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Abstrak: Tujuan penelitian adalah pelaksanaan menari kupu-kupu dengan Metode Modeling 

The Way  untuk peningkatkan keterampilan dasar fisik motorik di Taman Kanak-kanak Ar-

Raudhah Kota Pontianak dan hasil penggunaan Metode Modeling The Way dalam upaya 

peningkatkan keterampilan dasar fisik motorik pada Anak Usia Dini di Taman Kanak-kanak 

Ar-Raudhah 

Bentuk penelitian ini adalah jenis Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research) 

dengan subjek sebanyak 9 orang anak kelas A di Taman Kanak-kanak Ar-Raudhah 

Pontianak.Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

teknik observasi. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa keterlaksanaan rencana kegiatan harian dalam 

penerapan metode Modeling the Way terlaksana dengan baik, yaitu sebesar 97,61%. Pada poin 

guru memberikan contoh gerak tari kupu-kupu yang tidak terlaksana 1 (satu) kali merupakan 

hasil kesepakatan antara peneliti dengan guru yang tujuannya untuk melihat bagaimana 

sesungguhnya kemampuan anak apabila tidak diberikan contoh terlebih dahulu oleh guru. 

Peningkatan kemampuan berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa rata-rata 

kemampuan anak perkelas yang menunjukkan nilai pada tiap-tiap pertemuan sebagai berikut; 

pertemuan pertama pada siklus pertama sebesar 52,78%, pertemuan kedua pada siklus 

pertama sebesar 57,63%, pertemuan pertama pada siklus kedua sebesar 91,20%, pertemuan 

kedua pada siklus kedua sebesar 89,81%, pertemuan pertama pada siklus ketiga sebesar 

98,15% dan pertemuan kedua pada siklus ketiga sebesar 91,20%. 

 

Kata Kunci: Fisik Motorik, Menari Kupu-kupu, Modeling the Way 

 

Anak usia dini merupakan sosok insan 

yang masih memiliki sifat bermain yang 

sangat tinggi, oleh karena itu kebebasan 

berimajinasi menjadikan dirinya memiliki 

keunikan tersendiri dibandingkan orang 

dewasa. Kegemarannya bermain seringkali 

menghadirkan suara-suara maupun gerak-

gerik tubuhyang indah atau ekspresif 

dengan gaya yang spesifik. Prilaku seperti 

ini bisa menjadi sumber kreatifitas dan 

acuan dalam memotivasi keberanian untuk 

berkreasi. Ketika anak bermain menirukan 

binatang, nampaklah sangat imaginatif, 

dengan polosnya ia menirukan gerak 

binatang tersebut, itulah orisinalitas anak-

anak dalam berekspresi yang sebenarnya 

sangat sulit untuk dibingkai dalam suatu 

bentuk tatanan koreografi. Hal ini justru 

diperlukan metode pembelajaran khusus 

dengan memberikan pengalaman langsung 

seperti kegiatan menari yang diharapkan 

mampu memotivasi kepada anak untuk 

berani berbuat atau berkreasi senitari 

melalui spontanitas berdasarkan 

imajinasinya.  

Ciri-ciri pendidikan seni tari untuk anak 

usia dini adalah tari yang sesuai dengan 

kemampuan dasar anak usia, apabila 
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ditinjau dari aspek intelektual, emosional, 

sosial, perseptual, fisikal, estetik dan 

kreatif. Bermain merupakan pendekatan 

yang paling cocok untuk pembelajaran tari 

di anak usia dini. Karakteristik atau ciri-

ciri tari anak usia dini adalah: tarinya 

bertema dan ada unsur bermain, gerak 

tariannya bersifat meniru (gerak imitatif), 

gerak tarinya lebih variatif, dan bentuk 

penyajian tarinya biasanya kurang dari 5 

menit.  

Melalui kegiatan menari anak  dapat 

menuangkan ekspresi dirinya sesuai 

dengan tingkat perkembangan usia serta 

emosi, dengan demikian pembelajaran 

menjadi lebih menarik dan menggairahkan 

para anak. Peranan pendidikan seni tari 

dalam pendidikan dapat menumbuh 

kembangkan daya apresiasi seni, 

kreatifitas, kognitif serta kepekaan 

inderawi dan emosi serta memelihara 

keseimbangan mental peserta didik 

(Aryaprastya: 2010: 1). Lebih jauh 

diharapkan peserta didik yang memiliki 

minat dan bakat di bidang seni tari dapat 

mengembangkan bakatnya dan 

meningkatkan kecerdasaan kinestetiknya. 

