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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah pendidikan dasar bagi anak 

usia dini dengan usia 0 sampai 6 tahun. Pendidikan dasar ini sangat penting 

karena merupakan dasar atau pondasi untuk melanjutkan ke jenjang 

pendidikan selanjutnya. Dalam pendidikan anak usia dini terdapat 6 aspek 

perkembangan yang apabila di asah dengan maksimal akan menghasilkan 

anak yang hebat. Ke enam aspek tersebut yaitu nilai agama dan moral, fisik 

motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional dan seni. 

Anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun perlu diberikan rangsangan 

pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan 

rohani melalui Pendidikan Anak Usia Dini. Mengingat saat ini sedang 

pandemi covid 19, maka proses pembelajaran Anak Usia Dini di sekolah 

belum bisa berjalan lancar. Anak – anak mau tidak mau harus mengikuti 

peraturan pemerintah untuk menjalankan intruksi pembelajaran daring ataupun 

luring, tanpa ada tatap muka secara langsung. Hal ini tentunya sangat 

merugikan anak usia dini, karena seharusnya mereka dapat bersekolah dan 

mengembangkan potensinya bersama guru dan teman – teman di sekolah. 

Salah satu aspek perkembangan yang kurang mendapat perhatian saat 

pembelajaran daring dan luring ini adalah aspek perkembangan fisik motorik 

kasar. Fisik motorik kasar sendiri mencakup kemampuan gerakan tubuh secara 
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terkoordinasi, lentur, seimbang, lincah, lokomotor, non lokomotor dan 

mengikuti aturan. 

Namun selama pembelajaran daring dan luring ini, aspek tersebut kurang 

berkembang maksimal.  Hal ini dikarenakan guru kurang maksimal dalam 

memfasilitasi anak untuk mengasah kemampuan fisik motorik kasarnya. 

Misalnya pada proses pembelajaran normal guru dapat mengajak anak senam 

setiap tiga hari sekali ataupun satu minggu sekali, sekarang tidak bisa. 

Guru hanya bisa memberi tugas daring senam dua minggu sekali atau 

tiga minggu sekali karena harus menyeimbangkan juga dengan tugas pada 

aspek perkembangan yang lain. Itupun sebagian anak tidak melaksanakan 

tugas daring senam. Padahal saat senam berlangsung, anak- anak 

menggerakkan otot – ototnya sehingga fisik motorik kasarnya dapat 

berkembang dengan baik 

Berdasarkan hasil obervasi dan wawancara terhadap anak melalui 

panggilan video whatsapp, anak mengalami kebosanan dengan senam yang 

telah diajarkan sejak sebelum masa pandemi ini. Anak kelompok B 

menginginkan senam baru dengan gerakan dan lagu yang lebih menarik dari 

senam sebelumnya. Oleh sebab itu, guru harus dapat menemukan solusi dari 

keluhan anak tersebut. 

Dari permasalahan diatas maka solusinya yaitu guru menciptakan senam 

baru dengan gerakan dan lagu yang lebih menarik. Setelah senam baru tercipta 

hal selanjutnya adalah mempresentasikan pada anak melalui video tutorial 

untuk dipelajari anak bersama wali murid di rumah. Dengan begitu anak dan 
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wali murid sama – sama dapat memperoleh sehat melalui olahraga senam 

tersebut. Kegiatan senam ini tentunya memiliki kelebihan yaitu mampu 

meningkatkan perkembangan fisik motorik kasar pada anak. Selain itu, anak 

akan senang dan gembira dalam melakukan senam. 

Berdasarkan masalah dan solusi diatas maka judul penelitiannya yaitu : 

“Pengembangan Senam Unggas Ceria terhadap Perkembangan Fisik Motorik 

Kasar Anak Usia Dini” 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut 

1.2.1 Untuk mengetahui pengembangan senam unggas ceria terhadap 

perkembangan fisik motorik kasar anak 

 

1.3 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan uraian di atas mengenai latar belakang dan tujuan, maka 

dapat dirumuskan manfaat sebagai berikut 

1.3.1 Bagi Anak 

 Memberi pengalaman langsung tentang permainan gerak dan lagu 

seperti senam sehat gembira 

 Membantu meningkatkan perkembangan fisik motorik kasar  

1.3.2 Bagi Guru 
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 Sebagai gambaran tentang model pengembangan fisik motorik 

kasar 

 Sebagai referensi tambahan untuk membantu anak dalam 

memahami materi. 

