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ABSTRACT

Analysisofgeometricjumpinggamesonchildren'sgrossmotorskillsatTKWirayuda

Kendari,geometryisabranchofmathematicsconcernedwithquestionsofshape,size,

position,relativeimages,andthenatureofspace.From thisgeometricjumpinggame,

childrencandevelopgrossmotorskillssuchasjumping,jumpingjoggingandothers.The

purposeofthisresearchisthatchildrencanknowgeometricshapesandcandevelop

children'sgrossmotorskills.Thesubjectsinthisstudywere10TKWirayudaKendarichildren.

From theresultsofthisstudy,itisverygood,itcanbeseenthatwhenthechildrenactivities

canjump,jumpandjogproperlyaccordingtothegrossmotorskillsofthechildandthechild

candistinguishgeometricshapes,suchasrectangles,triangles,circlesandrectangles.

KataKunci:BentukGeometri,PermainanLompatGeometri,motorickasar

PENDAHULUAN

Dalam dunia Pendidikan,

lembaga Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD)diselengarakan dengan tujuan

untuk memfasilitasipertumbuhan dan

perkembangan anak secara

menyeluruh.1 Berdasarkan Undang-

Undang No 20 tahun 2003 tentang

Sistem PendidikanNasionalpadaBab1

ayat14menyatakanbahwa“Pendidikan

AnakUsiaDinimerupakansuatuupaya

pembinaanyang ditujukankepadaanak

sejaklahirsampaidenganusia6tahun

yang dilakukan melalui pemberian

rangsangan pendidikan untuk

membantu pertumbuhan dan



perkembangan jasmanidanrohaniagar

anak memiliki kesiapan dalam

memasuki pendidikan lebih lanjut.

demikian kedua orang tua harus

mengetahui dan memperhatikan

tentang pentingnya aspek

perkembangandanpertumbuhanserta

masa depan seorang anak secara

keseluruhan. Selain orang tua dan

lingkungan sekitar anak, lembaga

Pendidikan Anak Usia Dinijuga perlu

menyediakanberbagaibentukkegiatan

untuk mengembangkan seluruh aspek

perkembangan anak. Aspek

perkembangananakmeliputinilaimoral

agama (NAM), fisik motorik (FM),

kognitif(KOG),sosialemosional(SE),

bahasa (BHS) dan seni(S).Semua

aspekperkembangantersebutperlu

mendapatstimulasidariorang-

orang yang ada disekitaranak agar

anakmamputumbuhdanberkembang

sesuaidengan usianya.dimanaanak

dibesarkan,diasuhdandididik.Kanak-

kanak antara lain mengenalkonsep

bilangan, perhitungan, pengurangan,

geometri, pemecahan masalah dan

strategi permainan. Dari beberapa

kemampuan logika matematika pada

anak usia diniyang telah disebutkan,

geometriadalah ilmuyangmempelajari

bangundatardanbangunruangbeserta

salah satu cirinya.Berdasarkan teori

Piagetyang menyatakan bahwa anak

mengembangkan kecerdasannya

melalui pengalaman dan praktik

langsung dengan lingkungan fisik.

Pengalaman praktik tersebutmenjadi

dasarkemampuan otak untuk berfikir

dan belajar. Geometri merupakan

bagianmatematikayangsangatdekat

dengan anak,karena hampersemua

objek yang ada disekitarlingkungan

anakmerupakan objekdenganbentuk

geometri.Pengenalan geometriyang

tepat di Taman Kanak-Kanak yaitu

bentuk-bentukgeometridatarataubiasa

disebutbangunruang. Padausia4-5

tahun anak usia dinimulaimengenal

objekdasarmatematika yangbersifat

konkret,karenapadausiatersebutanak

beradapadaperkembanganberfikirpra-

operasional konkret misalnya, anak

belajarmatematika daribenda-benda

yang ada disekitarnya.7 Belajar

mengenal bentuk-bentuk geometri

membantu anak untuk memahami,

mendeskripsikan,danmenggambarkan

objek atau benda-benda yang ada

disekitarlingkungananak.Makadariitu,

pengenalan bentuk geometri perlu

diberikansejakdinimenggunakancara



yang tepat sesuai dengan tahap

perkembangananak.

Permainan yang sesuaiuntuk

mengenalkan bentuk-bentuk geometri

datar pada anak usia diniadalah

permainanlompatgeometri.Anakusia

dinipadadasarnyalebihsukabermain

di luar ruangan, dimana segala

permainan yang dimainkannya dapat

mempengaruhimemori ingatan dan

sangat membantu mengembangkan

seluruhbagiandalam otak.Permainan

lompatgeometrihampir samadengan

permainan tradisionalengklek.Namun

ada sedikit perbedaanya, pada

permainan tredisional engklek yaitu

melompati bentuk-bentuk geometri

datardenganmenggunakangacuk(alat

bantu permainan engklek),sedangkan

padapermainanlompatgeometri,anak-

anak terlebih dahulu melempar dadi

besar lalu melompatibentuk-bentuk

geometri datar yang sudah dibuat.

