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B. Latar Belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian 
a. Latar belakang 

Perkembangan motorik merupakan aspek perkembangan yang 
paling menonjol yang jelas bisa kita lihat. Hal ini terlihat melalui gerak. 
Gerak sudah terlihat ketika kita masih bayi. Pada awal kehidupannya, bayi 
sudah bisa menunjukkan gerak. Misalnya gerak menggenggam yaitu 
ketika bayi melingkarkan jarinya pada benda yang diletakkan di 
tangannya, walaupun gerak yang dilakukan bayi masih bersifat refleks. 
Tetapi hal ini menunjukkan bahwa perkembangan motorik sudah terlihat 
ketika kita masih bayi. Perkembangan motorik anak kecil merupakan 
kelanjutan dari perkembangan gerak yang telah terjadi pada masa bayi.  

Pada akhir masa bayi, anak kecil mulai bisa berjalan sendiri, 
memegang suatu obyek dan memainkannya secara sederhana. Dengan 
mulainya bisa berjalan dan memainkan suatu obyek walaupun baru secara 
sederhana, kemampuan tersebut dapat menjadi modal untuk 
perkembangan selanjutnya (Sumantri, 2005:69). Salah satunya adalah 
perkembangan motorik kasar. Perkembangan motorik kasar (gross motor 
skill), yaitu segala keterampilan anak dalam menggerakkan dan 
menyeimbangkan tubuhnya. Bisa juga diartikan sebagai gerakan-gerakan 
seorang anak yang masih sederhana seperti berjalan (Fadlillah, 2009:59) 

Kemampuan berjalan pada anak sejalan dengan peningkatan 
keseimbangan badan dan kekuatan kaki. Perkembangan motorik kasar 
anak bisa berjalan dengan baik apabila anak memperoleh kesempatan yang 
cukup besar untuk melakukan aktivitas fisik dalam bentuk gerakan-
gerakan yang melibatkan keseluruhan bagian anggota-anggota tubuhnya. 
Beberapa macam perkembangan motorik kasar misalnya berlari, berjalan, 
menyepak, melempar, melompat, menangkap, memukul, mendaki, 
memantul-mantulkan bola, dan berjengket (Sumantri, 2005:70)  

Gerak berjengket merupakan gerakan melompat dengan 
menggunakan satu kaki. Dan gerak mencongklang yaitu kombinasi dari 
gerakan melangkah dan berjengket. Gerakan berjengket dan 
mencongklang ini lebih sulit dibandingkan dengan gerakan yang lainnya. 
Gerakan berjengket dan mencongklang ini baru bisa dilakukan dengan 
lancar oleh anak pada usia sekitar lima sampai enam tahun (Sumantri, 
2005:75). Pada usia lima sampai enam tahun keterampilan motorik kasar 
anak tentu sudah berkembang dengan pesat. Hal ini juga terlihat pada 
kemampuan berlari yang umumnya sudah dikuasai anak sekitar usia lima 
sampai enam tahun. Sehingga anak mampu menggunakan keterampilan 
berlari itu secara efektif dalam aktivitas bermain. Sejalan dengan 
meningkatnya kekuatan kaki, keseimbangan badan dan koordinasi 
gerakan, kemampuan anak akan meningkat semakin baik pula. Anak 
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menjadi semakin bisa mendaki dari tempat yang rendah ketempat yang 
semakin tinggi.  

Pada dasarnya anak belum bisa melakukan aktivitas perkembangan 
motorik kasar tersebut. Tetapi seiring dengan bertambahnya umur anak 
otomatis otot-otot besar pada anak juga akan ikut berkembang. Apalagi 
jika anak diberikan kesempatan oleh orang tua dan pendidik dalam 
melakukan gerakan dasar ini secara berulang-ulang. Dengan kata lain, 
kemampuan menguasai suatu gerakan  bisa berkembang apabila kita 
memperoleh kesempatan belajar atau berlatih. Tentunya ini akan membuat 
perkembangan motorik kasar anak berkembang secara optimal.  

