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ABSTRAK 

 

Kegiatan menari memiliki manfaat yang besar dalam membantu 

meningkatkan motorik kasar dan halus anak. Dalam kemampuan dasar fisik anak 

dapat dikenali dari kemampuannya melakukan gerakan keseimbangan, lokomotor, 

kecepatan, perubahan, ekspresi, teknik mengendalikan tubuh, gerakan energik, 

dan koordinasi anggota tubuh. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah Bagaimanakah Meningkatkan Kemampuan Motorik Melalui Kegiatan 

Menari Beriuk Tinjal Anak Usia 5-6  Tahun Di PAUD Bakti Ar-Rahman Karang 

Baru Mataram Tahun Ajaran 2017/2018. Dengan tujuan penelitian untuk 

mengetahui kemampuan motorik melalui kegiatan menari Beriuk Tinjal anak usia 

5-6 tahun di PAUD Bakti Ar-Rahman Karang Baru Mataram Tahun Ajaran 

2017/2018. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pengembangan 

yang bersifat kolaboratif dengan subjek 12 orang anak usia 5-6 tahun di PAUD 

bakti Ar-Rahman Karang Baru Mataram. Dalam penelitian ini menggunakan 

tarian Beriuk Tinjal dengan jenis tari tradisonal dan menggunakan tempat dengan 

ukuran 6x9m. Adapun langkah-langkah penerapan pelaksanaan kegiatan menari 

adalah guru memberi contoh gerakan tari satu persatu, gerakan dilakukan dengan 

iringan musik, menggunakan properti dan kostum tari. Dari hasil penelitian ini, 

peneliti menggunakan tiga tahap pengembangan dengan kesimpulan pada tahap 

pengembangan ke I dengan kereteria mulai berkembang karena peneliti 

menggunakan 12 anak dengan persentase 63,6% sehingga pada pengembangan ke 

II peneliti membagi anak menjadi 2 kelompok dan mengalami peningkatan 

dengan persentase 70,2% masih pada kreteria mulai berkembang. Pada tahap 

pengembangan ke III mengalami peningkatan dengan persentase 81,4% 

berkembang sesuai harapan. Hal tersebut menunjukkan bahwa melalui kegiatan 
menari Beriuk Tinjal dapat meningkatkan kemampuan motorik kasar dan halus 

anak usia 5-6 tahun. 

 

Kata kunci : Motorik, Menari Beriuk Tinjal 
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PENDAHULUAN 

Pendidikan anak usia dini 

adalah upaya pembinaan yang 

ditujukan kepada anak sejak lahir 

sampai dengan usia enam tahun yang 

dilakukan dengan pemberian 

rangsangan pendidikan untuk 

membantu perkembangan dan 

pertumbuhan jasmani dan rohani agar 

anak memiliki kesiapan dalam 

memasuki pendidikan lebih lanjut 

(dalam Undang Undang Sistem 

Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 

2003).  

 

Masa usia dini ini merupakan 

masa yang sangat penting dalam  

perkembangan kehidupan seseorang. 

Pada masa ini disebut dengan masa 

emas atau golden age, pada masa ini 

seseorang anak membutuhkan 

rangsangan-rangasngan yang tepat 

untuk mencapai kematangan yang 

sempurna. Tujuan utama 

diselenggarakan PAUD di Indonesia 

yaitu untuk membentuk anak Indonesia 

yang berkualitas, yaitu anak yang 

tumbuh dan berkembang sesuai dengan 

tingkat perkembangannya sehingga 

memiliki kesiapan yang optimal di 

dalam memasuki pendidikan dasar serta 

mengarungi dimasa dewasa. Pada masa 

peka pada rentang usia lahir sampai 6 

tahun anak juga mengalami masa 

pertumbuhan dan perkembangan yang 

sangat memerlukan  perhatian khusus 

untuk segala aspek perkembangannya 

termasuk perkembangan motorik. 

Motorik terbagi menjadi 2 yaitu motorik 

kasar dan motorik halus. Motorik kasar 

merupakan keterampilan menggunakan 

bagian tubuh secara harmonis dan 

sangat berperan untuk mencapai 

keseimbangan yang menunjang motorik 

halus (Aswarni Sujud, 1998:81). 

