembang, 10 

anak mulai berkembang serta 1 anak yang berkembang sesuai dengan harapan. 

Seharusnya dalam tingkat pencapaian perkembangan fisik motorik anak usia 5-6 
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tahun sudah biasa melakukan gerakan-gerakan kaki-tangan-kepala dalam meniru 

tarian atau senam seperti berlari, mengayun dan berjingkat.  

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul.“Mengembangkan Kemampuan Motorik Kasar Melalui 

Seni Tari Bedana Anak Usia 5-6Tahun”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi berbagai masalah 

sebagai berikut: 

1. Proses pembelajaran masih bersifat konvensional 

2. Sebagian anak masih mengalami kesulitan dalam menggerakkan badan 

3. Sebagian anak masih mengalami kesulitan dalam melakukan gerakan 

mengayun, berlari, dan berjingkrat 

4. Sebagian anak masih belum mampu melakukan gerakan keseimbangan dan 

gerakan koordinasi 

 

C. Batasan Masalah  

Untuk menghindari pengembangan masalah yang terlalu luas, maka penelitian ini 

dibatasi permasalahannya yaitu pada Gerak berlari, mengayun dan berjingkat 

melalui tari bedana pada perkembangan anak usia dini, Penelitian ini 

dilaksanakan di TK Melati Puspa Tanjung Senang Bandar Lampung dan dibatasi 

pada anak TK kelas B1 usia 5-6 tahun. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

perumusan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut: “Bagaimanakah  

Mengembangkan Kemampuan Motorik Kasar Anak melalui Seni Tari Bedana di 

TK Melati Puspa Tanjung Senang Bandar Lampung?”. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk melihat bagaimanakah mengembangakan 

kemampuan motorik kasar anak khususnya dalam keterampilan berlari, 

mengayun dan berjingkat  di TK Melati Puspa Tanjung Senang B.Lampung. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan motorik 

kasar anak terutama pada gerak berlari, mengayun dan berjingkat melalui 

tari bedana pada guru TK, khususnya pembelajaran tari kreasi anak. 

Menambah pengetahuan tentang tari yang bisa digunakan untuk 

keterampilan motorik kasar terutama gerak dasar anak Taman Kanak-Kanak 

(TK). 

2. Secara Praktis 

Setelah diadakan penelitian di TK Melati Puspa TanjungSenang Bandar 
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Lampung diharapkan secara praktis dapat bermanfaat untuk : 

a. Guru : Memberikan inovasi baru agar guru mampu mengolah 

pembelajaran dengan menggunakan metode pengajaran yang 

mampu meningkatkan kelima aspek perkembangan anak secara 

holistik yang menarik perhatian anak 

b. Sekolah : Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang 

positif kepada penyelenggara lembaga pendidikan. 

c. Peneliti : Memberikan pengalaman dan wawasan pribadi dalam melakukan 

penelitian pendidikan, khususnya tentang penggunaan gerakan 

tari bedana terhadap peningkatan perkembangan motorik kasar 

anak usia 5-6 tahun di PAUD. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI  

 

A. Motorik Kasar Anak Usia Dini  

1. Pengertian Motorik Kasar  

Pertumbuhan dan perkembangan anak sering disebut sebagai masa 

keemasan karena pada masa itu keadaan fisik maupun segala kemampuan 

anak sedang berkembang cepat. Perkembangan motorik merupakan proses 

memperoleh keterampilan dan pola gerakan yang dapat dilakukan anak, 

keterampilan motorik diperlukan untuk mengendalikan tubuh.  

Mengembangkan keterampilan motorik diperlukan keterampilan 

mengingat dan mengalami. Anak mengingat gerakan motorik yang telah 

dilakukan agar dapat melakukan perbaikan dan penghalusan gerak. 

Pengalaman yang diperoleh anak dan keterampilan sangat penting bagi anak 

dalam memperoleh motorik tertentu. Mengembangkan keterampilan motorik 

anak memerlukan latihan-latihan agar dapat mengembangkan keterampilan 

motorik tersebut. 

Berdasarkan pernyataan diatas anarino, cowell & Hazelton membagi 

keterampilan motorik dalam tiga penggolongan yaitu: Keterampilan 

lokomotorik, non lokomotorik, manipulatif. Keterampilan lokomotorik terdiri 
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atas berjalan, berlari, melompat, meloncat, merayap, meluncur, bergulung-

gulung, berhenti, mulai berjalan, menjatuhkan diri, mengelak.
12

  

Kemampuan gerak seorang anak pada dasarnya berkembang sejalan 

dengan kematangan syaraf dan otot anak, sehingga setiap gerakan sederhana 

apapun dapat menghasilkan interaksi yang kompleks dari berbagai bagian dan 

system dalam tubuh yang dikontrol oleh otak proses tumbuh kembang. 

Kemampuan motorik anak berhubungan dengan proses tumbuh 

kembang kemampuan gerak anak. Perkembangan kemampuan motorik anak 

akan dapat terlihat secara jelas melalui gerakan dan permainan yang dapat 

mereka lakukan. Peningkatan keterampilan fisik anak juga berhubungan erat 

dengan kegiatan bermain yang merupakan aktivitas utama anak usia dini. 

Menurut Santrock keterampilan motorik kasar adalah keterampilan 

motorik yang melibatkan aktivitas otot yang besar, salah satu contoh yaitu 

berjalan. Motorik kasar adalah kemampuan gerak tubuh yang menggunakan 

otot-otot besar, sebagian besar atau seluruh anggota tubuh motorik kasar di 

perlukan agar anak dapat duduk, menendang, berlari, naik turun tangga,dan 

sebagainya.
13

 

Motorik kasar adalah bagian dari aktivitas motorik yang mencakup 

keterampilan otot-otot besar, gerakan ini lebih menuntut kekuatan fisik dan 

keseimbangan, gerakan motorik kasar melibatkan aktivitas otot tangan, kaki, 

                                                           
12

Samsudin, Pembelajaran Motorik di Taman Kanak-Kanak (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 

15 
13

Santrock, John w, Perkembangan Anak (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 207  
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dan seluruh tubuh anak, gerakan ini mengandalkan kematangan dalam 

koordinasi, berbagai gerakan motorik kasar yang dicapai anak sangat beguna 

bagi kehidupannya kelak,seperti,merangkak, berjalan, berlari, melompat 

melempar dan menagkap bola.
14

 

Terdapat beberapa istilah dalam perkembangan motorik, yaitu yang 

disebut dengan gerak dan motorik. Motorik adalah terjemahan dari kata 

“motor” yang menurut Gallahue adalah suatu dasar biologi atau mekanika 

yang menyebabkan terjadinya suatu gerak. Dengan kata lain, gerak 

(movement) adalah kulminasi dari suatu tindakan yang didasari oleh proses 

motorik.
15

  

Menurut Zukifli menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan motorik 

adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan gerakan-gerakan tubuh 

yang didalamnya terdapat tiga unsur yang menentukannya yaitu otot, syaraf 

dan otak.
16

 Ketiga unsur yang satu saling berkaitan, salaing menunjang, saling 

melengkapi dengan unsur lainnya untuk mencapai kondisi motorik yang lebih 

baik.  

Pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan 

motorik kasar adalah Keterampilan yang menggunakan otot kasar yang 

dikendalikan oleh tubuh. Perkembangan motorik akan terlihat secara jelas 

                                                           
14

Kusumastuti, Eny, Pendidikan seni tari pada anak usia dini di taman kanak-kanak tadika puri 

cabang erlangga semarang sebagai proses alih budaya (Harmonia: Journal Of Arts Research And 

Education, 2004), h. 9 
15

 Samsudin, Op.cit., h. 10 
16

 Ibid, h. 11 
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melalui berbagai gerakan dan permainan ataupun kegiatan yang dapat mereka 

lakukan. Jadi, jika anak banyak bergerak maka akan semakin banyak manfaat 

yang dapat diperoleh anak ketika ia makin keterampilan menguasai gerakan 

motoriknya. 

2. Perkembangan Motorik Kasar Anak 

Perkembangan motorik kasar mencakup keseluruhan otot tubuh dan 

kemampuan menggerakkan berbagai bagian tubuh atas perintah, mengontrol 

gerakan tubuh dalam hubungannya dengan berbagai faktor yang berasal dari 

luar dan dari dalam seperti gaya berat dan lateralitas.
17

 Perkembangan motorik 

kasar mencakup aktivitas berjalan, aktivitas balok keseimbangan, dan 

aktivitas motorik kasar lainnya.  

Motorik kasar anak dapat digerakkan melalui perkembangan 

pengendalian gerakan jasmaniah melalui kegiatan otot yang terkoordinasi 

perkembangan refleksi dan kegiatan masa yang ada pada waktu lahir. Anak 

dapat mengendalikan gerakan yang kasar yang melibatkan bagian badan yang 

luas yang digunakan dalam berjalan, berlari, melompat. Setelah berumur 5 

tahun, terjadi perkembangan yang berasal dari pengendalian koordinasi yang 

lebih baik.
18
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Mulyono Abdurrahman, Anak Berkesulitan Belajar (Jakarta:Rineka Cipta, 2012), h. 121 
18

Ainur Rohmatul Hafida, Peran Pembelajaran Tari Melalui Rangsang Auditif dalam 

Mengembangkan Keterampilan Fisik Motorik Kasar Anak Kelompok A di TK Laboratorium PG- 

PAUD FIB UNESA Surabaya (S1 PG-PAUD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri 

Surabaya), h. 3-4 
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Hal ini menunjukkan bahwa motorik kasar biasanya memerlukan 

koordinasi kelompok otot yang membuat mereka dapat meloncat,memanjat, 

berlari, menaiki sepeda roda tiga, serta berdiri dengan satukaki. Gerakan 

motorik kasar melibatkan aktivitas otot tangan, kakidan seluruh tubuh anak. 

Berbagai gerakan motorik kasar yang dicapai anak tentu sangat berguna bagi 

kehidupan anak. 

Mengembangkan kemampuan motorik sangat diperlukan anak agar 

mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Selama anak berada 

dalam lingkungan pendidikan prasekolah, anak akan terus melakukan 

integrasi terhadap pola-pola tersebut sehingga menjadi semakin kompleks, 

kemudian anak-anak akan mulai mengembangkan keterampilan baru lagi 

seiring dengan pertumbuhan badan dan kekuatan fisiknya. 

Menurut Laura E. Berk perkembangan motorik anak adalah (You wiil 

see that an explosion of new skills occurs in early chealhood, each of which 

build on the simpler movement pattern of toddlerhood). Anda akan melihat 

adanya keterampilan motorik baru yang muncul pada anak-anak yang masing-

masing membentuk pola kehidupannya.
19

 

Perkembangan fisik bagi anak-anak melibatkan perkembangan 

koordinasi motorik yang dikendalikan otot-otot kecil atau 

halus.Perkembangan fisik seorang anak bergantung pada kondisi lingkungan. 
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 Suyadi, Psikologi Belajar PAUD (Pedagogia: Litera, 2010), h. 67 
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Ketika anak-anak bermain, akan muncul adanya keterampilan motorik baru 

yang masing-masing membentuk pola kehidupannya. 

Penelitian ini menggunakan kegiatan menari untuk mengembangkan 

kemampuan gerak dasar anak usia dini, maka dalam kegiatan untuk 

menunjang keberhasilan dalam menyerap motorik juga bersifat bermain-main, 

belum dapat berlatih secara serius seperti orang dewasa. 

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 anak.
20

 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa 

perkembangan motorik kasar adalah perkembangan yang mencakup 

keterampilan dalam menggunakan seluruh tubuh atau sebagian tubuh yang 

membutuhkan koordinasi bagian tubuh anak seperti tangan dan aktivitas kaki.  

Pada saat melakukan suatu kegiatan agar dapat berkembang secara optimal 

misalnya pada kegiatan menari melalui motorik kasar juga akan menentukan 

kehidupan selanjutnya. 
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Rendrawati Parman, Rapi & Djuko, Irvin, Peran Guru dalam Mengembangkan Motorik 

Kasar Anak (Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini.Universitas Negeri Gorontalo, 2014), h. 4 
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3. Unsur-unsur yang akan dikembangkan 

Gerak dasar adalah merupakan dasar untuk macam-macam keterampilan 

dan merupakan gerak alami yang dapat dilihat, didengar, dan dirasakan secara 

sadar dan akan menunjukkan keterampilan bertahap.
21

 menyatakan bahwa:. 

Gerak dasar dibedakan menjadi tiga jenis gerak yaitu: 

1. Gerak dasar lokomotor 

Gerak dasar lokomotor adalah gerak tubuh berpindah tempat dari tempat 

satu ketempat yang lain. Gerak dasar ini meliputi: lari, jalan, loncat, dan 

jengket. Gerak kombinasi meliputi: meluncur, menggeser ke kanan atau 

kekiri. 

 

2. Gerak dasar non lokomotor 

Gerak dasar non lokomotor adalah gerak tubuh tetap ditempat. Gerakan 

dasar ini meliputi: mengulur, menekuk, mengayun, bergoyang, 

berkelok, berputar, meliuk, mendorong, mengangkat, dan mendarat. 

3. Gerak dasar manipulatif 

Gerak dasar manipulatif adalah gerak anggota tubuh memainkan suatu 

alat atau benda. Gerakan dasar ini meliputi: mendorong, memukul, 

memantul, melempar, menendang, mengguling, menerima, menangkap, 

dan menghentikan. 

 

Keterampilan motorik kasar sangat pesat pada tahapan anak prasekolah. 

Keterampilan mototik kasar adalah koordinasi sebagian otot tubuh misalnya 

melompat, main jungkat jungkit, dan berlari.22  

Dari berbagai unsur-unsur  yang ada pada motorik kasar, unsur yang 

dikembangkan dalam motorik kasar anak adalah gerak dasar yang meliputi 

berlari, mengayun dan berjingkat yang dirasa masih kurang 
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Samsudin, Pembelajaran Motorik di Taman Kanak-Kanak (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 
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Pravista Indah, Sari, Upaya Meningkatkan Kemampuan Motorik Kasar anak melalui lompat 

tali pada kelompok A Di TK Aba Ngabean I Tempel Sleman (Diss. PG PAUD, 2015), h. 1 
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perkembangannya pada anak di TK Melati Puspa Tanjung Senang Bandar 

Lampung yaitu: 

a. Berlari 

Gerakan berlari merupakan perkembangan dari gerakan dasar yaitu 

gerakan berjalan, gerakan dasar anggota tubuh berlari hampir sama dengan 

gerakan berjalan, namun langkah irama lari lebih cepat. Untuk melakukan 

gerakan berlari diperlukan peningkatan kekuatan kaki dan koordinasi yang 

lebih baik antara otot-otot penggerak dengan otot yang berlawanan pada 

saat kaki melangkah
23

  

Endang Rini Sukamti menjelaskan tentang karakteristik bentuk 

gerakan berlari yang mula-mula bisa dilakukan oleh anak-anak adalah 

sebagai berikut: (a) gerakan langkah masih terbatas rentangannya, dan (b) 

ayunan lengan terbatas siku dan arahnya tidak sepenuhnya ke depan dan ke 

belakang melainkan cenderung ke arah samping.
24

 

Perkembangan lari akan memengaruhi perkembangan lompat dan 

lempar serta kemampuan konsentrasi anak kelak, Pada tugas 

perkembangan ini, dibutuhkan keseimbangan tubuh, kecepatan gerakan 

kaki, ketepatan 4 pola kaki-(heel strike/bertumpu pada tumit, toe 

off/telapak kaki mengangkat kemudian kaki bertumpu pada ujung-ujung 
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jari kaki, swing/kaki berayun dan landing/setelah mengayun kaki menapak 

pada alas)dan motor planning (perencanaan gerak).
25

 

Fokus penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sikap berlari, 

anak agar anak mampu berlari kedepan sesuai dengan garis lurus. 

b. Mengayun 

Ayun merupakan kata dasar dari mengayun yang memiliki arti yaitu gerak 

ke depan dan ke belakang (atau ke kiri dan ke kanan) secara teratur, 

goyang. Sedangkan yang dimaksud dengan mengayun adalah berayun, 

bergoyang, dan berbuai-buai.
26

 

Pada gerakan mengayun yang menjadi kriteria observasi penelitian 

meliputi: kelenturan, keluwesan dan keseimbangan tubuh. Dalam 

penelitian ini terfokus pada anak mengayunkan lengan dengan langkah 

kaki kesamping kanan, kiri, kedepan dan kebelakang dengan baik. 

c. Berjingkat  

Berjingkat adalah aktivitas memindahkan tubuh dari satu tempat ke 

tempat yang lain dengan menggunakan satu kaki, menumpu dan mendarat 

menggunakan satu kaki, sedangkan satu kaki yang lain ditekuk pada bagian 

lutut sehingga tidak menyentuh tanah. 
27
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Gerakan berjingkat lebih sukar dibandingkan dengan gerakan 

meloncat. Gerakan berjingkat pada umumnya mulai bisa dilakukan pada 

usia kurang lebih 4 tahun. Namun, gerakannya masih belum baik. 