Permainanlompatgeometriinimenurut

penulis dapat mendukung,

meningkatkandan memudahkananak

dalam meningkatkan kemampuan

kognitif dengan mampu mengenal

bentuk-bentuk geometri yang sudah

disediakan.

Berdasarkanlatarbelakangyang

telahdiuraikandiatas,penelititertarik

melakukanPenelitiankualitatifdengan

mengangkatjudul “Analisis Permainan

LompatGeometriTerhadapMotorikKasar

AnakDiTkWirayudaKendari”.Berdasarkan

identifikasidanpembatasanmasalahmaka

rumusan masalah dalam penelitian ini

adalah Adakah Pengeruh kemampuan

mengenal bentuk geometri, baik atau

kurang baik kemampuan anak mengenal

bentukgeometrimelaluipermainanlompat

geometripadaTKWirayudaKendari.

KAJIANTEORI

A.HakikatMengenalBentukGeometri

1.PengertianKemampuanMegenalBentuk

Geometri

Anak usia dini pada fase pra-

operasionalkemampuan berfikirnyaadalah

berfikirsecarasimbolis.MenurutMunandar

(dalam Susanto),kemampuanmerupakan

dayakesanggupanataukecakapan untuk

melakukan tindakan sebagai hasil dari

pembawaan dan latihan atau potensi

seseorang yang dibawa sejak lahirserta

dipermatang denganadanyapembiasaan

dan latihan sehingga orang tersebut

mampu melakukan sesuatu. Menurut

KamusBesarBahasaIndonesia,mengenal

berasal dari kata kenal yang artinya



mengetahui,teringat kembali.Kemudian

bentukadalah kata lain dariwujud,rupa,

gambaran atau susunan. Sedangkan

menurutJannah,geometrimerupakanilmu

yangmembahas tentangbentuk,bidang,

dan ruang suatu benda. Lestari(dalam

Rustiyanti) mengungkapkan bahwa

mengenalbentukgeometripadaanakusia

dini adalah kemampuan anak dalam

mengenal,menunjuk,menyebutkan serta

mengungkapkan benda-benda di sekitar

berdasarkanbentukgeometri. Sedangkan

Beaty (dalam Marlisa) mengungkapkan,

mengenalbentuk geometri merupakan

modalawalyang penting untukdiajarkan

kepada anak karena salah satu

kemampuandalam perkembangankognitif

yaituanakharusbisamembedakanbentuk-

bentukgeometrisepertilingkaran,persegi,

persegipanjangdansegitiga.

Berdasarkanbeberapapendapatdi

atas dapat ditarik kesimpulan bahwa

kemampuan mengenal bentuk geometri

pada anak usia diniadalah kecakapan

anak dalam mengetahui, menunjuk,

menyebutkandanmengelompokkanbenda-

bendaatauobjekyangadadilingkungan

sekitaranak berdasarkan dengan bentuk

geometri. Pengenalan bentuk geometri

padaanakusiadiniakanlebihbermanfaat

apabiladilakukandengancarayangsesuai.

Dengandemikian diperlukanstrategiuntuk

mengenalkanbentuk-bentukgeometripada

anak usia diniyang tepatdan menarik

sesuai dengan karakteristiknya.

Pembelajaran melalui kegiatan bermain

untuk mengenalkan bentuk geometri

bertujuan membantu anak dalam

memahami,mengetahui, menggambarkan

sehingga anak menjadi tahu tentang

macam-macam

bentuk geometri. Aspek-aspek

kemampuananakdalam mengenalbentuk

geometridimulaidarianak mengatahui

namadanbentukgeometri.Kemudiananak

mampumemberikancontohbentukbenda

yangadadisekitarnyasesuaidenganbentuk

geometriyangtelahdiketahuinya.Sehingga

anakmampumenerapkanbentukgeometri

dalam kehidupan sehari-hariyangmeliputi

kemampuanmenggambarbentukgeometri,

menyusun beberapa bentuk geometri

menjadi suatu benda, serta mampu

menceritakansuatubendayangdibuatanak

daribeberapasusunanbentukgeometri.

2.Macam-Macam BentukGeometri

Secara umum bentuk geometri

terdiridaribentukgeometri2 dimensidan

bentuk geometri 3 dimensi. Bentuk

geometri2dimensidisebutdenganbengun

datarsedangkanbentukgeometri3dimensi

disebut bangun ruang. Menurut Kusni,

geometri2 dimensiterdiridari 5 buah

meliputi:segitiga,persegipanjang,lingkaran,

belahketupatdantrapesium.Jajargenjang

adalahsegiempatyangmemilikisisisejajar.