 

Motorik merupakan semua 

gerakan oleh seluruh tubuh. Tanpa 

gerak manusia menjadi kurang 

sempurna dan dapat menyebabkan 

kelainan pada fisik manusia. Beaty 

(2013:200) mengungkapkan 

perkembangan fisik bagi anak-anak 

melibatkan dua wilayah koordinasi 

motorik penting: gerak yang 

dikendalikan oleh otot-otot besar atau 

kasar dan dikendalikan otot-otot kecil 

atau halus. 

Banyak cara yang dapat 

dilakukan untuk menstimulasi 

perkembangan motorik anak, salah 

satunya adalah dengan mengajarkan 

anak menari. Menari merupakan 

kegiatan untuk melatih motorik anak 

khususnya motorik kasar dan halus 

anak, guna mencapai keterampilan, 

sikap, dan apresiatif. Menari pada anak 

usia dini berfungsi sebagai medi 

ekspresi dan kreativitas. 

 

Berdasarkan hasil observasi 

awal yang dilakukan penulis pada anak 

usia 5-6 tahun pada kelompok B PAUD 

Bakti Ar-Rahman Karang Baru 

Mataram terdapat permasalahan 

perkembangan motorik anak yang 

berkaitan dengan keseimbangan, 

kelincahan dan kelenturan anak 

terutama pada saat anak  melakukan 

gerakan-gerakan kaki tangan kepala 

dalam meniru tarian atau senam. Selain 

itu anak tidak tertarik mengikuti 

kegiatan menari pada setiap kali pentas, 

anak malas bergerak kalaupun 

melakukan gerakan hanya secukupnya, 

anak cepat mengeluh, cepat bosan 

ketika melakukan kegiatan menari, anak 

juga terlihat kesulitan pada saat 

mengulangi gerakan tari.  

 

Berdasarkan uraian di atas maka 

dapat dilakukuan penelitian 

“Meningkatkan Kemampuan Motorik 
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Melalui Kegiatan Menari Beriuk Tinjal 

Anak Usia 5-6 Tahun Di PAUD Bakti 

Ar-Rahman   Karang Baru Mataram 

Tahun Ajaran 2017/2018.” Diharapkan 

melalui penelitian ini kita dapat 

mengatasi hambatan perkembangan 

motorik anak melalui kegiatan menari, 

sehingga perkembangan motorik anak 

lebih berkembang. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Perkembangan motorik 

merupakan perkembangan unsur 

kematangan dan pengendalian gerak 

tubuh. Pada dasarnya perkembangan 

motorik terjadi sejalan dengan 

kematangan syaraf dan otot anak 

(Sujiono, 2007:19) 

 

Perkembangan motorik adalah 

perubahan kemampuan gerak dari bayi 

sampai dewasa yang melibatkan 

berbagai aspek perilaku dan 

kemampuan gerak (Corbin dalam buku 

Sumatri, 2005:48). 

 

Dari uraian di atas 

perkembangan motorik adalah suatu 

proses yang berkesinambungan dimana 

kemajuan individu dari gerak yang 

sederhana atau dari gerak yang belum 

terampil menuju gerakan yang 

kompleks. 

 

Saputra (Hasbi, 2015:36) 

berpendapat bahwa motorik kasar 

adalah kemampuan gerak tubuh yang 

menggunakan otot-otot besar, sebagian 

besar atau seluruh anggota tubuh dan 

diperlukan agar anak dapat 

memfungsikan otot-otot tubuhnya 

dengan benar seperti duduk, berlari, 

menendang, naik-turun tangga, berjalan, 

melompat, merangkak, berguling, 

menangkap, melempar, dan gerak.  

