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ABSTRAK 

 

Yuning Eka Rahma Wati, 17204030007. Stimulasi Perkembangan Motorik Kasar Anak 

Melalui Kegiatan Drumband Di Safa Islamic Preschool And Day Care Yogyakarta. Tesis, 

Program Magister Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Universitas Islam Negeri Sunan Klijaga 

Yogyakarta, 2021. 

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan, yaitu: Pertama, Untuk mengetahui 

stimulasi perkembangan motorik kasar anak melalui kegiatan drumband di Safa Islamic 

Preschool and Day Care Yogyakarta.; Kedua, Untuk mengetahui karakteristik kegiatan 

drumband yang digunakan sebagai stimulasi perkembangan motorik anak di Safa Islamic 

Preschool and Day Care Yogyakarta.: Ketiga, Untuk mengetahui faktor pendukung dan 

faktorpenghambat dalam kegiatan drumband sebagai stimulasi perkembangan motorik anak di 

Safa Islamic Preschool and Day Care Yogyakarta. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) pada metode deskriptif 

kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah Pelatih drumband, Kepala sekolah, dan Guru 

pendamping Taman kanak-kanak. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode  analisis data kualitatif dengan cara mereduksi 

data, selanjutnya menyajikan data dan menyimpulkan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, Kegiatan drumband di Safa Islamic 

Preschool and Day Care Yogyakarta dapat menstimulasi perkembangan motorik kasar anak 

dilakukan deengan cara melakukan gerakan tubuh secara terkoordinasi yang dilakukan dalam 

bentuk kegiatan drumband. Kegiatan ini dilakukansetiap hari senin pada pukul 11.00 WIB.; 

Kedua, karakteristik kegiatan drumband untuk menstimulasi perkembangan motorik kasar anak 

usia dini di Safa Islamic Preschool and Day Care Yogyakarta.; Ketiga, terdapat beberapa faktor 

pendukung dan faktor penghambat yang ditemukan dalam pelatihan drumband yaitu masalah 

pelatih dan guru pendamping yang masih kurang dan juga waktu latihan kegiatan drumband, 

personil yang tidak lengkap, dan anak kurang fokus dalam menerima materi. 

 Dari hasil penelitian di atas dapat di simpulkan bahwa kegiatan drumband dapat 

membantu stimulasi perkembangan motorik kasar pada anak melalui beberapa faktor. Namun 

selain itu untuk mengoptimalkan perkembangan motorik kasar anak perlu diperhatikan beberapa 

kendala yang terjadi agar stimulasi perkembangan motorik anak dapat berkembang secara 

optimal. 

 

Kata kunci: Stimulasi, Motrik Kasar, Drumband, Anak Usia Dini. 
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ABSTRAC 

 

 

Yuning Eka Rahma Wati, 17204030007. Stimulation of Children's Rough Motor Development 

Through Drumband Activities In Safa Islamic Preschool And Day Care Yogyakarta. Thesis, 

Master Program of Early Childhood Islamic Education, Sunan Klijaga State Islamic University 

Yogyakarta, 2021. 

This study aims to answer questions, namely: First, to find out the gross motor 

stimulation of children through drum band activities at Safa Islamic Preschool and Day Care 

Yogyakarta; Second, to determine the characteristics of drum band activities used to stimulate 

children's motor development at Safa Islamic Preschool and Day Care Yogyakarta.This type of 

research is field research on qualitative descriptive methods. The subjects in this study were 

Drumband Coach, Principal, and Kindergarten Teacher. Data collection techniques are carried 

out by conducting observations, interviews, and documentation. Qualitative data analysis 

method by reducing data, then presenting data and concluding. 

The results of this study indicate that: First, drum band activities at Safa Islamic 

Preschool and Day Care Yogyakarta can stimulate children's gross motor development which is 

carried out by carrying out coordinated body movements which are carried out in the form of 

drum band activities. This activity is carried out every Monday at 11.00 WIB.; Second, the 

characteristics of drum band activities to stimulate gross motor development of early childhood 

at Safa Islamic Preschool and Day Care Yogyakarta; Third, there are several supporting factors 

and inhibiting factors found in the drumband training, namely the problem and the lack of 

accompanying teachers and also the timing of drumband activities, incomplete personnel, and 

children who are less focused in receiving the material. 

From the results of the above research can be concluded that drumband activities can 

help stimulate the development of rough motor in children through several factors. But in 

addition to optimizing the development of rough motor children need to be considered some 

obstacles that occur so that the stimulation of children's motor development can develop 

optimally. 

  

Key words: Stimulation, Coarse Motric, Drumband, Early Childhood. 
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MOTTO 

“Tidak penting  seberapa lambat kamu berjalan, karena yang lebih penting adalah tidak ada kata 

berhenti dalam berjalan menuju kesuksesan” 

-Anonymous- 

 

 

Kadang hal-hal berat yang kita hadapi membuat kita ingin menyerah tapi cara Tuhan manis, 

menghadirkan wajah-wajah orang tersayang di kepala lalu seketika rasa lelah perlahan berubah 

jadi kalimat “Satu-satu yang diselesain, gak apa-apa lambat asal enggak sampai menyerah” 

 

