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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Anak usia dini dalam perkembangan kemampuan fisik motoriknya  

dilakukan dengan kegiatan bermain yang menyenangkan, baik dilakukan di 

rumah, di tempat bermain, dan di sekolah serta di lingkungan masyarakat. 

Bila diamati secara cermat, lewat permainan anak mampu mengembangkan 

kreativitas, bereksperimen, bereksplorasi, dan belajar secara aktif.  

Bermain akan bermanfaat bagi semua bidang perkembangan baik 

perkembangan fisik-motorik, bahasa, intelektual, moral, sosial, maupun 

emosional.
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 Masing-masing bagian tubuh anak mengalami perkembangan yang berbeda.  

Anggota-anggota badan tumbuh dengan kecepatan yang berbeda-beda. Perlu 

dilihat pula bahwa tiap anak mempunyai tempo perkembangannya 

sendiri,meskipun ada norma-normayang dapat dipakai sebagai ukuran 

perkembangan normal. Umur kerangka (Skelet) dapat dilihat dari pergeseran 

tulang pada tangan anak. Seorang anak dapat mempunyai umur kerangka 4 tahun, 

sedangkan umur kronologisnya yaitu
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Perkembangan tubuh anak itu sangat dipengaruhi oleh faktor makanan 

yang bergizi dan kesehatan yang seimbang agar bisa berkembang secara 

optimal. Aspek perkembangan fisik meliputi, kekuatan  (strenght), ketahanan 

strenght), ketahanan (endurance), kecepatan (speed), kecekatan (agility), dan 

keseimbangan (balance).
2
 

Pengaturan keseimbangan tubuh ini diperlukan anak dalam kegiatan 

bermain. Lewat bermain anak memiliki kesempatan untuk mengekspresikan 

sesuatu yang dirasakan dan pikirkan. Dengan bermain anak sebenarnya 

memperaktekkan keterampilan dan mengembangkan dirinya sendiri sehingga 

anak mendapatkan kepuasan dalam melakukan permainan. Fisik motorik anak 

harus dikembangkan sejak dini, sebab apabila tidak dikembangkan dapat 

mengakibatkan kesulitan belajar motorik. Sebagaimana dalam kegiatan anak 

berjalan, lari, melompat, menangkap dan sebagainya. 

Perencanaan gerak, (salah satu tugas perkembangan lari) dibutuhkan 

kemampuan otak untuk membuat perencanaan dan dilaksanakan oleh motorik 

dalam bentuk gerak yang terkoordinasi. Kemampuan perencanaan gerak 

tingkat tinggi (seperti lari) akan memacu otak melatih konsentrasi. Jika 

perkembangan lari tidak dikembangkan dengan baik, anak akan bermasalah 

dalam keseimbangannya, seperti mudah capek dalam beraktivitas fisik, sulit 

konsentrasi, cenderung  menghindari tugas-tugas yang  melibatkan 

konsentrasi dan aktivitas yang melibtkan kemampuan mental seperti 
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memasang puzzle, tidak mau mendengarkan saat guru bercerita (anak justru 

asik ke mana-mana), dan sebagainya.
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  Berdasarkan pengamatan peneliti dan wawancara Bersama kepala   

RA Al Fajar Tugu Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung:   

Pembelajaran pada anak belum sepenuhnya difokuskan pada 

perkembangan fisik motoric kasar, seperti penerapan lari estafet karena 

mengacu pada kurikulum RA dengan mengembangkan kemampuan fisik 

motorik halus seperti menggambar dan mewarnai kaligrafi, juga  aspek  

perkembangan anak lainnya yaitu aspek kognitif, Bahasa, sosial emosional 

dan seni. Selain itu juga karena keterbatasan waktu anak belajar di sekolah 

lebih sedikit daripada di rumah sehingga anak perlu bimbingan khusus oleh 

guru ketika akan mengikuti perlombaan di sekolah, juga perlu dukungan 

orangtua terutama  kegiatan anak di rumah, baik secara material maupun 

spiritual agar anak mampu berkembang dengan baik dan bisa mengetahui 

bakat yang terpendam dalam diri anak.
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 Pembelajaran yang mengacu pada karakteristik anak, kemampuan 

fisik motorik kasar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, 

apabila kemampuan untuk bergerak bebas didukung oleh situasi lingkungan 

yang memungkinkan untuk kegiatan tersebut. Pada prinsipnya anak senang 

bermain, yang penting bagi anak mendapat kesempatan bermain merupakan 

kebahagiaan tersendiri bagi dirinya. Kegiatan di luar ruangan bisa menjadi 

pilihan yang terbaik untuk menstimulus kemampuan otot anak, seperti di 

lingkungan sekolah. 