Sedangkan Sujiono berpendapat 

bahwa (Hasbi, 2015:37) motorik kasar 

adalah kemampuan yang membutuhkan 

koordinasi sebagian besar bagian tubuh 

anak. Gerakan motorik kasar anak 

melibatkan aktivitas otot-otot besar 

seperti otot tangan, otot kaki, dan 

seluruh tubuh anak. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa 

perkembangan motorik kasar 

merupakan perkembangan fisik atau 

tubuh seseorang anak yang meliputi 

otot-otot besar atau motorik kasar 

maupun otot kecil atau motorik halus 

yang terkoordinasi, yang dapat 

distimulasi dengan berbagai aktivitas 

fisik seperti berjalan, berlari, melompat, 

menari, melempar, menangkap, 

berguling dan merangkak. 

Sumantri (2005:143) 

menyatakan bahwa motorik halus 

adalah pengorganisasian penggunaan 

sekelompok otot-otot kecil seperti jari-

jemari dan tangan yang sering 

membutuhkan kecermatan dan 

koordinasi mata dengan tangan. 

Richard (Sumantri, 2005:143) 

keterampilan motorik halus ini 

melibatkan koordinasi neuromusculer 

(syaraf otot) yang merupakan ketepatan 

derajat tinggi untuk berhasilnya 

keterampilan ini. Keterampilan ini 

sering disebut sebagai keterampilan 

yang memerlukan koordinasi mata dan 

tangan (hand-eye coordination), 

menulis, menggambar membentuk, 

bermain piano adalah contoh 

keterampilan tersebut. 

 

Hibana (dalam Alfi Manzilatur 

Rohmah, 2013:3) menyatakan bahwa 

perkembangan motorik kasar anak dapat 

diukur melalui demonstrasi yang akan 

diperagakan guru melalui menari dan 

dapat diketahui dari beberapa besar 

gerak tari anak dan motorik anak dalam 

menirukan gerakan tari dalam kegiatan 

yang diberikan pada usia 5-6 tahun anak 
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masuk dalam kelompok B, maka 

kemampuan dalam menyerap motorik 

juga bersifat bermain-main, belum 

dapat berlatih secara serius. 

 

Berdasarkan uraian diatas, dapat 

disimpulkan motorik halus adalah 

gerakan yang menggunakan otot-otot 

kecil atau jari tangan yang 

membutuhkan kecermatan, ketepatan, 

kerapian, serta koordinasi mata dengan 

tangan untuk mengontrol dalam 

mencapai pelaksanaan keterampilan 

yang berhasil. 

 

Menari (tari) merupakan salah 

satu Ilmu seni yang 

dapat diekspresikan  dengan mengguna

kan  gerakan maupun  lainnya. Menari 

atau tari pada hakikatnya gerak  yang  

merupakan pangkal mula kejadian seni 

(Sediawati, 2001:32) 

 

Berdasarkan teori diatas dapat 

disimpulkan bahwa Menari adalah ilmu 

seni yang dapat mengekspresikan jiwa 

dalam bentuk gerakan yang diberi 

bentuk dan ritme yang indah yang 

diiringi musik, gamelan, dan 

sebagianya.  

 

(Galih Wahyu Purwaningayu,) 

langkah penerapan pelaksanaan menari 

untuk pengembangan motorik kasar dan 

halus anak usia 5-6 tahun antara lain 

sebagai berikut: guru memberikan 

contoh seluruh gerakan tarian, posisi 

guru menghadap atau membelakangi 

anak, guru memberkan contoh gerakan 

satu persatu dengan hitungan, gerakan 

dilakukan dengan iringan musik, 

menggunakan property dan kostum tari. 

 

Tari Beriuk Tinjal adalah tarian 

tradisonal yang berasal dari suku sasak, 

lombok Nusa Tenggara Barat. Tarian 

Beriuk Tinjal atau dikeal juga dengan 

sebutan tari tanam padi atau dinamakan 

juga dengan tarian Gora (Gogo 

Rancah), tarian ini ada ketika Lombok 

Nusa Tenggara Barat berhasil dengan 

panen padi  Goranya yang melimpah 

ruah, yang saat itu sekitar tahun 1980-

an dan yang menjabat sebagai gurbenur 

Nusa Tenggara Barat adalah Bapak 

Gatot Suherman.  

