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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Pengertian pendidikan menurut Soegarda Poerbakawatja dalam buku 

Landasan Pendidikan (2009 : 25) menyebutkan secara luas pendidikan 

adalah: 

    Semua perbuatan dan usulan dari generasi tua untuk mengalihkan 

pengetahuannya, pengalamannya, kecakapannya, serta keterampilannya 

(orang menamakan ini juga “mengalihkan” kebudayaan atau 

culturoverdracht), kepada generasi muda sebagai usaha menyiapkan 

agar dapat memenuhi fungsi hidupnya baik jasmaniah maupun 

rohaniah.  

 

Pernyataan di atas menerangkan bahwa pendidikan merupakan proses 

mengalihkan pengetahuan, pengalaman, kecakapan, dan keterampilan kepada 

generasi muda. Hal ini sejalan dengan pembelajaran seni kepada siswa di 

sekolah yang pada dasarnya berguna untuk membantu perkembangan dalam 

aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa. Dengan demikian pendidikan 

sangat penting dilakukan oleh manusia untuk keberlangsungan hidupnya 

dimasa yang akan datang. Pendidikan sebaiknya dilakukan sedini mungkin 

agar semua aspek perkembangan manusia bisa berkembang dengan baik dan 

lebih optimal. Pendidikan itu bisa dilakukan melalui pendidikan formal 

seperti sekolah-sekolah SD, SMP dan SMA umum, pendidikan non formal 

seperti kursus, sanggar, bimbingan belajar ( bimbel ), PAUD, TPA ( Taman 

Pengajian Anak-anak ), dan pendidikan informal seperti les privat. 

Pendidikan awal anak bisa dilakukan melalui pendidikan nonformal salah 

satunya dengan sekolah pendidikan anak usia dini ( PAUD ).  

Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) meliputi seluruh upaya dan 

tindakan yang dilakukan oleh pendidik dan orang tua dalam proses 

perawatan, pengasuhan, dan pendidikan pada anak dengan menciptakan 

lingkungan yang nyaman dimana anak dapat mengeksplorasi pengalaman 
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yang memberikan kesempatan padanya untuk mengetahui dan memahami 

pengalaman belajar yang diperolehnya dari lingkungan, melalui cara 

mengamati, meniru, bereksperimen dan bereksperimen yang berlangsung 

secara berulang-ulang dan melibatkan seluruh potensi dan kecerdasan anak ( 

Sujiono, 2013 : 7 ). Hal ini sesuai dengan karakteristik anak usia dini yang 

pada umumnya selalu ingin mengetahui dan melakukan berbagai hal yang 

dilihat atau didengarnya. 

 Menurut Hurlock (Yuliani 83:2013) bahwa “lima tahun pertama dalam 

perkembangan seorang anak merupakan peletak dasar bagi perkembangan 

selanjutnya”. Sehingga pada masa usia ini harus digunakan semaksimal 

mungkin untuk mengembangan aspek  koginitif, afektif dan psikomotor. 

Aspek psikomotor siswa perlu dikembangkan karena perkembangan motorik 

kasar merupakan hal yang sangat penting bagi anak usia dini khususnya anak 

kelompok bermain.  

Perkembangan motorik kasar anak tidak akan berkembang secara 

otomatis dengan bertambahnya usia anak oleh karena itu perkembangan 

motorik kasar anak harus dikembangkan dengan kegiatan-kegiatan yang lebih 

terarah dan bermanfaat. Anak-anak pada masa sekarang banyak yang 

kehilangan masa-masa indah bermainnya. Setiap hari anak di sibukan dengan 

kegiatan-kegiatan seperti kursus atau les pelajaran. Sehingga perkembangan 

antara kemampuan otak dan kemampuan fisik tidak seimbang. Keberhasilan 

masa depan anak tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan IQ saja. Menurut 

Daniel Goleman ( Rachmi tetty 2012 : 7.20 ) mengemukakan bahwa “IQ 

hanya menyumbang 20% keberhasilan seseorang, sedangkan 80% disumbang 

oleh kecerdasan lain”. Kecerdasan yang bisa membantu keberhasilan anak 

salah satunya dengan kecerdasan fisik ( psikomotorik ). Orangtua dan guru 

sebaiknya saling bekerjasama untuk mendukung proses tumbuh kembang 

anak memperoleh pengalaman dengan baik dan hasil yang maksimal. 