Persegipanjangadalahjajargenjangyang

sudutnyaberbentuksiku-siku.Belahketupat

adalahjajargenjangyangduasisinyasama

panjang.Trepesium adalahsegiempatyang

memilikisepasangsisisejajar. Lingkaran

adalah bangun dataryang tidak memiliki

sudutdan hanya memiliki1 sisisaja.

Sedangkan menurut Surya, geometri 3

dimensimeliputi:kubus,balok, prisma

tegaksegitiga,limas.Kubusadalahprisma

tegak yang sisinya berbentuk persegi,

memiliki6sisiyangsama,12rusukyang

samapanjang,danmemiliki8titiksudut.

Balok adalah prisma tegak yang sisinya

berbentukpersegipanjang,memiliki6sisi

dengan3pasangsisiyangsama,memiliki

12 rusukdan8titiksudut.Prismategak

segitigamemiliki5buahsisi,9rusukyang

sama panjang,dan 6 titik sudut.Limas

adalah bangun.Berdasarkan beberapa

bentukyangtelahdipaparkandiatasdapat

ditarikkesimpulanbahwabentukgeometri

dibagimenjadidua jenis yaitu geometri

bangundatardangeometribangunruang.

Namuntidaksemuabentukharusdipahami

anak di Taman Kanak-Kanak. 6 tahun

adalah mengenal enam buah bentuk

geometriyaitu persegi,persegipanjang,

segitiga,lingkaran,trapesium dan belah

ketupat.Dan dalam penelitianinibentuk

yangharusdipahamianakusiadiniada6

buahbentukgeometridataryaitusegitiga,

lingkaran, persegi, persegi panjang,

trapesium danbelahketupat.

3.StrategiPembelajaranMengenalBentuk

GeometripadaAnakUsiaDini

Strategi pembelajaran merupakan

aktivitas guru dalam mengajar dengan

menerapkanberbagaimetodepembelajaran

untukmencapai tujuanyangdiharapkan.

MenurutAgungTriharso,caraagarsuasana

belajarmenjadimenarikdanmenyenangkan

adalah dengan menggabungkan bermain

dan belajar.Bermain dan belajar tidak

dapatdipisahkan,keduanyasalingberkaitan.

Bermainmembuatanaksenangdanbelajar

membuatanak mendapatkan ilmu serta

mengetahui hal-halbaru yang belum ia

ketahui sebelumnya. Sehingga dengan

belajar melalui bermain anak mampu

menguasaimaterisertamempraktekkannya

langsung. Prinsip bermain adalah anak

harus mengutamakan bermain untuk

belajar,bukanhanyabermainuntukmainan

itu sendiri.Strategidan pemilihan jenis

permainan untuk anak usia dini harus

sesuaidengantahapperkembangananak

agar pesen edukatif dalam permainan

tersebutdapatditangkap dengan mudah

danmenyenangkan olehanak.Polabelajar

sebagaimana bermain, dan bermain

sebagaimanabelajarakanmembuatanak

merasa enjoy,karena antara belajardan

bermain sama-sama menyenangkan dan

menentang.Daripemaparandiatas,dapat

disimpulkan bahwa strategipembelajaran

yangdapatdilakukandalamcmengenalkan

bentukgeometripadaanakusiadiniyaitu



kegiatanya dikemas dalam bentuk

permainan.Melaluikegiatanbermainanak

akan mengetahui, memahami, dan

mengenal bentuk geometri karena

kemampuandasardalam mengenalbentuk

geometri dapat dikembangkan melalui

pengenalan anak pada kemampuan

spasialnya, yaitu kemampuan yang

berkaitan dengan bentuk benda aslinya

(bentukbola itu sepertilingkaran,bentuk

buku itu seperti persegi panjang, dan

sebagainya). Pemberian rangsangan dan

stimulus yang tepat pada proses

pembelajarandiTamanKanak-Kanakakan

memberikan dampak positifselanjutnya

pada anakusia dini.Karakteranakakan

terbentuk menjadiseorang pembelajar

yang aktif apabila guru mampu

menciptakan iklim belajaryang nyaman,

menarikdanmenyenangkan.Darikegiatan

belajar sambil bermain tersebut, hasil

belajardapat meningkat karena ketika

anakbelajarmatematikakhususnyadalam

pembelajaran menganalbentuk geometri

anakakanmampu memahaminyaapabila

dibantu dengan manipulasi objek-objek

bendayangkonkret.