 

Tarian Beriuk Tinjal diciptakan 

oleh Bapak Lalu Gede Suparman dan 

diadakan penataan ulang oleh Bapak 

Abdul Hamid pada tahun 1985. Beriuk 

artinya bersama-sama sedangkan Tinjal 

artinya melangkah, bisa juga diartikan 

bekerja. Jadi Beriuk Tinjal berarti 

bekerja secara gotong royong, berat 

sama di pikul ringan sama dijinjing.  

 

Tarian Beriuk Tinjal merupakan 

tari berkelompok adalah yang dilakukan 

oleh sejumlah orang penari yang terdiri 

dari empat orang penari, enam orang 

penari bahkan bisa lebih, dalam hal ini 

tergantung pada kebutuhan tarian 

tersebut, serta bisa ditarikan oleh laki-

laki dan perempuan. Kostum yang 

digunakan pada tarian Beriuk Tinjal ini 

adalah penari lak-laki menggunakan 

pigon, ikat pinggang dengan ikat kepala 

yang ditata rapi, sedangkan penari 

perempuan memakai baju lambung 

merupakan pakaian khas suku sasak.  

 

Selain kostum, para penari juga 

menggunakan properti untuk 

mendukung tariannya. Properti yang 

digunakan pada tarian Beriuk Tinjal ini 

yaitu cangkul-cangkulan dan bakul.  

Pada jenis tarian tradisional Beriuk 

Tinjal ini penari cenderung 

menggunakan riasan yang tebal dan 

berwarna mencolok agar tidak terlihat 

pucat. Selain mempercantik penampilan 

penari, riasan juga berfungsi untuk 

memperjelas karakter tarian. 

Ragam gerak tarian beriuk tinjal 
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no Nama gerak uraian 

1 Malpal  

(penari laki-laki) 

 

 

 

 

(Penari 

perempuan) 

 

 

 

 

 

 

Gerakan 

mencangkul 

(Penari laki-laki) 

 

 

 

 

 

 

 

Tanam padi 

(penari 

perempuan) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sebar pupuk 

Kaki kanan 

dan kiri 

bergerak 

turun naik 

sambil 

berjalan 

dengan posisi 

kedua tangan 

memegang 

cangkul 

dibahu. 

 

Kaki kanan 

dan kiri 

melangkah 

kedepan 

secara 

bergantian 

sambil  

menggerakan 

pergelangan 

tangan kanan, 

sedangkan 

tangan 

kiriberada di 

samping 

pinggang 

sambil 

memegang 

baku. 

 

Kaki kanan 

didepan atau 

sebaliknya 

dengan posisi 

badan 

membungkuk 

serta 

melakukan 

gerakan 

tangan kanan 

dan kiri ke 

arah bawah. 

 

Kaki kanan 

dan kiri  

melangkah 

 

 

 

 

 

Ukel (sambil 

duduk) 

 

 

 

 

 

Silang tangan 

 

 

 

 

 

 

Nyemai padi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kedepan 

secara 

bergantian 

dengan 

menggerakka

n tangan 

kanan ke 

bawah seperti 

menanam 

padi  

sedangkan 

tangan kiri 

memegang 

bakul dengan 

posisi di 

samping kiri 

pinggang 

disertai 

dengan 

gerakan 

badan 

membungkuk. 

 

Kaki kanan 

dan kiri di 

angkat dan 

ditekuk 

bergeser ke 

samping kiri 

dan kanan 

secara 

bergantian 

dengan posisi 

tangan kanan 

melambai dari 

tengah ke 

kanan 

bergantian  

 

Malpal 

sebagai 

simbol 

manusia 

mengenal 

bumi, gerakan 

ini artinya 

gerakan 

dengan posisi 
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Ulap-ulap 

Nyerengseng/mut

er 
 

 

 

 

 

Melihat burung 

 

 

 

 

 

Melempar burung 

 

 

 

 

 

kuda-kuda, 

kaki ditekuk 

posisi kuda-

kuda 

(mendak) 

telapak kaki 

secar datar 

turun naik 

bergantian 

dan badan 

dalam posisi 

torso atau 

tegak. 

 

Gerakan 

melambai 

kedua tangan 

sambil 

memutar 

pergelangan  

tangan dari 

kanan kekiri 

secara 

bergantian 

dalam posisi 

duduk. 