Kekuatan kaki dan koordinasi tubuh masih belum memadai untuk bisa 

melakukannya dengan baik. 

Pada gerakan berjingkat yang menjadi criteria observasi penelitian 

meliputi: koordinasi tubuh dan tumpuan kaki/daya tahan. Dalam penelitian 

ini, fokus kegiatan berjingkat pada tari bedana yaitu memindahkan tubuh 

dengan satu kaki diiringi dengan bertepuk tangan kedepan.   

 

B. Tari untuk Anak Usia Dini  

1. Pengertian Tari  

Tari adalah suatu ekspresi manusia yang paling dasar dan paling tua. 

Melalui tubuh, manusia memikirkan dan merasakan ketegangan-ketegangan 

dan ritme – ritme alam sekitarnya, dan selanjutnya menggunakan tubuh 

sebagai instrumennya, ia mengekspresikan respon-respon perasaannya kepada 

alam sekitar.
28

 

Tari disebut juga gerakan yang ritmis, gerak yang bersifat non-

representative, yaitu gerak yang tidak menggambarkan apapun kecuali 

semata-mata hanya mengandalkan kemampuan dari tubuh dalam 
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menerjemahkan pola ruang dan waktunya yang khas. Gerakan lazim yang 

disebut dengan gerak murni (pure movement).
29

 

Perkembangan motorik kasar anak usia dini berperan penting terhadap 

kehidupan selanjutnya, melalui pendidikan seni tari anak diajak untuk 

bergerak aktif sesuai dengan karakteristik anak usia dini yang merupakan 

individu yang aktif dan terus bergerak. Anak usia dini telah memiliki sifat 

kagum dan suka melihat sesuatu yang indah, baik yang berhubungan dengan 

gambar maupun dengan gerakan tarian.  

Berikut ini merupakan pendapat ahli tentang pengertian tari, yaitu: 

1. Tari menurut John Martin 

Tari adalah pengalaman fisik yang paling elementer dari kehidupan 

manusia. Artinya selama manusia hidup, manusia itu selalu bergerak. 

Landasan dari elemen dasar tari tersebut adalah gerak. gerak yang 

ditetapkan dalam pembelajaran harus disesuaikan dengan bentuk yang 

diungkapkan manusia agar dapat dinikmati dengan rasa.
30

 

2. Tari menurut Sussanne K Langer  

Tari adalah gerak ekspresi manusia yang indah.Gerakan dapat dinikmati 

melalui rasa ke dalam penghayatan ritme tertentu.
31
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3. Tari menurut Soedarsono  

Seorang kritikus seni yang mendefinisikan tari sebagai ekspresi jiwa 

manusia melalui gerakan-gerakan ritmis yang indah.
32

 

4. Tari menurut M. Jazuli  

Dalam bukunya “Telaah Teoritis Seni Tari” menyatakan bahwa tari 

sebagai alat ekspresi tari mempu menciptakan untaian gerak yang dapat 

membuat penikmatnya peka terhadap sesuatu yang ada dan yang terjadi di 

sekitarnya.
33

 

Berdasarkan penjelasan ahli di atas dapat disimpulkan bahwa tari adalah 

gerakan yang terkait langsung dengan gerak tubuh. Tubuh merupakan alatnya 

dan gerak tubuh merupakan medianya. Secara global bagian-bagian tubuh 

manusia yang dapat digerakkan itu antara lain gerakan kepala, badan, tangan 

dan kaki. Tari untuk anak usia dini merupakan suatu ekspresi yang 

diungkapkan melalui media gerak dengan iringan lagu yang gembira yang 

sesuai untuk anak usia dini. 

 

2. Unsur Utama dan Karakteristik Gerak Tari Anak  

Seni tari bukan semata-mata pada kegiatan proses kreatif, akan tetapi 

tari anak-anak lebih menekankan pada proses bermain karena bermain 

menumbuhkan berbagai potensi yang dimiliki oleh anak-anak. Sehingga anak 
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tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual saja, tetapi juga memiliki 

sejumlah kecerdasan yang dapat dikembangkan, seperti kecerdasan 

emosional. 

Hal ini dapat diartikan juga bahwa kontrol emosional dalam diri anak-

anak secara berangsur-angsur mendapat pembinaan. Saat melakukan kegiatan 

menari salah satu unsur utama  dalam tari adalah gerak. Hal ini dapat 

dikemukakan oleh Kamtini  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. 

 

Menurut Kamtini Gerak didalam tari bukanlah gerak yang realistis, melainkan 

gerak yang telah diberi bentuk. Sifat dan bentuk gerak ditentukan oleh 

motivasi tertentu yang menyebabkan dorongan untuk bergerak.Menurut 

aktivitasnya, gerak dapat digolongkan menjadi dua, yaitu gerak setempat dan 

gerak berpindah tempat. 

a. Gerak setempat (on place) adalah gerak yang dilakukan tanpa berpindah 

tempat, dengan cara tidak mempergunakan kaki sebagai penyangga ( 

duduk, telentang, tiduran, telungkup) dan mempergunakan kaki sebagai 

penyanggah (berdiri)  

b. Gerak berpindah tempat (moving place) terdiri dari gerak bergeser, 

melangkah, meluncur dan meloncat.
34

 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa unsur utama tari 

adalah gerak yang melibatkan unsur anggota badan. Bagian-bagian tersebut 

antara lain jari, tangan, dada, perut, mata dan mulut. 
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Sebuah tari adalah Keindahan, dimana keindahan ini ditunjukkan melalui 

kecocokan serta kesesuaian antara sejumlah gerak dengan rangkaian gerak. 

Menurut Yenni Patriani Yakub, keindahan gerak tari terdiri dari: 

1. Wiraga yakni kesesuaian dan keselarasan antara jenis tarian dengan 

umur dan fisik penarinya, misalnya “tari kelinci” lebih cocok 

dimainkan oleh anak-anak, “tari giringring” cocok dimainkan oleh 

remaja, “tari karonsih” sangat indah bila dimainkan oleh sepasang 

muda-mudi yang berperawakan langsing. 

 

2. Wirama yakni kesesuaian dan keselarasan antara irama lagu atau 

musik pengiring dengan gerak tari. Tarian yang bersifat atraktif dan 

dinamis sangat cocok diiringi dengan lagu yang bernuansa gembira 

dengan tempo yang cepat. Sebaliknya, tarian yang bernuansa 

romantis atau melankolis lebih cocok diiringi dengan lagu yang 

syahdu dan musik bertempo lambat. 

 

3. Wirasa yakni penghayatan yang dilakukan oleh penari terhadap 

materi dan jenis tarian. Menari bukan sekedar menggerakkan 

anggota tubuh, melainkan mengekspresikan nilai seni atau 

keindahan melalui bahasa gerak bahasa tubuh, dan ekspresi wajah. 

 

4. Wicitra yakni bagaimana keseluruhan gambaran yang dapat 

diperhatikan sebagai sebuah keutuhan karya seni. Unsur keempat 

ini dibangun dengan padu padan dari tata rias, kostum, tata lampu, 

atau tata panggung.
35

 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keindahan tari 

adalah wiraga, wirama, wirasa dan wicitra.Unsur keindahan tari memerlukan 

tenaga untuk mengendalikan gerakan dan memerlukan pengaturan tempo yang 

erat sekali hubungannya dengan irama, serta rasa dalam suatu tarian. 

Karakteristik gerak pada anak TK umumnya mereka dapat melakukan 

dengan berbagai kegiatan-kegiatan pergerakan menirukan Apabila seorang 
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guru dapat menunjukkan kepada anak didik suatu action yang dapat diamati 

(observable), maka anak akan mulai membuat tiruan action tersebut sampai 

pada tingkat otot-ototnya dan dituntut oleh dorongan kata hati untuk 

menirukannya.
36

 

Pada umumnya anak-anak selalu menyenangi apa yang pernah dia 

lihat. Dari apa yang dilihatnya secara tidak disadari atau disadari dengan 

spontan. Anak akan menirukan gerak-gerak yang sesuai dengan apa yang 

pernah dilihatnya. Bentuk gerak yang sesuai dengan karakteristik tari anak-

anak, pada umumnya gerak-gerak yang dilakukannya tidaklah terlalu sulit dan 

sangat sederhana sekali. 

Mengingat pada dasarnya imajinasi anak TK tinggi dan mempunyai 

daya kreativitas yang tinggi pula. Bentuk-bentuk gerak yang biasa dilakukan 

adalah bentuk gerak-gerak yang lincah, cepat dan seakan menggambarkan 

kegembiraannya.Karakteristik gerak tari anak dapat dilihat dari 

perkembangannya, menurut Kamtini: 

Perkembangan anak umumnya dapat melakukan kegiatan bergerak 

sebagai berikut: 

a. Menirukan. Anak-anak dalam bermain senang menirukan sesuatu yang 

dilihatnya. 

b. Manipulasi. Dalam hal ini anak-anak secara spontan menampilkan 

gerak-gerak dari obyek yang diamatinya. Tetapi dari pengamatan obyek 

tersebut anak menampilkan gerak yang disukainya. 

 

Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa karakteristik gerak fisik 

anak adalah: 
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b. Bersifat sederhana 

c. Biasanya bersifat maknawi dan bertema, artinya tiap gerakan 

mengandung tema tertentu 

d. Gerak anak menirukan gerak keseharian orangtua dan juga 

orangorangyang ada disekitarnya 

e. Anak juga menirukan gerak-gerak binatang.
37

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa karakteristik tari 

adalah bersifat sederhana dan bersifat maknawi. Anak melakukan tarian 

berbagai gerakan yang dilihat. Menata tari bagi anak harus memperhatikan dua 

hal, yakni bagian-bagian tubuh yang dapat dilatih dan karakteristik atau ciri-ciri 

gerak anak. 

 

3. Jenis-jenis Tari 

Tari tidak hanya sekedar aktivitas, tetapi tari juga memiliki jenis 

taritarian, tari tidak hanya berada pada tradisi kemasyarakatan saja. Hal ini 

dapat dilihat menurut Kamtini  bahwa tari itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu: 

1. Tari tradisional adalah semua tarian yang telah mengalami perjalanan 

sejarah yang cukup lama, yang selalu bertumpuan pada pola-pola tradisi 

yang telah ada 

2. Tari kreasi, dalam menciptakan tari kreasi dapat mempergunakan unsur-

unsur seni tradisi maupun non tradisi.
38

 

Berdasarkan pendapat Kamtini tari tradisional merupakan tari yang 

bersifat turun menurun dan tari kreasi merupakan tari yang lepas dari 

kaidahnya atau aslinya, artinya sebuah gerakan yang ingin membangun 

sebuah gerakan baru dengan memiliki kebebasan penuh berekspresi. 
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Sedangkan menurut Yenni hal yang termasuk tari tradisional 

Indonesia adalah tari primitive,dan tari rakyat. Ketiga jenis tari ini bertujuan 

untuk upacara, hiburan, dan tontonan sedangkan yang dimaksud dengan tari 

kreasi adalah tari tradisonal yang telah diperbaharuhi.
39

 

Tari kreasi merupakan bentuk tari yang timbul karena adanya kesadaran 

untuk mengolah, menciptakan, ataupun mengubah tarian yang menjadi 

dasarnya. Tari kreasi merupakan media yang membuka kebebasan untuk 

seniman tari saat ini di dalam mencari kemungkinan baru di bidang tari.Tari 

kreasi ini ada yang mengacu pada bentuk yang sudah ada. Hidayat, 

menyatakan bahwa: 

Tari kreasi disebut juga dengan tari modern.Tari modern adalah tari yang 

lepas kaidah-kaidah atau tradisional.Artinya sebuah gerakan (tari) yang ingin 

membangun sebuah pernyataan baru dan memiliki kebebasan penuh dalam 

berekspresi.Disamping itu ada pula yang sifatnya tidak terikat pada faktor 

yang sudah ada, dan dengan sering juga dipakai sebagai eksperimen.Karena 

itu dapat bersifat kontemporer. 

 

Tari pada anak memiliki sifat kegembiraan, kesenangan, dan geraknya 

dilakukan sesederhana mungkin, selain itu juga harus gerakan yang tidaklah 

sulit, iringan yang dipakai di tarian anak usia dini biasanya menyenangkan 

dan menggambarkan kesenangan dan kegembiraan. Yenni menyatakan 

bahwa: 

Tari diperkenalkan kepada anak usia dini untuk memberikan pengalaman 

kreatif dengan cara mengajarinya, agar anak mengalami dan dapat 

menyatakan kembali nilai estetik yang ditemui/dirasakan pada 

kehidupannya. Sebuah tarian anak usia dini akan dikatakan menarik apabila 
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tarian tersebut menjadi media bagi anak untuk mengungkapkan ide-ide, 

perasaan dan pengalamannya. Karena dengan gerakan-gerakan tari tersebut 

anak akan mampu mengekspresikan dirinya lewat gerak tari dan irama 

musik sehingga motorik kasar anak bisa berkembang. Hubungan gerak tari 

dan motorik kasar anak yaitu gerak tari sangat berkaitan dengan motorik 

kasar anak, karena gerak anak menimbulkan gerakangerakan yang bermakna 

untuk anak, oleh karena itu apabila anak bisa bergerak apa saja akan 

menciptakan motorik anak jadi semakin kreatif dan berkembang.
40

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jenis tari terbagi 

menjadi dua yaitu tari tradisional merupakan sebuah bentuk tarian yang sudah 

lama ada. Biasanya mengandung nilai filososfi, simbolis, dan religious. 

Sedangkan tari kreasi merupakan perkembangan dari tari tradisi yang sudah 

ada, memiliki kebebasan penuh dalam berekspresi.  

 

4. Menciptakan Tari Anak 

Salah satu cara yang bias dilakukan untuk megembangkan potensi anak 

adalah mengajaknya terlibat dalam pengalaman seni tari. Menurut Kamtini  

terdapat dua hal yang harus dilakukan untuk menciptakan tari bagi anak usia 

dini: 

1. Eksplorasi  

a. Eksplorasi melalui lingkungan alam 

Lingkungan alam di sekitar anak dapat berupa pohon, bunga, gunung, 

laut serta benda-benda yang hidup dan mati.Anak diajak untuk lebih 
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mengenal lagi tentang benda-benda alam untuk mengeksplorasi gerak 

dan merangsang visual melalui lingkungan alamnya.
 41

 

b. Eksplorasi melalui bintang 

Binatang hidup dan berkembangbiak di lingkungan sekitar anak, akan 

lebih mudah untuk mengenalkan gerakan binatang kepada anak. Selain 

merangsang visual, dapat pula sebagai acuan dalam melakukan 

kegiatan eksplorasi karena dengan melihat bintang maka akan 

membangkitkan pikiran atau gagasan guru untuk menciptakan tarian 

c. Eksplorasi melalui buku cerita anak  

Buku cerita anak beragam, baik bentuk, tema, fungsi dan media.Dari 

bentuknya terdapat banyak macam buku cerita bergambar dan buku 

cerita tidak bergambar.Anak terlebih dahulu dikenalkan gerakan 

melalui gambar yang ada di buku cerita, dengan begitu anak 

merangsang daya imajinasi anak untuk menari. 

d. Eksplorasi melalui lingkungan sekitar 

Lingkungan sekitar juga dapat memberikan gagasan yang baik bagi 

guru untuk menciptakan gerakan tari.Terlebih dahulu anak dikenalkan 

dengan lingkungan sekitar yang nyata.Misalnya dengan meraba kayu, 
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mendengar suara mencuci piring, serta merangsang pandangan mata 

dalam melihat situasi disekitar anak.
42

 

2. Improvisasi  

Improvisasi merupakan suatu kegiatan yang sangat menunjang dalam 

proses berkarya tari. Ciri khas darikegiatan ini adalah gerakan-gerakan 

yang spontan dan terkendali. Dengan improvisasi maka akan timbul 

kesadaran dar ekspresi gerak dan akan muncul pengalaman-pengalaman 

yang pernah dipelajari. Improvisasi dibagi menjadi 3 yaitu: 

a. Improvisasi melalui property (Alat) 

Property atau alat dalam menari yaitu alat yang menempel atau 

merupakan bagian dari busana penari dan alat yang tidak menempel 

pada penari.Dalam kegiatan improvisasi yang menggunakan property 

dapat mengembangkan gerak yang merespon alat serta mampu sebagai 

iringan atau bagian dari tari. 

b. Improvisasi melalui suara lingkungan 

Suara lingkungan juga mempengaruhi anak dalam menari. Anak akan 

diajak untuk mendengarkan suara-suara lingkungan sekitar dengan 

begitu anak akan terbawa suasana untuk bergerak sesuai dengan suara 

lingkungan yang didengarnya. 

c. Improvisasi melalui suara musik 
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Music sangat beragam, bentu, sifat, fungsi, suasana, dan alat.Music 

dapat menggambarkan suasana yang gembira, beritme cepat dan 

memudahkan merangsang anak untuk lentur bergerak.
43

 

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa untuk menciptakan 

tari bagi anak usia dini dapat melalui dua cara yaitu dengan eksplorasi dan 

improvisasi. 