B.PermainanLompatGeometri

1.PengertianPermainanLompatGeometri

Duniaanakadalahdunianyabermain.

Dalam Kamus Besar Bahas Indonesia,

permainan berasaldarikata dasarmain

atau bermain yang berartimelakukan

aktivitas atau kegiatan untuk

menyenangkanhatidenganmenggunakan

alat-alat tertentu atau tidak.20 Artinya

sebuah permainan merupakan aktivitas

yangmembuathatiseoranganak senang,

nyaman, dan bersemangat. Menurut

Fadlillah,permainan adalah suatu benda

yang dapatdigunakan oleh peserta didik

sebagai sarana bermain dalam rangka

mengembangkan kreativitas dan segala

potensiyangdimilikianak.Permainanuntuk

anakusiadinibiasanyadirancangdengan

tidakbanyakmenggunakan aturan dalam

bermainagaranakmerasa nyamandalam

melakukanpermainantersebut.Permainan

tetap penting dalam program prasekolah

karena melaluipermainan akan terjadi

sebuah pembelajaran. Berdasarkan

pendapatyang telah dipaparkan diatas

dapatditarikkesimpulanbahwapermainan

adalah suatuaktivitasataukegiatanyang

membuathatiseoranganaksenang dan

bersemangatserta didalamnya terdapat

unsur pembelajaran yang ingin

dikembangkan sehingga dengan belajar

melalui bermain anak akan mampu

mengeksplore pengetahuan dan

pengalamannyaagar berkembangsesuai

yangdiharapkan. Permainanyangsesuai

untuk mengenalkan bentuk-bentuk

geometridatarpadaanakusiadiniadalah

permainan lompatgeometri.Kemampuan

dasaryangharusdimilikianakpadafase



lompatadalah keseimbangan yang baik

agaranaktidakmengalamikesulitandalam

sebuah tugas yang membutuhkan

kemampuan motorik.Permainan lompat

geometrimerupakansalahsatupermainan

yang dirancang untuk mengembangkan

aspek kognitif dalam mengenalbentuk

geometri bangun datar. Permainan ini

dibuatuntukanakkelompok yaituusia5-6

tahun.Melaluipermainanlompatgeometri

anakakanbelajartentangmacam-macam

bentuk geometri bangun datar. Anak

mengamati petunjuk permainan yang

diberikanguru.Permainanlompatgeometri

hampirsamadenganpermainantradisional

engklek.Namunadasedikitperbedaanya,

padapermainantradisional

engklek yaitu melompati bentuk-

bentuk geometri datar dengan

menggunakangacuk(alatbantupermainan

engklek), sedangkan pada permainan

lompat geometriini,anak-anak terlebih

dahulu melempar dadu besar. Dadu

tersebutberbentuk kubus dengan 6 sisi,

kemudian ke-6sisidaduditempelibentuk

geometriyangakandikenalkanpada anak

yaitu segitiga,lingkaran,persegi,persegi

panjang,trapesium dan belah ketupat.

Setelahituanakmelompatibentuk-bentuk

geometri dataryangsudahdibuatsecara

bergantian.

2.ManfaatPermainanLompatGeometri

Manfaatpermainanlompatgeometri

yaitumelatihdayanalaranak.Ketikaanak

melempardadu besardisitu anak akan

mengingat bentuk geometri apa yang

muncul pada dadu besar yang telah

dilemparnya.Kemudian ketika melompati

papangeometri,jugadapat melatihdaya

ingatanak pada bentuk-bentuk geometri

yang telah dilompatinya tanpa

membayangkanlagi.Selainitupermainan

lompatgeometriinidapatmeningkatkan

kemampuankognitifanakdalam mengenal

macam-macam bentukgeometrisehingga

setelah melakukan lompatan anak akan

dengan mudah mengingatnya. Ketika

melakukan permainan tersebut, tampak

perilaku anaksangatmurni, apaadanya

tanpadibuat-buat.Danjikaterjadikesulitan

peneliti langsungmembantuagarsemua

anak dapat dengan mudah melakukan

permainantersebut.

3.Karakteristik Alat Permainan Lompat

Geometri

Adapunkarakteristikalatpermainan

lompatgeometrimenurutpenelitianadalah

sebagaiberikut:

a.Permainanharussesuaidenganusiadan

tingkat perkembangan anak,agar tidak

merasa kesulitan saat melakukan

permainantersebut.

b.Alatpermainanlompatgeometriterbuat

daribahan duplekyang tidakberbahaya



danamanketikadigunakan anak,dalam

pembuatannya peneliti juga memberi

variasaiwarna yang menarik. Pemilihan

danpenempatanalat-alatpermainanjuga

harusdiperhatikandemikeselamatananak

agaranak juga merasa nyaman ketika

menggunakan dan mengikutipermainan

tersebut.

