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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

Hakekat olahraga merupakan kegiatan fisik yang mengandung sifat permainan 

dan berisi perjuangan melawan diri sendiri atau dengan orang lain. Olahraga 

memberikan kemungkinan pada tercapainya rasa saling mengerti dan menimbulkan 

solidaritas serta tidak mementingkan diri sendiri. 

Setiap individu akan mengalami hal tersebut sebagaimana ditulis oleh Hurlock 

alih bahasa Tjandrasa dan Zakarsih (1995, hlm.25) menjelaskan bahwa: 

setiap individu akan selalu mengalami perkembangan dan pertumbuhan, baik 

pertumbuhan fisik, kemampuan gerak, mental, sosial, maupun emosional. 

Perkembangan gerak motorik pada setiap manusia dari jenjang usia dini hingga 

dewasa mengalami pertumbuhan kearah yang lebih baik. 

Salah satu komponen yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan 

yang cukup pesat adalah kemampuan motorik kasar. Pertumbuhan motorik kasar itu 

merupakan perubahan yang menunjukan perkembangan yang pesat mulai anak 

sampai dewasa. Perkembangan itu sendiri merupakan bagian aspek yang satu sama 

lain saling mempengaruhi. 

Perkembangan motorik adalah proses seorang anak belajar untuk terampil 

menggerakan anggota tubuh. Gerak motorik kasar adalah kemampuan yang 

membutuhkan koordinasi sebagian besar bagian tubuh anak. Gerak motorik kasar 

melibatkan aktivitas otot tangan, kaki, dan seluruh tubuh anak. 

 Gerak motorik kasar memiliki manfaat untuk perkembangan selanjutnya 

dalam perkembangan motorik halus karena motorik kasar berkembang lebih dulu 

daripadamotorik halus. Hal ini dapat terlihat saat anak dapat menggunakan otot-otot 

kakinya untuk berjalan sebelum ia dapat mengontrol tangan dan jari-jarinya untuk 

menggunting dan meronce. 

Dalam meningkatkan motorik kasar banyak metode yang dapat 

digunakan,selain dengan melatih anak mengangkat tubuh menggunakan salah satu 
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kakinya bisa juga dengan menggunakan metode senam sehat gembira dan olahraga 

permainan. 

Hasil diskusi dengan ahli menyimpulkan bahwan senam merupakan satu 

cabang olahraga yang melibatkan performa gerakan yang membutuhkan kekuatan, 

kecepatan dan keserasian gerakan fisik yang teratur. Senam merupakan salah satu 

cabang olahraga yang diperlombakan atau dipertandingkan dalam even-even olahraga 

akbar. Senam tidak hanya dijadikan untuk ajang perlombaan saja akan tetapi di 

periode belakangan ini sejak kecil banyak anak-anak sudah terbiasa diajarkan senam, 

baik oleh orang tua  maupun oleh pengajar di sekolah. Senam dibagi menjadi 

beberapa macam, diantaranya senam lantai, senam hamil, senam aerobic, senam 

pramuka, senam kesegaran jasmani (SKJ), dan senam sehat gembira. 

Senam sehat gembira dapat diartikan untuk pembinaan kebugaran jasmani 

seorang anak, terdiri dari gerakan-gerakan yang melibatkan otot-otot mulai dari tubuh 

bagian atas, batang tubuh, sampai dengan bawah tubuh, senam ini  diciptakan oleh pa 

anam dan yang meragakannya adalah putri halim. Gerakan ini memiliki urutan yang 

berirama mulai dari persiapan, pemanasan, gerakan inti, dan pelemasan. Senam sehat 

gembira merupakan bagian dari senam kesegaran jasmani (SKJ), karena senam sehat 

gembira memiliki kesamaan dengan senam kesegaran jasmani mulai dari gerakan 

sampai manfaat. 