-ama- 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Anak Usia Dini sebagai sosok individu yang sedang menjalani suatu proses 

perkembangan sangat dan fundamental bagi kehidupan selanjutnya. Pada masa usia 

dini proses pertumbuhan dan perkembangan dalam berbagai aspek sedang mengalami 

masa yang cepat dalam rentang perkembangan hidup manusia dan terjadi pematangan 

fungsi fisik dan psikis dan pada masa tersebut anak mulai peka menerima berbagai 

stimulus dan berbagai upaya pendidikan dari lingkungannya.1 

Terdapat enam aspek perkembangan pada anak usia dini yaitu Aspek Nilai-

Nilai Agama dan Moral, Aspek Sosial Emosional, Aspek Kognitif, Aspek Bahasa, 

Aspek Seni dan Aspek Fisik Motorik, sangat diperlukan peran seorang guru yang 

profesional. Salah satu aspek perkembangan yang perlu dikembangan ialah aspek 

perkembangan fisik motorik anak. Menurut Hurlock, menyebutkan bahwa 

perkembangan fisik motorik merupakan perkembangan gerakan jasmani melalui 

kegiatan pada pusat syaraf, dan otot.2 Keterampilan motorik terbagi menjadi dua yaitu 

keterampilan motorik kasar dan keterampilan motorik halus. Menurut Fikriyati, 

motorik halus adalah gerakan yang menggunakan otot-otot halus atau sebagian 

anggota tubuh tertentu. Sedangkan, motorik kasar ialah perkembangan gerakan 

                                                             
1 Sujiono Bambang ,Yuliani Nurani, Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini, (Jakarta: PT 

INDEKS 2009), hlm.2. 
2 Elizabeth B.Hurlock,Perkembangan anak, jilid 1,(Alih bahasa: dr.Med Meitasari Tjandrasa 

dan Muchlichah Zarkasih), (Jakarta: Erlangga 1978), hlm.151. 



2 
 

 
 

jasmaniah yang menggunakan otot-otot besar atau sebagian besar atau seluruh 

anggota tubuh yang dipengaruhi oleh kematangan anak.3 

Pada usia tertentu gerakan anak usia lebih terkendali dan terorganisasi dengan 

pola-pola seperti menegakkan tubuh dalam posisi berdiri, tangan dapat merentang 

dengan santai serta mampu melangkah dengan menggerakkan tungkai dan kaki. Pola-

pola tersebut memungkinkan anak untuk memberikan respon dalam berbagai situasi 

yang mereka hadapi. Pada masa ini ketrampilan motorik kasar dan halus sangat pesat 

perkembangannya. Karena pada umumnya anak usia Taman Kanak-kanak sangat 

aktif. Mereka memiliki penguasaan terhadap tubuhnya dan sangat menyukai kegiatan 

yang dilakukan sendiri. Karena otot-otot besar lebih berkembang dari pada kontrol 

terhadap tangan dan kaki, sehingga mereka belum bisa melakukan kegiatan yang 

rumit.  

Upaya untuk menstimulasi perkembangan anak, dalam dunia pendidikan guru 

sangat berperan, karena guru tidak hanya mendidik anak dalam hal pengetahuan saja 

melainkan memberikan stimulasi dan memfasilitasi berdasarkan kebutuhannya salah 

satunya kegiatan pengembangan kemampuan motorik kasar agar pertumbuhan dan 

perkembangan pada anak berkembang dengan optimal.  

Dalam perkembangannya, motorik kasar berkembang lebih dulu dari pada 

motorik halus. Hal ini dapat terlihat saat anak sudah dapat menggunakan otot-otot 

kakinya untuk berjalan sebelum ia dapat mengontrol tangan dan jari-jarinya untuk 

                                                             
3 Fikriyati, Mirror, Perkembangan Anak Usia Emas (Golden Age), (Yogyakarta: Ruzz 

Media,2013),hlm.22.  
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menggunting dan meronce.4 Motorik kasar adalah kemampuan yang membutuhkan 

koordinasi sebagian besar bagian tubuh anak. Gerakan motorik kasar melibatkan 

aktivitas otot-otot besar seperti otot tangan, otot kaki dan seluruh tubuh anak.5 

Sedangkan aktivitas yang menggunakan otot-otot besar di antaranya gerakan 

ketrampilan non lokomotor, gerakan lokomotor, dan gerakan manipulatif.6 Untuk 

dapat memvariasikan kegiatan motorik kasar yang dilakukan oleh guru dikelas 

seperti: merangkak, berjalan, berlari, melompat dan sebagainya.7 Kemampuan  

motorik  kasar  perlu  dirangsang dengan  kegiatan-kegiatan  yang positif  dan  

edukatif  buat  anak. 

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesai 

Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, indikator 

perkembangan motorik kasar anak usia 5-6 tahun mencakup kemampuan: melakukan 

gerakan tubuh secara terkoordinasi untuk melatih kelenturan, keseimbangan, dan 

kelincahan . melakukan koordinasi gerakan mata-kakitangan-kepala dalam menirukan 

tarian atausenam, melakukan permainan fisik dengan aturan terampil menggunakan 

tangan kanan dan kiri, melakukan kegiatan kebersihan diri.8  

  Berdasarkan uraian di atas maka perlu adanya sebuah usaha yang terprogram 

dan terencana dalam meningkatkan perkembangan motorik kasar anak di usia 5-6 

                                                             
4 Seri Ayah Bunda,  Balita dan Masalah Perkembangannya,  (Jakarta: Gaya Favorit Press, 

2008), hlm.13.  
5 Bambang Sujiono, Metode Pengembangan Fisik (Edisi Revisi), (Jakarta:Universitas 

Terbuka,2007), hlm.13. 
6 Sukamti,  Perkembangan Motorik, ( Yogyakarta:UNY, 2007), hlm.72.  
7 Marlina,Dkk, Peningkatan Motorik Kasar Anak Melalui Permainan Alat Musik Angklung 

Pada Anak Usia 5-6 Tahun, (Pontianak:Ilmu Pendidikan FKIP Untan), hlm.2. 
8 Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No 137 tahun 2014  
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tahun. Peningkatan perkembangan motorik kasar anak ini dapat dilakukan dengan 

menggunakan strategi pembelajaran penggunaan musik (vokal/instrumen) di Taman 

Kanak-kanak karena dengan menggunakan musik maka akan memberikan efek pada 

otak dengan cara menstimulasi intelektual dan perkembangan motorik kasar anak.. 