3 

 

Deri Agustiawati, 2013 
Proses Pengembangan Gerak Motorik Kasar Anak Usia Dini Melalui Pembelajaran Tari Sisingaan 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu 

 

 

Pengalaman anak hendaknya dirancang, lingkungan yang bersifat anak 

sebagai pusat yang akan mendorong proses belajar melalui penjelajahan dan 

penemuan (exploration dan discovery), anak tidak hanya duduk diam dan 

mendengarkan guru berbicara didepan kelas melainkan anak harus 

berpartisipasi dengan kegiatan sehari-hari yang dirancang dalam kegiatan 

perkembangan motorik kasar dan halus.  

Perkembangan motorik kasar anak usia dini perlu adanya bantuan dari 

pendidik di lembaga pendidikan usia dini yaitu bagaimana jenis latihan yang 

aman sesuai dengan tahapan usia dan bagaimana kegiatan permainan melatih 

motorik kasar anak yang menarik, menyenangkan dan bermanfaat. 

Kemampuan fisik motorik, terutama kemampuan motorik kasar tidak kalah 

penting dari aspek-aspek perkembangan lainnya yang harus dikembangkan, 

karena kemampuan motorik kasar merupakan kemampuan anak dalam 

meningkatkan keterampilan dan koordinasi gerak anak.  

Kemampuan dasar pada anak dapat dikembangkan dengan lebih baik 

bila diberi kesempatan untuk memamksimalkannya dengan bantuan orang 

dewasa di sekitarnya. Kemampuan dasar tersebut meliputi fisik, berpikir, 

sosialisasi, emosi, berkomunikasi baik secara tertulis maupun verbal. 

Pengembangan estetikanya dapat ditumbuhkembangkan melalui pengenalan 

bidang seni terutama seni tari. Dengan mengenalkan seni tari kepada anak 

dapat membantu menumbuhkembangkan kemampuan gerak anak usia dini 

yang masih terbatas, gerak-gerak yang masih terbatas tersebut dapat dilatih 

gerakannya untuk menari (sederhana) melalui pengamatan, bercerita, dan 

peniruan. 

Pada usia dini anak mengalami banyak perubahan yang sangat berarti, 

sehingga banyak hal yang layak diberikan pada usia tersebut. Anak usia ini 

senang melakukan berbagai eksplorasi terhadap segala sesuatu yang dilihat, 

didengar maupun yang dapat dirasakannya sebagai wujud dari 

keingintahuannya yang begitu besar, sehingga perilaku anak usia dini tersebut 
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sebaiknya diarahkan kepada kegiatan yang bermanfaat bagi 

perkembangannya psikomotoriknya. Kemampuan motorik yang telah dimiliki 

pada usia ini yaitu anak sudah mampu berlari, meloncat, memanjat, menaiki 

dan menuruni tangga, bermain bola, mendorong, menarik dan mengendarai 

sepeda roda tiga, juga  dapat melakukan permainan dengan ketangkasan dan 

kelincahan seperti menggunakan papan luncur. Dengan kemampuannya 

tersebut anak perlu diberi kesempatan untuk bermain dengan anak-anak lain 

sehingga mereka dapat belajar mendengarkan, dan menerima, serta berbagi 

dengan teman-teman seusianya. Melalui bermain dan beraktivitas lainnya 

anak secara terus menerus mengembangkan koordinasi fisiknya. Anak diberi 

kesempatan bermain tidak hanya di lingkungan rumah saja melainkan di 

lingkungan sekolah bersama teman-teman seusianya, agar perkembangan 

motorik kasar pada anak bisa lebih berkembang. 

Pengembangan gerak-gerak motorik kasar anak di PAUD biasanya 

dilakukan dengan latihan mempraktekan gerak-gerak  seperti berlari, 

melempar, berjalan diatas papan titian (papan keseimbangan tubuh), berjalan 

dengan berbagai variasi (maju mundur di atas satu garis), menangkap bola, 

berlari dan melempar bola. Pembelajaran seperti ini membuat anak merasa 

bosan dan perkembangan motorik kasar anak dalam koordinasi dan 

keseimbangan gerak kurang optimal dan belum mecapai hasil maksimal. 