1.3.3 Bagi Sekolah 

Sebagai bahan refleksi dalam mengembangkan kemampuan fisik 

motorik kasar anak. 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

 

2.1 Deskripsi 

Senam unggas ceria adalah senam yang dilakukan dengan iringan 

musik, dimana di dalam music tersebut terdapat lirik yang menceritakan 

tentang gerakan binatang unggas. Binatang unggas yang dimaksud adalah 

ayam, bebek dan burung. Durasi Senam Unggas Ceria adalah sekitar 6 menit 

25 detik dengan pembagian 2 menit 15 detik untuk gerakan pemanasan, 2 

menit 20 detik untuk gerakan inti, serta 1 menit 50 detik untuk gerakan 

pendinginan. 

Senam unggas ceria merupakan pengembangan dari senam yang 

mempunyai tugas menyalurkan hasrat bergerak untuk menyiapkan fisik agar 

menguasai latihan – latihan yang diperlukan dalam seni gerak. Pada senam 

unggas ceria kita perlu menguasai teknik gerakan agar mencapai gerakan 

yang serasi dan bermanfaat bagi jasmani dan rohani. Hal ini sesuai dengan 

tujuan senam yaitu membentuk keindahan tubuh, kebugaran dan kekuatan. 

Manfaat dari senam unggas ceria dapat dikatakan hampir sama dengan 

manfaat senam irama, karena dalam senam unggas ceria juga meggunakan 

irama musik. Melalui senam irama anak akan terlibat langsung dalam 

pengalaman belajar yang bermakn amelalui aktivitas fisik yaitu untuk melatih 

kekuatan motorik anak, untuk melatih kecepatan motorik anak, untuk melatih 

kelentukan motorik anak, untuk melatih keseimbangan motorik anak. 
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2.2 GerakanSenamUnggas Ceria 

Gerakan yang ada pada senam Unggas Ceria terdiri dari 3 bagian yaitu 

bagian pemanasan, bagian inti, dan bagian pendinginan. Di setiap permulaan 

bagian ada gerakan peralihan dengan hitungan 2X8. 

1. Sebelum memasuki bagian pertama, ada gerakan peralihan hitungan 2X8 

dengan penjelasan sebagai berikut: 

a. Jalan kedepan 3 langkah sambil tepuk tangan (hitungan 1 dan 2). 

b. Jalan ditempat, kedua tangan mengepal angkat dan tekuk samping 

kanan sejajar pundak diikuti tangan kiri (hitungan 3 dan 4). 

c. Jalan di tempat, kedua tangan tetap mengepal, kemudian tangan kanan 

pindah kedepan wajah diikuti tangan kiri (hitungan 5 dan 6). 

d. Jalan kebelakang, kedua tangan tetap diangkat kemudian dibuka tutup 

2 kali (hitungan 7 dan 8). 

e. Ulangi satu kali lagi. 

    

Gambar 1. GerakanPeralihan 

2. Gerakanpemanasan 

a. Jalan ditempat (hitungan 1 dan 2). 

b. Jalan ditempat, tangan dipinggang (hitungan 3 dan 4). 
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c. Jalan ditempat, tangan dipinggang tekuk kedepan sambil 

membungkuk lalu tegak, tekuk kedepan lagi lalu tegak (hitungan 

5,6,7, dan 8). 

d. Jalan ditempat, tangan dipinggang toleh kekanan, depan, toleh kiri, 

depan, kemudian ulangi sekalilagi( hitungan 1 sampai8). 

e. Ulangi poin a sampai c. 