Karena musik juga salah satu ilmu pengetahuan dan seni tentang kombinasi ritmik 

dari nada-nada, baik vokal maupun instrumental, yang meliputi melodi dan harmoni 

sebagai ekspresi dari segala sesuatu yang ingin diungkapkan. 

Unsur utama yang berperan penting dalam stimulasi perkembangan motorik 

anak-anak adalah guru dan orang tua. Guru memberikan stimulasi berupa kegiatan 

yang melibatkan otot-otot kasar anak di sekolah, sedangkan di rumah orang tua 

menstimulasi dengan kegiatan yang dapat dilakukan anak sehari-hari.9 Dalam 

perkembangannya, motorik kasar berkembang lebih dulu dari pada motorik halus. 

Hal ini dapat terlihat saat anak sudah dapat menggunakan otot-otot kakinya untuk 

berjalan sebelum ia dapat mengontrol tangan dan jari-jarinya untuk menggunting dan 

meronce.10 Motorik kasar adalah kemampuan yang membutuhkan koordinasi 

sebagian besar bagian tubuh anak. Gerakan motorik kasar melibatkan aktivitas otot-

otot besar seperti otot tangan, otot kaki dan seluruh tubuh anak.11 Sedangkan aktivitas 

                                                             
9 Maria Hidayanti, “Peningkatan Kemampuan Motorik Kasar Anak Melalui Permainan 

Bakiak”, Jurnal Pendidikan Usia Dini Vol. 7 Edisi 1 April 2013, hlm. 1-2.  
10 Seri Ayah Bunda,  Balita dan Masalah Perkembangannya,  (Jakarta: Gaya Favorit Press, 

2008), hlm.13.  
11 Bambang Sujiono, Metode Pengembangan Fisik (Edisi Revisi), (Jakarta:Universitas 

Terbuka,2007), hlm.13. 
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yang menggunakan otot-otot besar di antaranya gerakan ketrampilan non lokomotor, 

gerakan lokomotor, dan gerakan manipulatif.12 

Seni dengan beragam ekspresinya merupakan kebutuhan bathiniah yang 

sangat mendasar bagi setiap manusia. Seni memiliki kontribusi besar atas 

perkembangan pemikiran suatu bangsa. Dalam konteks pendidikan anak usia dini, 

seni menjadi bagian dari kegiatan inti yang di ekspresikan melalui gerak dan lagu, 

bernyanyi, sosio drama, pentas pertunjukan dan lain sebagainya. Pada anak-anak atau 

Pendidikan Anak Usia Dini kegiatan bermain, bernyanyi, menggambar, menari 

merupakan aktivitas seni yang sangat mendasar.13 Pendidikan taman kanak-kanak 

memberikan kontribusi secara tidak langsung, begitu besar melalui media musik. 

Proses pengembangan potensi anak usia dini dapat dikembangkan dengan 

pembelajaran seni musik, karena didalam seni musik terdapat nilai estesis yang 

tentunya memberikan keindahan terhadap pelaku seni. Bentuk pembelajaran musik 

salah satunya dengan kegiatan ekstrakulikuler drumband yang diadakan di sekolah. 

Aktivitas drumband melibatkan seluruh indra dan membantu menyusun saraf-saraf 

otak untuk memperoleh informasi dalam pembelajaran dengan baik dan mampu 

mengembangkan ketrampilan motorik kasar, dan keseluruhan aktivitasnya 

meningkatkan kesejahteraan emosional anak. 

Drumband merupakan salah satu kegiatan seni musik yang sangat digemari 

oleh anak-anak. Hal ini karena tampak begitu semangatnya anak-anak ketika 

                                                             
12 Sukamti,  Perkembangan Motorik, ( Yogyakarta:UNY, 2007), hlm.72.  
13 Suyadi, Teori Pembelajaran Anak Usia Dini Dalam Kajian Neurosains, 

(Bandung:Rosdakarya, 2014), hlm.166-167. 
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melakukan kegiatan drumband. Manfaat dari kegiatan drumband ini bagi anak pada 

khususnya adalah melatih kekompakan, melatih kedisiplinan, mengasah daya ingat, 

mengajarkan berekspresi, meningkatkan perkembangan motorik anak dan melatih 

kreativitas anak. Kegiatan ekstrakulikuler drumband diadakan di Safa Islamic 

Preschool and Day Care Yogyakarta, tentunya kegiatan ini telah diprogramkan dan 

dianggarkan dan sudah memiliki tenaga pembimbing. Tujuan diadakannya kegiatan 

ini adalah agar kebutuhan peserta didik dalam mengembangkan potensi, bakat dan 

minat peserta didik di bidang seni musik terpenuhi. 

 Kegiatan alat musik drumband sebaiknya diperkenalkan kepada anak, 

menunjukan kepada mereka bagaimana cara memainkannya dengan benar. Dengan 

cara ini anak mendapat manfaat dari pengalaman mereka belajar bagaimana 

memainkan alat musik dan melatih kemampuan motorik kasar anak. Kegiatan 

drumband dilakukan untuk mengembangkan kemampuan motorik kasar anak seperti 

berjalan di tempat sesuai dengan iringan musik dan memukul alat musik drumband 

sesuai dengan irama/nada yang dimainkan. Kegiatan drumband yang dilakukan, anak 

merasa senang walaupun terkadang ada masalah dalam memainkan alat-alat musik 

drumband, serta kurangnya kekompakan ataupun kerjasama antara anak satu dengan 

anak yang lainnya.14 

Alasan penulis memilih Safa Islamic Preschool and Day Care Yogyakarta 

dalam objek peneliatian ini karena sekolah ini terbilang masih sangat baru 

                                                             
14 Rabiah Alhawadia kaban, Pengaruh  Kegiatan  Drum  Band  Terhadap  Kemampuan  

Motorik Kasar Anak Usia 4-5 Tahun di TK AL-IHSAN Medan,2018, hlm.3. 
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menerapkan kegiatan drumband ini sehingga penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian bagaimana stimulasi perkembangan motorik kasar anak melalui suatu 