Ketetapan gerak tari juga merangsang 

pertumbuhan motorik anak dalam 

menyelaraskan daya pikir yang sesuai 

dengan tingkat perkembangan motorik 

anak usia dini. 

Di Taman Kanak-kanak kompetensi 

keterampilan lebih difokuskan pada 

pengalaman eksplorasiuntuk melatih 

kemampuan sensorik dan motorik, bukan 

menjadikan anak mahir atau ahli. 

Sedangkan kreativitas di sini meliputi 

ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik 

yang terlihat dari produk atau hasilkarya 

dan proses dalam berbagai kegiatan anak 

secara kreatif. Pembelajaran apresiasi 

disampaikan tidak hanya sebatas 

pengetahuan saja, namun melibatkan 

pengalaman mengamati, mengalami, 

menghayati, menikmati dan menghargai 

secara langsung dalam aktivitas berolah 

seni. 

Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 

pendahuluan yang dilakukan peneliti 

terhadap proses pembelajaran di Taman 

Kanak-kanak Ar-Raudhah diketahui bahwa 

pembelajaran kesenian khususnya seni tari 

merupakan kegiatan ekstra kurikuler. 

Berdasarkan hasil observasi juga 

menunjukkan kurangnya minat dan 

keterampilan yang dimiliki anak pada 

kesenian tarian. 7 dari 9 anak saat diminta 

oleh peneliti untuk melakukan gerakan 

tarian menunjukkan bahwa anak cenderung 

kaku dalam melakukan gerakan-gerakan 

tarian. Berdasarkan latar belakang yang 

dikemukakan di atas, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang; 

“Peningkatan Keterampilan Dasar Fisik 

Motorik pada Anak Usia Dini Melalui 

Menari Kupu-Kupu Dengan Metode 

Modeling The Way di Taman Kanak-kanak 

Ar-Raudhah Kota Pontianak 

Motorik merupakan kemampuan untuk 

melakukan pengendalian gerakan tubuh 

melalui kegiatan yang terkoordinasi antara 

susunan syaraf, otot, otak dan spinal cord 

(Muhammad, 2010: 16). Kemampuan 

motorik dapat digambarkan sebagai fungsi 

syaraf pusat (otak) yang melakukan fungsi 

sentral dalam proses berpikir merupakan 

faktor penting dalam koordinasi 

kemampuan motorik. Ketidak tepatan 

dalam pembentukan persepsi dan 

penyampaian perintah akan menyebabkan 

terjadinya kekeliruan respon atau kegiatan-

kegiatan yang kurang sesuai dengan 

tujuan. Intelejensi merupakan faktor 

penting dalam bentuk yang lebih tinggi 

pada kemampuan motorik. 

Perkembangan motorik beriringan dengan 

proses pertumbuhan secara genetis atau 

kematangan fisik anak, Teori yang 

menjelaskan secara detail tentang 

sistematika motorik anak adalah Dynamic 

System Theory yang dikembangkan Thelen 
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& whiteneyerr. Teori tersebut 

mengungkapkan bahwa untuk membangun 

kemampuan motorik anak harus 

mempersepsikan sesuatu di lingkungannya 

yang memotivasi anak untuk melakukan 

sesuatu dan menggunakan persepsi 

tersebut untuk bergerak. Kemampuan 

motorik merepresentasikan keinginan 

anak. Misalnnya ketika anak melihat 

mainan dengan beraneka ragam, anak 

mempersepsikan dalam otak bahwa anak 

ingin memainkannya. Persepsi tersebut 

memotivasi anak untuk melakukan sesuatu, 

yaitu bergerak untuk mengambilnya. 

Akibat gerakan tersebut, anak berhasil 

mendapatkan apa yang ditujunya yaitu 

mengambil mainan yang menarik bagi 

anak (Episentrum, 2012). 

 

METODE 
 penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode deskriptif. 

Penggunaan metode ini dimaksudkan 

untuk mengungkap keadaan subjek 

penelitian yang sesungguhnya tanpa 

memanipulasi data yang sesungguhnya. 