Hasil diskusi dengan ahli menyimpulkan bahwa permainan tradisional 

merupakan jenis permainan yang mengandung nilai-nilai budaya pada hakikatnya 

merupakan warisan leluhur yang harus dilestarikan keberadaannya. Ada permainan 

yang sifatnya bertanding dan ada juga yang diutamakan untuk mengisi waktu luang 

sebagai bentuk rekreasi. 

Anak usia dini adalah anak-anak yang berusia dibawah 6 tahun. Jadi mulai dari 

anak itu lahir hingga mencapau usia 6 tahun ia akan dikategorikan sebagai anak usia 

dini. Beberapa orang menyebut fase atau masa ini sebagai golden age karena masa ini 

sangat menentukan seperti apa mereka kelak jika dewasa baik dari segi fisik, mental, 

maupun kecerdasaan.  
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Senam sehat gembira dan permainan tradisional merupakan dua metode yang 

berbeda namun keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk meningkatkan 

motorik kasar pada anak. Perbedaan senam sehat gembira dengan permainan 

tradisional yaitu kalau senam sehat gembira jadi setiap gerakan si anaknya terbatas 

sedangkan kalau olahraga permainan lebih bebas. 

 

Beranjak dari pemaparan diatas penulis tertarik untuk meneliti “Perbandingan 

senam sehat gembira dan permainan tradisional terhadap perkembangan gerak 

motorik kasar pada anak usia dini”. 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut : 

1. Apakah senam sehat gembira berpengaruh signifikan terhadap 

perkembangan motorik kasar pada anak usia dini? 

2. Apakah permainan tradisional berpengaruh signifikan terhadap 

perkembangan motorik kasar pada anak usia dini? 

3. Apakah ada perbedaan pengaruh yang signifikan antara senam sehat 

gembira dan permainan tradisional terhadap perkembangan motorik kasar 

pada anak usia dini? 

 

C.  Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka tujuan dari 

penelitian ini sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui peningkatan perkembangan motorik kasar pada anak 

usia dini. 

2. Untuk dapat membandingkan metode mana yang paling mempengaruhi 

perkembangan motorik kasar pada anak usia dini. 
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3. Untuk mengetahui perbedaan pengaruh yang signifikan antara senam sehat 

gembira dan permainan tradisional terhadap perkembangan motorik kasar 

anak usia dini.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan konsep dan 

prinsip baru tentang penerapan metode untuk meningkatkan perkembangan 

motorik kasar pada anak usia dini. 

2. Secara praktis : 

a. Bagi peneliti  

Sebagai wawasan ilmu pengetahuan tentang perkembangan motorik 

kasar pada anak usia dini dan bagaimana penerapan metode untuk 

meningkatkan perkembangan motorik kasar pada anak usia dini. 

b. Bagi Guru 

Diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan masukan bagi guru 

dalam menerapkan metode untuk meningkatkan perkembangan motorik 

kasar pada anak usia dini. 

 

E.  Struktur Organisasi Skripsi  

Bagian ini memuat sistematika sebagai berikut: 

1. BAB 1, berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian serta struktur organisasi skripsi. Pada bagian 

ini peneliti membuat kerangka mulai dari permasalahan yang akan diteliti 

hingga maksud dan tujuan dilakukannya sebuah penelitian. 

2. BAB 11, berisi kajian pustaka atau landasan teoritis yang didalamnya 

terdapat beberapa pengertian dan konsep dari para ahli mengenai 

permasalahan penelitian.  
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3. BAB 111, berisi tentang gambaran, alur, prosedur penelitian yang 

dilaksanakan oleh penulis untuk memaparkan bentuk metode penelitian 

yang terkait. 

4. BAB 1V, berisi dua hal utama, yaitu (1) temuan penelitian berdasarkan 

hasil pengolahan data dan analisis data, (2) pembahasan penemuan 

penelitian. 

5. BAB V, berisi simpulan, implikasi, dan rekomendasi. Pada bab ini penulis 

menyimpulkan hasil dari analisis temuan yang penulis teliti, juga 

mengajukan hal-hal penting yang bermanfaat dari hasil penelitian. 