kegiatan yaitu drumband pada lembaga pendidikan formal yaitu Taman kanak-kanak, 

Sebagaimana yang dilaksanakan di Safa Islamic Preschool and Day Care Yogyakarta 

sebagai salah satu lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang menyelenggarakan 

pendidikan anak usia dini dengan jumlah peserta didik sebanyak 88 anak dan terbagi 

menjadi lima kelas, dua kelas kelompok TK A dan TK B dan tiga kelompok KB 1, 

KB 2, dan KB 3. Kelompok TK A terdapat 20 murid dalam satu kelas dengan dua 

orang guru dan kelompok TK B terdapat 20 murid dalam satu kelaas dan dua orang 

guru, sedangkan kelas KB 1 terdapat 12 murid dalam satu kelas dengan dua orang 

guru, KB 2 terdapat 18 murid dalam satu kelas dengan  duaorang guru, dan KB 3 

terdapat 18 murid dalam satu kelas juga dengan dua orang guru. Sistem pembelajaran 

yang diterapkan di Safa Islamic Preschool and Day Care Yogyakarta yaitu sistem 

kelompok dengan mengutamakan pengembangan enam aspek perkembangan salah 

satunya aspek perkembangan motorik kasar. Kegiatan yang dilakukan untuk 

mentimulasi perkembangan motorik kasar anak yaitu kegiatan drumband yang 

dilaksanakan secara rutin, kegiatan gerak bersama untuk melatih otot-otot anak 

dengan diiringi oleh lagu, semuanya dilakukan berdasarkan kegiatan yang telah 

disusun oleh guru. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis berkeinginan untuk 

melakukan penelitan terkait stimulasi perkembangan motoric anak dengan judul 

“Stimulasi perkembangan motorik kasar anak melalui kegiatan drumband di 

Safa Islamic Preschool and Day Care Yogyakarta”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian tersebut, maka 

penulis dapat membuat rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaiamana stimulasi perkembangan motorik kasar anak melalui kegiatan 

drumband di Safa Islamic Preschool and Day Care Yogyakarta? 

2. Bagaimana karakteristik kegiatan drumband untuk menstimulasi 

perkembangan motorik kasar anak usia dini di Safa Islamic Preschool and 

Day Care Yogyakarta? 

3. Apa saja faktor yang mendukung maupun menghambat stimulasi 

perkembangan motorik anak melalui kegiatan drumband di Safa Islamic 

Preschool and Day Care Yogyakarta ? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai 

beberapa tujuan, yaitu: 

1. Tujuan penelitian 

a. Untuk mengetahui Bagaiamana stimulasi perkembangan motorik kasar 

anak melalui kegiatan drumband di Safa Islamic Preschool and Day 

Care Yogyakarta. 

b. Untuk mengetahui Bagaiamana karakteristik kegiatan drumband untuk 

menstimulasi perkembangan motorik kasar anak usia dini di Safa Islamic 

Preschool and Day Care Yogyakarta. 
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c. Untuk mengetahui Apa saja faktor yang mendukung maupun 

menghambat stimulasi perkembangan motorik anak melalui kegiatan 

drumband di Safa Islamic Preschool and Day Care Yogyakarta. 

2. Kegunaan penelitian 

Manfaat penelitian ini dijabarkan ke dalam kegunaan secara teoritis 

dan praktis. Adapun kegunaan penelitian tersebut adalah: 

a. Secara teoretis 

1) Memperkaya khazanah keilmuan khususnya yang berkaitan dengan 

stimulasi perkembangan motoroik kasar melalui kegiatan 

Drumband pada anak usia dini. 

2) Menjadi bahan penelitian bagi yang berminat untuk menindak 

lanjuti dengan mengambil bidang penelitian yang relevan. 

3) Memperkokoh teori perkembangan motorik kasar pada anak usia 

dini serta manfaatnya pada kegiatan drumband. 

b. Secara praktis 

1) Bagi lembaga, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk 

mengambil kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas motorik 

kasar siswa. 

2) Bagi Guru/Ustdzah, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

dimanfaatkan sebagai masukan untuk mengoptimalkan kegiatan 

drumband yang dapat mengembangkan motorik kasar pada anak 

usia dini. 
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3) Bagi orang tua, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi 

masukan kepada orang tua untuk lebih memperhatikan pendidikan 

anak-anaknya, dan juga pentingnya kegiatan drumband untuk anak 

usia dini. 

4) Bagi penulis yang akan datang, hasil penelitian ini diharapkan bisa 

menjadi pijakan dalam perumusan desain penelitian yang lebih 

dalam dan komprehensif. 

D. Kajian Pustaka  

Berdasarkan penelusuran dan pengkajian terhadap penelitian yang 

sudah ada, terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh penulis 

sebelumnya, terkait dengan tema penelitian ini, adalah: 

Pertama, Wisjnu Martani (Universitas Gajah Mada) 2012, dalam 

jurnal yang berjudul “Metode Stimulasi dan Perkembangan Emosi Anak Usia 

Dini”. Hasil dari penelitian ini adalah pemahaman guru terhadap cara 

memberikan stimulasi untuk perkembangan emosi anak usia dini masih belum 

memadai, karena guru lebih menekankan pada pentingnya kemampuan 

kognisi pada anak, dan cenderung mengabaikan perkembangan emosi pada 

anak, sehingga sangat memungkinkan terjadinya problem perkembangan pada 

anak. Namun hal yang harus diperhatikan adalah kondisi ini terkait dengan 

nilai dan budaya yang ada disekitarnya. Karena faktor nilai dan budaya 

merupakan hal yang ikut menentukan orientasi pendidikan untuk anak usia, 
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dan secara mempengaruhi penentuan standar perilaku dan cara mendidik 

anak.15 

Kedua, Roby Maulana Al Hakim dan Lailatul Rohmah (Universitas 

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta) 2018, dalam jurnal yang berjudul 

