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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Usia dini merupakan kesempatan emas bagi anak untuk belajar, 

sehingga disebut usia emas (golden age).
1
 Pada usia ini anak memiliki 

kemampuan untuk belajar yang luar biasa khususnya pada masa kanak-kanak 

awal. Mengingat usia dini merupakan usia emas maka pada masa itu 

perkembangan anak harus dioptimalkan. Perkembangan anak usia dini 

sifatnya holistik, yaitu dapat berkembang optimal apabila sehat badannya, 

cukup gizinya dan didik secara baik dan benar.  Masa anak-anak adalah suatu 

masa yang relatif panjang bagi anak-anak untuk belajar tentang segala 

hal.pada masa inilah anak-anak mengalami proses perkembangan dari 

berbagai aspek yaitu berkembang fisiknya, baik motorik kasar maupun halus, 

berkembang aspek kognitif,aspek sosial dan emosional. 

PAUD bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi anak (the 

whole child) agar kelak dapat berfungsi sebagai manusia yang utuh sesuai 

falsafah  suatu bangsa.2Anak dapat dipandang sebagai individu yang baru 

mengenal dunia. Oleh karena itu, anak perlu dibimbing agar mampu 

memahami berbagai hal tentang dunia dan isinya. PAUD merupakan salah 

satu media dan tempat untuk membimbing anak dalam mengenali dunianya.  

                                                 
1.Mukhtar latif, Orientasi Perkembangan Anak Usia Dini, Prenamedia Group, Kencana 

2013, hal.51 

2
Ibid, hal. 51 
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Pendidikan perlu mempertimbangkan proses pertumbuhan dan tahapan 

tahapan anak guna membantu anak mengembangkan dirinya sehingga 

pendidik dapat menyiapkan pengalaman yang sesuai untuk setiap anak. 

Meskipun pertumbuhan dan perkembangan fisik juga di pengaruhi oleh faktor 

keturunan, namun adalah sangat mungkin untuk mengembangkan seluruh 

garis sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak oleh karenanya pendidik 

perlu mengetahui prinsip-prinsip perkembangan fisik dan prinsip 

perkembangan motorik anak sampai dengan usia 4 tahun. 

Pendidikan juga perlu mengetahui kebutuhan setiap anak untuk 

mengembangkan otot-otot besar dan kecilnya pada setiap tingkatan usia. 

Motorik anak perlu di kembangkan karena tubuh anak belum banyak memiliki 

keterampilan yang akan berbenturan dengan keterampilan yang baru di 

pelajarinya. Anak lebih berani pada waktu kecil, tanggung jawab dan 

kewajiban anak lebih kecil. Pendidikan juga perlu mengetahui hal-hal penting 

sehingga anak dapat mempelajari keterampilan motorik yaitu kesiapan belajar, 

kesempatan belajar, adanya model yang baik, bimbingan, motivasi. Setiap 

keterampilan motorik harus dipelajari secara individu, keterampilan sebaiknya 

dipelajari satu persatu.  

Perkembangan motorik berarti perkembangan pengendalian gerakan 

jasmaniah melalui kegiatan masa yang ada pada waktu lahir.
3
 Sebelum 

perkembangan tersebut terjadi, anak akan tidak berdaya, kondisi ketidak 

berdayaan tersebut secara 4 atau 5 tahun pertama kehidupannya, anak dapat 

                                                 
3. Sugiyanto, Perkembangan dan Belajar Motorik,Universitas Terbuka, Jakarta,2008 
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mengendalikan gerakan kasar. Gerakan tersebut melibatkan bagian tubuh yang 

digunakan untuk berjalan, barlari, berenang dan sebagainya. Setelah berusia 5 

tahun koordinasi otot-otot semakin baik yang melibatkan kelompok otot yang 

lebih kecil, menangkap bola, menulis dan menggunakan alat.  