 

Tangan kanan 

dan kiri 

diayunkan ke 

depan dan 

belakang 

secara 

bergantian 

dalam posisi 

duduk. 

duduk. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Kemampuan Motorik Kasar 

Menggerakkan kaki kanan dan kiri 

kesamping secara bergantian, 

menggerakkankaki kana dan kiri 

kedepan belakang secara bergantia, 

melambai tangan kanan da kiri ke 

samping secara bergantian, 

menggerakkan kaki kanan dan kiri 

keatas bawah secara bergantian, 

menggerakkan kedua lengan dari luar 

kedepan dada, mengayun tangan kanan 

dan kiri secara bergantian sambil 

menggerakkan kepala, memutar bada 

kearah kanan dan kiri secara bergantian.      

 

Kemampuan Motorik Halus 

Mengkoordinasikan mata dan tangan 

pada saat melakukan memutar 

pergelangan tangan saat posisi gerakan 

duduk, memutar pergelangan tangan 

kanan saat melangkah ke depan 

denagan posisi tangan kiri di lentikkan, 

dan melentikkan jari-jari tangan pada 

saat memutar badan. 

 

METODE PENELITIAN 

Tempat pelaksanaan penelitian 

ini adalah di PAUD Bakti Ar-Rahman 

Karang Baru Mataram. PAUD Bakti 

Ar-Rahman Karang Baru Mataram 

membuka layanan TK A, TK B, dan 

Kelompok Bermain. PAUD ini 

bertempat di Gang Gili Gede III No. 15 

Suradadi Timur, Kelurahan Karang 

Baru, Kecamatan Selaparag.  

 

Data yang diperoleh dalam 

penelitian ini yaitu data deskriptif 

kualitatif. Dalam penelitian kulaitatif, 

data diperoleh dari berbagai sumber, 

dengan menggunakan tehnik analisis 

data yang bermacam-macam 

(triangulasi), dan dilakukan secara terus 

menerus sampai datanya jenuh 

(Sugiono, 2008:256). 
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Penelitian ini menggunakan 

analisis deskriptif kualitatif dimana data 

yang diperoleh diolah dan dipaparkan 

secara terorganisir dan sistematis. 

Dengan demikian diperoleh penjelasan 

yang representative, yaitu mencakup 

semua tanpa ada data yang tertinggal 

dari penjelasan yang bersifat khusus ke 

penjelasan yang bersifat umum. 

Analisis data dimulai dari menyusun 

fakta-fakta yang terjadi di lapangan. 

Analisi deskriptif digunakan untuk 

menganalisis hasil observasi tentang 

kemampuan motorik anak usia 5-6 

tahun melalui kegiatan menari. 

 

Jenis penelitian ini adalah 

penelitian pengembangan. Penelitian 

pengembangan adalah penelitian yang 

digunakan untuk menghasilkan produk 

tertentu, dan menguji keefektifan 

produk tersebut (Sugiono, 2010:407). 

Penelitian pengembangan ini bersifat 

kolaboratif yaitu peneliti bekerjasama 

dengan guru sebagai pendamping. 

Adapun tugas peneliti dalam penelitian 

yaitu mendiagnosis masalah, 

melaksanakan penelitian, mengisi 

lembar observasi dan menganalis data 

guna mencapai tujuan yaitu  

meningkatkan perkembangan motorik 

kasar anak. Sedangkan guru bertugas 

untuk membantu peneliti dalam 

melaksanakan penelitian, seperti 

mengamati proses pembelajaran, 

mengisi quisioer serta sebagai tempat 

peneliti untuk memperoleh masukan 

dalam memperlancar proses penelitian 

yang dilaksanakan. 

 

Rancangan penelitian ini 

dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap 

pengembangan, yakni tahap 

pengembangan I, II dan tahap 

pengembangan III yang terdiri dari 

beberapa tahap yaitu tahap perencanaan, 

penerapan, dan analisis kegiatan hasil 

pengamatan yang telah dilakukan.  