Berdasarkan hasil observasi awal se-Kecamatan Pringgabaya 
Lombok Timur kenyataan di lapangan yaitu anak belum mampu dalam 
mengembangkan motorik kasarnya seperti melompat. Gerakan melompat 
yang masih belum dikuasai anak yaitu melompat dengan menggunakan 
salah satu kaki. Pada saat anak mulai melompat dari tempat yang agak 
tinggi anak memang menggunakan satu kakinya untuk melompat, tetapi 
pada saat anak menapakkan kaki ke atas tanah, anak menapak dengan 
menggunakan ke dua kaki secara bersamaan. Hal ini memang masih 
terlalu sulit dilakukan oleh anak. Faktor lainnya mungkin juga disebabkan 
oleh kurangnya kesempatan bagi anak dalam mengembangkan motorik 
kasarnya. Karena adanya rasa kekhawatiran bagi orang tua jika anak 
melakukan permainan fisik tersebut. Sehingga perkembangan motorik 
kasar anak kurang berkembang secara optimal. Anak  yang motorik 
kasarnya berkembang dengan baik tentunya anak akan terlihat aktif dalam 
bergerak.  

Perkembangan motorik kasar sangat berperan penting bagi anak. 
Selain melatih kelincahan dan kecekatan, juga dapat memberikan motivasi 
pada anak dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Orang tua atau 
pendidik sebisa mungkin memberikan waktu atau kesempatan pada anak 
dalam melakukan berbagai gerakan yang dapat membantu 
mengembangkan motorik kasarnya. Bahkan, bila difungsikan dengan baik 
perkembangan motorik kasar ini mampu meningkatkan kecerdasan 
seorang anak terutama dalam bidang olahraga. Untuk itu, perkembangan 
motorik kasar tidak boleh dikesampingkan. 

Berdasarkan hasil uraian diatas, maka peneliti akan mengangkat 
masalah “Identifikasi perkembangan motorik kasar anak usia 5-6 tahun di 
Kecamatan Pringgabaya Lombok Timur tahun ajaran 2013-2014.” 

b. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya 

adalah sebagai berikut: 
1. Indikator perkembangan motorik kasar manakah yang berkembang dan 

belum berkembang pada anak usia 5-6 tahun di PAUD Se-Kecamatan 
Pringgabaya Lombok Timur pada tahun ajaran 2013/2014? 

2. Indikator perkembangan motorik kasar manakah yang dominan 
berkembang pada anak usia 5-6 tahun di PAUD Se-Kecamatan 
Pringgabaya Lombok Timur pada tahun ajaran 2013/2014? 

 
 



3 
 

c. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitiannya 

adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui indikator perkembangan motorik kasar yang 

berkembang dan belum berkembang pada anak usia 5-6 tahun di PAUD 
se-Kecamatan Pringgabaya Lombok Timur pada tahun ajaran 
2013/2014. 

2. Untuk mengetahui indikator perkembangan motorik kasar yang 
dominan berkembang pada anak usia 5-6 tahun di PAUD se-Kecamatan 
Pringgabaya Lombok Timur pada tahun ajaran 2013/2014. 

d. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang diharapkan dengan tercapainya tujuan 

penelitian adalah sebagai berikut: 
1. Bagi guru 

Untuk memperoleh pengetahuan tentang motorik kasar anak usia 5-6 
tahun sehingga guru dapat menstimulasi perkembangan motorik anak 
dengan baik dan benar. 

2. Sekolah atau lembaga PAUD 
Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan yang dapat 
mengembangkan perkembangan motorik kasar anak di sekolah. 

3. Bagi peneliti 
Dapat dijadikan pedoman dalam penelitian selanjutnya. 
 

C. Kajian Pustaka 
1. Pengertian Perkembangan Motorik Kasar 

Perkembangan motorik berarti perkembangan pengendalian gerakan 
jasmaniah melalui kegiatan pusat syaraf, urat syaraf, dan otot yang 
terkoordinasi. Pengendalian tersebut berasal dari perkembangan refleksi 
dan kegiatan massa yang ada pada waktu lahir (Hurlock, 1978:150). 
Sedangkan menurut Corbin (dalam Sumantri, 2005:48) mengemukakan 
bahwa perkembangan motorik adalah perubahan kemampuan gerak dari 
bayi sampai dewasa yang melibatkan berbagai aspek prilaku dan 
kemampuan gerak. 

Gerak motorik kasar adalah gerak anggota badan secara kasar atau 
keras. Laura E. Berk (dalam Suyadi, 2010:68) mengungkapkan bahwa 
semakin anak bertambah dewasa dan kuat tubuhnya, maka gaya geraknya 
semakin sempurna. Hal ini mengakibatkan tumbuh-kembang otot semakin 
membesar dan menguat. Dengan membesar dan menguatnya otot tersebut, 
keterampilan baru selalu bermunculan dan semakin bertambah kompleks. 