Upaya mengembangkan keterampilan motorik di pengaruhi oleh 

berbagai faktor yang mencakup kesiapan belajar, kesempatan belajar, kesiapan 

berpraktik, model yang baik. Bimbingan motivasi setiap keterampilan harus 

dipelajari satu per satu. Sebagai contoh, bila anak pada awal menggunakan 

papan titian di sekolah tidak ada bimbingan yang di berikan oleh guru, maka 

keterampilan tersebut akan di pelajarinya lebih lambat dan kurang efisien bila 

dibandingkan dengan anak yang sejak awal mendapatkan bimbingan dari 

guru. Anak yang tanpa bimbingan pada awal menggunakan papan titian 

karena tidak tahu caranya, kemungkinan anak kurang berani, kurang 

keseimbangan nya dan kemungkinan jatuh dari papan titian lebih besar. 

Pembelajaran dalam proses bermain, pada anak TK sangat 

memerlukan bimbingan, dorongan pengarahan agar memperoleh konsep yang 

benar.4 Hendaknya orang tua dan guru jangan terlalu banyak melarang-larang 

anak. Agar anak menjadi anak berani bukan anak yang penakut. Selain itu, pra 

sekolah masih sangat sulit jika harus berpikiran secara abstrak ( tidak ada 

wujud nyata ). Untuk itu pembelajaran yang dilakukan harus mampu 

                                                 
4 .Wuri Astuti, Pembelajaran Tematik, Universitas Negeri Malang, 2015.hlm.51 
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memperoleh konsep yang benar. Misalnya pembelajaran dengan konsep 

bermain salah satunya berjalan diatas papan titian.
5
 

Cerdas melalui bermain merangkum kecerdasan gerak kinestetik, 

dengan kemampuan menggunakan gerak seluruh tubuh untuk 

mengekspresikan ide, dan perasaannya serta keterampilan mempergunakan 

tangan untuk mencipta atau mengubah sesuatu. Kecerdasan ini meliputi  

kemampuan motorik yang spesifik, seperti koordinasi keseimbangan 

keterampilan kekuatan kelenturan, kecepatan dan keakuratan menerima 

rangsangan sentuhan dan tekstur. Latihan-latihan gerakan dasar lebih 

ditekankan dalam bentuk permainan yang sifatnya informal sesuai dengan 

prinsip belajar mengajar di TK, yakni bermain sambil belajar atau belajar 

seraya bermain dengan menggunakan pendekatan.
6
 

Tujuan program kegiatan belajar Anak Usia Dini adalah untuk 

membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap,pengetahuan, 

ketrampilan, dan daya cipta yang diperlukan oleh anak dalam menyesuaikan 

diri dengan lingkungan dan untuk pertumbuhan serta perkembangan 

selanjutnya. Program kegiatan di Taman kanak-kanak meliputi bidang 

pengembangan kebiasaan yaitu perkembangan moral dan nilai-nilai agama, 

perkembangan sosial, emosional dan kemandirian, serta bidang 

pengembangan kemampuan dasar terdiri dari bidang pengembangan 

bahasa,kognitif (daya fikir), kemampuan fisik motorik, dan kemampuan seni. 

                                                 
5. Sumadi, Pengembangan Pembelajaran Sains Pada Anak Usia Dini, Jakarta, 1998. Hlm 

57 

6Tadkiroatun Musfiroh, Cerdas Melalui Bermain, Grasindo, Jakarta, 2008. Hlm. 50  
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Berdasarkan hasil observasi, pada proses pembelajaran di RA Darul 

Muttaqin Rejosari, ditemukan permasalahan tentang keseimbangan anak yang 

masih belum optimal. Ketika pembelajaran melompat dengan satu kaki 

kedalam tiga simpai sebagian  besar anak belum mampu mempertahankan 

posisi tubuh dengan tumpuan satu kaki. Anak sesekali menjatuhkan kaki yang 

diangkat ketika melakukan gerakan melompat dengan satu kaki tersebut. 

Sebagian besar anak masih kurang stabil, goyang ketika melakukan kegiatan 

melompat dengan satu kaki. Kemudian ketika pembelajaran bermain bebas 

dengan alat permainan edukatif outdoor sebagian besar anak masih ragu dalam 

bermain permainan yang menantang yang membutuhkan keberanian dan 

keseimbangan yang baik seperti memanjat pada jaring-jaring, bermain bola 

dunia dengan bergelantung, yang semuanya dilakukan saat bersosialisasi 

dengan teman sepermainannya. 