C. Tari Bedana 

1. Pengertian Tari Bedana 

Menurut Endri Y., Ketua Seni Budaya PW Pemuda Muhammadiyah 

Provinsi Lampung Tari Bedana adalah salah satu kesenian tradisional 

masyarakat Lampung. Tari ini dibawa oleh orang Arab pada sekitar tahun 

1930 yang kemudian diajarkan kepada tiga orang anaknya bernama Ma’ruf, 

Amang, dan Abdullah. Mereka lalu menyebarkan tarian ini ke seluruh 

pelosok daerah Lampung.
44

 

Menurut Firmansyah, Tari Bedana merupakan tari tradisional 

kerakyatan daerah Lampung yang mencerminkan tata kehidupan masyarakat 

lampung sebagai perwujudan simbolis adat istiadat, agama, etika yang telah 

menyatu dan kehidupan masyarakat. Konon kabarnya tari bedana ini hidup 
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dan berkembang di daerah Lampung seiring dengan masuknya agama 

islam.
45

 

Tari Bedana merupakan tari tradisional kerakyatan daerah Lampung 

yang mencerminkan tata kehidupan masyarakat Lampung sebagai 

perwujudan simbolis adat istiadat, agama, etika yang telah menyatu dan 

kehidupan masyarakat.
46

  

Tari Bedana adalah sebuah kesenian rakyat yang akrab dan merupakan 

salah satu nilai budaya untuk mengintrospeksikan suatu pergaulan, kasih 

sayang, dan persaudaraan,yang tulus dan ikhlas sebagai ciri dari sebuah 

ketradisionalan yang tak akan lepas.
47

 

Tari tradisional kerakyatan ini yang telah berakar dirasakan sebagai 

suatu hasil budaya bernapaskan Islam, yang dimiliki oleh masyarakat 

pendukungnya, sebagai suatu simbol tradisi yang luas tentang pandangan 

hidup serta alam lingkungan yang ramah dan terbuka.  

Menurut sejarah, diperkirakan tari Bedana ini hidup berkembang di 

daerah Lampung seiring dengan masuknya agama islam. Sehingga tidak 

mengherankan jika di daerah lain di Indonesia banyak memiliki kesamaan 
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baik ragam maupun geraknya, yang juga memiliki fungsi yang sama pula, 

yaitu sebagai tari pergaulan.
48

 

Di daerah Sumatera bagian timur (Riau, Jambi) termasuk Kalimantan 

Barat, tari ini terkenal dengan tari Zapin atau Jepen. Sedangkan di daerah 

Sumatera Selatan dan Bengkulu di kenal dengan tari Dana. Di Indonesia 

bagian timur, seperti Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat bahkan Maluku, 

tari ini dikenal dengan nama tari Dana-Dini.
49

  

Dari penjelasan di atas dapat penulis simpulan bahwa yang dimaksud 

dengan tari Bedana adalah Tari tradisional kerakyatan yang telah berakar 

dirasakan sebagai suatu hasil budaya bernapaskan Islam, sebagai suatu 

simbol tradisi yang luas tentang pandangan hidup serta alam lingkungan 

yang ramah dan terbuka.   

2. Musik dan Lagu Tari Bedana 

Menurut Greeberg menyatakan bahwa pengalaman-pengalaman musik 

dapat mengembangkan kemampuan kanak-kanak untuk mengungkapkan 

pikiran dan perrasaannya melalui musik, melalui suaranya sendiri dan 

melalui gerak tubuhnya. Pengalaman-pengalaman musik pada kanak-kanak 
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menjadi dasar bagi perkembangan mentalnya. Kanak-kanak perlu diberi 

pengalaman musik sesuai dengan perkembangan fisiknya.
50

 

Menurut Frigyes Sandor menyatakan pentingnya peranan musik dalam 

kehidupan kanak-kanak baik fisik maupun mentalnya.
51

 Musik dan tari 

sangat erat hubungannya karena melalui irama lagu dapat mengendalikan 

pusat saraf. 

Menurut Marwansyah mengatakan, bahwa musik dan tari adalah 

sebagai alat komunikasi melalui bunyi dan gerak bagi setiap insan pencinta 

dan pelaku seni.
52

 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan melalui musik 

dapat dijadikan wadah segala jenis pendidikan bagi anak usia dini. Karena 

dengan musik dapat menumbuhkan sikap semangat anak-anak dalam 

bermain. 

Menurut Junaidi musik untuk mengiringi tari Bedana masih 

menggunakan alat musik tradisional yang sederhana walaupun tidak 

menutup kemungkinan dipakainya alat musik sebagai musik tambahan atau 

sarana untuk menunjang, selama tidak mengurangi nilai dan ciri khas daerah 

Lampung. Alat musik pengiring tari Bedana yang lazim dipakai, yaitu alat 

                                                           
50

Kamtini, Bermain Melalui Gerak Dan Lagu Di Taman Kanak-Kanak (Jakarta: Departemen 

Pendidikan Nasional, 2005), h. 100 
51

 Ibid, h. 99  
52

 Arini Sofia,Op.cit., h. 6 



 

39 

musik gambus lunik, ketipung, karenceng, gong kecil, alat musik tambahan 

seperti biola dan acordion, serta vokalis.
53

 

Lagu-lagu dan musik daerah sangat banyak ragamnya sesuai dengan 

tradisi daerahnya. Ciri lagu-lagu daerah berbahasa daerah, mengisahkan 

budaya setempat tata cara kehidupan sehari-hari, adat istiadat.
54

 

Lagu dalam tari Bedana merupakan suatu keharusan, karena disamping 

keharmonisan dalam tari lagu-lagu yang dilantunkan oleh vokalis juga 

merupakan panduan untuk perubahan gerakan atau komposisi tari. Seperti 

yang telah diuraikan terdahulu, bahwa lagu-lagu yang mengiringi tari 

Bedana adalah lagu-lagu yang bersifat gembira yang bersumber dari sagata, 

adi-adi, wayak atau pantun (pattun). seperti lagu penayuhan, lagu mata kipit, 

lagu bedana dan lain-lain.
55

 

3. Ragam Gerak Tari Bedana 

Tari ini ditampilkan secara berpasangan, sebaiknya putra dan putri. Satu 

keunikan bernilai plus dari tari berpasangan ini adalah bahwa ragam gerak 

tari bedana tidak memperkenankan penari bersentuhan dengan pasangannya. 

Hal itu merupakan refleksi sebuah pergaulan masyarakat dan muda-mudi 
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yang harus penuh kehati-hatian dan saling menjaga kehormatan diri untuk 

tidak bersentuhan dengan orang yang bukan mahramnya.
56

 

Ragam gerak tari bedana diantaranya adalah:  

1. Tahtim/Tahto/Ngesit 

a. Hitungan 1 kaki kanan melangkah ke depan 

b. Hitungan 2 kaki kiri melangkah ke depan 

c. Hitungan 3 kaki kanan melangkah ke depan, kaki kiri diangkat 

d. Hitungan 4 kaki kiri balik ke badan ke kiri 

e. Hitungan 5 langkah kaki kanan 

f. Hitungan 6 maju kaki kiri diikuti kaki kanan jinjit sebelah kiri 

g. Hitungan 7 maju kaki kanan sebelah kaki kiri langsung menarik 

jongkao (sumpah) 

(Pada hitungan 1 melangkah setengah meloncat posisi badan tegap 

gerakan tangan mengayun berlawanan dengan gerak kaki, pandangan 

ke depan mengikuti arah gerakan kaki) 

2. Humbak muloh 

a. Hitungan 1 kaki kanan ke samping kanan 

b. Hitungan 2 kaki kiri ke samping kanan (mengikuti kaki kanan) 

c. Hitungan 3 kaki kanan kesamping kanan 

d. Hitungan 4 kaki kiri ayun ke depan 

e. Hitungan 5,6,7,8 kebalikan hitungan 1,2,3,4 (gerak tangan berkelai)  

3. Gelek 

a. Hitungan 1 ayun angkat kaki kanan 

b. Hitungan 2 langkah kaki kanan 

c. Hitungan 3 langkah kiri 

d. Hitungan 4 langkah kaki kanan 

e. Hitungan 5 mundur kaki kiri 

f. Hitungan 6 langkah samping kaki kanan ke kiri 

g. Hitungan 7 silang kaki kiri ke depan 

h. Hitungan 8 ayun kaki kanan ke depan  

4. Ayun  

a. Hitungan 1 langkah kaki kanan 

b. Hitungan 2 langkah kaki kiri 

c. Hitungan 3 langkah kanan 

d. Hitungan 4 angkat (ayun) kaki kiri (gerakan siku tangan seperti hendak 

menyikut)  

5. Kesek injing 

a. Hitungan 1 langkah kaki kanan 
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b. Hitungan 2 langkah kaki kiri 

c. Hitungan 3 mengangkat kaki kanan diletakkan sebelah kanan kaki kiri 

jinjit (badan merendah) 

d. Hitungan 4 mengayun kaki kanan ke samping kanan 30 derajat (tangan 

mengepal seperti hendak menyikut)  

6. Kesek Gantung 

a. Hitungan 1 langkah kaki kanan ke depan 

b. Hitungan 2 langkah kaki kiri ke depan 

c. Hitungan 3 ayun kaki kanan geser ke samping kanan 30 derajat 

d. Hitungan 4 tarik kaki kanan merapat kaki kiri (angkat)  

(Gerak kaki kanan bisa dilakukan dengan kaki kiri atau sebaliknya 

gerakan siku tangan seperti hendak menyikut)  

7. Jimpang. 

a. Hitungan 1 langkah kaki kanan 

b. Hitungan 2 langkah kaki kiri 

c. Hitungan 3 mundur kaki kanan 

d. Hitungan 4 langkah kaki kiri ke kiri gerakan siku tangan 

e. Hitungan 5 langkah kaki kanan 

f. Hitungan 6 Putar kaki kiri ke samping kiri 

g. Hitungan 7 diikuti kaki kanan balik putar ke kanan (sembokh) 

h. Hitungan 8 angkat kaki kiri ke samping kiri kaki kanan dengan pasti 

kaki kiri jinjit (Gerak angan kimbang)  

8. Belitut.  

a. Hitungan 1 langkah kaki kanan silang ke kiri 

b. Hitungan 2 diikuti kaki kiri di belakang kaki kanan 

c. Hitungan 3 langkah kaki kanan silang ke kiri 

d. Hitungan 4 maju kaki kanan 

e. Hitungan 5 silang kaki kiri ke kanan putar badan 

f. Hitungan 6 mundur kaki kanan 

1. Hitungan 7 ayun kaki kiri ke depan  

9. Gantung  

a. Hitungan 1 angkat/ayun kaki kiri 

b. Hitungan 2 merendah kaki kanan 

c. Hitungan 3 angkat/ayun kaki kiri 

d. Hitungan 4 merendah kaki kanan (gerakan siku tangan seperti hendak 

menyikut)
57
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Fokus penelitian ini bertujuan mengembangkan motorik kasar anak 

usia dini melalui seni tari bedana, maka penggunaan ragam gerak tari bedana 

lebih dipermudah sesuai dengan karakteristik tari anak usia dini yaitu 

bersifat sederhana dan bersifat maknawi. Tetapi dalam penelitian ini guru 

hanya mengambil tiga ragam gerak yang akan diajarkan kepada anak – anak 

yaitu gerak tahtim, humbak muloh dan ayun yang telah di sederhanakan oleh 

guru.  

D. Mengembangkan Motorik Kasar melalui seni tari bedana 

Pembelajaran seni tari di sekolah bertujuan untuk melatih sensori motorik, 

melatih kepekaannya dan mengkoordinasikan antara gerakan dan bunyi, 

menginterpretasikan pengalaman disekitarnya dalam gerak dan sebagainya. 

Mempelajari seni tari itu berarti merupakan suatu sarana untuk mengenal dan 

melestarikan jenis-jenis tarian yang ada di daerah.
58

 

Mengembangkan motorik kasar melalui seni tari bedana memerlukan 

teknik. teknik tari anak-anak adalah tari yang disesuaikan dengan kodrati anak-

anak atau yang selaras dengan karakteristik anak-anak, berkaitan dengan 

jasmaniah maupun rohaniahnya.  

Adapun langkah-langkah latihan seni tari tradisional dalam latihan menari yaitu: 

a. Menyiapkan media pembelajaran atau bahan ajar yang akan disampaikan 

atau dilatih. 
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b. Mengatur pembagian barisan anak sesuai dengan jumlah anak (barisan 

depan dan barisan belakang). 

c. Memberikan materi atau contoh gerak untuk menari. 

d. Demonstrasi meniru gerakan tari. 

e. Melaksanakan evaluasi yang telah dilakukan.
59

 

Kegiatan yang dilakukan anak saat belajar menari 

a. Anak berlari jalan lurus kedepan.  

b. Anak mengikuti langkah kaki yang dicontohkan. 

c. Anak melentikkan jari. 

d. Anak menggerakkan kaki ke depan dan ke samping. 

e. Anak bergerak sesuai dengan gerak yang diberikan oleh guru secara 

teratur
60

 

Gerakan tari kreasi yang digunakan disini gerak yang bermakna yang bisa 

menjadikan anak semakin aktif dan berkembang terutama dalam 

mengembangkan gerak dasarnya.Tari yang digunakan dalam penelitian ini tari 

bedana dimana tari tersebut meliputi gerakan-gerakan dasar seperti mengayun, 

berlari, berjingkat dan berjalan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Metode Penelitian 

Metode merupakan aspek yang terpenting dalam melakukan penelitian 

dalam bagian yang akan dijelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan 

metode yang akan digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis 

ingin melihat Bagaimanakah Mengembangkan Kemampuan Motorik Kasar Anak 

melalui Seni Tari di TK Melati Puspa Tanjung Senang ini bersifat kualitatif 

deskritif.  

Menurut Suharsimi Arikunto, penelitian ini disebut dengan penelitian 

yang apa adanya dalam situasi normal yang tidak memanipulasi keadaan atau 

kondisi
61

. Sedangkan deskriftif adalah upaya menginterprestasikan kondisi yang 

sekarang atau terjadi dengan kata lain untuk memperoleh informasi mengenai 

keadaan saat ini
62

.  

Penelitian kualitatif deskriftif merupakan penelitian yang menjawab 

pertanyaan apa dengan penjelasan yang lebih terperinci mengenai gejala seperti 

yang dimaksudkan dalam suatu permasalahan penelitian yang bersangkutan. 

Selain itu, pengertian deskriftif adalah upaya menginterprestasikan kondisi yang 

terjadi dengan tujuan memperoleh informasi mengenai objek penelitian
63

. 
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Selain pendapat diatas, menurut Sukmadinata dasar penelitan kualitatif 

adalah konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, 

interaktif dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterprestasikan oleh 

setiap individu. Peneliti kualitatif percaya bahwa kebenaran adalah dinamis dan 

dapat ditemukan hanya melalui penelaahan terhadap orang-orang melalui 

interaksinya dengan situasi sosial mereka
64

. 

Menurut Sugiono, penelitian kualitatif juga mengkaji perspektif 

partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. 

Penelitian kualitatif ditunjukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari 

sudut pandang partisipan. Dengan demikian arti atau pengertian penelitian 

kualitatif tersebut adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi 

objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci
65

. 

Dalam hal ini, berkaitan dengan pengembangan motorik kasar anak di TK 

Melati Puspa Tanjung Senang Bandar Lampung.Kemudian penulis ini termasuk 

kedalam jenis penelitian yang meneliti terhadap problem dengan mengikuti 

prosedur yang telah dispesifikasikan sebelumnya. 
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1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian  

a. Jenis Penelitian  

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmilah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu
66

. Karena fokus 

penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dilapangan tentang 

bagaimana mengembangkan motorik kasar anak usia dini melalui seni tari, 

maka penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan format 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau uraian dari orang-orang dan pelaku 

yang dapat diamati
67

. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian 

yang berlandasakan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti 

pada kondisi obyek yang alamiah ( sebagai lawannya adalah eksperimen )  

Penelitian adalah sebagai instrument kunci , pengambilan sampel 

sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan 

dengan gabungan, analisis data dan bersifat induktif/kualitatif, dan hasil 

penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi
68

. 

Sedangkan menurut John W. Creswell yang dikutip oleh Hamid 

Patilima, penelitian kualitatif adalah: sebuah proses penyelidikan untuk 
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memahami masalah sosial berdasarkan pada penciptaan gambar holistik 

yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara 

terperinci dan disusun dalam sebuah latar ilmiah
69

.  

Selanjutnya Bogdan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif 

adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

kata tertulis atau lisan ari orang-orang dan pelaku yang diamati. 

b. Sifat Penelitian  

Fokus penelitian ini konsepsi penelitian deskriptif, penulis berusaha 

memotret peristiwa dan kejadian yang dimaksud adalah perilaku dan 

tindakan guru-guru dikelompok B di Taman Kanak-kanak Melati Puspa 

Tanjung Senang Bandar Lampung untuk mengembangkan kemampuan 

motorik kasar .  