Perkembangan motorik kasar (gross motor skill), yaitu segala 
keterampilan anak dalam menggerakkan dan menyeimbangkan tubuhnya. 
Bisa juga diartikan sebagai gerakan-gerakan seorang anak yang masih 
sederhana seperti berjalan (Fadlillah, 2009:59) 
 Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa perkembangan 
motorik kasar adalah kemampuan gerak tubuh seseorang yang terkoordinir 
dengan menggunakan otot-otot besar yang dipengaruhi oleh kematangan. 
Gerakan motorik kasar lebih menuntut kekuatan fisik dan keseimbangan.  
. 
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2.  Perkembangan Gerakan Dasar Motorik Kasar Anak Usia Dini 
Perkembangan gerakan dasar motorik kasar anak usia dini 

Berjalan, berlari, mendaki, meloncat dan berjengket, mencongklang, 
menyepak, melempar, menangkap, memantul-mantulkan bola, memukul 
(Sumantri, 2005: 72). 

3. Prinsip Perkembangan Keterampilan Motorik Kasar pada Anak 
Prinsip perkembangan keterampilan motorik kasar pada anak 

adalah kematangan syaraf, urutan, motivasi, pengalaman dan latihan atau 
praktik (Sumantri, 2005:96). 
a. Kematangan syaraf 

Pada waktu anak dilahirkan syaraf-syaraf yang ada dipusat 
susunan syaraf belum berfungsi dan berkembang sesuai dengan 
perkembangan fisik anak. Seiring dengan bertambahnya usia dan 
perkembangan fisik anak, syaraf-syaraf tersebut akan mencapai proses 
kematangan. Oleh karena itu kematangan ini merupakan hal yang 
berpengaruh pada kemampuan anak dalam menstimulasi dan 
mengontrol gerakan motorik kasarnya. Berbagai gerakan motorik kasar 
yang dilakukan anak yang melibatkan otot-otot besar seperti berjalan, 
berlari.  

b. Urutan  
Terdiri atas : 
1) Urutan pertama yaitu pembedaan antara gerakan motorik kasar 

yang belum terarah menjadi gerakan motorik kasar yang terarah 
sesuai dengan fungsi gerakan motorik kasar. 

2) Urutan kedua adalah keterpaduan yaitu kemampuan dalam 
menggabungkan gerakan motorik kasar yang saling berlawanan 
dalam koordinasi gerakan yang baik, seperti berlari dan berhenti. 

c. Motivasi 
   Pada tahap ini anak sudah termotivasi dan siap dalam 

melakukan berbagai aktivitas motorik kasarnya. Kematangan motorik 
inilah yang memotivasi anak untuk melakukan berbagai aktivitas 
motorik kasarnya. Motivasi ini ada yang datang dari dalam diri anak 
dan  ada yang datang dari luar diri anak.  Motivasi yang datang dalam 
diri anak misalnya anak terlihat tidak mau berhenti pada saat anak 
melakukan aktivitas motoriknya. Sedangkan motivasi yang datang dari 
luar diri anak misalnya anak diberikan kesempatan oleh orang tua untuk 
melakukan berbagai kegiatan aktivitas motorik dan menyediakan 
berbagai sarana prasaran yang dibutuhkan anak. 

d. Pengalaman latihan 
   Pada saat anak sudah mencapai kematangan anak akan terlibat 

secara aktif dalam melakukan aktivitas fisik hal ini ditandai dengan 
kesiapan dan motivasi yang tinggi pada anak. Dan anak sebaiknya 
diberikan kesempatan oleh orang tua untuk mengembangkan 
pengalaman aktivitas motorik kasar yang dialami anak, sehingga 
kemampuan motorik kasar anak berkembang secara optimal.  