4. Cara Membuat Permainan Lompat

Geometri

a.Alat-alatyangdigunakanuntukmembuat

permainanlompat

geometriantaralain:

1)Cutter

2)Pensil

3)Penggaris

4)Gunting

5)Lem

b.Adapun bahan-bahan yang digunakan

untuk membuat permainan lompat

geometriantaralain:

1)Kertaskarton

2)Krayon

3)Sterofoam

4)Catair

C. Cara membuat permainan lompat

geometriantaralain:

1)Menggambarpola 6 bentuk geometri

yaitu persegi,persegi panjang,segitiga,

lingkaran,trapesium danbelahketupatpada

duplektebal.Bentukke-6geometritersebut

memilikiukuran yangberbeda-bedasesuai

keinginanpeneliti.

2) Memotong duplek yang sudah ada

gambarpolageometri, kemudiangunting

pola-polatersebutdenganrapi.Usahakan

tidakadayanglancipagartidakberbahaya

ketikadigunakanolehanak.

3) Setelah ke-6 buah geometri sudah

terpotong sesuai polanya,beri warna

menggunakan krayon pada potongan

geometritersebut dengan warna yang

menarik.

4)Setelahitudiamkanpotongangeometri

tersebuthinggakering.

5) Setelah kering potongan-potongan

geometriditatadenganrapisehinggaalat

permainan lompatgeometri pun dapat

digunakan.

d. Langkah-Langkah Pembelajaran

MenggunakanPermainanLompatGeometri

Adapun langkah-langkah menggunakan

permainanlompatgeometriadalahsebagai

berikut:

a. Guru menyiapkan potongan-potongan

bentuk geometri yang sudah jadi

permainan lompat geometri, kemudian

ditata



b.Selesaimenatamediapermainanlompat

geometritersebut,guru masukkedalam

kelas untuk mengkondisikan anak-anak.

Anak-anak diajak untuk berbaris

membentukkeretaapikemudian berjalan

menujupermainanlompatgeometrisambil

bernyanyi “naikkeretaapi”supayaanak-

anaktetapiterkondisikan dalam barisan

denganrapi.

c.Sesampainyaditempatpermainan,guru

mempersilahkan anak untuk duduk dan

memperhatikancontohsertaaturanketika

melakukan permainan lompat geometri.

Guru juga mengajak anak untuk

menyebutkanbentuk-bentukgeometriyang

akandikenalkankepadaanak

d.Setelah anak-anak memahamicontoh

dan aturan dalam bermaian, guru

memanggilnamasatupersatuanakuntuk

majukedepan papanpermainanlompat

geometri untuk bersiap-siap melempar

daduyangsudahdisiapkan.

e. Setelah dadu dilempar oleh anak,

sebelum melompat anak harus

menyebutkanbentukgeometriyangmuncul

padadaduyangtelahdilemparnya.

f.Kemudian anak melakukan permainan

lompatgeometri.Lompatan yangdilakukan

anak hampirsama dengan ketika anak

bermain engklekyaitumenggunakansatu

atauduakakisecarabergantian. Namun

adaperbedaanyaituketikananakmelewati

bentuk geometriyangmunculpadadadu

yangdilemparnya,anakharus melompat

menggunakanduakaki.

g.Setelah anak berhasilmelompatike-6

buah bentuk geometridan sampailah

difinsih. Ketika anak telah finish,guru

menyiapkan puzzle yang berisi enam

bentuk geometri. Tugas anak

memasangkan puzzle tersebut sesuai

polanya.

Kelebihan dan Kekurangan

PermainanLompatGeometri

1.KelebihanPermainanLompatGeometri

a.Sangatamandigunakanuntukanakusia

dinikarenabahannyadariduplek.

b.Tidakmudahrusakdantahanlama.

c. Menarik anak untuk melakukan

permainan dengan melompat sehingga

anakdapatbergerakbebas.

d.Permainanlompatgeometritidakhanya

untuk mengenalkan bentuk geometri

(persegi,persegipanjang,segitiga,lingkaran,

trapesium dan belah ketupat),tapijuga

dapatmengenalkanwarnapadaanak.

e.Anak terbiasa sabarmenunggu giliran

karena permainan ini dilakukan secara

bergantian.

2.KekuranganPermainanLompatGeometri

a.Memerlukan waktu yang cukup lama



karena permainan lompat geometriini

dilakukansecarabergantian.

b.Bahanyangdigunakanuntukmembuat

permainan lompatgeometri iniadalah

duplektebaldandilapisicat,jadiprosesnya

cukup lama dan tidak mudah dalam

pembuatannya.

c.Cara bermain dengan didampingiguru

dansesuaipetunjukyangdiberikanguru.