Data penelitian tentang 

kemampuan motorik  anak 

dikumpulkan dengan metode observasi, 

dan dokumentasi serta instrumen 

menggunakan lembar observasi.Data 

yang diperoleh dianalisis menggunakan 

metode analisis deskriptif kuantitatif. 

Selanjutnya rumus untuk 

menghitung data yang tekumpul melalui 

tahap pengembangan pertama, kedua 

dan ketiga sebagai berikut: 

 

   
  

   
       

Keterangan: 

NA : Nilai Akhir 

 SA : Total Skor Individu 

SMi  : Skor Maksimal Ideal 

Berdasarkan hasil perhitungan di 

atas, selanjutnya digunakan pedoman 

pemberian kreteria menurut Nuraini 

(2014:104), yaitu: 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

 

1). Tahap pengembangan I dilaksanakan 

pada tanggal 17-19 Mei 2018 dari 

pukul 09:00-10:00 wita. 

Pelaksanaan kegiatan ini 

berdasarkan RPPH yang sudah 

dibuat dengan tema pekerjaan 

dengan sub tema petani. Adapun 

yang disiapkakan peneliti yaitu 

menyiapkan kisi-kisi instrumen, 

menyiapkan media pembelajaran 

serta tempat untuk menari. Peneliti 

menyiapkan alat untuk 

dokumentasi gambar, Peneliti 

menyiapkan lembar observasi 

untuk mencatat perkembangan 

kemampuan motorik anak. 
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2). Tahap pengembangan II hampir 

sama dengan tahap pengembangan 

I, namun pada pengembangan II 

dilakukan perbaikan berdasarkan 

refleksi dari hasil analisis 

pengembangan I. Kegiatan 

pengembangan II dilaksanakan 

pada tanggal 23-26 Mei 2018 

proses pembelajaran pada pukul 

09:00-10:00 wita.  

3).Tahap pengembangan III ini 

digunakan untuk penyempurnaan 

berdasarkan refleksi dari hasil 

analisis pengembangan II. Kegiatan 

pengembangan III ini dilaksanakan 

pada 29-31 Mei 2018 pada pukul 

09:00-10:00 wita. Pelaksanaan 

kegiatan ini berdasarkan RPPH yang 

dibua. 

Pada tahap pengembangan III 

ini akan dilakukan perbaikan untuk 

memperbaiki kekurangan-kekurangan 

yang terdapat pada tahap 

pengembangan II.  

Diagram Batang Pengembangan 

Kemampuan Motorik Anak Melalui 

Kegiatan Menari Beriuk Tinjal Pada 

Pengembangan I, II Dan III 

 

 

 
 

Berdasarkan hasil penelitian 

yang telah di laksanakan dari tahap 

pengembangan I, tahap pengembangan 

II dan tahap pengembangan III, dapat 

dilihat perbandingan kemampuan 

motorik anak dari diagram batang di 

atas. Data yang diperoleh dari hasil 

pengamatan dan tindakan yang telah di 

lakukan, dapat dikemukakan bahwa 

kegiatan menari Beriuk Tinjal dapat 

meningkatkan kemampuan motorik 

anak. 

Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa kegiatan menari 

Beriuk Tinjal dapat meningkatkan 

kemampuan motorik anak kelompok B 

PAUD Bakti Ar-rahman. Hal ini sesuai 

dengan data yang di peroleh 

peningkatan kemampuan motorik anak 

mengalami peningkatan sebesar 6,6% 

dari tahap pengembangan I sebesar 

63,6% menjadi 70,2% pada tahap 

pengembangan II dan dari tahap 

pengembangan II mengalami 

peningkatan sebesar 11,2% menjadi 

81,4% pada tahap pengembangan III. 

Sedang dari tahap pengembangan I 

sampai tahap pengembangan III 

mengalami peningkatan sebesar 17,8%.. 

Dapat di simpulkan bahwa dari 

tahap pengembangan I mengalami 

peningkatan kemampuan motorik anak 

pada tahap pengembang II, kemudian 

dari tahap pengembangan II mengalami 

peningkatan kemampuan motorik anak 

pada tahap pengembangan III hingga 

mencapai indikator > 75%. 