Guru menyatakan bahwa pembelajaran melatih keseimbangan 

dilakukan dalam kegiatan pengembangan motorik kasar diantaranya melompat 

kedalam simpai, menirukan gerakan hewan seperti melompat menirukan 

kelinci. Dengan stimulasi yang masih monoton, membuat pengalaman gerak 

anak menjadi kurang, terutama dalam hal gerakan latihan keseimbangan. 

Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan perlunya diadakan kegiatan 

yang dapat menstimulasi perkembangan keseimbangan. Banyak hal yang 

dapat dilakukan untuk mengembangkan keseimbangan anak usia dini, di 

antaranya untuk anak kelompok B terdapat indikator berjalan di atas papan 

titian dan menirukan gerakan pesawat dengan berdiri di atas satu kaki, 

sehingga dalam penelitian ini, peneliti memilih untuk melatih keseimbangan 

anak dengan menggunakan media papan titian. 

Alasan peneliti menggunakan papan titian karena papan titian 

merupakan alat untuk melatih keseimbangan tubuh dan terdapat di indikator  

anak kelompok B. Selain itu, berdasarkan pengamatan di RA, papan titian 

merupakan alat permainan yang menantang dan dapat membuat anak tertarik 

dan merasa senang. 

 



6 

 

 

 

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti mengambil judul 

“Penerapan bermain papan titian untuk mengembangkan motorik kasar pada 

kelompok B di RA Darul Muttaqin Rejosari Kalidawir”. 

 

Sebagaimana tadi dijelaskan mengenai pengaruh terhadap perkembangan pada 

anak usia dini ,maka harus dilaksanakan semenjak dini agar dapat 

mengoptimalkan motorik pada anak. Oleh karena itu model pembelajaran 

Eksperimen atau melakukan kegiatan dapat dijadikan alternatif untuk 

mengembangkan  motorik anak usia dini. Dalam model pembelajaran ini, anak 

dapat belajar sambil bermain guna memberikan peluang anak belajar secara santai 

,rileks, melatih konsentrasi dan keseimbangan ,keberanian ,mental pada anak 

dengan menumbuhkan, suasana hati yang riang dan bersemangat.
7
 

maka dari itu dengan adanya masalah ini saya ingin mengadakan 

pelatihan motorik kasar melalui papan titian. Yang berguna untuk melatih 

motorik kasar anak. 

B. IDENTIFIKASI MASALAH 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dapat diidentifikasi 

masalah sebagai berikut : 

1. Pada umumnya kemampuan keseimbangan anak kelompok B di RA 

Darul Muttaqin Rejosari Kalidawir masih kurang. 

2. Sebagian besar anak masih selalu roboh, kurang stabil ketika 

melompat kedalam tiga simpai dengan satu kaki. 

                                                 
7 . Sumadi Suryabrata,Psikologi Pendidikan, Raja Grafindo Persada,2008,Jakarta.hal.15 
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3. Sebagian besar anak masih ragu dan ada yang terjatuh ketika bermain 

dengan alat permainan edukatif outdoor yang membutuhkan 

keberanian dan keseimbangan yang baik. 

4. Kurangnya kegiatan pengembangan kemampuan keseimbangan dalam 

pembelajaran. 

5. Kurangnya pengalaman gerak anak terutama gerak dalam melatih 

keseimbangan tubuh 

C. RUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimana mengembangkan motorik kasar melalui bermain papan 

titian ? 

2. Apakah dengan melalui permainan papan titian dapat mengembangkan 

motorik kasar anak ? 

3. Bagaimanakah mengembangkan keseimbangan melalui bermain papan 

titian pada anak kelompok B RA Darul Muttaqin Rejosari ? 