4. Tahapan Proses Perkembangan Keterampilan Motorik Kasar 
Tahapan proses perkembangan keterampilan motorik kasar anak 

usia dini terjadi dalam 3 tahap yaitu tahap verbal kognitif, tahap asosiatif, 
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tahap otomasi (Sumantri, 2005:101). 
a. Tahap Verbal Kognitif 

Tahap ini merupakan tahap awal bagi anak dalam mempelajari 
gerak, tahap ini disebut fase kognitif karena pada tahap ini dalam 
mempelajari gerak anak dituntut untuk berfikir tentang gerakan yang 
dipelajarinya. Anak belajar gerak berdasarkan informasi yang 
diberikan kepadanya baik berupa informasi visual maupun informasi 
verbal. Informasi visual yaitu informasi yang dapat dilihat baik berupa 
contoh gerakan dan contoh gambar. Sedangkan informasi verbal yaitu 
informasi yang berupa penjelasan dengan kata-kata. 

b. Tahap Asosiatif 
Tahap ini disebut juga tahap menengah. Pada tahap ini anak 

sudah semakin paham tentang gerakan-gerakan yang ia pelajari dan 
anak juga semakin mampu dalam melakukan gerakan-gerakan yang 
dipelajarinya. Dengan tetap memperaktekkan gerakan itu secara 
berulang-ulang, kesalahan yang dilakukan anak pada saat belajar akan 
menjadi semakin berkurang dan gerakan anak menjadi semakin lancar. 

c. Tahap Otomasi 
Tahap ini disebut sebagai fase akhir dalam belajar gerak. Pada 

tahap ini anak sudah menguasai gerakan yang ia pelajari dengan 
semakin baik, benar dan spontan. Anak sudah mampu melakukan 
gerakan motorik secara otomatis tanpa terpengaruh dengan hal-hal 
yang lain.  

5. Sasaran Perkembangan Keterampilan Motorik Kasar Anak Usia Dini 
 Sasaran perkembangan keterampilan motorik kasar anak usia dini 

ada dua macam yaitu (Sumantri, 2005:98): 
1) Pengayaan keterampilan motorik kasar 
  Pengayaan kemampuan motorik kasar dibagi menjadi tiga macam, 

yaitu gerak nonlokomotor, gerak lokomotor, gerak manipulatif. 
a. Gerak nonlokomotor 

Gerak nonlokomotor yaitu gerakan tubuh seseorang yang 
dilakukan dengan cara tidak berpindah tempat (diam di tempat). 
Seperti membungkukkan badan, menarik benda, meregang, 
memutar, mengayun lengan, mengangkat, merentang, 
merendahkan tubuh. 

b. Gerak lokomotor 
Gerak lokomotor adalah gerakan tubuh seseorang yang 

dilakukan dengan cara berpindah tempat artinya pada saat 
seseorang itu bergerak, ia tidak hanya berdiam diri saja di tempat 
melainkan ia berpindah dari tempat satu ke tempat yang lainnya. 
Seperti berjalan, berlari, melompat, dan sebagainya. 

c. Gerak manipulatif 
Gerak manipulatif yaitu suatu gerakan tubuh seseorang 

yang dilakukan dengan memainkan suatu benda. Misalnya 
menangkap bola, melempar suatu benda, menendang bola, 
memukul bola dengan pemukul seperti raket. 
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2)   Kesadaran motorik 
 Untuk lebih rinci kesadaran motorik meliputi (Sumantri, 2005:99): 

a. Panca indera merupakan alat yang digunakan untuk  mengenali 
lingkungan disekeliling anak usia dini sehingga dengan indra 
tersebut anak dapat berinteraksi. 

b. Keseimbangan adalah suatu keadaan dimana seseorang mampu 
menjaga pusat berat badan. 

c. Kesadaran ruang adalah kondisi seseorang dalam memakai ruang 
eksternal sekitarnya dan menfungsikan motorik melalui ruang 
tersebut seperti lingkaran, segitiga, segiempat, dan lain sebagainya. 

d. Kesadaran tubuh artinya kondisi dalam mengetahui dan memahami 
nama dan fungsi macam-macam bagian tubuh yang melekat pada 
diri anak usia dini seperti kaki, mata, tangan, telinga, dan 
sebagainya. 

e. Kesadaran waktu artinya kemampuan individu mengantisipasi 
sesuatu benda yang datang kepadanya seperti kecepatan jalannya 
bola, berat dan jalan bola.  

f. Kesadaran arah artinya keadaan seseorang dalam memahami dan 
menerapkan konsep arah seperti atas, bawah, depan, belakang.  