“Pengembangan Fisik Motorik Melalui Gerak Tari di Kelompok B RA DWP 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.” Penelitian yang menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan cara pengumpulan data, observasi dan wawancara yang 

meneliti tentang adanya perkembangan fisik motorik anak melalui proses dan 

bentuk pengembangan fisik motorik anak usia dini melalui gerak tari yang 

merupakan serangkaian urutan dalam suatu kegiatan, guna untuk 

mendapatkan hasil yang optimal.16 

Ketiga, Maria Hidayanti, (Universitas Islam Negeri Jakarta) 2013 

dalam jurnal yang berjudul “Peningkatan Kemampuan Motorik kasar anak 

melalui permainan bakiak.” Penelitian dalam jurnal ini menggunakan metode 

penelitian eksperimen dengan melakukan perbandingan hasil skor 

keterampilan motorik kasar anak dengan hasil skor siklus I dan siklus II pada 

permainan bakiak, mengalami peningkatan yang sangat baik dan memiliki 

                                                             
15 Wisjnu Martani, Metode Stimulasi dan Perkembangan Emosi Anak Usia Dini, Jurnal 

Psikologi, Vol.39, No.01 (Universitas Gajah Mada) 2012  
16 Roby Maulana Al Hakim,Lailatul Rohmah, Pengembangan Fisik Motorik Melalui Gerak 

Tari di Kelompok B RA DWP UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurnal Ilmiah Tumbuh 

Kembang Anak Usia Dini, Vol.3, No.4, Desember 2018, hlm.281 
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rata-rata kelas di atas 85%. Dapat ditarik kesimpulan bahwa siswa dapat 

meningkatkan kemampuan motorik kasar melalui permainan bakiak.17 

Keempat, Usawatun Hasanah, (Universitas Negeri Yogyakarta), 2016 

dalam jurnal yang berjudul “Pengembangan Kemampuan Fisik Motorik 

melalui Permainan Tradisional bagi Anak Usia Dini.” Penelitian dalam jurnal 

ini menggunakan pendekatan kualitatif dan memberikan gambaran bahwa di 

zaman yang modern ini pendidik harus tetap menanamkan dan 

mempertahankan permainan tradisional karena permainan Tradisional dapat 

mempengaruhi gerak fisik motorik anak usia dini. Hal ini dapat dibuktikan 

bahwa bermain adalah suatu kegiatan yang sering dilakukan anak dan dapat 

menimbulkan kesenangan pada anak.18 

Kelima, Kuston Sultoni dkk, (Universitas Pendidikan Indonesia), 2018 

dalam jurnal yang berjudul “Increasing Gross Motor Skill Through 

Fundamental Skill Development Program” Hasil penelitian ini menunjukan 

bahwa pengembangan keterampilan dasar adalah salah satu program yang 

telah digunakan di kanada mampu menjadi program yang tepat diterapkan di 

Indonesia dan Indonesia memberi efek pada peningkatan keterampilan 

motorik anak karena adanya perbedaan keterampilan anak-anak yang 

signifikan antara pretest dan postest dalam kelompok eksperimen dan 

perbedaan yang signifikan dalam rata-rata skor. Program gerak dalam 

                                                             
17 Maria Hidayanti, Peningkatan Kemampuan Motorik kasar anak melalui permainan bakiak, 

Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, Vol.7, No.1,April 2013, hlm.199. 
18 Uswatun Hasanah, Pengembangan Kemampuan Fisik Motorik melalui Permainan 

Tradisional bagi Anak Usia Dini, Jurnal Pendidikan Anak, Vol.5, No.1, Juni 2016, hlm.732. 
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penelitian ini merupakan alternatif program untuk meningkatkan keterampilan 

motorik kasar melalui tahap terstruktur dan terencana sehingga dapat 

digunakan sebagai referensi dalam perencanaan program pendidikan di 

Indonesia.19 

Keenam, Jurnal ditulis oleh Ade Agusriani, (Universitas Negeri 

Jakarta), 2015 berjudul Peningkatan Kemampuan Motorik Kasar dan 

Kepercayaan Diri Melalui Bermain Gerak. Adapun hasil penelitian 

menunjukan bahwa adanya peningkatan kemampuan motorik kasar dan 

kepercayaan diri melalui bermain gerak binatang, dibuktikan oleh rata-rata 

skor kemampuan motorik kasar pra-siklus 64,17%, mengalami peningkatan 

pada siklus I menjadi 77,35% dan pada siklus II menjadi sebesar 89,13%. 

(Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, Vol 9 No.1, 2015: 33).20 

Berdasarkan penelitian sebelumnya terdapat persamaan dan perbedaan 

terhadap penelitian yang akan diteliti. Adapun persamaannya ialah sama-sama 

membahas tentang motorik kasar pada anak usia dini dan upaya dalakukan oleh 

guru untuk menstimulasi perkembangan motorik kasar anak, adapun pebedaanya 

ialah penelitian sebelumnya menggunakan media permainan untuk meningkatkan 

perkembangan motorik kasar pada anak usia dini. 

 

 

                                                             
19 Kuston Sultoni,dkk, Increasing Gross Motor Skill Through Fundamental Skill Development 

Program, Journal of Physical Education, Sport, Health and Recreations,VOL.1, Februari 2018, 

hlm.39-43. 
20  
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E. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Metode penelitian 

kualitatif adalah metode penelitian yang sistematis, yang digunakan untuk 

mengkaji suatu objek pada latar alamiah tanpa ada manipulasi di dalamnya 

dan tanpa ada pengujian hipotesis, dengan metode-metode yang alamiah. 