C. FungsiPerkembangan Motorik bagi

Anak

Perkembangan keterampilan

motorik merupakan faktor yang penting

bagi perkembangan pribadi secara

keseluruhan.Melaluiketerampilan,motorik

anak dapat beranjak dari kondisi

“helplessness”(tidakberdaya)padabulan-

bulan pertama kehidupannya,kek kondisi

yang independence” (bebas, tidak

bergantung).Anakdapatbergerakdarisatu

tempatketempatlaindandapatberbuat

sendiri untuk dirinya. Kondisi ini akan

menunjangperkembangan“selfconfidence”

(rasapercayadiri).Melaluiketerampilan

motorik,anakdapatmenyesuaikandirinya

dengan lingkungan sekolah (school

adjustment).Padausiaprasekolah(Taman

Kanak-kanak)atau usia kelas-kelas awal

Sekolah Dasar,anak sudah dapatdilatih

menulis,menggambar,melukis,dan baris

berbaris.

Melaluiperkembanganmotorikyang

normalmemungkinkananakdapatbermain

atau bergauldengan teman sebayanya,

sedangkan yang tidak normal akan

menghambat anak untuk dapat bergaul

dengantemansebayanyabahkandiaakan

terkucilatau menjadianak yang fringer

(terpinggirkan). Banyak ahli yang

menjelaskan tentang pentingnya

meningkatkanperkembanganmotorikanak

usia diniyaknidalam mengembangkan

fisiologis anak,memacu perkembangan

sosialemosionalanaksertameningkatkan

kemampuankognitifanakusiadini.Peran

kemampuanmotorikuntukperkembangan

fisiologis anak yakniAnak bergerak atau

berolahrgaakanmenjagaanakagartidak

mendapat masalah dengan jantungnya

karenaseringdanrutinnyaanakbergerak

dengan cara berolahraga maka kegiatan

tersebutjugamenstimulasisemuaproses

fisiologisanaksepertipeningkatansirkulasi

darahdanpernapasannya.

Kegiatan motorik kasar anak

merupakanawalanakmulaikenalkegiatan

berolahraga.Jikaanakterbiasaberolahraga

mulaiiakecilmakahalituakanberakibat

baikuntukpembentukanposturtubuhanak

kemudian.Selainitu,kegiatanberolahraga

atau bergerakakan membuattulang dan

otot anak bertambah kuat. Peran

kemampuanmotorikuntukperkembangan

sosialdanemosionalanakyakniseorang

anakyangmempunyaikemampuanmotorik



yangbaikakanmempunyairasapercayadiri

yang besar.Lingkungan teman-temannya

pun akan menerima anak yang memiliki

kemampuanmptorikataugeraklebihbaik,

sedangkan anak yang tidak memiliki

kemampuan gerak tertentu akan kurang

diterima teman-temannya. Penerimaan

teman-teman dan lingkungannya akan

menyebabkan anak mempunyai rasa

percaya diriyang baik.Oleh sebab itu,

sebaiknya saat anak-anak kecilmereka

dapat mulaimempelajariberbagaijenis

kegiatanfisikmotoriksecarabebassesuai

dengan kemampuan mereka sendiridan

tanpadisbandingbandingkandengananak

lainnya. Hal itu membuat anak mau

melakukan berbagai kegiatan dengan

senanghatitanparasatakutdanmalu.

Pentingnya perkembangan motorik

anak usia dini dalam meningkatkan

penguasaanketerampilanyang tergambar

dalam kemampuan menyelesaikan tugas

motorictertentu.Kualitasmotorikterlihat

dariseberapajauhanaktersebutmampu

menampilkantugasmotorikyangdiberikan

dengantingkatkeberhasilantertentu.Jika

tingkatkeberhasilan dalam melaksanakan

tugasmotoriktinggiberartimotorikyang

dilakukanefektifdanefisien.

D.MotorikKasaranak

Menurut Fikriyati (2013)

kemampuanmotoriksangateratkaitannya

dengan perkembangan pengendalian

gerakan tubuh melalui kegiatan yang

terkoordinirantarasusunansaraf,otot,otak,

danspinalcord.Motorikkasardidefinisikan

sebagaigerakantubuhyangmenggunakan

otot-ototbesaratau sebagian besaratau

seluruh anggota tubuh yang dipengaruhi

oleh kematangan anak itu sendiri.Hal

serupa juga dikemukakan oleh Gallahue

(1989)bahwa kemampuan motorikkasar

sangatberhubungandengankerjaotot-otot

besarpadatubuhmanusia.