Kesimpulan dari sasaran perkembangan keterampilan 
motorik kasar anak usia dini adalah gerak motorik kasar 
merupakan gerak yang melibatkan otot-otot besar. Gerakan 
tersebut ada yang diakukan dengan diam ditempat dan ada juga 
yang dilakukan dengan berpindah tempat. Gerakan tersebut akan 
berkembang dengan baik  apabila anak bisa mengontrol 
keseimbangannya, memanfaatkan indera dan memahami gerakan 
tubuh yang digerakannya.  

6.  Indikator Perkembangan Keterampilan Motorik Kasar usia 5-6 tahun 
Indikator yang dikembangkan dari tingkat pencapaian 

perkembangan motorik kasar menurut permen 58 adalah : 
1. Melakukan gerakan tubuh secara terkoordinasi untuk melatih 

kelenturan , keseimbangan, dan kelincahan 
a. Berjalan dengan berbagai variasi di atas titian 
b. Melompat dari ketinggian 20-40 cm menggunakan dua atau satu kaki 
c. Memanjat, bergelantung dan berayun 

2. Melakukan koordinasi gerakan tangan dan kaki, dalam menirukan 
tarian atau senam 
a. Senam fantasi bentuk meniru 

3. Melakukan permainan fisik dengan aturan 
a. Menendang bola (bermain bola) 

4. Terampil menggunakan tangan kanan dan kiri  
a. Memantulkan bola dengan menggunakan dua tangan 
b. Menangkap bola 
c. Melempar bola (diam di tempat) 

5. Menjaga kebersihan diri sendiri 
a. Mengurus diri sendiri tanpa bantuan orang lain 
b. Membuang sampah sendiri 

Berdasarkan indikator di atas jadi dapat disimpulkan bahwa 



7 
 

indikator perkembangan motorik kasar usia 5-6 tahun yaitu berjalan, 
melompat, memanjat, bergelantung, berayun, senam atau menari, 
menyepak (bermain bola), melempar, menangkap dan memantulkan bola. 

 
D. Metode Penelitian 

a. Wilayah dan lingkup penelitian 
1. Wilayah  

Penelitian ini dilaksanakan di lembaga TK atau PAUD yang 
ada di Kecamatan Pringgabaya Lombok Timur antara lain: TK PKK 
Pringgabaya, TK Dharma Wanita, TK Aisyah Bustanul Atfhal 
Labuhan Lombok, TK Al-Ikhlas NW Pohgading, PAUD Tunas Baru. 

2. Lingkup penelitian 
Lingkup penelitian ini adalah mengidentifikasi perkembangan 

motorik kasar anak usia 5-6 tahun se-Kecamatan Pringgabaya pada 
tahun ajaran 2013/2014 yang berjumlah 92 anak. 

b. Populasi Dan Sampel Penelitian 
1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anak usia 5-6 
tahun di PAUD se-Kecamatan Pringgabaya Lombok Timur Tahun 
ajaran 2013/2014 yang berjumlah 1157 anak dari 46 lembaga PAUD. 

2. Sampel 
Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti 

(Arikunto, 2010:174). Untuk itu penelitian ini dinamakan penelitian 
sampel apabila kita bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil 
penelitian sampel. Misal subyeknya kurang dari 100, lebih baik 
diambil semua, jika subyeknya besar maka diambil antara 5-10%, atau 
15-20%, atau lebih (Arikunto, 2005:107). 
 Adapun cara pengambilan sampel pada penelitian ini 
dilakukan dengan teknik simple random sampling. Dikatakan  simple 
(sederhana) karena pengambilan anggota sampel dari populasi 
dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam 
populasi itu. cara demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap  
homogen (Sugiyono, 2012:120). Untuk itu teknik pengambilan sampel 
pada anak usia 5-6 tahun menggunakan proporsi 8%. Sehingga sampel 
anak yang diperoleh berjumlah 92 anak yang tersebar di 5 lembaga 
PAUD se-Kecamatan Pringgabaya.  

c. data dan sumber data  
1. Data 

Data dalam penelitian ini adalah data tentang perkembangan 
motorik kasar anak usia 5-6 tahun di PAUD se-Kecamatan Pringgabaya 
tahun ajaran 2013/2014 dengan jumlah siswa 92 anak. 