Stimulan-stimulan lewat permainan lari estafet membantu 

mengoptimalkan motorik kasar, yang secara perlahan-lahan meningkatkan 

kekuatan fisik, berkembangnya koordinasi dan stamina, serta keseimbangan 
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yang semakin kokoh, lewat permainan yang dilakukan. Sesi ini adalah 

kesempatan bagi pengarahan tim anak didik agar bekerja dengan baik 

sehingga tugas dapat diselesaikan sesuai dengan yang dikehendaki. Akan 

segera tampak dalam kerja tim tersebut bagaimana anak saling bantu satu 

sama lain dengan keceriaan khasnya. Anak akan belajar mengerti arti 

menolong dan ditolong sehingga hal ini berakibat pada pengikisan 

egosentrisme pada diri masing-masing anak.
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Sekolah mendapat tantangan yang besar sebab guru harus mengembangkan 

metode-metode pembelajaran yang paling tepat bagi anak, khususnya guru 

Taman Kanak-kanak/Raudlatul Athfal. Pengembangan metode tersebut 

berdasarkan karakteristik pertumbuhan dan perkembangan anak. 

Saat anak dalam melakukan permainan yang kompleks, seperti lari 

estafet dibutuhkan reaksi yang cepat untuk lari dan menangkap tongkat 

dengan membutuhkan koordinasi yang baik antara mata, kaki dan tangan 

sehingga dapat berlari secara estafet dengan cepat dan tepat. 

Permainan ini, anak dibimbing untuk mengetahui cara melakukan 

gerakan tersebut, memahami manfaat gerakan bagi anak, dan mampu 

menujukkan perilaku-perilaku positif selama pembelajaran (kerjasama, 

disiplin, mau berbagi tempat, alat, jujur dan lain-lain) dengan temannya. 

Dalam permainan bersama, anak-anak akan terlatih mengikis rasa 

egosentrisnya. Mereka akan belajar memberi dan menerima, merespon anak 

lain, atau bahkan berlatih menghindari dan menangani konflik seperti saat 
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bertanding/mengikuti lomba dengan temannya. Disitu pasti ada kekalahan 

dan kemenangan,maka anak perlu dilatih untuk berjiwa besar/sportif 

menerima kekalahan dan anak yang menang dilatih untuk tidak sombong. 

Kenyataan yang terjadi di Raudhatul Athfal (RA) Al Fajar Tugu 

Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung bahwa pembelajaran yang 

dilakukan guru harus  mengacu pada kurikulum. Demikian pula dalam hal 

mengembangkan kemampuan fisik motorik kasar anak, guru harus bisa 

menggali bakat dan minat sesuai kemampuan anak dengan mengacu pada 

kurikulum TK/RA termasuk lari estafet. Penerapan lari estafet ini merupakan 

salah satu jenis lomba dalam rangka Hari Anak Nasional yang diadakan 

Ikatan Guru Raudlatul Athfal (IGRA). Hal ini merupakan tantangan yang be-

sar bagi guru dan orangtua untuk memberi stimulus kepada anak agar tetap 

semangat berlatih lari estafet dengan pembelajaran yang menyenangkan bagi 

anak dan menyebabkan unsur-unsur reaksi, keseimbangan, daya tahan, dan 

kognitif anak perlu kesiapan fisik motoriknya secara optimal. 