Hasil penelitian yang diharapkan bukanlah generalisasi berdasarkan ukuran-

ukuran kuantitas, namun makna dan fenomena yang diamati.21 

2. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Taman Kanak-kanak Safa Islamic Preschool 

and Day Care Yogyakarta. Pertimbangan memilih lokasi ini, sebab Safa 

Islamic Preschool and Day Care Yogyakarta merupakan salah satu lembaga 

pendidikan yang memiliki kegiatan drumband dan merupakan kegiatan yang 

masih sangat baru di sekolah tersebut, namun walaupun kegiatan ini masih 

sangat baru kegiatan atau ekstakulikuler drumband di Safa Islamic Preschool 

and Day Care Yogyakarta ini sudah mempunyai prestasi. Diharapkan dengan 

demikian, penulis dapat menggali lebih banyak sumber tentang kegiatan 

drumband di lokasi penelitian. Waktu penelitian di lakukan pada bulan Maret 

sampai September 2019. Sebelumnya penulis melakukan penelitian 

pendahuluan pada bulan Maret 2019 

 

                                                             
21 Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian, 

(Yogyakarta:Ar Ruz Media, 2014), hlm.24.  
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3. Subjek Penelitian  

Subjek penelitian, merupakan sumber untuk memperoleh data penelitian. 

subjek dalam penelitian ini adalah guru dan pelatih kegiatan drumband di Safa 

Islamic Preschool and Day Care Yogyakarta. Sedangkan informan, yaitu 

sumber yang dapat memberikan informasi tambahan. Pada penelitian ini 

sumber informan adalah Kepala sekolah, guru pendamping kegiatan 

drumband dan pelatih kegiatan drumband di Safa Islamic Preschool and Day 

Care Yogyakarta. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian kualitatif tidak menekankan pada bentuk hubungan antar 

variabel, tetapi pada makna yang terkandung dalam masalah penelitian, pada 

konteks tertentu. Menurut Lofand dalam sumber data utama dalam penelitian 

kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan 

seperti dokumen dan lainnya. Jika dalam penelitian kuantitatif yang menjadi 

titik perhatian dalam pengumpulan data adalah sampel yang di perlakukan 

sebagai subyek penelitian, sedangkan di dalam penelitian kualitatif tidak 

berbicara tentang sampel sebagaimana penelitian kualitatif, tetapi tentang 

informan dan aktor/pelaku, kata-kata dan tindakan informan dan pelaku itulah 

yang dijadikan sumber data untuk diamati/observasi dan diminta informasinya 

melalui wawancara/diskusi/dokumentasi. Adapun dalam penelitian ini, 

pengambilan data menggunakan metode :22 

                                                             
22 Lexy J. Moleong, metodologi penelitian kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya 2005), 

hlm.157. 
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a. Observasi  

Observasi atau pengamatan dapat dilaksanakan dengan bantuan alat 

pengamatan yang berupa dafta cek, tabel sosiometri, catatan lapangan, 

jurnal harian, alat perekam elektronik dan format lainnya. Pemilihan alat 

bantu menjadi sangat penting untuk mendapatkan data format lainnya. 

Pemilihan alat bantu menjadi sangat penting untuk mendapatkan data 

kualitatif yang penuh makna. Misalnya perilaku, aktifitas, dan proses 

kegiatan lainnya. Catatan lapangan menjadi pilihan utama, karena 

memungkinkan penulis memahami makna yang terkandung di lapangan 

yang diamati kemudian mencatatnya, sementara format lainnya seperti 

daftar cek hanya sebagai pelengkap, karena daftar cek sering tidak dapat 

semua apa yang diamati. Catatan lapangan terdiri dari catatan deskriptif 

yang berisi gambaran tempat, orang dan kegiatannya (termasuk 

pembicaraan dan ekspresinya). 

b. Wawancara  

Dalam penelitian kualitatif untuk mendapatkan data yang penuh 

makna, sebaiknya digunakan wawancara terbuka atau wawancara tak 

terstruktur yang dapat secara leluasa menggali data selengkap mungkin dan 

sedalam mungkin sehingga pemahaman penulis terhadap fenomena yang 

ada sesuai dengan pemahaman para pelaku itu sendiri. 

c. Kajian Dokumen 

Kajian dokumen dilakukan dengan cara menyelidiki data yang 

didapat dari dokumen, catatan, file, dan hal-hal lain yang sudah di 
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dokumentasikan. Metode ini relatif mudah dilaksanakan dan apabila ada 

kekeliruan mudah diganti karena sumber datanya tetap. Dengan membuat 

panduan/ pedoman dokumentasi yang memuat garis-garis besar data yang 

akan dicari mempermudah keja lapangan dalam melacak data dari 

dokumen satu ke dokumen berikutnya.23 

5. Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk 

mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Fenomena ini 

disebut sebagai variabel penelitian.24 Pada penelitian kualitatif, penulis 

sebagai instrumen (human instrument) atau alat penelitian itu sendiri. Oleh 

karena itu peneliti harus siap “divalidasi” seberapa jauh kesiapan dan 

bekal memasuki lapangan, seberapa dalam penguasaan teori dan wawasan 

bidang penelitian.25 Penulis diharuskan fokus pada penelitian tentang 

stimulasi perkembangan motorik kasar anak melalui kegiatan drumband di 

Safa Islamic Preschool and Day Care Yogyakarta. 

6. Triangulasi  

Berdasarkan teknik pengumpulan data, trianggulasi diartikan 

sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari 

berbagai teknik pengumpulan data yang telah ada. Bila penulis melakukan 

pengumpulan data dengan trianggulasi, maka sebenarnya penulis 

melakukan pengumpulan data yang sekaligus menguji kredibilitasnya, 

                                                             
23 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm.28. 
24Sugiono, Metode Penelitian Manajemen Pendidikan,(Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 178. 
25Sugiono, Metode Penelitian Kombinasi, Mixed Method, (Bandung:Alfabeta, 2011), hlm. 305. 
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yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan 

data dan berbagai sumber data.26 

Berdasarkan metode triangulasi ini penulis menggunakan dua cara 

yaitu triangulasi teknik, berarti penulis menggunkan teknik pengumpulan 

data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. 