2. Sumber data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

capaian perkembangan motorik kasar anak usia 5-6 tahun di PAUD se-
Kecamatan Pringgabaya. 

d. metode dan instrumen pengumpul data 
1. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini metode yang digunakan dalam 
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pengumpulan data adalah: 
 a. Metode observasi 

Penelitian ini menggunakan metode observasi untuk 
mengamati dan mencatat secara sistematis untuk mendapatkan data 
tentang perkembangan kemampuan motorik kasar anak usia 5-6 
tahun di Kecamatan Pringgabaya yang berbentuk instrument 
penelitian yang dijadikan acuan bagi peneliti dan untuk 
mempermudah peneliti melaksanakan pengamatan secara langsung.  

 b. Metode dokumentasi 
  Dalam penelitian ini digunakan metode dokumentasi untuk 

memperoleh data perkembangan motorik kasar anak usia 5-6 tahun. 
Kegiatan yang dilakukan adalah dengan mencatat hasil observasi 
dalam instrumen penelitian dan dalam bentuk foto-foto. 

2. Instrument Penelitian 
Instrument penelitian ini berupa lembar observasi yang berisikan 

indikator-indikator perkembangan motorik kasar anak usia 5-6 tahun.   
e. analisis data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis data kualitatif deskriptif yang digunakan untuk menganalisis data 
hasil observasi mengenai perkembangan motorik kasar anak usia 5-6 tahun 
se-Kecamatan Pringgabaya tahun ajaran 2013/2014 data yang 
dikumpulkan kemudian diolah secara manual. 
Dengan menggunakan rumus persentase yaitu : 

P=
 Keterangan: 

P =  Persentil 
x =  Total skor individu 
SMI  =  Skor Maksimal Ideal (Nurkancana, 1990:99) 
 

E. Hasil Penelitian Dan Pembahasan 
a. hasil penelitian 

1. Pelaksanaan penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 01 Mei sampai tanggal 

03 Juni 2013/2014. Kegiatan yang dilakukan adalah dengan cara 
observasi perkembangan motorik kasar anak usia 5-6 tahun. Penelitian 
ini dilakukan di 5 TK atau PAUD se-Kecamatan Pringgabaya yaitu TK 
PKK Pringgabaya, TK Bustanul Athfal Labuhan Lombok, TK Dharma 
Wanita Pringgabaya, TK Al-Ikhlas NW Pohgading, PAUD Tunas Baru 
Apitaik. Kemudian peneliti membuat instrument perkembangan 
motorik kasar anak usia 5-6 tahun yang akan dijadikan sebagai data. 
Selain itu peneliti juga melakukan kegiatan mendokumentasikan dalam  
bentuk foto. 

2. Data capaian perkembangan anak 
  Berikut data uraian capaian perkembangan motorik kasar anak 
usia 5-6 tahun dari masing-masing lembaga. Data anak yang muncul 
dari beberapa item deskriptor pada setiap indikator terlihat pada tabel 
4.1. adalah sebagai berikut: 

  100% 
SMI

x
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Tabel 4.1. Rekapitulasi data perkembangan motorik kasar anak usia 5-6 tahun di PAUD se-Kecamatan Pringgabaya 
 

Indikator 

Jumlah kemunculan tiap lembaga Jumlah kemuncunlan tiap 5 
lembaga Lembaga A Lembaga B Lembaga C Lembaga D Lembaga E 

19 anak 20 anak 16 anak 16 anak 21 anak 92 anak 
0 % 1 % 2 % 0 % 1 % 2 % 0 % 1 % 2 % 0 % 1 % 2 % 0 % 1 % 2 % 0 % 1 % 2 % 

Rata-rata 
/indikator 

6 6.31 13 13.68 76 80 3 3 11 11 86 86 4 5 4 5 72 90 2 2.5 9 11.25 69 86.25 4 3.80 10 9.52 90 85.71 19 4.13 47 10.21 393 85.43 

Rata-rata 
/indikator 

0 0 7 18.42 31 81.57 0 0 8 20 32 80 0 0 3 9.37 29 90.62 0 0 5 15.62 27 84.37 0 0 7 4.76 35 83.33 0 0 30 16.30 100 54.34 

Rata-rata 
/indikator 

15 26.3112 21.05 30 52.63 12 20 10 16.66 38 63.33 7 14.58 5 10.42 36 75 6 12.5 8 16.66 34 70.83 9 14.28 10 15.87 44 69.84 48 17.39 43 15.57 190 68.84 

Rata-rata 
/indikator 

0 0 2 10.52 17 89.47 0 0 0 0 20 100 0 0 0 0 16 100 0 0 0 0 16 100 0 0 0 0 21 100 0 0 2 2.17 90 97.82 