Penelitian ini menggambarkan kondisi dilapangan tentang fokus 

penelitian yang diteliti dalam penelitian ini. Jelasnya penelitian ini 

menggambarkan sebuah fenomena dan kondisi yang ada di Taman Kanak-

kanak Melati Puspa Tanjung Senang Bandar Lampung tersebut. 
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B. Subjek dan Objek Penelitian  

Subjek penelitian ini adalah 16 orang peseta pendidik di Taman Kanak-

kanak Melati Puspa Tanjung Senang.Penentuan subjek dilakukan saat penulis 

mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung. Sebagai objek 

peneliti yaitu seluruh siswa yang ada di Taman Kanak-kanak Melati Puspa 

Tanjung Senang. Sedangkan objek penelitian ini adalah masalah yang diteliti 

yaitu mengembangkan kemampuan motorik kasar melalui seni tari bedana. 

C. Lokasi Penelitian  

Dalam penelitian ini peneliti memilih TK Melati Puspa Tanjung Senang 

yang berlokasi di Jl.Ratu Dibalau Gang Manggis No.27 Tanjung Senang Bandar 

Lampung sebagai obyek penelitian, alasannya karena peneliti ingin melihat 

bagaimanakah cara guru meningkatkan motorik kasar anak usia dini. 

D. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian 

adalah peneliti itu sendiri sehingga peneliti harus “divalidasi”. Validasi terhadap 

peneliti, meliputi; pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan 

terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian 

-baik secara akademik maupun logiknya.
70
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Peneliti kualitatif sebagai human instrumen berfungsi menetapkan fokus 

penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan 

data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat 

kesimpulan atas temuannya. 
71

Peneliti sebagai instrumen atau alat penelitian 

karena mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Peneliti sebagai alat peka dan dapat bereaksi terhadap segala stimulus 

dari lingkungan yang harus diperkirakannya bermakna atau tidak bagi 

penelitian 

2. Peneliti sebagai alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek 

keadaan dan dapat mengumpulkan aneka ragam data sekaligus, 

3. Tiap situasi merupakan keseluruhan artinya tidak ada suatu instrumen 

berupa test atau angket yng dapat menangkap keseluruhan situasi 

kecuali manusia, 

4. Suatu situasi yang melibatkan interaksi manusia tidak dapat dipahami 

dengan pengetahuan semata dan untuk memahaminya, kita perlu sering 

merasakannya, menyelaminya berdasarkan pengetahuan kita, 

5. Peneliti sebagai instrumen dapat segera menganalisis data yang 

diperoleh. Ia dapat menafsirkannya, melahirkan hipotesis dengan 

segera untuk menentukan arah pengamatan, untuk mentest hipotesis 

yang timbul seketika, 

6. Hanya manusia sebagai instrumen dapat mengambil kesimpulan 

berdasarkan data yang dikumpulkan pada suatu saat dan menggunakan 

segera sebagai balikan untuk memperoleh penegasan, perubahan, 

perbaikan atau perlakuan.
72

 

 

 

E. Tehnik Pengumpulan Data 

a. Observasi (Pengamatan) 

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu 

pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatatnterhadap keadaan atau 
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perilaku objek sasaran.
73

Sedangkan meurut Sutrisno Hadi, observasi yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah cara mengumpulkan data dengan jalan 

melakukan pengamatan dan pencatatn dengan sistematis terhadap fenomena-

fenomena yang dimilki.  

Dengan demikian observasi merupakan pengumpulan data melalui 

pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti  Jenis observasi 

yang diterapkan adalah observasi partisipan yaitu: “suatu proses pengamatan 

yang dilakukan observer dengan terlibat langsung didalam kegiatan sehari-hari 

orang yangsedang diamati atau digunakan sebagai sumber penelitian. 

Adapun hal-hal yang akan diobservasi adalah tentang bagaimanakah anak 

mengembangkan kemampuan motorik kasar. Peneliti mencatat semua hal  yang 

diperlukan dan  yang terjadi  selama pelaksanaan  tindakan  berlangsung.  

Pengamatan  ini  dilakukan  dengan  lembar observasi  yang diisi dengan tanda  

chek list  (√)  pada  kolom  yang sesuai  dengan hasil pengamatan. 

Lembar observasi ini dijadikan pedoman oleh peneliti agar saat melakukan 

obervasi lebih terarah, terukur sehingga hasil data  yang telah  didapatkan 

mudah untuk diolah.  

b. Wawancara (Interview) 

Teknik wawancara dalam teknik pengumpulan data dan informasi 

memudahkan peneliti untuk dapat menggali tidak saja apa yang diketahui dan 
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dialami subjek, tetapi juga apa yang tersembunyi jauh didalam diri subjek 

penelitian. Kedua,apa yang ditanyakan kepada informan bisa mencakup hal-hal 

yang bersifat lintas waktu yang berkaitan dengan masa lampau, masa sekarang 

dan masa mendatang”.
74

Menurut Sugiyono bahwa wawancara dapat dilakukan 

secara terstruktur, semi terstruktur, maupun tidak terstruktur di antaranya 

adalah sebagai berikut: 

a. Wawancara terstruktur  

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, 

apabila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang 

akan diperoleh, oleh karena itu pengumpulan data telah menyiapkan 

instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif 

jawaban pun telah disiapkan. 

b. Wawancara semi terstruktur 

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-dept interview 

(wawancara secara mendalam) dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas 

bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara ini 

nuntuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dan lebih luas. 

c. Wawancara tidak terstruktur  

Wawancara tidak terstruktur adalah “wawancara yang bebas dimana 

peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara 
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sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya Pedoman wawancara 

hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanya.
75

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa wawancara adalah suatu 

cara pengumpulan data dengan cara berdialog atau tanya jawab dengan 

orang dapat memberikan keterangan. Oleh karena itu jenis wawancara yang 

digunakan peneliti adalah “wawancara semi berstruktur”.
76

Artinya peneliti 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lebih bebas dan leluasa, tanpa 

terikat oleh suatu susunan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. 

Adapun sasaran dari wawancara yang penulis lakukan kepada 3 tenaga 

pendidik yang ada di TK Melati Puspa karena mereka dianggap yang paling 

mengetahui perkembangan anak khususnya dalam motorik kasar, dan dari 

hasil wawancara yang dilakuakan didapatkan informasi bahwa di TK Melati 

Puspa ini masih sangat kurang dalam mengembangkan motorik kasar anak 

dan ternyata ada faktor dari eksternal seperti adanya rasa tidak percaya orang 

tua kepada anak-anaknya saat mereka sedang melakukan gerak fisik yang 

berguling-gulng atau berlari, para orang tua takut anak nya terjatuh dan 

terluka sehingga membuat perkembangan motorik kasar anak kurang 

berkembang. 
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c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan suatu proses data dengan cara mencari data-data 

tertulis sebagai bukti penelitian. Dokumentasi adalah mencari data mengenai 

berbagai hal yang berupa catatan, transkip, buku, surat, majalah, prasasti, 

notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.
77

 

Metode ini digunakan untuk mendapatkan dan mengenai hal-hal yang 

berkenaan dengan kondisi obyektif di TK Melati Puspa Tanjung Senang Bandar 

Lampung seperti sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi, keadaan 

guru, keadaan peserta didik, keadaan sarana dan prasarana dan lain-lain. 

F. Tehnik Analisa Data 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tehnik analisa data yang 

bersifat deskriftif-kualitatif, yaitu mendeskripsikan data yang diperoleh melaui 

instrumen penelitian.Dijelaskan mengenai teknik yang digunakan dalam 

mengambil data dan analisis data. Dari semua data yang telah diperoleh dalam 

penelitian, baik saat melakukan observasi yang menggunakan kisi-kisi sebagai 

bahan acuan dan lembar observasi yang data nya tentang motorik kasar (berlari, 

mengayun dan berjingkat) anak  

Diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan guru 

yang ada di TK Melati Puspa dan RKH (Rencana Kegiatan Harian) yang menjadi 

dokumen analisis saat melakukan penelitian, Dan semua data tersebut dianalisis 
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karena penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif jadi terdapat tiga langkah 

yaitu, reduksi data, penyajian data, verifikasi atau penarikan kesimpulan.  

a. Reduksi data 

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan 

pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak 

perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikangambaran 

yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan 

data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.
78

 

Dalam kaitan ini peneliti mereduksi data-data yang telah didapat dari 

hasil observasi dan wawancara dan dirangkum satu per satu agar 

memudahkan peneliti dalam memfokuskan data.Data yang tidak terkait 

dengan permsalah tidak disajikan dalam bentuk laporan. 

b. Display Data  

Setelah data direduksi maka langkah selnjutnya adalah menyajikan data 

(Display Data).Data-data yang berupa tulisan tersebut disusun kembal secara 

baik dan akurat untuk dapat memperoleh kesimpulan yang valid sehingga 

lebih memudahkan peneliti dalam memahami.Penyajian data dalam penelitian 

kualitatif berbentuk uraian yang singkat dan jelas. 

c. Menarik kesimpulan/Verifikasi 

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari aktivitas data. Aktivitas ini 

dimaksudkan untuk memberikan makna terhadap hasil analisis, menjelaskan 
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pola urutan dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi yang diuraikan. 

Disamping itu, kendati data telah disajikan bukan berarti proses analisis data 

sudah final. 

Tahapan berikutnya yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi yang 

merupakan pernyataan singkat sekaligus merupakan jawaban dari persoalan 

yang dikemukakan dengan ungkapan lain adalah hasil temuan penelitian ini 

betul-betul merupakan karya ilmiah yang mudah dipahami dan dicermati.   
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BAB IV 

LAPORAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah berdirinya TK Melati Puspa Tanjung Senang Bandar 

Lampung 

TK Melati Puspa Tanjung Senang Bandar Lampung berdiri sejak 

1992. Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor: 

03/112.6/I.V/1992 pada tanggal 28.09.1992 tentang Persetujuan dan 

Pemberian Izin Oprasional Yayasan PAUD. 

TK Melati Puspa Tanjung Senang Bandar Lampung yang berlokasi di 

Kelurahan Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung, 

dengan pimpinan kepala periode pertama Ibu Dzalidar sejak tahun 1992-

2005, kemudian periode kedua dipimpin oleh Ibu Chici Rizki Amelia, S. Pd 

pada tahun 2005-2012, dan dipimpin oleh Ibu Rena Jayanti, S.Pd sejak tahun 

2012 sampai sekarang.  

2. Visi dan Misi TK Melati Puspa Tanjung Senang Bandar Lampung 

a. Visi  

Mewujudkan manusia yang beriman, berilmu dan berakhlak mulia 

b. Misi 

 Menanamkan pengetahuan dasar tentang Ketuhanan Yang Maha Esa 
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 Menanamkan rasa hormat dan berbakti kepada orangtua dan patuh 

kepada guru 

 Menanamkan jiwa yang penuh kasih sayang dan suka menolong pada 

semua orang. 

3. Proses Belajar dan Pembelajaran 

Waktu pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di TK Melati Puspa Tanjung 

Senang Bandar Lampung adalah sebagai berikut: 

1. Hari senin, selasa, rabu, kamis dimulai pukul 07.30 s/d 10.30 WIB 

2. Hari jumat dimulai pukul 07.30 s/d 10.00 WIB 

3. Hari sabtu dimulai pukul 07.30 s/d 10.30 WIB 

4. Kondisi Guru TK Melati Puspa Tanjung Senang Bandar Lampung 

Jumlah tenaga pengajar di TK Melati Puspa Tanjung Senang Bandar 

Lampung ada 5 orang, secara terperinci dapat dilihat pada Tabel berikut:  

Tabel 3. Kondisi Guru dan Karyawan TK Melati Puspa  

Tanjung Senang Bandar Lampung 

 

No Guru jumlah 

1 Kepala Sekolah 1 

2 Guru 4 

 Jumlah 5 

Sumber: Dokumen Sekolah TK Melati Puspa Tanjung Senang Bandar Lampung 

5. Kondisi Siswa 

Jumlah Anak Didik TK Melati Puspa Tanjung Senang Bandar Lampung 

Tahun Pelajaran 2016/2017 adalah 39 anak. Secara terperinci dapat dilihat 

pada Tabel berikut: 
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Tabel 4. Kondisi Anak Didik TK Melati Puspa Tanjung Senang  

Bandar Lampung 

 

Kelas  Laki-laki Perempuan  Jumlah Anak 

A1 4 5 9 

B1 7 9 16 

B2 5 9 14 

Jumlah  39 

Sumber: Kepala Sekolah TK Melati Puspa Tanjung Senang Bandar Lampung 

 

B. Analisis Data 

Pada bab ini penulis akan membahas tentang pengolahan dan analisis data 

yang telah diperoleh melalui penelitian yang dilakukan, dengan menggunakan 

metode dan instrument yang penulis tentukan pada bab sebelumnya. Adapun data 

– data tersebut penulis dapatkan melalui observasi dan wawancara sebagai 

metode pokok dalam pengumpulan data.  

Penulis menggunakan dokumentasi sebagai metode yang mendukung 

untuk melengkapi data yang tidak penulis dapatkan melalui observasi dan 

wawancara. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan kualitatif, yang 

mana hasil dari observasi, wawancara dan dokumentasi yang telah penulis 

lakukan.  

Penelitian ini dilakukan oleh penulis di TK Melati Puspa Tanjung Senang 

Bandar Lampung pada tanggal 25 januari sampai 25 februari 2017 dapat 

diketahui bahwa jumlah peserta didik 16 anak terdiri dari 7 orang laki-laki, 9 

orang perempuan,dan 2 tenaga pendidik.   
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Kegiatan menari bedana di luar kelas  untuk mengembangkan 

kemampuan motorik kasar anak di kelas B1 TK Melati Puspa Tanjung Senang 

Bandar Lampung, ternyata menghasilkan perkembangan motorik kasar anak 

yang cukup baik. Untuk lebih jelasnya, berikut penulis sajikan pembahasan dan 

analisis data sebagai langkah selanjutnya dalam penarikan kesimpulan, sebagai 

berikut: 

Pengolahan data analisa data yang diperoleh melalui penelitian yang 

dilakukan. Dimana data tersebut penulis dapatkan dari hasil wawancara dan 

observasi sebagai metode pokok dalam pengumpulan data, untuk mengambil 

suatu keputusan yang obyektif dan dapat berfungsi sebagai fakta. 

 Penelitian ini berawal dari observasi yang penulis lakukan di TK Melati 

Puspa Tanjung Senang Bandar Lampung untuk mengamati bagaimana 

penggunaan kegiatan menari bedana untuk mengembangkan kemampuan 

motorik kasar anak usia dini di kelas B1 TK Melati Puspa Tanjung Senang 

Bandar Lampung. 

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif, yang 

berarti metode ini mengambil kesimpulan hasil observasi kegiatan belajar 

mengajar dan interview pada guru TK Melati Puspa Tanjung Senang Bandar 

Lampung. Setelah data terkumpul, maka dilanjutkan dengan induktif, yaitu 

menganalisis data yang bertitik tolak dari fakta-fakta yang bersifat khusus 

kemudian disimpulkan secara umum. Adapun hal yang penulis analisis adalah 
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penggunaan kegiatan menari bedana untuk mengembangkan kemampuan 

motorik kasar anak usia dini. 

Berdasarkan hasil penelitian TK Melati Puspa Tanjung Senang Bandar 

Lampung dapat diuraikan bahwa penggunaan kegiatan menari bedana untuk 

mengembangkan kemampuan motorik kasar anak usia dini sebagai berikut: 

1. Menyiapkan media pembelajaran atau bahan ajar yang akan disampaikan 

atau dilatih. 

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan, tahap awal yang 

dilakukan guru adalah menyiapkan media pembelajaran atau bahan ajar yang 

akan disampaikan kepada anak. Seperti Tape, VCD Tari Bedana dan HP 

sebagai alat antu dokumentasi. Dalam tahap awal ini terlebih dahulu guru 

memperlihatkan rekaman video anak-anak menari tari bedana yang 

bersumber dari Youtube. Tujuannya agar anak tertarik untuk melakukan 

kegiatan menari bedana. Langkah ini bersifat pemanasan, artinya secara 

tidak langsung mengajarkan anak memahami kegiatan yang akan dilakukan.  

Hal ini senada dengan hasil wawancara penulis kepada salah seorang 

guru di kelas B1 di TK Melati Puspa Tanjung Senang Bandar Lampung, 

yang bernama Surida, S. Sos, bahwasannya kegiatan awal ini guru terlebih 

dahulu menetapkan dan menyediakan bahan ajar khususnya gerakan menari 
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bedana agar guru lebih siap dalam memberikan materi gerakan kepada 

anak.
79

 

2. Mengatur pembagian barisan anak sesuai dengan jumlah anak (barisan 

depan dan barisan belakang). 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu guru TK 

Melati Puspa Tanjung Senang Bandar Lampung, Kelas B1 yang bernama 

Lesy Gustina, S, Sos. Bahwasannya pembagian barisan dalam menari 

penting dilakukan agar anak lebih siap melakukan gerakan menari bedana. 