f. Jalan di tempat, tangan dipinggang tengkleng kekanan, tengah, 

tengkleng kiri, tengah, kemudian ulangi sekal ilagi( hitungan 1 

sampai8). 

g. Jalan di tempat keduatangan kesamping kanan dan kiri sejaja rpundak 

(hitungan 1, 2,3, dan 4). 

h. Jalan di tempattangantetapsejajarpundaklalu miring kanan, tengah, 

miring kiri, tengah (hitungan 5,6,7, dan 8). 

i. Jalan di tempat, angkat kedua tangan lurus samapai atas kepala 

kemudian turunkan kembali kesamping badan (hitungan 1 sampai 8). 
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Gambar 2. GerakanPemanasan 

3. Ulangi gerakan peralihan (nomor 1 poin a sampai e). 

4. Ulangi gerakan pemanasan (nomor 2 poin a sampaii). 

5. Gerakan peralihan (nomor 1 poin a sampai e). 

6. Gerakan inti 

a. Kaki melangkah kesamping kanan sebanyak 2 langkah, kedua tangan 

diangkat sejajar pundak lalu ditutup (hitungan 1 dan 2). 

b. Kaki melangkah kesamping kiri sebanyak 2 langkah, kedua tangan 

diangkat sejajar pundak lalu ditutup (hitungan 3 dan 4). 

c. Jalan kedepan 3 langkah, kedua tangan ditekuk kedepan atas 

menyerupai paruh burung mematuk (hitungan 5 dan 6). 

d. Jalan kebelakang 3 langkah, kedua tangan ditekuk kedepan atas 

menyerupai paruh burung mematuk (hitungan 7 dan 8). 
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e. Kaki melangkah samping kanan dan kiri, tangan dilipat di depan dada 

ditarik dan kembali (hitungan 1, 2, 3, dan 4). 

f. Kaki melangkah serong kiri 2 langkah, serong kanan 2 langkah tangan 

direntangkan dan dilipat kembali (hitungan 5, 6, 7, dan 8). 

g. Jalan samping kanan 2 langkah, tangan kiri di pinggang, tangan kanan 

menyerupai paruh bebek (hitungan 1 dan 2). 

h. Jalan samping kiri 2 langkah, tangan kanan di pinggang, tangan kiri 

menyerupai paruh bebek (hitungan 3 dan 4). 

i. Jalan samping kanan 2 langkah, tangan seperti berenang (hitungan 5 

dan 6). 

j. Jalan samping kiri 2 langkah, tangan seperti berenang (hitungan 7 dan 

8). 

k. Jalan samping kanan dan kiri, tangan di pinggang, badan miring kanan 

dan kekiri mengikuti arah kaki (hitungan 1, 2, 3, dan 4). 

l. Kaki melangkah dua kali kekanan, dua kali kekiri, tangan di pinggang 

badan miring mengikuti arah kaki, bergeyol (hitungan 5, 6, 7, dan 8). 

m. Melompat dua kali kekanan, dua kali kekiri, tangan di pinggang 

(hitungan, 1, 2, 3, dan4). 

n. Berlari berputar kearahkanan, tangan direntangkan miring kekanan 

(hitungan 5, 6, 7, dan 8). 

o. Meloncat dua kali kekiri, dua kali kekanan, tangan dikepakkan seperti 

sayap (hitungan 1, 2, 3, dan 4). 
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p. Berlari berputar kearah kiri, tangan direntangkan miring kekiri 

(hitungan 5, 6, 7, dan 8). 