Rata-rata 
/indikator 

0 0 26 34.21 50 65.78 0 0 21 26.25 59 73.75 0 0 15 24.43 48 75 0 0 9 14.06 55 85.93 0 0 17 20.23 67 79.76 0 0 85 23.09 283 76.90 

Rata-rata 
/indikator 

0 0 21 22.10 74 77.89 0 0 16 16 84 84 0 0 2 15 68 85 0 0 13 16.25 67 83.75 0 0 11 10.47 94 89.52 0 0 73 15.88 387 84.13 

Rata-rata 
/indikator 

0 0 19 33.33 38 66.66 0 0 13 21.67 47 78.33 0 0 11 22.91 37 77.08 0 0 13 27.08 35 72.91 0 0 19 14.28 44 69.84 0 0 74 26.81 200 76.46 

Rata-rata 
/indikator 

0 0 13 34.21 25 65.78 0 0 10 25 30 75 0 0 5 15.62 27 84.47 0 0 8 25 24 75 0 0 14 33.33 28 66.66 0 0 50 27.17 134 72.82 

Nilai 
Keseluruhan 

21  113  341  15  89  396  11  51  333  8  65  327  13  88  423  67 3.30 404 17.56 1780 77.39 
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3.   Indikator yang belum berkembang, yang berkembang, dan dominan 
berkembang di PAUD se-Kecamatan Pringgabaya 
1) Indikator yang belum berkembang 

Indikator yang belum berkembang yaitu pada indikator 
melompat. Dengan perolehan prosentase 54,34%  siswa yang belum 
berkembang. 

2) Indikator yang berkembang 
Indikator pertama yang  berkembang di PAUD se-Kecamatan 

Pringgabaya yaitu indikator berjalan dengan perolehan prosentase 
85.43% siswa yang berkembang. Indikator yang kedua yaitu 
memanjat, berayun, bergelantung dengan prosentase 68,84% siswa 
yang berkembang. Indikator yang ketiga yaitu senam atau menari 
dengan perolehan prosentase 97.82%  siswa yang berkembang. 
Indikator yang keempat yaitu menendang dengan perolehan 
prosentase mencapai 76,90% siswa yang berkembang. Indikator 
yang kelima yaitu indikator melempar dengan perolehan mencapai 
84,13% siswa yang berkembang. Indikator yang keenam yaitu 
indikator menangkap dengan perolehan prosentase 72,46% siswa 
yang berkembang. Indikator yang ketujuh yaitu memantulkan  bola 
dengan perolehan prosentase 72,82% siswa yang berkembang. 

3) Indikator yang dominan berkembang 
  Indikator yang dominan berkembang terdapat pada 
indikator yang keempat yaitu indikator senam atau menari dengan 
memperoleh prosentase mencapai 97,82% siswa yang dominan 
berkembang. 

b. Pembahasan 
Berdasarkan tabel rekapitulasi hasil penelitian di atas, maka 

dalam pembahasan ini akan dibahas secara urut mengenai perkembangan 
motorik kasar yang belum berkembang, berkembang dan dominan 
berkembang pada anak usia 5-6 tahun di PAUD se-Kecamatan 
Pringgabaya Lombok Timur tahun pelajaran 2013/2014.  
1) Indikator perkembangan motorik kasar yang belum berkembang 

  Indikator yang belum berkembang di  PAUD se-Kecamatan 
Pringgabaya adalah indikator melompat dengan memperoleh 
prosentase yang belum berkembang sebanyak 54.34%. Hal ini 
disebabkan karena kurangnya bimbingan dari guru dalam 
memanfatkan media yang ada di sekolah sehingga anak menjadi 
takut untuk melakukan kegiatan tersebut dan sebagian media yang 
ada di luar sekolah pun sudah tidak layak untuk digunakan oleh 
anak. Solusinya diharapkan untuk para guru agar memanfaatkan alat 
permainan edukatifnya terutama yang ada di luar kelas baik ketika 
proses pembelajaran, keluar main dan sebelum masuk kelas dan 
diharapkan juga para guru agar membimbing muridnya yang sedang 
bermain. 