Diharapkan anak dapat berkembang dalam kemampuan motorik kasar anak. 

Anak dapat melalukan gerakan dasar untuk pertumbuhan dan perkembangan 

jasmani yang sangat pesat, karena dari situlah guru dapat melihat sejauh 

mana berhasil atau tidaknya kemampuan motorik kasar peserta didik.
80

 

3. Memberikan materi atau contoh gerak untuk menari bedana. 

Pada tahap ketiga ini, guru hendaknya memberikan contoh gerakan dasar 

menari Bedana, dengan posisi guru didepan anak. Agar anak lebih mudah 

memahami gerakan yang dilakukan dengan hitungan gerakan. Dari hasil 

wawancara penulis dengan ibu Surida, S. Sos, bahwasannya anak terlebih 

dahulu diperkenalkan gerakan-gerakan dasar menari bedana agar anak 

memahami gerakan dengan irama musik tari bedana.
81
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Hasil wawancara Ibu Surida, Tanggal 26 Januari 2017  
80

Hasil wawancara Ibu Lesy Gustina, Tanggal 26 Januari 2017 
81

 Hasil wawancara Ibu Surida, Tanggal 03 Februari 2017 
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4. Demonstrasi meniru gerakan tari bedana (berlari, mengayun dan berjingkat) 

Pada tahap ini, guru mendemostrasikan kepada anak gerakan menari 

bedana. Tahapan ini mengajarkan anak tentang gerakan-gerakan menari 

bedana yang terdiri atas gerakan berlari lurus kedepan, mengayunkan tangan 

kedepan dan kebelakang serta melakukan kegiatan berjingkat.  

Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa guru TK Melati 

Puspa Tanjung Senang Bandar Lampung, dalam proses kegiatan menari 

bedana telah menerapkan demonstrasi terlebih dahulu agar anak lebih mudah 

menirukan gerakan menari bedana. Gerakan ini diulang-ulang agar 

kesesuaian antara gerakan dengan irama musik. 

5. Melaksanakan evaluasi yang telah dilakukan 

Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa setiap melakukan 

kegiatan pembelajaran selalu diadakannya evaluasi kegiatan yang telah 

dilakukan. Adapun kegiatan setelah menari, anak diajak duduk berkumpul 

dengan mengevaluasi gerakan-gerakan yang sulit dilakukan oleh anak, 

dengan cara mencontohkan dan mengulang kembali gerakannya.   

Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis mengenai data penggunaan 

kegiatan menari bedana untuk mengembangkan kemampuan motorik kasar anak 

usia dini di kelas B1 TK Melati Puspa Tanjung Senang Bandar Lampung maka 

penulis anak menyajikan data sebagai berikut. 
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Tabel 5 

Observasi Awal Perkembangan Motorik Kasar Anak Usia 5-6 Tahun kelompok 

B1 Di Taman Kanak-Kanak Melati Puspa Tanjung Senang Bandar Lampung.  

Pada hari jum’at, 03 Februari 2017. 

 

 

No 

 

Nama Anak 

Indikator Pencapaian 

Perkembangan 

 

Keterangan 

1 2 3 

1. Adzrie Rahendriya MB BB BB  BB 

2. Ailsa Sahlaa Ditira MB BB MB MB 

3. Aliffia Putri Salina BB BB MB BB 

4. Audia Novita Zahira MB MB BSH MB 

5. Annisa Fatiatus Syifa BB BB BB BB 

6. Annisa Ramadhani BSH BSH MB BSH 

7. Fadil Naufal Safero BSH BB MB MB 

8. Faiz Tamam Zunaid MB BB BB  BB 

9. Kaila Andini Zuaidah MB BB BB BB 

10. Kalista Olivia BSH BSH MB BSH 

11. Miranda Prisilya BB BB BB BB 

12. M. Bintang Hizibullah MB BB BB BB 

13. M. Razha Fadillah. S BB BB BB BB 

14. M. Ridho Febrian BB MB BB BB 

15. Nazwa Ari Keisha BSH MB MB MB 

16.  Okan Desmanovan BSH BSH MB BSH 

Sumber : Hasil Observasi pada saat Pra Survey di TK Melati Puspa Tanjung Senang  

 

Keterangan : 

1. Anak mampu berlari maju kedepan garis lurus 

2. Anak mampu mengayunkan lengan kedepan, kebelakang diiringi dengan 

langkah kaki kedepan 

3. Anak mampu memindahkan badan kedepan dengan satu kaki diiringi dengan 

tepuk tangan 

 

Keterangan : 

BB : Belum Berkembang 

MB : Mulai Berkembang 

BSH : Berkembang Sesuai Harapan 

BSB : Berkembang Sangat Baik 
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Berdasarkan tabel data awal hasil prasurvey diatas menunjukkan bahwa 

guru di TK Melati Puspa Tanjung Senang Bandar Lampung, masih terlihat 

jarang dalam menggunakan kegiatan menari bedana untuk mengembangkan 

kemampuan motorik kasar anak usia dini. Sehingga perkembangan motorik kasar 

anak melalui kegiatan menari bedana di kelas B1 TK Melati Puspa Tanjung 

Senang Bandar Lampung, belum berkembang secara optimal.  

Pada penelitian ini penulis mengambil salah satu kelas sebagai sample 

yaitu kelas B1 yang berjumlah 16 peserta didik. Pengumpulan data dalam 

menganalisis kemampuan motorik kasar anak usia dini ini menggunakan metode 

observasi, wawancara, dan dokumentasi di TK Melati Puspa Tanjung Senang 

Bandar Lampung. Disini peneliti mengamati cara guru mengajar dan proses 

belajar mengajar yang terjadi di kelas B1 TK Melati Puspa Tanjung Senang 

Bandar Lampung. 

Di hari pertama peneliti mengamati anak di kelas B1 TK Melati Puspa 

Tanjung Senang Bandar Lampung masih banyak kemampuan motorik kasar yang 

belum berkembang, anak-anak cenderung malas melakukan gerakan dasar pada 

saat kegiatan baris didepan kelas dan pada saat kegiatan senam irama. 

Di hari kedua peneliti mengamati ada beberapa anak yang kemampuan 

motorik kasar dengan melakukan kegiatan menari bedana mulai berkembang, 

dihari berikutnya ada beberapa anak yang mulai berkembang serta banyak yang 
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berkembang sesuai harapan, dan di hari berikutnya pun sudah banyak anak yang 

mulai berkembang, berkembang sesuai harapan, bahkan berkembang sangat baik. 

Setelah dilakukan upaya yang maksimal dari kedua guru di kelas B1, 

dengan berdasarkan langkah-langkah serta indikator pencapaian yang sesuai 

dengan perkembangan motorik kasar anak usia dini, maka penulis mendapati 

hasil data observasi akhir sebagai berikut: 

Tabel 6 

Observasi Akhir Perkembangan Motorik Kasar Anak Usia 5-6 Tahun kelompok 

B1 Di Taman Kanak-Kanak Melati Puspa Tanjung Senang Bandar Lampung.  

Pada hari jum’at, 17 Februari 2017 

 

 

No 

 

Nama Anak 

Indikator Pencapaian 

Perkembangan 

 

Keterangan 

1 2 3  

1. Adzrie Rahendriya BSH BSB BSH  BSH 

2. Ailsa Sahlaa Ditira BSB BSH BSB BSB 

3. Aliffia Putri Salina BSH MB BSH BSH 

4. Audia Novita Zahira BSH BSH BSB BSH 

5. Annisa Fatiatus Syifa MB MB MB MB 

6. Annisa Ramadhani BSB BSB BSB BSB 

7. Fadil Naufal Safero BSB BSH BSB BSB 

8. Faiz Tamam Zunaid BSH BSH MB BSH 

9. Kaila Andini Zuaidah BSH MB MB MB 

10. Kalista Olivia BSB BSH BSB BSB 

11. Miranda Prisilya MB MB MB MB 

12. M. Bintang Hizibullah BSH MB MB MB 

13. M. Razha Fadillah. S MB MB MB MB 

14. M. Ridho Febrian MB BSH MB BSH 

15. Nazwa Ari Keisha BSB BSB MB BSB 

16. Okan Desmanovan BSB BSH BSB BSB 

Sumber : Hasil Observasi akhir di TK Melati Puspa Tanjung Senang  
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Keterangan : 

1. Anak mampu berlari maju kedepan garis lurus 

2. Anak mampu mengayunkan lengan kedepan, kebelakang diiringi dengan 

langkah kaki kedepan 

3. Anak mampu memindahkan badan kedepan dengan satu kaki diiringi dengan 

tepuk tangan 

Keterangan:  

BB : Belum Berkembang 

MB : Mulai Berkembang 

BSH : Berkembang Sesuai Harapan 

BSB : Berkembang Sangat Baik 

 

 Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, maka hasil 

akhir mengembangkan motorik kasar anak usia dini melalui seni tari bedana di 

Taman Kanak-kanak Melati Puspa tanjung senang Bandar Lampung, sebagai 

berikut:  

1. Perkembangan awal Motorik Kasar Ananda Adzrie Rahendriya ini belum 

berkembang. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada ananda yang 

ditandai dengan tingkat awal pencapaian indikator perkembangan motorik 

kasarnya kurang bersemangat. 

Hasil wawancara yang diutarakan oleh ibu Surida, S. Sos bahwa ananda 

Adzrie kurang bersemangat melakukan kegiatan jasmani dikarenakan ananda 

adzrie memiliki sifat pemalu sehingga sulit bagi ananda untuk menyesuaikan 

diri dengan lingkungan sekitarnya termasuk ketika melakukan kegiatan tari 

bedana.
82

 

                                                           
82

 Hasil wawancara Ibu Surida, Tanggal 08 Februari 2017 



 

67 

Pada tahap proses ini guru harus selalu memberikan contoh gerakan serta 

motivasi yang baik agar ananda Adzrie mampu melakukan gerakan menari 

bedana, sehingga Tingkat Akhir Pencapaian Perkembangan Motorik Kasar 

ananda Adzrie mampu berkembang sesuai harapan. 

2. Perkembangan awal Motorik Kasar Ananda Ailsa Sahlaa Ditira sudah mulai 

berkembang. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada ananda yang 

ditandai dengan tingkat awal pencapaian indikator perkembangan motorik 

kasarnya mulai baik. Pada tahap awal ini, ananda sudah mulai mampu 

mengikuti gerakan berlari sesuai dengan garis lurus, dan mulai mampu 

melakukan gerakan berjingkat.  

Hasil wawancara yang dilakukan kepada ibu Surida, S. Sos bahwa ananda 

mampu menyesuaikan diri dengan teman sekitar maupun dengan ibu guru 

sehingga ananda dengan mudah mampu menirukan latihan tari bedana dengan 

baik.
83

 

Ananda diberikan latihan, ternyata didapati bahwa ananda selalu antusias 

melakukan gerakan menari bedana sehingga pada tingkat akhir pencapaian 

perkembangan motorik kasar ananda Ailsa Sahlaa Ditira berkembang sangat 

baik. 

3. Perkembangan awal Motorik Kasar Ananda Aliffia Putri Salina ini belum 

berkembang. Berdasarkan hasil observasi tingkat awal pencapaian indikator 
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perkembangan motorik kasarnya belum menunjukan sikap antusias ketika 

melakukan gerakan tari bedana. 

Hasil wawancara yang diutarakan oleh ibu Surida, S. Sos bahwa ananda 

kurang bersemangat melakukan kegiatan jasmani dikarenakan ananda  

memiliki kurang memiliki sikap disiplin tepat waktu tiba disekolah sehingga 

sulit bagi ananda untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya 

termasuk ketika melakukan kegiatan tari bedana.
84

 

Pada tahap proses ini guru harus selalu memberikan contoh gerakan serta 

motivasi yang baik agar ananda mampu melakukan gerakan menari bedana, 

sehingga Tingkat Akhir Pencapaian Perkembangan Motorik Kasar ananda 

mampu berkembang sesuai harapan. 

4. Perkembangan awal Motorik Kasar Ananda Audia Novita Zahira ini mulai 

berkembang. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada ananda yang 

ditandai dengan tingkat awal pencapaian indikator perkembangan motorik 

kasarnya mulai baik. Pada tahap awal ini, ananda sudah mulai mampu 

mengikuti gerakan berlari sesuai dengan garis lurus, dan mulai mampu 

melakukan gerakan berjingkat.  

Hasil wawancara yang dilakukan kepada ibu Surida, S. Sos bahwa ananda 

mampu menyesuaikan diri dengan teman sekitar maupun dengan ibu guru 

sehingga ananda mampu menirukan latihan tari bedana dengan baik.
85
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Ananda diberikan latihan, ternyata didapati bahwa ananda selalu antusias 

melakukan gerakan menari bedana sehingga Tingkat Akhir Pencapaian 

Perkembangan Motorik Kasar ananda Audia mampu berkembang sesuai 

harapan. 

5. Perkembangan awal Motorik Kasar Ananda Annisa Fatiatus Syifa ini belum 

berkembang. Berdasarkan hasil observasi tingkat awal pencapaian indikator 

perkembangan motorik kasarnya belum menunjukkan perkembangan yang 

baik.  

Hasil wawancara dengan ibu Lesy Gustina, S. Sos bahwa ananda Annisa 

memiliki sikap pendiam ketika di sekolah, sehingga ananda mengalami 

kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya.
86

 

Pada proses kegiatan tari bedana, guru memberikan pengertian atau penguatan 

bahwa ananda Anisa mampu melakukan gerakan menari bedana sehingga 

pada Tingkat Akhir Pencapaian Perkembangan Motorik Kasar ananda Annisa 

mulai berkembang. 

6. Perkembangan awal Motorik Kasar Ananda Annisa Ramadhani ini 

berkembang sesuai harapan. Berdasarkan hasil observasi, tingkat awal 

pencapaian indikator perkembangan motorik kasarnya sudah menunjukan 

sikap antusias ketika melakukan gerakan tari bedana.  
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Hasil wawancara dari ibu Lesy Gustina, S. Sos, bahwa ananda termasuk anak 

yang periang dan mudah menyesuaikan dengan keadaan. Ananda mampu 

dengan mudah untuk mengenal hal-hal yang baru.
87

 

Pada proses kegiatan menari bedana, ananda mampu mengikuti gerakan 

dengan baik, sehingga dengan mudah ananda Annisa Ramadhani menghafal 

gerakan menari dan pada tingkat akhir pencapaian perkembangan motorik 

kasarnya berkembang sangat baik. 

7. Perkembangan awal Motorik Kasar Ananda Fadil Naufal Safero ini 

berkembang sesuai harapan. Berdasarkan Observasi tingkat awal pencapaian 

indikator perkembangan motorik kasarnya mulai menunjukan sikap antusias 

ketika melakukan gerakan tari bedana.  

Hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Surida, S. Sos, Ananda Fadil 

termasuk anak yang aktif dan energik. Ananda sangat gemar dengan kegiatan 

yang baru dan menantang.
88

 

Pada proses kegiatan menari, ananda sangat bersemangat dalam melakukan 

latihan tari bedana, sehingga dengan mudah ananda mengikuti gerakan menari 

dan pada tingkat akhir pencapaian perkembangan motorik kasarnya 

berkembang sangat baik. 

8. Perkembangan awal Motorik Kasar Ananda Faiz Tamam Zunaid ini belum 

berkembang. Berdasarkan hasil observasi tingkat awal pencapaian indikator 
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perkembangan motorik kasarnya belum menunjukan sikap antusias ketika 

melakukan gerakan tari bedana. 

Hasil wawancara yang diutarakan oleh ibu Surida, S. Sos bahwa ananda 

kurang bersemangat melakukan kegiatan jasmani dikarenakan ananda  

memiliki kurang memiliki sikap disiplin datang ke sekolah sehingga sulit bagi 

ananda untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya termasuk 

ketika melakukan kegiatan tari bedana.
89

 

Pada tahap proses ini guru harus selalu memberikan contoh gerakan serta 

motivasi yang baik agar ananda mampu melakukan gerakan menari bedana, 

sehingga Tingkat Akhir Pencapaian Perkembangan Motorik Kasar ananda 

mampu berkembang sesuai harapan. 

9. Perkembangan awal Motorik Kasar Ananda Kaila Andini Zuaidah ini belum 

berkembang. Berdasarkan hasil observasi tingkat awal pencapaian indikator 

perkembangan motorik kasarnya belum menunjukan sikap antusias ketika 

melakukan gerakan tari bedana. 

Hasil wawancara yang diutarakan oleh ibu Surida, S. Sos bahwa ananda 

masih pasif dalam melakukan kegiatan jasmani sehingga sulit bagi ananda 

untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya termasuk ketika 

melakukan kegiatan tari bedana.
90
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Pada tahap proses ini guru harus selalu memberikan contoh gerakan serta 

motivasi yang baik agar ananda mampu melakukan gerakan menari bedana, 

sehingga Tingkat Akhir Pencapaian Perkembangan Motorik Kasar ananda 

mampu berkembang sesuai harapan. 