    

    

    

Gambar 3. GerakanInti 

7. Ulangigerakanperalihan (nomor 1 poin a sampai e). 

8. Ulangigerakaninti (nomor 6 poin a sampai p). 

9. Gerakanperalihan (nomor 1 poin a sampai e). 

10. Gerakanpendinginan 

a. Kaki rapat, jari kedua tangan disatukan didorong dari bawah keatas 

sambil lutut ditekuk kemudian lurus (hitungan 1, 2, 3, dan 4). 
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b. Tangan tetap di atas di bengkokkan kekanan diikuti badan kemudian 

tangan diturunkan kesamping badan, badan tegak (hitungan 5, 6, 7, 

dan 8). 

c. Kaki kanan serong kekanan, kedua tangan lurus di atas kepala 

(hitungan 1, 2, 3, dan 4). 

d. Kaki kanan di depan ditekuk, kaki kiri di belakang lurus, tangan 

diturunkan diletakkan di atas paha, kemudian tegak kembali (hitungan 

5, 6, 7, dan 8). 

e. Kaki kiri serong kekiri, kedua tangan lurus di atas kepala (hitungan 1, 

2, 3, dan 4). 

f. Kaki kiri di depan ditekuk, kaki kanan di belakang lurus, tangan 

diturunkan diletakkan di atas paha, kemudian tegak kembali (hitungan 

5, 6, 7, dan 8). 

g. Kaki kanan kedepan, kedua tangan lurus di atas kepala (hitungan 1, 2, 

3, dan 4). 

h. Kaki kanan di depan ditekuk, kaki kiri di belakang lurus, tangan 

diturunkan diletakkan di atas paha, kemudian tegak kembali (hitungan 

5, 6, 7, dan 8). 

i. Kaki kiri kedepan, kedua tangan lurus di atas kepala (hitungan 1, 2, 3, 

dan 4). 

j. Kaki kiri di depan ditekuk, kaki kanan di belakang lurus, tangan 

diturunkan diletakkan di atas paha, kemudian tegak kembali (hitungan 

5, 6, 7, dan 8). 
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k. Kaki dibuka selebar bahu, kedua tangan diayunkan kesamping lalu 

keatas kepala, tangan putar kearah kanan, badan membungkuk lalu 

tegak, tangan disamping badan (hitungan 1 sampai 8). 

l. Kaki dibuka selebar bahu, kedua tangan diayunkan kesamping lalu 

keatas kepala, tangan putar kearah kiri, badan membungkuk lalu 

tegak, tangan disamping badan (hitungan 1 sampai 8). 

m. Kaki dibuka selebar bahu, kedua tangan diayunkan kesamping lalu 

keatas kepala, kemudian diturunkan kesamping badan (hitungan 1 

sampai 8). 

    

  

  

Gambar 4. GerakanPendinginan 

2.3 Keunggulan 

Senam Unggas Ceria ini memiliki beberapa keunggulan diantaranya 

dapat memberikan inovasi baru pada dunia senam anak usia dini. Hal ini 
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dikarenakan gerakan, music dan lirik Senam Unggas Ceria merupakan 

pengembangan dari senam - senam yang sudah ada. Musik pada Senam 

Unggas Ceria menggunakan tempo yang pas dengan senam anak usia dini 

yang pernah ada. Tempo yang digunakan mencerminkan keceriaan, serta lirik 

yang digunakan juga sederhana sehingga anak akan lebih senang dan 

bersemangat dalam mempraktekkan Senam Unggas Ceria. 

 

2.4 Kekurangan 

Senam Unggas Ceria ini juga memiliki kekurangan disamping 

keunggulan yang dimiliki, yaitu belum dikenalnya senam Unggas Ceria di 

dunia pendidikan anak usia dini. 

 

2.5 Nilai Jual 

Senam Unggas Ceria ini merupakan senam baru dengan variasi gerakan 

yang baru dan music serta lirik yang baru juga, sehingga berhak untuk 

memperoleh hak cipta dan diharapkan memiliki nilai jual per keping VCD nya 

Rp 20.000,00 

 

  



 

14 
 

BAB III 

PENUTUP 

 

3.1 Kesimpulan 

Gerakan dalam senam Unggas Ceria ini meliputi gerakan kepala, sayap 

dan kaki unggas ayam, bebek dan burung. Musik yang digunakan bernuansa 

ceria, dengan lirik sederhana tentang gerakan unggas. Diharapkan senam 

Unggas Ceria ini dapat menjadi referensi guru dalam menstimulus 

perkembangan fisik motorik kasar anak usia dini. 
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