Permasalahan itu muncul dari guru sendiri. Guru cenderung tidak berpikir 

dan bahkan kurang terampil dalam mengajar padahal seharusnya guru 

mencari ide, metode, memilih alat atau sarana yang lebih bervariasi untuk 

merangsang minat anak agar pengembangan gerak motorik kasar anak bisa 

lebih optimal. 

Guru harus memilih metode dan media yang tepat agar menarik minat 

siswa, meningkatkan perkembangan emosional anak, perkembangan sosial 

anak, mengembangkan kemampuan motorik kasar, menanamkan nilai-nilai 

kerjasama dan disiplin, serta memperkenalkan gerakan-gerakan. Salah satu 
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media yang dapat digunakan untuk mengembangkan gerak motorik kasar 

anak yaitu dengan menari. Seperti yang telah dilakukan oleh salah satu 

PAUD di Kalijati Subang yaitu PAUD Karang Pawitan ini memilih materi 

Tari Sisingaan.  

Pembelajaran Tari Sisingaan merupakan salah satu upaya untuk 

meningkatkan gerak motorik kasar pada anak serta rasa cinta terhadap 

kebudayaan daerah sendiri. Hal ini sesuai dengan pendapat Ki Hajar 

Dewantara (Sujiono, 2013 : 125) yang mengemukakan bahwapendidikan 

sebagai daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, dan fisik 

seseorang. Ketiga elemen ini menurutnya, tak dapat dipisah-pisahkan supaya 

tercapai kesempurnaan hidup. Dalam kaitan dengan pendidikan nasional, 

daya upaya memajukan ketiga elemen ini hendaknya berlandaskan garis 

hidup bangsanya atau berdasarkan kebudayaan bangsanya dan ditujukan 

untuk mengangkat derajat serta memerdekakan manusia sebagai anggota 

sebuah persatuan ( bangsa ). Dengan demikian pembelajaran Tari Sisingaan 

yang diberikan kepada anak usia dini selain untuk mengembangkan motorik 

kasar anak juga untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah 

sendiri dan harus di mulai sejak usia dini untuk pembiasaan ( habitual ). 

Tari sisingaan merupakan salah satu kesenian yang tumbuh dan 

berkembang di Kabupaten Subang dengan menggunakan sepasang patung 

(boneka) sisingaan sebagai ciri khas utama dan biasanya ditarikan oleh orang 

dewasa. Tari Sisingaan dibawakan pada acara-acara tertentu misalnya pada 

acara peresmian, heleran, atau hajatan. Tarian ini biasanya dibawakan oleh 

empat orang penari dengan menggotong boneka singa yang ditunggangi 

seorang anak kecil. Para pengusung boneka singa itu melakukan gerak-gerak 

ketuk tilu dan pencak silat. Menurut Soedarsono (Win Utari Subandrio 2011 : 

27) menyatakan bahwa “ Tari Sisingaan sangatlah sederhana”. Dari 

kesederhanan gerak tersebut maka tari sisingaan bisa dijadikan sebagai materi 

pembelajaran untuk PAUD dalam meningkatkan gerak motorik kasar anak. 
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Dilihat dari pemaparan tentang materi pembelajaran Tari Sisingaan 

untuk mengembangkan gerak  motorik kasar anak usia dini maka peneliti 

merasa perlu untuk mengangkat pembelajaran Tari Sisingaan ini ke dalam 

sebuah penelitian dengan judul PROSES PENGEMBANGAN GERAK 

MOTORIK KASAR ANAK USIA DINI MELALUI PEMBELAJARAN 

TARI SISINGAAN (Study analisis terhadap proses pembelajaran Tari 

Sisingaan pada PAUD Karang Pawitan Kalijati Subang ). 

 

 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, dalam 

penelitian ini peneliti memiliki pertanyaan mengenai bagaimana proses 

pembelajaran Tari Sisingaan berpengaruh terhadap proses pengembangan 

gerak motorik kasar anak usia dini di PAUD Karang Pawitan Kalijati Subang. 