 

10. Perkembangan awal Motorik Kasar Ananda Kalista Olivia sudah mulai 

berkembang sesuai harapan. Berdasarkan hasil observasi, tingkat awal 

pencapaian indikator perkembangan motorik kasarnya sudah mulai 

berkembang sesuai harapan.  

Hasil wawancara dengan ibu Lesy Gustina, S. Sos, ananda sudah mulai 

mampu mengikuti gerakan berlari sesuai dengan garis lurus, dan mulai 

mampu melakukan gerakan berjingkat.
91

 

Pada saat proses latihan, ananda selalu antusias melakukan gerakan menari 

bedan sehingga pada tingkat akhir pencapaian perkembangan motorik kasar 

ananda Kalista berkembang sangat baik. 

11. Perkembangan awal Motorik Kasar Ananda Miranda Prisilya ini belum 

berkembang. Berdasarkan hasil observasi tingkat awal pencapaian indikator 

perkembangan motorik kasarnya belum menunjukan sikap antusias ketika 

melakukan gerakan tari bedana. 

Hasil wawancara yang diutarakan oleh ibu Surida, S. Sos bahwa ananda 

masih pasif dalam melakukan kegiatan jasmani sehingga sulit bagi ananda 
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untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya termasuk ketika 

melakukan kegiatan tari bedana.
92

 

Pada tahap proses ini guru harus selalu memberikan contoh gerakan serta 

motivasi yang baik agar ananda mampu melakukan gerakan menari bedana, 

sehingga pada Tingkat Akhir Pencapaian Perkembangan Motorik Kasar 

ananda Miranda mulai berkembang. 

12. Perkembangan awal Motorik Kasar Ananda M. Bintang Hizibullah ini belum 

berkembang. Berdasarkan hasil observasi tingkat awal pencapaian indikator 

perkembangan motorik kasarnya belum menunjukan sikap antusias ketika 

melakukan gerakan tari bedana. 

Hasil wawancara yang diutarakan oleh ibu Surida, S. Sos bahwa ananda 

masih pasif dalam melakukan kegiatan jasmani sehingga sulit bagi ananda 

untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya termasuk ketika 

melakukan kegiatan tari bedana.
93

 

Pada tahap proses ini guru harus selalu memberikan contoh gerakan serta 

motivasi yang baik agar ananda mampu melakukan gerakan menari bedana, 

sehingga Tingkat Akhir Pencapaian Perkembangan Motorik Kasar ananda 

mampu berkembang sesuai harapan sehingga tingkat akhir pencapaian 

perkembangan motorik kasarnya mulai berkembang. 
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13. Perkembangan awal Motorik Kasar Ananda M. Razha Fadillah. S ini belum 

berkembang. Berdasarkan hasil observasi tingkat awal pencapaian indikator 

perkembangan motorik kasarnya belum menunjukan sikap antusias ketika 

melakukan gerakan tari bedana. 

Hasil wawancara yang diutarakan oleh ibu Surida, S. Sos bahwa ananda 

masih pasif dalam melakukan kegiatan jasmani sehingga sulit bagi ananda 

untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya termasuk ketika 

melakukan kegiatan tari bedana.
94

 

Pada tahap proses ini guru harus selalu memberikan contoh gerakan serta 

motivasi yang baik agar ananda mampu melakukan gerakan menari bedana, 

sehingga Tingkat Akhir Pencapaian Perkembangan Motorik Kasar ananda 

mampu berkembang sesuai harapan. 

14. Perkembangan awal Motorik Kasar Ananda M. Ridho Febrian ini belum 

berkembang. Berdasarkan hasil observasi tingkat awal pencapaian indikator 

perkembangan motorik kasarnya belum menunjukan sikap antusias ketika 

melakukan gerakan tari bedana. 

Hasil wawancara yang diutarakan oleh ibu Surida, S. Sos bahwa ananda 

masih pasif dalam melakukan kegiatan jasmani sehingga sulit bagi ananda 

untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya termasuk ketika 

melakukan kegiatan tari bedana.
95
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Pada tahap proses ini guru harus selalu memberikan contoh gerakan serta 

motivasi yang baik agar ananda mampu melakukan gerakan menari bedana, 

sehingga tingkat akhir pencapaian perkembangan motorik kasarnya 

berkembang sesuai harapan. 

15. Perkembangan awal Motorik Kasar Ananda Nazwa Ari Keisha sudah mulai 

berkembang sesuai harapan. Berdasarkan hasil observasi, tingkat awal 

pencapaian indikator perkembangan motorik kasarnya sudah menunjukan 

sikap antusias ketika melakukan gerakan tari bedana.  

Hasil wawancara dari ibu Lesy Gustina, S. Sos, bahwa ananda termasuk anak 

yang periang dan mudah menyesuaikan dengan keadaan. Ananda mampu 

dengan mudah untuk mengenal hal-hal yang baru.
96

 

Pada proses kegiatan menari bedana, ananda mampu mengikuti gerakan 

dengan baik, sehingga dengan mudah ananda menghafal gerakan menari dan 

pada tingkat akhir pencapaian perkembangan motorik kasar ananda Naswa 

berkembang sangat baik. 

16. Perkembangan awal Motorik Kasar Ananda Okan Desmanovan sudah mulai 

berkembang sesuai harapan. Berdasarkan hasil observasi, tingkat awal 

pencapaian indikator perkembangan motorik kasarnya sudah menunjukan 

sikap antusias ketika melakukan gerakan tari bedana.  
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Hasil wawancara dari ibu Lesy Gustina, S. Sos, bahwa ananda termasuk anak 

mudah menerima perintah dalam permainan dengan baik sehingga dengan 

mudah untuk mengenal hal-hal yang baru.
97

 

Pada proses kegiatan menari bedana, ananda mampu mengikuti gerakan 

dengan baik, sehingga dengan mudah ananda menghafal gerakan menari dan 

pada tingkat akhir pencapaian perkembangan motorik kasar ananda Okan 

berkembang sangat baik. 

Berdasarkan kesimpulan diatas, bahwa guru berperan aktif dalam setiap  

perkembangan usia dini khususnya dalam kegiatan menari bedana, bahwa guru 

harus selalu menyiapkan bahan ajar yang akan diberikan atau dilatih, mengatur 

pemagian kelompok anak sesuai dengan jumlah anak, memberikan materi atau 

contoh gerak untuk menari bedana serta melakukan evaluasi. 

Dengan diterapkannya langkah-langkah dalam mengembangkan 

kemampuan motorik kasar anak usia dini melalui tari bedana di kelas B1 TK 

Melati Puspa Tanjung Senang Bandar Lampung, telah menunjukkan hasil yang 

optimal  

 

C. Pembahasan  

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi penulis di atas, 

dapat disimpulkan bahwa guru telah mengajarkan kegiatan untuk 

mengembangkan motorik kasar melalui mengajarkan interaksi yang baik kepada 
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anak dengan cara melakukan gerakan-gerakan dasar seperti berlari kecil, 

mengayunkan tangan, dan melakukan kegiatan berjingkat.  

TK Melati Puspa Tanjung Senang Bandar Lampung, tidak semata-mata 

mengajarkan anak atau proses belajar anak itu hanya dengan senam irama di 

halaman sekolah, akan tetapi guru-guru TK Melati Puspa Tanjung Senang 

Bandar Lampung, membuat variasi cara mengajar untuk anak tidak jenuh, maka 

mereka mengantisipasi dengan cara diselingi dengan mengajak anak untuk 

melakukan kegiatan menari bedana  

Anak diajak untuk melakukan kegiatan fisik seperti berlari sesuai dengan 

garis lurus, mengayunkan tangan dan kaki kesamping kanan kiri dan melakukan 

gerakan berjingkat, jadi tidak hanya monoton dengan senam irama di halaman 

kelas akan tetapi anak dapat secara langsung lakukan gerakan di luar kelas.  

Kegiatan menari bedana, anak di latih untuk dapat melakukan kegiatan 

berlari pada garis lurus, mengayunkan tangan dan kaki kesamping kanan dan 

kiri, berjingkat kedepan dan kebelakang, serta menjalin kerjasama dalam 

melakukan gerakan menari bedana. 

Pada tahap awal ini terlebih dahulu guru tahap awal ini terlebih dahulu 

guru memperlihatkan video rekaman tari bedana anak usia dini dengan 

bersumber dari Youtube untuk mengembangkan kemampuan motorik kasar anak. 

Tahap kedua, anak diajak untuk menentukan pembagian barisan dengan 10 anak 

di depan dan 6 anak dibelakang. 
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Tahap ketiga, guru mencontohkan gerakan berlari pada garis lurus, 

mengayunkan tangan dan kaki kesamping kanan dan kiri, berjingkat kedepan dan 

kebelakang dengan anak sehingga anak dengan mudah melakukan gerakan 

menari bedana. 

Tahap keempat, anak diajak untuk melakukan gerakan menari bedana 

dengan latihan yang diulang-ulang 1 minggu 2 kali, setiap rabu dan jumat. 

Kegiatan ini masuk kedalam kegiatan inti pembelajaran anak yang termasuk 

dalam kurikulum sekolah.  

Tahap kelima adalah evaluasi kegiatan, anak diajak berkomunikasi tentang 

kesulitan yang dialami selama melakukan kegiatan menari bedana. Guru 

kemudian mencontohkan kembali gerakan yang sulit yang diiringi dengan anak 

melakukan kembali gerakan menari bedana, dengan begitu diharakan anak 

mampu memahami gerakan  menari dengan lebih mudah. 

Menari bedana bisa dengan mudah dilakukan anak usia dini dan bisa juga 

menjadi sulit dilakukan anak usia dini, guru dapat mengajarkan gerakan dasar 

awal dengan baik yang kemudian anak-anak mengikuti gerakan dengan diulang 

beberapa kali sehingga anak mampu terbiasa melakukan gerakan tersebut. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan sebelumnya, maka dapat penulis 

simpulkan bahwa mengembangkan kemampuan motorik kasar anak usia dini 

melalui seni tari bedana di TK Melati Puspa Tanjung Senang Bandar Lampung 

sudah baik. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan motorik kasar anak dapat 

ditingkatkan dengan gerak tari bedana.  

Ternyata didapati bahwa kemampuan motorik kasar anak berkembang lebih 

optimal jika anak tidak hanya di melakukan senam saja melainkan harus diselingi 

dengan kegiatan menari. Setelah di lakukan kegiatan menari bedana serta dengan 

mengajarkan maka anak terlihat lebih antusias melakukan kegiatan fisik 

Berdasarkan hasil penelitian dapat penulis simpulkan bahwa dalam 

mengembangkan kemampuan motorik kasar anak usia dini melalui seni tari 

bedana di TK Melati Puspa Tanjung Senang Bandar Lampung, diperlukan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Menyiapkan media pembelajaran atau bahan ajar yang akan disampaikan 

atau dilatih. 

2. Mengatur pembagian barisan anak sesuai dengan jumlah anak (barisan 

depan dan barisan belakang). 

3. Memberikan materi atau contoh gerak untuk menari bedana. 

4. Demonstrasi meniru gerakan tari bedana. 

5. Melaksanakan evaluasi yang telah dilakukan. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis 

mengemukakan saran sebagai berikut : 

1. Pihak Sekolah 

a. Kegiatan menari bedana dapat digunakan sebagai salah satu alternatif 

untuk mengembangkan kemampuan fisik motorik kasar anak terutama 

pada kemampuan melakukan gerakan dasar (berlari, mengayun dan 

berjingkat) sehingga menjadi suatu kegiatan yang menyenangkan dan 

bermakna bagi anak.  

b. Guru hendaknya lebih mengintefsikan pembelajaran melalui kegiatan yang 

menyenangkan.  

c. Kepala sekolah hendaknya memberikan perhatian yang maksimal dalam 

mengembangkan pembelajaran.  

C. Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan penelitian ada dua macam yang pertama saat proses penelitian dan 

yang kedua keterbatasan pada skripsi, diantaranya adalah : 

1. Saat proses Penelitian 

a. Kondisi lapangan yang kurang memadai untuk melakukan kegiatan 

menari 

b. Jumlah anak yang tidak lengkap disaat latihan 

c. Kedisiplinan anak disaat kegiatan berlangsung 
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d. Kurangnya perhatian guru disaat peneliti melakukan kegiatan menari 

bersama anak-anak 

2.  Keterbatasan pada skripsi 

a. Desain yang digunakan dalam penelitian ini ternyata setelah 

diimplementasikan memiliki beberapa kelemahan 

b. Hasil penelitian dimungkinkan terdapat pengaruh lain diluar perlakuan 

dalam penelitian. 

 

D. Penutup 

Alhamdulillahirobbil’alamin segala puji hanya milik Allah SWT, karena 

berkat kasih sayang serta rahmat Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana 

Pendidikan Islam Anak Usia Dini Di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri 

Raden Intan Lampung. 
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Lampiran 1 

 

Kisi-Kisi Mengembangkan Kemampuan Motorik Kasar (berlari, mengayun 

dan berjingkat) melalui Gerak Tari Bedana  

No. Aspek Indikator 

1.  Motorik Kasar 1. Melakukan gerakan tubuh secara terkoordinasi untuk 

melatih kelenturan, kesimbangan dan kelincahan 

a. Berjalan maju pada garis lurus 

b. Berjalan mundur, berjalan kesamping pada garis 

lurus 

c. Berlari maju kedepan garis lurus 

2. Melakukan koordinasi gerakan kaki-tangan-kepala 

dalam menirukan tarian atau senam. 

a. Mengekspresikan berbagai gerakan kepala, 

tangan, atau pun kaki sesuai dengan irama 

musik 

b. Gerakan berjingkat dengan irama musik 

3. Terampil menggunakan tangan kanan dan kiri. 

a. Mengayunkan tangan kekanan dan kekiri  

b. Berkoordinasi antara mata dan tangan 

2.  Tari Bedana a. Menyiapkan media pembelajaran atau bahan ajar 

yang akan disampaikan atau dilatih. 

f. Mengatur pembagian barisan anak sesuai dengan 

jumlah anak (barisan depan dan barisan belakang). 

g. Memberikan materi atau contoh gerak untuk menari 

bedana. 

h. Demonstrasi meniru gerakan tari bedana. 

i. Melaksanakan evaluasi yang telah dilakukan. 
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Lampiran 2 

 

Pedoman Observasi dalam Mengembangkan Kemampuan Motorik Kasar 

(berlari, mengayun dan berjingkat) melalui Gerak Tari di TK Melati Puspa 

Tanjung Senang Bandar Lampung 

 

No Nama Anak  Indikator Keterangan 

BB MB BSH BSB 

1. 

 

Adzrie 

Rahendriya 

 

a. Berlari lurus kedepan sesuai 

dengan iringin musik  

 
 

   

b. Mengayunkan lengan lurus 

kedepan 

c. Mengayunkan lengan 

dengan langkah kaki 

berjalan kesamping kanan 

dan kiri dengan baik 

d. Mengayunkan lengan 

dengan langkah kaki 

berjalan kedepan dan 

kebelakang dengan baik 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

e. Memindahkan tubuh 

kedepan dengan satu kaki 

diiringi dengan bertepuk 

tangan kedepan  

f. Memindahkan tubuh 

kebelakang dengan satu 

kaki diiringi dengan 

bertepuk tangan kedepan 

   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Keterangan: 

BB : Belum Berkembang 

MB : Mulai Berkembang 

BSH : Berkembang Sesuai Harapan 

BSB : Berkembang Sangat Baik 
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Lampiran 3 

 

Hasil Observasi Akhir dalam Mengembangkan Kemampuan Motorik Kasar 

(berlari, mengayun dan berjingkat) melalui Gerak Tari di TK Melati Puspa 

Tanjung Senang Bandar Lampung 

 

No Nama Anak  Indikator Keterangan 

BB MB BSH BSB 

1. 