 Fenomena yang dipaparkan di atas jika tidak dapat teratasi dalam 

waktu yang cepat, kemungkinan besar akan memberi dampak yang kurang 

baik terhadap perkembangan anak berikutnya. Oleh karena itu perlu mencari 

solusi atau alternative pemecahannya yaitu melalui sebuah pembelajaran lari 

estafet yang memiliki makna, suatu peralihan tempat (adanya aktifitas) yang 

dilakukan setelah ada dorongan (batin/perasaan) karena aktifitas gerakan 

dapat timbul setelah seseorang melakukan lari estafet. 
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Menggunakan metode lari estafet sebagai pendekatan dalam proses 

pembelajaran anak di Taman Kanak-kanak/Raudlatul Athfal dapat 

mengembangkan suasana pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, 

sehingga dapat membantu anak untuk lebih senang dan giat berlatih serta 

membantu anak dalam mengembangkan motorik kasar. Berikut ini kutipan 

wawancara peneliti Bersama kepala RA Al Fajar Tugu: 

Tahun ajaran 2018/2019, anak kelompok B Raudhatul Athfal (RA) Al 

Fajar Tugu Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung giat berlatih dan 

berdoa juga dukungan dari guru dan orangtua serta lingkungannya termasuk 

perkembangan fisik motorik anak yang baik, Alhamdulillah 4 anak laki-laki 

dari 24 anak bisa mengikuti lomba lari estafet di tingkat kecamatan 

rejotangan pada hari rabu, 24 April 2019, juga di tingkat kabupaten 

tulungagung pada hari sabtu, 27 April 2019, bahkan bisa mengikuti lomba lari 

estafet sampai tingkat karisedenan kediri pada hari selasa, 30 April 2019 

sebagai juara pertama. Prestasi tersebut perlu dipertahankan dan bisa 

dikembangkan untuk anak TK/RA berikutnya.
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Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian tindakan kelas 

ini difokuskan pada upaya guru dalam penerapan lari estafet untuk 

mengembangkan kemampuan fisik motorik pada anak dengan judul skripsi: 

“Penerapan Lari Estafet Dalam Mengembangkan Kemampuan Fisik Motorik 

Kasar Pada Anak Kelompok B Raudhatul Athfal (RA) Al Fajar Tugu 

Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung”. 

 

B.   Rumusan Masalah  

       1. Bagaimana penerapan lari estafet pada anak Kelompok B Raudhatul Athfal 

(RA) Al Fajar Tugu Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung? 
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2. Bagaimana upaya untuk mengembangkan kemampuan fisik motorik kasar 

anak melalui lari estafet di Raudhatul Athfal (RA) Al Fajar Tugu K 

ecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung? 

3. Bagaimana dampak penerapan lari estafet dalam mengembangkan 

kemampuan fisik motorik kasar anak kelompok B Raudhatul Athfal (RA) 

Al Fajar Tugu Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung? 

 

C. Tujuan Penelitian  

1. Mendiskripsikan penerapan  lari estafet pada anak kelompok B Raudhatul 

Athfal (RA) RA Al Fajar Tugu Kecamatan Rejotangan Kabupaten 

Tulungagung. 

2. Mengembangkan kemampuan fisik motorik kasar pada anak kelompok B 

Raudhatul Athfal (RA) RA Al Fajar Tugu Kecamatan Rejotangan 

Kabupaten Tulungagung melalui penerapan lari estafet. 

3. Mendiskripsikan dampak penerapan lari estafet dalam mengembangkan 

kemampuan fisik motorik kasar anak kelompok B Raudhatul Athfal (RA) 

RA Al Fajar Tugu Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung. 

 

D. Manfaat Penelitan 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Menambah referensi tentang model pembelajaran dengan permainan lari 

estafet secara langsung bagi anak. 
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b. Untuk mengembangkan kemampuan fisik motorik kasar pada anak 

Kelompok B(usia 5-6 tahun) melalui lari estafet. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi Anak, dapat mengembangkan kemampuan motorik   kasar 

bagi anak Kelompok B Raudhatul Athfal (RA)Al Fajar Tugu 

Kecamatan   Rejotangan Kabupaten Tulungagung. 

            b. Manfaat bagi Guru RA/TK, dapat melatih guru mengoptimalkan 

permainan lari estafet untuk mengembangkan kemampuan fisik motorik 

kasar anak. 

c. Manfaat bagi Kepala RA/TK, dapat memberikan sumbangsih tentang 

permainan lari estafet untuk mengembangkan kemampuan fisik motorik 

kasar anak.  