Kemampuaninibiasanyadigunakan

oleh anak untuk melakukan aktivitas

olahraga. Kemampuan ini berhubungan

dengankecakapananakdalam melakukan

berbagai gerakan. Gallahue membagi

kemampuan motorik dalam tiga kategori,

yaitu:1) Kemampuan lokomotor adalah

kemampuan yang digunakan untuk

memerintahkantubuhdarisuatutempatke

tempatyang lain,sepertiberjalan,berlari,

melompat,dan meluncur.2)Kemampun

non-lokomotor adalah kemampuan yang

digunakantanpamemindahkantubuhatau

gerak ditempat. Contoh gerakan

kemampuan non-lokomotor adalah

menekuk dan meregang,mendorong dan

menarik,jalanditempat,loncatditempat,

berdiridengansatukaki,danmengayuhkan

kakisecara bergantian.3) Kemampuan

manipulatif adalah kemampuan yang

dikembangkan saat anak sedang

menguasaiberbagaimacam objek dan



kemampuan inilebih banyak melibatkan

tangan dan kaki. Contoh kemampuan

manipulatif adalah gerakan melempar,

memukul,menendang,menangkap obyek,

memutar tali, dan memantulkan, atau

menggiringbola.

Berdasarkan beberapa pengertian

yangdijelaskanolehparaahli,makadapat

disimpulkan bahwa kemampuan motorik

kasar adalah kemampuan yang

berhubungan dengan gerakan otot-otot

besar dalam melakukan pengendalian

gerakan tubuh melalui kemampuan

lokomotor,nonlokomotor,danmanipulative

Terdapattiga macam gerakdasar

motorik kasar pada anak usia dini,

diantaranya adalah berjalan,berlaridan

melompat. Sebagaimana penjelasan

sebagaiberikut(Maimunah&Hasan,2010):

1.Berjalan

Pada kemampuan motorik kasar

fase ini,yang harus diberikan stimulasi

adalah kemampuan berdiri, berjalan

kedepan, berjalan kebelakang, berjalan

berjingkat,melompatataumeloncat,berlari,

berdirisatukaki,menendangbola.Berjaan

seharusnyadikuasaianaksaatberusiasatu

tahun,sedangkanberdirisatukakidikuasai

naka saatdia berusia dua tahun.Untuk

kemampuan berjalan perkembangan yang

dikuatkan adalah keseimbangan dalam

berdiri.Haliniberartianak tidak hanya

dituntutuntuksekedarberdiri,tetapijuga

berdiridalam wakt yang lama,dan ini

berkaitandenganlamanyaototkakibekerja.

Bila perkembangan jalan tidak di

kembangkandenganbaik,makaanakakan

mengalamigangguankeseimbangan.Anak

cenderungkurangpercayadiridaniaselalu

menghindari aktivitas yang melibatkan

keseimbangan seperti main ayunan,

seluncur,danlain–lain.

2.Berlari

Perkembangan lari akan

mempengaruhi perkembangan lompat,

lempardankemampuankonsentrasianak.

Padatugaskkeseimbanganini,diperlukan

keseimbangantubuh,kecepatangerakkaki,

ketepatanempatpolakaki,bertumpupada

tumit(beelstrike),telapakkakimengangkat

danbertumpupadaujung–ujungjarikaki

(toe off), kaki berayun (swing), dan

mengayun kaki menapak pada alas

(landing),sertaperencanaangerak(motor

planning).Jika perkembangan laritidak

dikembangkan dengan baik,anak akan

bermasalahpadakeseimbangannya,seperti

mudahlelahdalam beraktivitasfisik,sulit

berkonsentrasi, cenderung menghindari

tugas–tugasyangmelibatkankonsentrasi

dan aktivitas yang melibatkan mental

seperti memasng puzzle, tidak mau

mendengarkansaatgurusedangbercerita

danlainsebagainya.



3.Melompat

Kemampuan dasar yang harus

dimilikianakpadafasemelompatadalah

keseimbangan yang baik, kemampuan

koordinasimotorik,danperencanaangerak

(motorplanning ).Jika anaktidakkuat

dalam pengembanganmelompat,biasanya

akanmenghadapikesulitandalam sebuah

perencanaan tugas yang terorganisasi

(tugas–tugas yang membutuhkan

kemampuanmotorplanning).

Padadasarnyaketerampilanmotorik

orang berbeda – beda tergantung pada

banyaknya gerakkan yang dikuasainya.

Memperhatikan pendapat diatas dapat

disimpulkan bahwa ketrampilan motorik

kasarunsur– unsurnya identik dengan

unsuryangdikembangkandalam kebugaran

jasmanipada umumnya.Halinisesuai

pendapat Depdiknas (2008) bahwa

perkembangan motorik merupakan

perkembangan unsur kematangan dan

pengendaliangeraktubuh,keterampilandan

kontrolmotorik.