 

Adzrie 

Rahendriya 

 

a. Berlari lurus kedepan sesuai 

dengan iringin musik  

 
 

  √ 

b. Mengayunkan lengan lurus 

kedepan 

c. Mengayunkan lengan 

dengan langkah kaki 

berjalan kesamping kanan 

dan kiri dengan baik 

d. Mengayunkan lengan 

dengan langkah kaki 

berjalan kedepan dan 

kebelakang dengan baik 

 
 

 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 

√ 
 
√ 
 
 
 
 

 

e. Memindahkan tubuh 

kedepan dengan satu kaki 

diiringi dengan bertepuk 

tangan kedepan  

f. Memindahkan tubuh 

kebelakang dengan satu 

kaki diiringi dengan 

bertepuk tangan kedepan 

  √ 
 
 
 
√ 
 
 
 

 

2. Ailsa Sahlaa 

Ditira 

a. Berlari lurus kedepan sesuai 

dengan iringin musik 

   √ 

b. Mengayunkan lengan lurus 

kedepan 

c. Mengayunkan lengan 

dengan langkah kaki 

berjalan kesamping kanan 

dan kiri dengan baik 

d. Mengayunkan lengan 

dengan langkah kaki 

berjalan kedepan dan 

kebelakang dengan baik 

  √ 
 
√ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
√ 

e. Memindahkan tubuh 

kedepan dengan satu kaki 

   √ 
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diiringi dengan bertepuk 

tangan kedepan  

f. Memindahkan tubuh 

kebelakang dengan satu 

kaki diiringi dengan 

bertepuk tangan kedepan 

 
 
√ 

3. Alififia Putri 

Salina 

a. Berlari lurus kedepan sesuai 

dengan iringin musik  

 
 

 √  

b. Mengayunkan lengan lurus 

kedepan 

c. Mengayunkan lengan 

dengan langkah kaki 

berjalan kesamping kanan 

dan kiri dengan baik 

d. Mengayunkan lengan 

dengan langkah kaki 

berjalan kedepan dan 

kebelakang dengan baik 

 
 

 
 
 

√ 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
 

 

e. Memindahkan tubuh 

kedepan dengan satu kaki 

diiringi dengan bertepuk 

tangan kedepan  

f. Memindahkan tubuh 

kebelakang dengan satu 

kaki diiringi dengan 

bertepuk tangan kedepan 

 √ 
 
 
 
√ 

  

4. Audia Novita 

Zahira 

a. Berlari lurus kedepan sesuai 

dengan iringin musik  

 
 

 √  

b. Mengayunkan lengan lurus 

kedepan 

c. Mengayunkan lengan 

dengan langkah kaki 

berjalan kesamping kanan 

dan kiri dengan baik 

d. Mengayunkan lengan 

dengan langkah kaki 

berjalan kedepan dan 

kebelakang dengan baik 

 
 

 
 
 

√ 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
 

 

e. Memindahkan tubuh 

kedepan dengan satu kaki 

diiringi dengan bertepuk 

tangan kedepan  

 √ 
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f. Memindahkan tubuh 

kebelakang dengan satu 

kaki diiringi dengan 

bertepuk tangan kedepan 

√ 

5. 

 

Annisa 

Fatiatus Syifa  

a. Berlari lurus kedepan sesuai 

dengan iringin musik  

 
 

 √  

b. Mengayunkan lengan lurus 

kedepan 

c. Mengayunkan lengan 

dengan langkah kaki 

berjalan kesamping kanan 

dan kiri dengan baik 

d. Mengayunkan lengan 

dengan langkah kaki 

berjalan kedepan dan 

kebelakang dengan baik 

 
 

√ 
 
√ 
 
 
 
√ 

  

e. Memindahkan tubuh 

kedepan dengan satu kaki 

diiringi dengan bertepuk 

tangan kedepan  

f. Memindahkan tubuh 

kebelakang dengan satu 

kaki diiringi dengan 

bertepuk tangan kedepan 

 √ 
 
 
 
√ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. Annisa 

Ramadhani 

a. Berlari lurus kedepan sesuai 

dengan iringin musik 

   √ 

b. Mengayunkan lengan lurus 

kedepan 

c. Mengayunkan lengan 

dengan langkah kaki 

berjalan kesamping kanan 

dan kiri dengan baik 

d. Mengayunkan lengan 

dengan langkah kaki 

berjalan kedepan dan 

kebelakang dengan baik 

  √ 
 
√ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
√ 

e. Memindahkan tubuh 

kedepan dengan satu kaki 

diiringi dengan bertepuk 

tangan kedepan  

f. Memindahkan tubuh 

kebelakang dengan satu 

   √ 
 
 
 
√ 
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kaki diiringi dengan 

bertepuk tangan kedepan 

7. Fadil Naufal 

Safero 

a. Berlari lurus kedepan sesuai 

dengan iringin musik  

 
 

  √ 

b. Mengayunkan lengan lurus 

kedepan 

c. Mengayunkan lengan 

dengan langkah kaki 

berjalan kesamping kanan 

dan kiri dengan baik 

d. Mengayunkan lengan 

dengan langkah kaki 

berjalan kedepan dan 

kebelakang dengan baik 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

√ 
 
√ 
 
 
 
√ 

e. Memindahkan tubuh 

kedepan dengan satu kaki 

diiringi dengan bertepuk 

tangan kedepan  

f. Memindahkan tubuh 

kebelakang dengan satu 

kaki diiringi dengan 

bertepuk tangan kedepan 

  
 
 
 
 

√ 
 
 
 
√ 

 

8. 

 

Faiz Tamam 

Zunaid  

a. Berlari lurus kedepan sesuai 

dengan iringin musik  

 
 

  √ 

b. Mengayunkan lengan lurus 

kedepan 

c. Mengayunkan lengan 

dengan langkah kaki 

berjalan kesamping kanan 

dan kiri dengan baik 

d. Mengayunkan lengan 

dengan langkah kaki 

berjalan kedepan dan 

kebelakang dengan baik 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

√ 
 
√ 
 
 
 
√ 

 

e. Memindahkan tubuh 

kedepan dengan satu kaki 

diiringi dengan bertepuk 

tangan kedepan  

f. Memindahkan tubuh 

kebelakang dengan satu 

kaki diiringi dengan 

bertepuk tangan kedepan 

  √ 
 
 
 
√ 
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9. Kaila Andini 

Zuaidah 

a. Berlari lurus kedepan sesuai 

dengan iringin musik 

  √  

b. Mengayunkan lengan lurus 

kedepan 

c. Mengayunkan lengan 

dengan langkah kaki 

berjalan kesamping kanan 

dan kiri dengan baik 

d. Mengayunkan lengan 

dengan langkah kaki 

berjalan kedepan dan 

kebelakang dengan baik 

 √ 
 
√ 
 
 
 
√ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

e. Memindahkan tubuh 

kedepan dengan satu kaki 

diiringi dengan bertepuk 

tangan kedepan  

f. Memindahkan tubuh 

kebelakang dengan satu 

kaki diiringi dengan 

bertepuk tangan kedepan 

 √  
 
 
 
√ 

 
 
 
 
 

10. Kalista Olivia a. Berlari lurus kedepan sesuai 

dengan iringin musik  

 
 

  √ 

b. Mengayunkan lengan lurus 

kedepan 

c. Mengayunkan lengan 

dengan langkah kaki 

berjalan kesamping kanan 

dan kiri dengan baik 

d. Mengayunkan lengan 

dengan langkah kaki 

berjalan kedepan dan 

kebelakang dengan baik 

 
 

 
 
 

√ 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
√ 

e. Memindahkan tubuh 

kedepan dengan satu kaki 

diiringi dengan bertepuk 

tangan kedepan  

f. Memindahkan tubuh 

kebelakang dengan satu 

kaki diiringi dengan 

bertepuk tangan kedepan 

  
 
 
 
 

 √ 
 
 
 
√ 

11. 

 

Miranda 

Prisilya 

a. Berlari lurus kedepan sesuai 

dengan iringin musik  

 
 

√   
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b. Mengayunkan lengan lurus 

kedepan 

c. Mengayunkan lengan 

dengan langkah kaki 

berjalan kesamping kanan 

dan kiri dengan baik 

d. Mengayunkan lengan 

dengan langkah kaki 

berjalan kedepan dan 

kebelakang dengan baik 

 
 

√ 
 
√ 
 
 
 
√ 

  

e. Memindahkan tubuh 

kedepan dengan satu kaki 

diiringi dengan bertepuk 

tangan kedepan  

f. Memindahkan tubuh 

kebelakang dengan satu 

kaki diiringi dengan 

bertepuk tangan kedepan 

 √ 
 
 
 
√ 

 
 
 
 
 
 
 

 

12. M. Bintang 

Hizibullah 

a. Berlari lurus kedepan sesuai 

dengan iringin musik 

 √   

b. Mengayunkan lengan lurus 

kedepan 

c. Mengayunkan lengan 

dengan langkah kaki 

berjalan kesamping kanan 

dan kiri dengan baik 

d. Mengayunkan lengan 

dengan langkah kaki 

berjalan kedepan dan 

kebelakang dengan baik 

√  
 
√ 
 
 
 
√ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

e. Memindahkan tubuh 

kedepan dengan satu kaki 

diiringi dengan bertepuk 

tangan kedepan  

f. Memindahkan tubuh 

kebelakang dengan satu 

kaki diiringi dengan 

bertepuk tangan kedepan 

 √ 
 
 
 
√ 

  
 
 
 
 

13. M. Razha 

Fadillah. S 

a. Berlari lurus kedepan sesuai 

dengan iringin musik  

 
 

 √  

b. Mengayunkan lengan lurus 

kedepan 

 
 

 
√ 
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c. Mengayunkan lengan 

dengan langkah kaki 

berjalan kesamping kanan 

dan kiri dengan baik 

d. Mengayunkan lengan 

dengan langkah kaki 

berjalan kedepan dan 

kebelakang dengan baik 

√ 
 
 
 
√ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

e. Memindahkan tubuh 

kedepan dengan satu kaki 

diiringi dengan bertepuk 

tangan kedepan  

f. Memindahkan tubuh 

kebelakang dengan satu 

kaki diiringi dengan 

bertepuk tangan kedepan 

√ 
 

 
 
 
 
√ 

  

14. 

 

M. Ridho 

Febrian  

a. Berlari lurus kedepan sesuai 

dengan iringin musik  

 
 

  √ 

b. Mengayunkan lengan lurus 

kedepan 

c. Mengayunkan lengan 

dengan langkah kaki 

berjalan kesamping kanan 

dan kiri dengan baik 

d. Mengayunkan lengan 

dengan langkah kaki 

berjalan kedepan dan 

kebelakang dengan baik 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

√ 
 
√ 
 
 
 
√ 

 

e. Memindahkan tubuh 

kedepan dengan satu kaki 

diiringi dengan bertepuk 

tangan kedepan  

f. Memindahkan tubuh 

kebelakang dengan satu 

kaki diiringi dengan 

bertepuk tangan kedepan 

  √ 
 
 
 
√ 
 
 
 

 

15. Nazwa Ari 

Keisha 

a. Berlari lurus kedepan sesuai 

dengan iringin musik 

   √ 

b. Mengayunkan lengan lurus 

kedepan 

c. Mengayunkan lengan 

dengan langkah kaki 

  √ 
 
√ 
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berjalan kesamping kanan 

dan kiri dengan baik 

d. Mengayunkan lengan 

dengan langkah kaki 

berjalan kedepan dan 

kebelakang dengan baik 

 
 
 

 
 
√ 

e. Memindahkan tubuh 

kedepan dengan satu kaki 

diiringi dengan bertepuk 

tangan kedepan  

f. Memindahkan tubuh 

kebelakang dengan satu 

kaki diiringi dengan 

bertepuk tangan kedepan 

   √ 
 
 
 
√ 

16. Aldo Fahmi 

Airlangga 

a. Berlari lurus kedepan sesuai 

dengan iringin musik  

 
 

  √ 

b. Mengayunkan lengan lurus 

kedepan 

c. Mengayunkan lengan 

dengan langkah kaki 

berjalan kesamping kanan 

dan kiri dengan baik 

d. Mengayunkan lengan 

dengan langkah kaki 

berjalan kedepan dan 

kebelakang dengan baik 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 

√ 
 
√ 

e. Memindahkan tubuh 

kedepan dengan satu kaki 

diiringi dengan bertepuk 

tangan kedepan  

f. Memindahkan tubuh 

kebelakang dengan satu 

kaki diiringi dengan 

bertepuk tangan kedepan 

  
 
 
 
 

 √ 
 
 
 
√ 

 

Keterangan: 

BB : Belum Berkembang 

MB : Mulai Berkembang 

BSH : Berkembang Sesuai Harapan 

BSB : Berkembang Sangat Baik 
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Lampiran 4 

Pedoman Wawancara Guru 

 

A. IDENTITAS RESPONDEN 

1. Nama  : 

2. Alamat  : 

3. Hari, Tanggal : 

 

B. PERTANYAAN 

1. Apakah sebelum melakukan pembelajaran melalui seni tari, ibu guru selalu 

menyiapkan media pembelajaran atau bahan ajar yang akan disampaikan atau 

dilatih? 

2. Apakah sebelum melakukan pembelajaran melalui seni tari, ibu guru 

mengatur pembagian kelompok? 

3. Setelah menyiapkan media dan mengatur pembagian kelompok, apakah ibu 

guru langsung memberikan materi dengan mencontohkan gerak untuk menari 

? 

4. Apakah anak diajak langsung melakukan demonstrasi gerak menari bedana? 

5. Setelah melakukan kegiatan menari, apakah selalu diahiri dengan 

melaksanakan evaluasi? 

6. Menurut anda bagaimana respon anak setelah melakukan kegiatan menari 

bedana? 

7. Apakah banyak peserta didik yang senang melakukan kegiatan menari 

bedana? 
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Lampiran 5 

 

1. Nama  : Surida, S. Sos 

2. Alamat  : Way Halim, Bandar Lampung 

3. Hari, Tanggal : Jumat, 3 Februari 2017 

 

 

Hasil Wawancara Guru 

 

1. Apakah sebelum melakukan pembelajaran melalui seni tari, ibu guru selalu 

menyiapkan media pembelajaran atau bahan ajar yang akan disampaikan atau 

dilatih? 

Jawab:  

Iya, tentunya tahap paling awal adalah menentukan bahan ajar, bahan ajar disini 

bukan hanya VCD tari bedana dan Tape, namun yang paling penting adalah 

menyiapkan gerakan-gerakan yang akan diberikan untuk anak. Tentunya gerakan 

yang sesuai dengan anak usia dini, agar anak mudah menirukan gerakan menari  

bedana dengan baik. 

 

2. Apakah sebelum melakukan pembelajaran melalui seni tari, ibu guru mengatur 

pembagian barisan? 

Jawab:  

Iya, pembagian barisan perlu dilakukan dalam menari, karena akan 

mempermudah anak dalam melakukan gerakan menari khususnya gerakan berlari 

lurus kedepan, mengayunkan tangan kedepan kebelakang dan melakukan 

kegiatan berjingkat. 

 

3. Setelah menyiapkan media dan mengatur pembagian  barisan, apakah ibu guru 

langsung memberikan materi dengan mencontohkan gerak untuk menari ? 

Jawab: 
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Iya, tentu nya setelah menyiapkan media dan mengatur pembagian barisan, 

kemudian guru memberikan materi dengan mencontohkan gerak untuk menari 

bedana agar mempermudah anak dalam melakukan kegiatan menari 

 

4. Apakah anak diajak langsung melakukan demonstrasi gerak menari bedana? 

Jawab:  

Tentunya setelah anak diperkenalkan gerakan-gerakan dasar tari bedana, 

kemudian anak diajak untuk melakukan langsung menari bedana. 

 

5. Setelah melakukan kegiatan menari, apakah selalu diahiri dengan melaksanakan 

evaluasi? 

Jawab: 

Iya, tentunya setiap selesai melakukan kegiatan, anak diajak mengevaluasi 

kegiatan yang telah dilakukan. Begitu pula dengan kegiatan menari bedana. 

Setiap selesai melakukan kegiatan menari, anak diajak untuk mengevaluasi 

gerakan yang sulit dilakukan oleh anak. Kemudian guru mencontohkan kembali 

dan diikuti dengan gerakan anak. 

 

6. Menurut anda bagaimana respon anak setelah melakukan kegiatan menari 

bedana? 