Kemudian selain itu penulis juga menggunakan triangulasi sumber yaitu 

untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik 

yang sama.27 

7. Keabsahan Data 

Penelitian kualitatif harus mengungkap kebenaraan yang objektif. 

Karena itu keabsahan data dalam sebuah penelitian kualitatif sangat penting. 

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan dengaan 

triangulasi. Adapun triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.28 Dalam penelitian ini 

menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Menurut Sugiyono, 

triangulasi teknik adalah cara menguji kreadibilitas data dilakukan dengan 

cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik pengumpulan 

data yang berbeda. Peneliti biasa menggunakan metode pengumpulan data 

                                                             
26Ibid., hlm. 83. 
27Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D Pendidikan, (Bandung: 

Alfabeta, 2013), hlm. 327. 
28 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung:Penerbit PT Remaja Rosdakarya 

Offset, 2007), hlm. 330. 
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yang berupa observasi kemudian dilakukan wawancara yang mendalam dari 

informan yang sama dan hasilnya diuji dengan pengumpulan data sejenis 

dengan menggunakan teknik dokumentasi pada pelaku kegiatan, data yang 

hasilnya diperoleh dari beberapa teknik pengumpulan data yang berbeda 

tersebut hasilnya dibandingkan dan dapat ditarik kesimpulan data yang lebih 

kuat validitasnya untuk memastikan mana yang dianggap benar, atau mungkin 

semuanya benar, karena sudut pandang yang berbeda-beda.29 

8. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam peneliatian ini adalah teknik 

analisi data deskriptif kaulitatif. Analisis data di lakukan oleh penulis 

bersamaan dengan pengumpulan data dengan memperhatikan tahapan-tahapan 

proses penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.30 

 

Gambar 1 

Model analisis data Miles dan Huberman ( Interactive Model) 

 

 

 

 

 

                                                             
29  Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi Mix Method, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm.373. 
30 M.B. Miles & A.M. Huberman, An Expended Source Book: Qualitative Data Analysis, 

Analisis Data Kualitatif, terj. Tjejep R.Rohidi, (Jakarta:UI-Press, 2004), hlm.19  
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Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara 

dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan cara mengikuti kegiatan 

drumband di Safa Islamic Preschool and Day Care Yogyakarta untuk 

mengamati stimulasi perkembangan anak yang terkait dengan motorik 

kasar anak usia dini secara langsung. Adapun wawancara yanag dilakukan 

dengan kepala sekolah serta guru pendamping kegiatan dan pelatih 

kegiatan drumband di Safa Islamic Preschool and Day Care Yogyakarta, 

guna melengkapi dan menguatkan data yang diperoleh dari observasi yang 

berkaitan dengan kegiatan drumband. Selain itu, wawancara juga 

digunakan untuk memperoleh data mengenai stimulasi perkembangan 

motorik kasar anak melalui kegiatan drumband. Selanjutnya  kajian 

dokumentasi mengumpulkan data-data yang signifikan berkaitan dengan 

ada nya kegiatan drumband. 

Tahap selanjutnya adalah reduksi data. Reduksi data berarti 

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal 

yang penting, mencari tema dan pola serta membuang yang tidak perlu.31 

Dengan reduksi data, penulis merangkum, mengambil data pokok penting 

yang berkaitan dengan stimulasi perkembangan motorik kasar kegiatan 

drumband. Setelah itu penulis mengklasifikasi dan mengkategorikan data 

berdasarkan tujuan penelitian yangakan dicapai. Dengan demikian, data 

                                                             
31 Sugiyono, Metode Penelitian, hlm.338  
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yangtelah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. 

Setelah mereduksi data, peneliti kemudian, menyajikan data. 

Penyajain data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik deskriptif 

kualikatif atau dengan teks yang bersifat naratif. Penulis mendeskripsikan 

data-data yang berkaitan dengan stimulasi perkembangan motorik kasar 

anak melalui kegiatan drumband di Safa Islamic Preschool and Day Care 

Yogyakarta. 

Kesimpulan dalam penelitian ini diharapkan menjadi jawaban dari 

rumusan masalah yang telah dirumuskan oleh penulis dengan didukung 

oleh bukti yang valid dan konsisten terkait dengan stimulasi 

perkembangan motorik kasar anak melalui kegiatan drumband di Safa 

Islamic Preschool and Day Care Yogyakarta. Untuk menguji validitas 

data yang diperoleh, penulis menggunakan teknik validitas data triangulasi 

dimana penulis menggunakan sumber data yang beragam untuk menggali 

data yang sejenis. Dengan demikian, data yang diperoleh dari satu sumber 

data dapat diuji dengan data  ynag diperoleh dari sumber yang lainnya. 

F. Sistematika Pembahasan 

Untuk menggambarkan isi penelitian ini, maka disusunlah sistematika 

pembahasan yang terdiri empat bab sebagai berikut: 

BAB 1 yang berisi pendahuluan dimana pada pendahuluan meliputi 

latar belakang masalah, rumusan masalah, metode penelitian dan 

sistematika pembahasan. 
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BAB II tesis ini memuat kerangka teori terkait dengan stimulasi 

perkembangan motorik kasar anak melalui kegiatan drumband . Kerangka 

teori ini kemudian, menjadi salah satu aspek yang penting dalam memberi 

gambaran atau perspektif mengenai stimulasi pegembangan motorik kasar 

anak melalui kegiatan drumband. 