2) Indikator perkembangan motorik kasar yang berkembang 
Ada tujuh indikator yang berkembang di  PAUD se-

Kecamatan Pringgabaya diantaranya yaitu pertama indikator berjalan 
dengan prosentase 85.43%, kedua indikator memanjat, berayun dan 



11 
 

bergelantung dengan prosentase 68,84%, ketiga indikator senam atau 
menari dengan prosentase 97,82%, keempat indikator menendang 
dengan prosentase 76,90%, kelima yaitu indikator melempar dengan 
prosentase 84,13%, keenam yaitu indikator menangkap dengan 
prosentase 72,46% dan yang ketujuh yaitu indikator memantulkan 
bola dengan prosentase 72,82%. Hal ini dapat berkembang dengan 
baik, karena adanya bimbingan dan motivasi dari para guru pada saat 
anak bermain dan penyediaan fasilitas alat permainan edukatif pun 
memadai. Sehingga anak mudah untuk bermain. 

3) Indikator perkembangan motorik kasar yang dominan berkembang 
Di PAUD se-Kecamatan Pringgabaya memperoleh 

prosentase indikator perkembangan motorik kasar anak yang 
dominan berkembang sebanyak 97,82% yaitu pada indikator senam 
atau menari. Karena guru selalu memberikan stimulasi dan motivasi 
kepada anak didiknya. 

Jadi, berdasarkan hasil rekapitulasi data perkembangan 
motorik kasar anak usia 5-6 tahun di PAUD se-Kecamatan 
Pringgabaya Lombok Timur tahun pelajaran 2013/2104 secara 
keseluruhan sudah berkembang optimal dengan perolehan prosentase 
77,39%. 

 
F. Kesimpulan 

a.  Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka peneliti 

dapat menyimpulkan bahwa: 
1. Indikator perkembangan motorik kasar usia 5-6 tahun di  PAUD se-

Kecamatan Pringgabaya Tahun Pelajaran 2013/2014 yang belum 
berkembang adalah indikator melompat. 

2. Indikator perkembangan motorik kasar usia 5-6 tahun di PAUD se-
Kecamatan Pringgabaya Tahun Pelajaran 2013/2014 yang berkembang 
berjalan, memanjat, berayun dan bergelantung, senam, melempar, 
menendang, menangkap, memantulkan bola. 

3. Indikator perkembangan motorik kasar usia 5-6 tahun di  PAUD se-
Kecamatan Pringgabaya Tahun Pelajaran 2013/2014 yang dominan 
adalah senam atau menari. 

Jadi, berdasarkan hasil rekapitulasi data perkembangan motorik 
kasar anak usia 5-6 tahun di PAUD se-Kecamatan Pringgabaya 
Lombok Timur tahun pelajaran 2013/2104 secara keseluruhan sudah 
berkembang optimal dengan perolehan prosentase 77,39%. 

b. Saran 
Dalam menindak lanjuti hasil penelitian ini, disarankan kepada: 

1. Guru  
 Di sarankan kepada para guru agar memberikan anak 
kesempatan dalam bermain, memotivasi anak, dan membimbing anak 
dalam bermain. Terutama permainan yang ada di luar kelas seperti 
permainan berjalan di atas titian, memanjat, berayun dan bergelantung, 
yang dapat mengembangkan perkembangan motorik kasar anak. 
Sebaiknya para guru juga menstimulasi perkembangan motorik kasar 
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anak secara menyeluruh. Agar perkembangan motorik kasar anak yang 
belum berkembang dapat berkembang dengan baik. 

2. Lembaga  
 Disarankan bagi lembaga PAUD untuk memberikan media atau 
memperbanyak media yang ada di lembaga PAUD terutama media yang 
ada di luar kelas seperti, bola, tangga setengah lingkaran, tangga 
majemuk, papan titian, dan media lainnya yang dapat mendukung 
perkembangan motorik kasar anak. Sehingga perkembangan motorik 
kasar pada anak dapat berkembang secara optimal. 

3. Dinas pendidikan 
 Kepada dinas pendidikan agar lebih memperhatikan pengadaan 
sarana dan prasarana dalam proses belajar mengajar di  PAUD terutama  
yang ada diluar kelas sehingga perkembangan motorik kasar anak dapat 
berkembang. 

4. Peneliti lain 
 Di harapkan bagi peneliti lain agar dapat menindak lanjuti hasil 
penelitian perkembangan motorik kasar pada anak usia 5-6 tahun ke arah 
yang lebih baik lagi.   
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