D. BATASAN MASALAH  

Peneliti dalam penelitian ini membatasi masalah yang akan di bahas 

hanya tentang mengembangkan keseimbangan melalui bermain papan titian 

pada anak kelompok B RA Darul Muttaqin Rejosari. Papan titian yang 

digunakan adalah jenis papan titian statis. Hal yang diteliti adalah latihan 

keseimbangan statis dan dinamis. 
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E. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk  

1. Untuk mendeskripsikan cara mengembangkan motorik kasar melalui 

bermain papan titian di RA Darul Muttaqin Rejosari 

2. Untuk mengetahui capaian perkembangan  bermain papan titian pada anak 

kelompok B di RA Darul Muttaqin Rejosari 

3. Untuk mengembangkan  keseimbangan bermain papan titian pada anak 

kelompok B di RA Darul Muttaqin Rejosari 

F. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini, sebagai mana 

berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan teori 

pada bidang motorik kasar khusunya dalam bermain papan titian. 

b. Sebagai bahan untuk mengembangkan pembelajaran motorik kasar 

pada anak RA 

c. Untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam kegiatan berjalan dipapan 

titian. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi guru, memperoleh pengetahuan bagaimana cara meningkatkan 

keberanian serta keseimbangan anak dalam berjalan diatas papan 

titian. 
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b. Bagi anak, menjadikan anak memiliki motivasi yang tinggi, untuk 

berpartisipasi dalam kegiatan berjalan di papan titian, sehingga anak 

menjadi berani dan memiliki keseimbangan yang baik dalam bermain 

papan titian. 

c. Bagi sekolah, penelitian ini sebagai bahan masukan bagi sekolah 

dalam upaya mengembangkan kwalitas model pembelajaran, 

khususnya bermain papan titian. 

G. HIPOTESIS 

Jika permainan papan titian diterapkan pada pembelajaran motorik 

kasar siswa kelompok B RA Darul Muttaqin Rejosari Kalidawir maka akan 

berkembang. 

H. DEFINISI ISTILAH 

Dalam penelitian yang berjudul mengembangkan keseimbangan 

melalui bermain papan titian di RA Darul Muttaqin Rejosari Kalidawir  ini 

agar pembahasan dalam penelitian lebih fokus, tidak terlalu meluas maka 

diperlukan adanya definisi operasional diantaranya sebagai berikut : 

1. Motorik Kasar 

Motorik kasar adalah semua gerakan yang mungkin didapatkan 

oleh seluruh tubuh, sedangkan perkembangan motorik dapat disebut 

sebagai perkembangan dari unsur kematangan dan pengendalian gerak 

tubuh. Perkembangan motorik ini erat kaitanya. Perkembangan motorik 

merupakan proses tumbuh kembang kemampuan gerak seorang anak. 
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Setiap gerakan yang dilakukan anak merupakan hasil dari pola interaksi 

yang kompleks dari berbagai bagian dan sistem dalam tubuh yang 

dikontrol otak. 

2. Papan Titian 

Papan titian atau disebut juga papan keseimbangan, balok 

keseimbangan merupakan permainan untuk melatih keseimbangan anak, 

terbuat dari kayu ringan dan kuat, sehingga dapat dipindah-pindahkan di 

area sekolah. Dalam penelitian ini, menggunakan jenis papan titian statis 

dengan melakukan latihan keseimbangan statis seperti berdiri pada papan 

titian statis dengan satu kaki selama 10 detik dan latihan keseimbangan 

dinamis pada papan titian statis misalnya kegiatan berjalan maju tangan 

direntangkan, dipinggang, sedekap,berjalan menyamping. 
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I. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI 

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini di bagi menjadi tiga 

bagian, yaitu : bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. 

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

persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, 

daftar isi, dan abstrak. 

2. Bagian inti terdiri dari : 

a. Bab I Pendahuluan : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, kegunaan/ manfaat penelitian, hipotesis tindakan, definisi 

istilah, dan sistematika penulisan skripsi. 

b. Bab II Kajian Teori : kajian tentang anak usia dini, kajian tentang 

motorik kasar anak, kajian tentang papan titian,kajian tentang 

pengembangan motorik kasar anak, kajian tentang hasil belajar, 

penelitian terdahulu, hipotesis penelitian, dan kerangka berfikir 

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

penelitian, prosedur penelitian, teknik pengumpulan data, teknik 

analisis data dan indikator keberhasilan. 

d. Bab IV Laporan Hasil Penelitian : paparan data tiap siklus 

e. Bab V Pembahasan : pembahasan tiap siklus 

f. Bab VI Penutup : kesimpulan dan saran 
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3. Bagian Akhir terdiri dari : Daftar Rujukan, Lampiran-Lampiran, Surat 

pernyataan keaslian, Daftar Riwayat Hidup. 