Sub-sub masalah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana konsep pembelajaran Tari Sisingaan untuk mengembangkan 

gerak motorik kasar pada siswa PAUD Karang Pawitan Kalijati Subang? 

2. Bagaimana proses pembelajaran Tari Sisingaan sebagai upaya 

mengembangkan gerak motorik kasar untuk siswa PAUD Karang 

Pawitan Kalijati Subang? 

3. Bagaimana hasil pembelajaran Tari Sisingaan untuk mengembangkan 

gerak motorik kasar pada siswa PAUD Karang Pawitan Kalijati Subang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini dibagi dua yaitu : 

a. Tujuan umum 
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Mendeskripsikan dan memotret pembelajaran Tari Sisingaan di 

PAUD Karang Pawitan Kaijati Subang dalam mengembangkan gerak 

motorik kasar khususnya pada anak usia dini. 

b. Tujuan khusus 

1. Mendeskripsikan konsep pembelajaran Tari Sisingaan untuk 

mengembangkan gerak motorik kasar pada siswa PAUD Karang 

Pawitan Kalijati Subang. 

2. Mendeskripsikan proses pembelajaran Tari Sisingaan sebagai upaya 

mengembagkan gerak motorik kasar untuk siswa PAUD Karang 

Pawitan Kalijati Subang. 

3. Memperoleh gambaran mengenai hasil pembelajaran Tari Sisingaan 

untuk proses pengembangan gerak motorik kasar anak usia dini di 

PAUD Karang Pawitan Kalijati Subang 

D. Manfaat Penelitian 

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat bagi : 

1. Peneliti 

Denganadanyapenelitianini, dapat menambahpengetahuan 

sertabeberapapengalaman, 

terutamapengalamanmelakukanpenelitianmengenai Proses Pengembangan 

Gerak Motorik Kasar Anak Usia Dini Melalui Pembelajaran Tari  

Sisingaan di PAUD Karang Pawitan Kalijati Subang. 

2. Guru seni tari  

Hasil penelitian ini dapat membantu guru mengembangkan pembelajaran 

yang lebih bervariasi, memberikan motivasi untuk peningkatan kegiatan 

pembelajaran, dan menjadi referensi khususnya untuk guru-guru PAUD. 

3. Sekolah  

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi pembelajaran 

seni tari di sekolah. 

4. Universitas Pendidikan Indonesia 
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Hasil penelitian ini dapat menambah referensi mengenai keadaan 

pendidikan dan pembelajaran seni tari di lapangan serta menambah 

literature di perpustakaan UPI. 

 

E. Struktur Organisasi 

Judul 

Halaman Pengesahan 

Pernyataan  

Kata Pengantar 

Ucapan Terima Kasih 

Abstraksi 

Daftar Isi 

Daftar Tabel 

Daftar Gambar 

Dafar Lampiran 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

B. Rumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 

E. Struktur Organisasi 

BAB II KAJIAN TEORETIS 

A. Penelitian Terdahulu 

B. Kajian Teori 

1. Tari Sisingaan Untuk Mengembangkan Gerak Motorik Kasar 

Anak Usia Dini 

2. Pendidikan Seni Tari Pada Siswa PAUD 

3. Tari Sisingaan Sebagai Materi Permainan Pada Anak Usia Dini 
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BAB III METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

B. Lokasi dan Subjek Penelitian 

C. Definisi Operasional 

D. Variabel Penelitian 

E. Instrumen Penelitian 

F. Teknik Pengumpulan Data 

G. Teknik Analisis Data 

H. Lokasi Penelitian 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Konsep Pembelajaran Tari Sisingaan Pada Siswa PAUD 

Karang Pawitan. 

2. Hasil Pengamatan Terhadap Proses Pembelajaran Tari 

Sisingaan 

3. Hasil Penelitian Pembelajaran Tari Sisingaan 

B. Deskripsi Pembahasan Hasil Pembelajaran Tari Sisingaan Dalam 

Mengembangkan gerak Motorik Kasar Anak Usia Dini di PAUD 

Karang Pawitan Kalijati Subang 

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. Kesimpulan 

B. Rekomendasi 

Dafar Pustaka 

Daftar Lampiran 
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