METODEPENELITIAN

Metode penelitian yang

digunakan dalam penelitian iniadalah

kualitatifdengan metode studikasus,

yaitu menurut Prof. Dr. H. Mdjian

Rahardjo.M.Si(2017:5)menyimpulkan

bahwa studi kasus ialah suatu

serangkaian kegiatan ilmia yang

dilakukan secara intensif,terrincidan

mendalam tentang suatu program,

peristiwa,danaktivitasbaikpadatingkat

perorangan, sekelompok orang,

lembaga, atau organisasi, untuk

memperoleh pengetahuan mendalam

tentangperistiwatersebut.Dalam halini

penelitian menganalisis permainan

lompatgeometridapatmelatihmotoric

kasaranak.Subjekdalam penelitianini

adalah anak-anak yang berusia 4-6

tahun.Teknikpengumpulandatayang

digunakan dalam penelitian iniadalah

obsevasi,Observasiadalah pengamatan

yangdilakukansecarasengaja,sistematis

mengenaifenomenasosialdengangejala-

gejala psikis untuk kemudian dilakukan

pencatatan. Tujuan dilakukan teknik

observasiyaituuntukmengumpulkandata

mengenai aktivitas anak dan dalam

penggunan permainan lompat geometri

pada saatproses pembelajaran. Secara

lebihrincidapatdilihatpadabagandibawa

ini:



Baganalurpenelitian

HASILDANPEMBAHASAN

Kemampuan motorik kasar

merupakansalahsatuaspekyangpenting

untuk perkembangan dan pertumbuhan

anak.Pertumbuhananakusiadinisangat

bergantung pada kemampauan motorik

kasaryangdilakukannya.MenurutFikriyati

(2013)kamampuaan motoriksangaterat

kaitanya dengan perekmabangan

pengendalian gerakan tubuh melalui

kegiatan yang terkordinirantara susunan

saraf,otot-ototbesar,atauseluruhanggota

tubuhyangdipengaruhiolehkematanagan

anakitusendiri.

Salah satu kemampuan motorik

yangsedangberkembangpesatsaatusia

dini yaitu kemampuan motorik,

perekmbanganmotorikterbagimenjadidua

yaitu motorik kasar dan motorik halus,

motorikkasarmemerlukankoordinasiotot-

ototbesaryang dapatmembuatmereka

melompat, memanjat,berlari, dan lain

sebagainya

Pada tahap pelaksanaan terlebih

dahulu peneliti melaksanakan kegiatan

observasiyangbertujuanuntukmengetahui

dan melihat tentang bagaimana kondisi

awalanakmengenalbentukgeometridan

kemampuan motorik kasar anak diTK

Wirayuda Kendari. Dari hasil observasi

aktivitas anak dalam peningkatan

kemampuan mengenal bentuk geometri

melaluipermainan lompatgeometri,sudah

baik.Padasaatkegiatanobservasipeneliti

di damping oleh guru kelas dalam

melakukan permainan bentuk-bentuk

geometri,gurumenyerahkankepadapeneliti

untukmenjelaskancarapermainanbentuk-

bentukgeometrikepadaanak.Danpeneliti

menjelaskan bentuk-bentuk geometri,

manayangpersegipanjang,segitigadan

lain-lain.kemudianpenelitimemanggilsatu

persatuanakuntukmajudidepansecara

bergantian untuk melakukan kegiatan

sesuai indikatoryaitumenyebutkanenam

bentukgeometri(persegi,persegipanjang,

segitiga, lingkaran, trapesium, belah

ketupat).Setelah itu anak masuk dalam

aturan permainan dimanaanakdibagi

menjadiduakelompok1kelompokterdapat



1 anak. Dalam permainan ini anak

menggunakan teknikmelompat,meloncat

dan larikecilsesuaidenga aba-aba dari

guruataupeneliti,contohguruataupeneliti

memberikan aba-aba “lompatdibentuk

segitiga “maka anak akan melompatdi

bentuktersebutbegitupunseterusnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitain yang telah

dilakukan diTK Wirayuda Kendaridapat

ditarik kesimpulan bahwa kemampuan

motorikkasaranaksangatbaikDarihasil

observasi aktivitas anak selama

pembelajaran melaluipermainan lompat

geometri,anakterlihatsangatbersemangat

bahkantidaksabarmenunggugiliranuntuk

maju ke depan kelas mempraktekkan

permainanlompatgeometri tersebutDari

kegiatan ini dilihat anak-anak dapat

melompat,meloncatdanlarikecildengan

baiksesuaikemampuanmotorikkasaranak.

Dan anak dapat membedakan bentuk-

bentukgeometri,sepertiyangmanapersegi

panjang persegi,segitiga,lingkaran dan

persegiempat.
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