BAB III, berisi mengenai gambaran lokasi penelitian. Dimana pada 

penelitian ini lokasi yang diambil adalah Safa Islamic Preschool day and 

Care Yogyakarta yang dibahas adalah mengenai berdiri nya Safa Islamic 

Preschool day and Care Yogyakarta dan Struktur Organisasi yang 

berlaku. Selain itu juga membahas mengenai keadaan pendidik maupun 

tenaga kependidikan di Safa Islamic Preschool day and Care Yogyakarta, 

kondisi peserta didik, sarana dan prasarana, kurikulum, pembinaan, 

hubungan masyarakat serta strategi pengembangan yang akan di lakukan 

oleh pihak sekolah. 

BAB IV, Pembahasan tentang penelitian pada bab ini memaparkan 

hasil analisis dan pembahasan berisi analisis, data penelitian, instrumen 

pengumpulan data, teknik analisis data, dan pembahasan. 

BAB V merupakan bab penutup yang terdiri dari simpulan hasil 

temuan dilapangan dan saran-saran yang berisi rekomendasi terkait kendala 

yang dialami dilapangan.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Stimulasi perkembangan motorik kasar anak melalui gerak dan lagu di Safa Islamic 

Preschool Day and Care Yogyakarta diakukan dengan cara melakukan gerakan tubuh 

secara terkoordinasi untuk melatih kelenturan, keseimbangan, kekuatan dan kelincahan, 

melakukan koordinasi gerakan mata, kaki, tangan, kepala dalam menirukan gerakan 

drumband dan tarian bendera yang diiringi dengan alat musik dan lagu yang dilakukan 

dalm bentuk tari dan drumband. Kegiatan dilakukan setiap hari senin pada pukul 11.00 

WIB  

2. Karakteristik kegiatan drumband untuk menstimulasi perkembangan motorik kasar anak 

usia dini di Safa Islamic Preschool Day and Care Yogyakarta yaitu, memperhatikan 

psikologis anak, memilih metode pengajaran yang sesuai dengan perencanaan yang 

disusun, mencontohkan metode-metode yang sesuai dengan tema pembelajaran, 

memperhatikan tingkat kesulitan dan kemudahan dalam lagu untuk anak, mengandung 

unsur yang dapat membuat anak senang, kegiatan gerak dan lagu dilakukan secara 

berkelompok,  

3. Kendala dan Pendukung yang di Temukan dalam Pelatihan Drumband di Safa Islamic 

Preschool Day and Care Yogyakarta adalah dari faktor pendukung adalah perencanaan 

berupa jadwal kegiatan yang jelas, tempat latihan tersedia, orangtua mendukung kegiatan 

drumband, materi yang diberikan menarik, sarana prasarana yang dimiliki sekolah  

memadai sehingga anak-anak lebih nyaman dalam latihan sedangkan kendalanya adalah 

personil terkadang tidak lengkap, anak-anak kurang fokus dalam menerima 
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pembelajaran, pemilihan waktu dan tempat kurang efisien, kurang nya pelatih untuk 

melatih kegiatan ekstrakulikuler drumband serta kurang nya guru pendamping untuk 

mengawasi colour guard atau  pengiring gerakan musik drumband. 

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan dari lapangan, dapat ditarik 

simpulan bahwa kegiatan drumband merupakan kegiatan yang dapat menstimulasi 

perkembangan motorik kasar anak yang sangat signifikan di Safa Islamic Preschool 

and Day Care Yogyakarta 

B. Saran 

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah dilakukan penulis 

dapat memberikan saran bagi: 

1. Kepada lembaga sekolah, dalam melakukan kegiatan sekolah khususnya kegiatan 

ekstrakulikuler PAUD supaya dikelola dengan baik, khususnya dalam hal ini 

perencanaan waktu dan tempat kegiatan yang lebih efisien untuk berlatih kegiatan 

untuk anak-anak seusia Taman Kanak-kanak. 

2. Perlu adanya penambahan pelatih drumband agar kegiatan drumband bisa 

berjalan lebih baik dan maksimal. Karena walaupun pelatihnya kompeten tetapi 

pesertanya banyak, latihan menjadi tidak efektif dan tujuan yang akan dicapai 

menjadi terhambat. 

3. Perlu adanya guru pendamping untuk lebih fokus mendampingi peserta pengiring 

musik colour guard supaya saat mengikuti acara lomba drumband bisa lebih 

maksimal. 

4. Bagi siswa-siswi TK Safa Islamic Preschool and Day Care Yogyakarta supaya 

terus semangat untuk belajar, dan semakin tertib dalam melakukan kegiatan.  
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5. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mempersiapkan penelitian lapangan ini 

dengan sebaik mungkin, terutama dengan kualitas peneliti sebagai instrumen 

utama penelitian. Ketrampilan wawancara dalam mengumpulkan data harus 

dipersiapkan mengingat karakteristik subyek sangat beragam. 

C. Kata Penutup 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberi hidayahnya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Stimulasi Perkembangan Motorik 

Kasar Anak melalui Kegiatan Drumband di Safa Islamic Preschool and Day Care 

Yogyakarta”. Penulis telah mencurahkan tenaga, waktu, dan pikiran, untuk 

menyelesaikan tesis ini. Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan 

dan jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran 

yang membangun untuk keberlanjutan pengembangan dari para pembaca dan sebagai 

referensi untuk penulis. 

Harapan dari penulis semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi para pendidik dan 

instansi-instansi pendidikan khususnya dalam bidang perkembanagan motorik kasar 

anak melalui kegiatan atau ekstrakulikuler untuk Pendidikan Anak Usia Dini. Dengan 

adanya kegiatan ekstrakulikuler diharapkan mampu mengembangkan potensi yang 

dimiliki peserta didik dan bisa mengembangkan bakat-bakat mereka. Semoga Allah 

menjadikan isi dari tesis menjadi ilmu yang bermanfaat dan di ridhoi Allah SWT. 
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