Jawab:  

Menurut saya, respon anak sangat baik sekali, dengan menari bedana anak jadi 

lebih semangat untuk melakukan kegiatan fisik. 
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Lampiran 6 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN HARIAN 

(RPPH) 

 

TEMA  : Tanah Air 

SUB TEMA  : Macam-macam Tarian Lampung 

USIA   : 5-6 Tahun 

HARI/TANGGAL : Jumat, 3 Februari 2017 

 

INDIKATOR PEMBELAJARAN:  

Nilai Agama dan Moral 

 Terbiasa berperilaku sopan santun 

 

Bahasa 

 Mengekspresikan Bahasa 

Mengenal symbol-simbol huruf tari bedana 

 Keaksaraan  

Menyebutkan kata “tari bedana” 

Kognitif 

 Belajar dan Pemecahan Masalah 

Guru ekerjasama dengan anak membagi kelompok manari 

Sosial Emosional 

 Kesadaran Diri 

Menunjukkan rasa empati 

 Rasa Tanggung jawab untuk diri sendiri dan Orang Lain 

Menunjukkan sikap toleran dalam melakukan kegiatan 

 Perilaku Proposional 

Antusias ketika melakukan kegiatan hari ini 

 

Fisik Motorik  

 Motorik Kasar 

Melakukan kegiatan menari bedana 

 Kesehatan dan Perilaku Keselamatan 

Mencuci tangan sebelum dan sesudah kegiatan makan 

 

Seni  

 Mengeksplorasi dan Mengekspresikan Diri 

Menyanyi lagu lampung “PangliPandang” 
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 Materi Muatan Pembelajaran : 

 Berbaris didepan kelas 

 Menjawab pertanyaan informasi dengan sopan 

 Berdoa sebelum belajar 

 Bercerita tentang “macam-macam tari lampung” 

 Kegiatanmainan 

Alatdanbahan : 

 VCD, Tape dan Hp 

 Proses PembelajaranPembukaan : 

 Menyanyi bersama-sama 

 Membaca surat Al Fatihah, Annas dan Al ikhlas 

 Inti : 

 Anak menonton tarian bedana 

 Anak dan guru membagi kelompok tari 

 Guru mencontohkan gerakan dasar tari bedana 

 Anak mengikuti gerakan dasar tari bedana  

 Recelling : 

 Menanyakan perasaan anak saat main 

 Menanyakan kegiatan main yang telah dilakukan 

 Menanyakan kembali konsep yang telah ditemukan  

 Menyampaikan kegiatan yang akan datang 

 Penutup : 

 Menanyakan kegiatan yang sudah dilaksanakan pada hari ini 

 Berdoa sesudah belajar 

 Rencanapenilaian : 

a. Sikap : menggunakan kata-kata yang sopan saat melakukan kegiatan di 

sekolah 

b. Pengetahuan dan keterampilan : 

 Dapat bekerjasama melakukan kegiatan menari bedana 

 Sikap disiplin dalam melakukan kegiatan didalam kelas 

 Berdoa sebelum dan sesudah belajar 
 

Mengetahui 

Kepala TK Melati Puspa 

 

 

 

 

RENA JAYANTI, S. Pd 

Bandar Lampung, 3 Februari 2017 

Guru Kelas 

 

 

 

 

SURIDA, S. Sos 
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Lampiran 7 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN HARIAN 

(RPPH) 

 

TEMA  : Tanah Air 

SUB TEMA  : Macam-macam Tarian Lampung 

USIA   : 5-6 Tahun 

HARI/TANGGAL : Rabu, 8 Februari 2017 

 

INDIKATOR PEMBELAJARAN:  

Nilai Agama dan Moral 

 Bersyair yang bernafaskan islami 

 

Bahasa 

 Keaksaraan  

Mengenal huruf lampung dengan media poster  

Kognitif 

 Belajar dan Pemecahan Masalah 

Menunjuk sebanyak banyaknya jumlah huruf lampung 

 

Sosial Emosional 

 Kesadaran Diri 

Berbicara dengan tidak berteriak-teriak 

 Rasa Tanggung jawab untuk diri sendiri dan Orang Lain 

Menaati tata tertib yang ada di dalam kelas 

 

Fisik Motorik  

 Motorik Halus 

Membuat bentuk siger mini dari plastisin 

 Motorik Kasar 

Melakukan kegiatan menari bedana  

 Kesehatan dan Perilaku Keselamatan 

Mampu melakukan kegiatan bermanfaat pada saat bermain 

 

Seni  

 Mengeksplorasi dan Mengekspresikan Diri 

Melafalkan syair tugas-tugasku dengan tertib 
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 Materi Muatan Pembelajaran : 

 Berbaris didepan kelas 

 Menjawab pertanyaan informasi dengan sopan 

 Berdoa sebelum belajar 

 Kegiatanmainan 

Alatdanbahan : 

 Poster huruf Lampung, plastisin 

 Tape, VCD tari bedana 

 Proses PembelajaranPembukaan : 

 Menyanyi bersama-sama 

 Membaca doa iftitah 

 Inti : 

 Menyebutkan huruf lampung 

 Membilang dan menyebut jumlah huruf lampung 

 Bekerjasama dengan teman membuat siger dari plastisin  

 Melakukan kegiatan menari bedana 

 Recelling : 

 Menanyakan perasaan anak saat main 

 Menanyakan kegiatan main yang telah dilakukan 

 Menanyakan kembali konsep yang telah ditemukan  

 Menyampaikan kegiatan yang akan datang 

 Penutup : 

 Menanyakan kegiatan yang sudah dilaksanakan pada hari ini 

 Berdoa sesudah belajar 

 Rencanapenilaian : 

a. Sikap : menggunakan kata-kata yang sopan saat melakukan kegiatan di 

sekolah 

b. Pengetahuan dan keterampilan : 

 Dapat melaksanakan kegiatan menari bedana dengan baik 

 Sikap disiplin dalam melakukan kegiatan didalam kelas 

 Berdoa sebelum dan sesudah belajar 
 

Mengetahui 

Kepala TK Melati Puspa 

 

 

 

 

RENA JAYANTI, S. Pd 

Bandar Lampung, 8 Februari 2017 

Guru Kelas 

 

 

 

 

SURIDA, S. Sos 
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Lampiran 8 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN HARIAN 

(RPPH) 

 

TEMA  : Tanah Air 

SUB TEMA  : Macam-macam Tarian Lampung 

USIA   : 5-6 Tahun 

HARI/TANGGAL : Jumat, 10 Februari 2017 

 

INDIKATOR PEMBELAJARAN:  

Nilai Agama dan Moral 

 Terbiasa berperilaku sopan santun 

 

Bahasa 

 Mengekspresikan Bahasa 

Mau mengungkapkan pendapat sederhana aksesoris tari bedana 

 Keaksaraan  

Menyusun huruf “tari bedana” 

Kognitif 

 Belajar dan Pemecahan Masalah 

Mengelompokkan gambar peralatan pakaian tari bedana perempuan 

 Berfikir simbolik 

Membilang dna menyebut jumlah pakian tari bedana pada gambar 

 

Sosial Emosional 

 Rasa Tanggung jawab untuk diri sendiri dan Orang Lain 

Bertanggung jawab atas tugasnya 

 Perilaku Proposional 

Dapat menerima kritikan atas tugas yang diberikan  

 

Fisik Motorik  

 Motorik Kasar 

Melakukan kegiatan menari bedana  

 Kesehatan dan Perilaku Keselamatan 

Membuang sampah pada tempatnya 

 

Seni  

 Mengeksplorasi dan Mengekspresikan Diri 

Menirukan gerak dan lagu “Up and down” 
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 Materi Muatan Pembelajaran : 

 Berbaris didepan kelas 

 Menjawab pertanyaan informasi dengan sopan 

 Berdoa sebelum belajar 

 Kegiatanmainan 

Alatdanbahan : 

 Kartu huruf, gambar pakaian tari bedana 

 Tape, VCD tari bedana dan Hp 

 Proses PembelajaranPembukaan : 

 Menyanyi bersama-sama 

 Membaca surat Al- Kafirun dan Al Asr 

 Menyanyi lagu pang li pandang  

 Inti : 

 Membilang dan menyebut jumlah pakaian tari bedana 

 Menyusun huruf tari bedana 

 Melakukan kegiatan tari bedana 

 Recelling : 

 Menanyakan perasaan anak saat main 

 Menanyakan kegiatan main yang telah dilakukan 

 Menanyakan kembali konsep yang telah ditemukan  

 Menyampaikan kegiatan yang akan datang 

 Penutup : 

 Menanyakan kegiatan yang sudah dilaksanakan pada hari ini 

 Berdoa sesudah belajar 

 Rencanapenilaian : 

a. Sikap : menggunakan kata-kata yang sopan saat melakukan kegiatan di 

sekolah 

b. Pengetahuan dan keterampilan : 

 Dapat melakukan kegiatan tari bedana dengan baik 

 Sikap disiplin dalam melakukan kegiatan didalam kelas 

 Berdoa sebelum dan sesudah belajar 
 

Mengetahui 

Kepala TK Melati Puspa 

 

 

 

RENA JAYANTI, S. Pd 

Bandar Lampung,  10 Febuari 2017 

Guru Kelas 

 

 

 

SURIDA, S. Sos 

 



 

101 

Lampiran 9 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN HARIAN 

(RPPH) 

 

TEMA  : Tanah Air 

SUB TEMA  : Macam-macam Tarian Lampung 

USIA   : 5-6 Tahun 

HARI/TANGGAL : Rabu, 15 Februari 2017 

 

INDIKATOR PEMBELAJARAN:  

Nilai Agama dan Moral 

 Membaca doa sebelum dan sesudah kegiatan 

 

Bahasa 

 Memahami (reflektif) Bahasa 

Menyanyikan lagu sholawat 

 Mengekspresikan Bahasa 

Menyebutkan kelompok gambar yang memiliki bunyi yang sama 

 Keaksaraan  

Memahami hubungan antara bunyi dan bentuk huruf 

 

Kognitif 

 Belajar dan Pemecahan Masalah 

Menyusun perencanaan kegiatan hari ini   

 

Sosial Emosional 

 Kesadaran Diri 

Bersemangat dalam melakukan kegiatan 

 Rasa Tanggung jawab untuk diri sendiri dan Orang Lain 

Mau berbagi, menolong dan membantu teman 

 Perilaku Proposional 

Memahami peraturan dan disiplin 

 

Fisik Motorik  

 Motorik Kasar 

Terampil menggunakan tangan kanan dan kiri 

 Kesehatan dan Perilaku Keselamatan 

Menjaga kebersihan diri sendiri  

 

Seni Mengeksplorasi dan Mengekspresikan Diri 

 Memainkan alat music gendangan 
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 Materi Muatan Pembelajaran : 

 Berbaris didepan kelas 

 Menjawab pertanyaan informasi dengan sopan 

 Berdoa sebelum belajar 

 Bercerita tentang “kebiasaan suku Lampung” 

 

 Kegiatan mainan 

Alat dan bahan : 

 Tape, VCD tari bedana 

 Proses Pembelajaran Pembukaan : 

 Menyanyi bersama-sama 

 Membaca doa kedua orangtua  

 Inti : 

 Mengelompokkan gambar kebiasaan suku lampung 

 Menyusun kartu huruf “suku lampung” 

 Melakukan latihan tari bedana 

 Recelling : 

 Menanyakan perasaan anak saat main 

 Menanyakan kegiatan main yang telah dilakukan 

 Menanyakan kembali konsep yang telah ditemukan  

 Menyampaikan kegiatan yang akan datang 

 Penutup : 

 Menanyakan kegiatan yang sudah dilaksanakan pada hari ini 

 Berdoa sesudah belajar 

 Rencanapenilaian : 

a. Sikap : menggunakan kata-kata yang sopan saat melakukan kegiatan di 

sekolah 

b. Pengetahuan dan keterampilan : 

 Dapat melaksanakan kegiatan latihan tari bedana 

 Sikap disiplin dalam melakukan kegiatan didalam kelas 

 Berdoa sebelum dan sesudah belajar 
 

Mengetahui 

Kepala TK Melati Puspa 

 

 

 

RENA JAYANTI, S. Pd 

Bandar Lampung,  15 Februari 2017 

Guru Kelas 

 

 

 

SURIDA, S. Sos 
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Lampiran 10 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN HARIAN 

(RPPH) 

 

TEMA  : Tanah Air 

SUB TEMA  : Macam-macam Tarian Lampung 

USIA   : 5-6 Tahun 

HARI/TANGGAL : Jumat, 17 Februari 2017 

 

INDIKATOR PEMBELAJARAN:  

 

Nilai Agama dan Moral 

 Mengenal agama yang dianut 

 

Bahasa 

 Memahami (reflektif) Bahasa 

Mengerti beberapa perintah secara bersamaan 

 Mengekspresikan Bahasa 

Mengulang kalimat yang lebih kompleks  

 Keaksaraan  

Mengenal huruf vokal dan konsonan 

Kognitif 

 Belajar dan Pemecahan Masalah 

Mengklasifikasikan benda berdasarkan fungsi 

 

Sosial Emosional 

 Kesadaran Diri 

Menunjukkan rasa empati 

 Rasa Tanggung jawab untuk diri sendiri dan Orang Lain 

Menunjukkan sikap toleran dalam melakukan kegiatan 

 Perilaku Proposional 

Antusias ketika melakukan kegiatan hari ini 

Fisik Motorik  

 Motorik Halus 

Finger panting siger lampung 

 Motorik Kasar 

Gerakan bebas sesuai dengan irama musik 

 Kesehatan dan Perilaku Keselamatan 

Mencuci tangan sebelum dan sesudah kegiatan makan 

 

Seni Mengeksplorasi dan Mengekspresikan Diri 

 Menyanyi lagu kasih ibu 
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 Materi Muatan Pembelajaran : 

 Berbaris didepan kelas 

 Menjawab pertanyaan informasi dengansopan 

 Berdoa sebelum belajar 

 

 Kegiatan mainan 

Alat dan bahan : 

 Tape, VCD Tari Bedana, Hp 

 Proses Pembelajaran Pembukaan : 

 Menyanyi bersama-sama 

 Membaca surat Al-Asr 

 Mendiskusikan tentang proses finger panting  

 Inti : 

 Membilang dan menyebut jumlah wana yang akan digunakan 

 Finger panting siger lampung 

 Melakukan gerakan menari bedana  

 Recelling : 

 Menanyakan perasaan anak saat main 

 Menanyakan kegiatan main yang telah dilakukan 

 Menanyakan kembali konsep yang telah ditemukan  

 Menyampaikan kegiatan yang akan datang 

 Penutup : 

 Menanyakan kegiatan yang sudah dilaksanakan pada hari ini 

 Berdoa sesudah belajar 

 Rencanapenilaian : 

a. Sikap : menggunakan kata-kata yang sopan saat melakukan kegiatan di 

sekolah 

b. Pengetahuan dan keterampilan : 

 Dapat melaksanakan kegiatan menari bedana dengan baik 

 Sikap disiplin dalam melakukan kegiatan didalam kelas 

 Berdoa sebelum dan sesudah belajar 

 

Mengetahui 

Kepala TK Melati Puspa 

 

 

 

RENA JAYANTI, S. Pd 

Bandar Lampung,  17 Februari 2017 

Guru Kelas 

 

 

 

SURIDA, S. Sos 
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Lampiran 11 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN HARIAN 

(RPPH) 

 

TEMA  : Tanah Air 

SUB TEMA  : Macam-macam Tarian Lampung 

USIA   : 5-6 Tahun 

HARI/TANGGAL : Rabu, 22 Februari 2017 

Nilai Agama dan Moral 

 Melafalkan surat Al-Ikhlas  

  

Bahasa 

 Memahami (reflektif) Bahasa 

Mengulang kalimat yang lebih kompleks  

 Mengekspresikan Bahasa 

Menjawab pertanyaan yang lebih kompleks  

 Keaksaraan  

Menuliskan nama sendiri 

Kognitif 

 Belajar dan Pemecahan Masalah 

Menunjukkan aktivitas yang bersifat ekploratif dan menyelidik  

 Berfikir simbolik 

Menyebutkan lambang bilangan 1-10 dengan benda 

 

Sosial Emosional 

 Kesadaran Diri 

Membantu teman dalam kegiatan 

 Rasa Tanggung jawab untuk diri sendiri dan Orang Lain 

Membereskan peralatan yang dipakai 

 Perilaku Proposional 

Senang melakukan kegiatan 

 

Fisik Motorik  

 Motorik Kasar 

Menirukan gerakan sesuai dengan irama musik tari bedana 

 Kesehatan dan Perilaku Keselamatan 

Membereakan peralatan yang telah digunakan 

 

Seni Mengeksplorasi dan Mengekspresikan Diri 

 Meniru gerak dan lagu “Nasi goreng” 
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 Materi Muatan Pembelajaran : 

 Berbaris didepan kelas 

 Menjawab pertanyaan informasi dengan sopan 

 Berdoa sebelum belajar 

 

 Kegiatan mainan 

Alat dan bahan : 

 Tape, VCD Tari Bedana, Hp 

 

 Proses Pembelajaran Pembukaan : 

 Menyanyi bersama-sama 

 Melafalkan surat Al-Ikhlas 

 Inti : 

 Menuliskan nama sendiri 

 Menyusun nama sendiri dengan kartu huruf 

 Menirukan gerakan tari bedana 

 Recelling : 

 Menanyakan perasaan anak saat main 

 Menanyakan kegiatan main yang telah dilakukan 

 Menanyakan kembali konsep yang telah ditemukan  

 Menyampaikan kegiatan yang akan datang 

 Penutup : 

 Menanyakan kegiatan yang sudah dilaksanakan pada hari ini 

 Berdoa sesudah belajar 

 Rencana penilaian : 

a. Sikap : menggunakan kata-kata yang sopan saat melakukan kegiatan di 

sekolah 

b. Pengetahuan dan keterampilan : 

 Dapat melaksanakan gerakan tari bedana 

 Sikap disiplin dalam melakukan kegiatan didalam kelas 

 Berdoa sebelum dan sesudah belajar 

  

Mengetahui 

Kepala TK Melati Puspa 

 

 

 

RENA JAYANTI, S. Pd 

Bandar Lampung,  22 Februari 2017 

Guru Kelas 

 

 

 

SURIDA, S. Sos 
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Foto anak sedang melakukan kegiatan berlari lurus kedepan 
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Foto anak sedang melakukan kegiatan mengayun dengan formasi   

FFF  
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F Foto anak sedang melakukan gerakan berjingkat dengan formasi

 