 

 E.  Hipotesis Tindakan                   

          Hipotesis yang diajukan dalam Penelitian Tindakan Kelas ini adalah 

“Jika Model Pembelajaran Lari Estafet ini diterapkan maka hasil belajar anak 

kelompok B Raudhatul Athfal (RA) AL Fajar Tugu Kecamatan Rejotangan 

Kabupaten Tulungagung akan meningkat dalam mengembangkan 

kemampuan fisik motorik kasar”. 

 

F. Definisi  Istilah 

           Memahami istilah yang dipakai dalam penelitian ini, perlu adanya 

penegasan istilah sebagai berikut: 
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       1.Penegasan konseptual  

       a.  Lari Estafet 

Lari estafet adalah lari bersambung/estafet yang dilaksanakan satu 

tim pelari, misal 4 orang. Lari estafet merupakan lari dengan memberikan 

balok mainan yang sambung menyambung antar pelari, yang biasanya ada 

jarak tertentu untuk memberikannya.Permainan ini melakukan kegiatan 

yang menyenangkan untuk meningkatkan kemampuan motorik kasar anak. 

Anak yang belakang memegang tongkat kayu sepanjang 20-30 cm. Ia lari 

memberikan tongkat tersebut kepada teman sekelompoknya yang ada di 

depannya. Serah terima tongkat dilakukan seterusnya lari sampai finish. 

        b. Pengembangan Kemampuan 

             Pengembangan merupakan suatu kemampuan teknis, konseptual 

pada setiap individu yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan melalui 

Pendidikan dan latihan. Setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-

beda sesuai dengan kapasitasnya, kemampuan yang dimiliki seseorang 

harus dikembangkan agar terjadinya perubahan yang maksimal. 

        c. Perkembangan Fisik Motorik Kasar 

             Perkembangan fisik merupakan perkembangan yang signifikan bagi anak. 

Menurut Hurlock anak usia dini mencakup empat aspek yaitu:  Sistem syaraf 

yang berkaitan dengan perkembangan kecerdasan dan emosi, Otot-otot yang 

berkaitan dengan perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik, Kelenjar 
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endoktrin menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru. Struktur 

tubuh yang meliputi tinggi, berat dan proporsi tubuh. 

   2. Penegasan Operasioanal 

                Pembelajaran penerapan lari estafet ini diharapkan dapat 

mengembangkan kemampuan fisik motorik kasar pada anak kelompok B 

Raudhatul Athfal (RA) Al Fajar Tugu Kecamatan Rejotangan Kabupaten 

Tulungagung. 

 

G. Sistematika Penulisan Skripsi 

       Susunan skripsi ini akan diatur secara sistematis dan terurut serta alur 

penyajian laporan penelitian lebih terarah, maka diperlukan sistematika 

penulisan. Adapun susunan sistematika penulisan skripsi ini adalah: 

1. Bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman 

persetujuan, halamn pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar 

isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran transliterasi, dan abstrak. 

  2.  Bagian utama (inti), terdiri atas: 

  a. Bab I Pendahuluan, terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuam penelitian, kegunaan/manfaat penelitian, hipotesis tindakan, definisi 

istilah, sistematika penulisan skripsi. 
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  b. Bab II Kajian Pustaka, terdiri atas kajian teori tentang kemampuan fisik 

motorik anak usia dini, kajian tentang lari estafet, kajian tentang dampak 

penerapan lari estafet terhadap pengembangan kemampuan fisik motorik. 

  c.  Bab III Metode Penelitian, terdiri atas jenis penelitian, lokasi dan subyek 

penelitian, desain penelitian, tahap penelitian, metode pengumpulan data, 

instrument pengumpulan data, Teknik analisis data, indikator keberhasilan. 

  d. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, terdiri atas hasil penelitian, 

pembahasan dan keterbatasan penelitian. 

  e.  Bab V Penutup, terdiri atas kesimpulan dan saran. 

  3. Bagian akhir, terdiri atas daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat keaslian 

tulisan, dan daftar riwayat hidup. 

              Demikian sistematika penulisan skripsi yang berjudul “Penerapan Lari 

Estafet Dalam Mengembangkan Kemampuan Fisik Motorik Kasar Pada Anak 

Kelompok B Raudhatul Athfal (RA) Al Fajar Tugu Kecamatan Rejotangan 

Kabupaten Tulungagung” 