Pada tahap pengembangan III, 

hasil kegiatan menari Beriuk Tinjal 

untuk meningkatkan kemampuan 

motorik anak mengalami peningkatan 

yaitu 81,4% (Berkembang Sesuai 

Harapan). Hal ini dikarenakan anak 

diberi kebebasan dalam dalam kegiatan 

menari yang sesuai dengan 

keinginannya serta proses 

pengembangan tahapnya dilaksanakan 

dengan menyenangkan yang dapat 

memperbaiki kekurangan yang ada pada 

63,6% 70,2% 81,4% 

0%
20%
40%
60%
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100%
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pengembangan tahap II yang masih 

kurang optimal. Kegiatan yang 

dilakukan pada tahap pengembangan III 

ini merupakan kegiatan yang lebih baik 

jika dibandingkan dengan tahap 

pengembangan I dan II, disebabkan 

karena kekurangan yang terjadi pada 

tahap pengembangan sebelumnya sudah 

dapat diperbaiki pada tahap 

pengembangan ke III. Tahap 

pengembangan III mengalami 

peningkatan yang maksimal sehingga 

tidak memerlukan tahap pengembangan 

lagi. 

KESIMPULAN  
 

Berdasarkan hasil penelitian 

kemampuan anak usia 5-6 tahun 

berkembang sesuai harapan, hal ini 

dapat dilihat dari anak dapat 

menggerakkan badan ke kanan dan kiri 

secara bergantian,  anak dapat 

menggerakkan tangan kanan ke bawah 

sedangkan tangan kiri memegang bakul 

dengan posisi di samping kiri ke 

samping. Anak dapat menyilang tangan 

kanan dan kiri secara bergantian, anak 

dapat menyilang kedua tangan dari atas 

ke bawah dengan bergantian. anak dapat 

melakukan gerakan kaki kanan dan kiri 

ke depan dan belakang secara 

bergantian, anak dapat melentikkan jari-

jari tangan pada saat berputar. Pada 

tahap pengembangan I, gerakan anak 

dapat menepuk paha sambil memutar 

tangan ke atas samping kanan dan kiri 

adalah dapat mengembangkan motorik 

kasar dengan rata-rata 50% belum 

berkembang, tahap pengembangan II 

dengan rata-rata 70% mulai 

berkembang, dan pada tahap 

pengembangan III dengan rata-rata 77% 

berkembang sesuai harapan.  Dengan 

demikian dapat terjadi peningkatan pada 

perkembangan motorik kasar anak yaitu 

pada anak dapat menepuk paha sambil 

memutar tangan ke atas samping kanan  

 

Saran 

 

1. Kepala Sekolah,  

     Kepala sekolah agar selalu 

memberi motivasi dan kesempatan 

kepada guru serta menyediakan dan 

melengkapi berbagai media dan 

property yang cukup, serta 

menyediakan tempat yang aman 

dan nyaman bagi anak, sehingga 

dapat mengembangkan aspek 

perkembangan motorik kasar dan 

halus anak. 

2. Guru 

     Guru dapat memberikan 

kesempatan dan kebebasan kepada 

anak untuk melakukan kegiatan 

yang dapat meningkatkann 

perkembangan motorik anak 

melalui kegiatan menari, 

memberikan motifasi agar anak 

dapat melakukan gerakan motorik  

kasar seperti: menjaga 

keseimbangan pada saat 

menggerakkan badan ke kanan dan 

kiri, menjaga keseimbangan tubuh 

pada saat berputar sambil 

membawa bakul. Dan melakukan 

gerakan motorik halus seperti: 

melentikkan jari-jari tangan pada 

saat berputar. Selain itu guru 

menyiapkan media dan alat (bakul, 

cangkul, baju lambung).  

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

      Peneliti atau pihak yang 

ingin meneliti lebih lanjut tentang 

peningkatan kemampuan motorik 

melalui kegiatan menari Beriuk 

Tinjal dapat dipakai untuk 

memperdalam aspek-aspek motorik 

yang terkait dengan aspek-aspek 

perkembangan anak khususnya 

motorik kasar dan halus. 
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