Penelitian ini menggunakan metode 

deskriftif dengan pendekatan kualitatif. Hal 

ini dilakukan karena dalam 

mendeskripsikan objek penelitian tidak 

menggunakan analisis data melalui 

perhitungan angka-angka, tetapi lebih 

mengutamakan kejelasan dalam 

penghayatan interaksi antar konsep yang 

diteliti. 

Suharsimi, Arikunto dalam Iskandar (2009: 

20-23) menyatakan bahwa, “Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) merupakan suatu 

pencermatan terhadap kegiatan 

pembelajaran berupa sebuah tindakan, 

yang sengaja dimunculkan dan terjadi 

dalam sebuah kelas bersamaan”. 

Wiraatmadja dalam Iskandar (2009: 21) 

mengartikan Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) untuk membantu seseorang dalam 

mengatasi secara praktis persoalan yang 

dihadapi dalam situasi darurat dan 

membantu pencapaian tujuan ilmu sosial 

dan ilmu pendidikan dengan kerjasama 

dalam kerangka etika yang disepakati 

bersama. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui 

bahwa keterlaksanaan rencana kegiatan 

harian dalam penerapan metode Modeling 

the Way terlaksana dengan baik dan sudah 

berkembang dengan baik dan sudah 

berkembang pada siklus III yang meliputi 

indikator lambaian tangan mulai sesuai 

irama 7 orang (77,8%),  mengepakkan 

tangan seperti sayap dari 9 orang 7orang 

(77,8%), gerakan kepala seirama dengan 

tangan sesuai irama 8 orang (88,9%) dan 

menggerakkan kaki kekiri dan kekanan 

sesuai irama 8 orang (88,9%)  

Hasil penggunaan Metode Modeling The 

Way dalam upaya peningkatkan 

keterampilan dasar fisik motorik pada 

Anak Usia Dini di Taman Kanak-kanak 

Ar-Raudhah 

Setiap siklus peneliti mengadakan 

observasi terhadap kegiatan pembelajaran 

dengan menggunakan lembar obsevasi, 

setelah itu didiskusikan dengan guru 

tentang bagaimana pembelajaran yang 

telah dilaksanakan 

Pembahasan 

Hasil penelitian diatas dapat terlihat bahwa 

peningkatan keterampilan menari pada 

anak di Taman Kanak-kanak Ar-Raudhah 

melalui penerapan gerakan tari kupu-kupu 

oleh guru. Peningkatan tersebut dapat 

dilihat dari kegiatan pembelajaran seni tari 

kupu-kupu pada anak di Taman Kanak-

kanak Ar-Raudhah yang meliputi lambaian 

tangan mulai sesuai irama,   mengepakkan 

tangan seperti sayap, gerakan kepala 

seirama dengan tangan sesuai irama dan 

menggerakkan kaki kekiri dan kekanan 

sesuai irama. 
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Respon anak terhadap pembelajaran dapat 

dilihat selama pembelajaran berlangsung. 

Saat pembelajaran berlangsung anak 

terlihat aktif, bersemangat dan tidak 

merasa bosan dalam pembelajaran seni tari 

kupu-kupu pada anak di Taman Kanak-

kanak Ar-Raudhah. Berikut adalah Grafik 

peningkatan keterampilan menari pada 

anak di Taman Kanak-kanak Ar-Raudhah 

melalui penerapan gerakan tari kupu-kupu 

oleh guru. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

 

Penerapan metode Modeling the Way 

dalam pembelajaran fisik motorik terutama 

kegiatan menari kupu-kupu dilakukan 

dalam 3 (tiga) siklus penelitian yang 

terbagi dalam 6 (enam) kali pertemuan, 

dalam pelaksanaannya guru bertindak 

sebagai model yang memberikan contoh 

bagaimana melakukan gerakan tarian 

kupu-kupu, tahap selanjutnya guru 

mengajak anak untuk melakukan gerakan 

tarian kupu-kupu bersama anak dan 

terakhir guru meminta anak melakukan 

gerakan tarian kupu-kupu mengulangi 

gerakan yang telah dicontohkan guru, pada 

tahap ini guru bersama peneliti melakukan 

pengamatan sambil memberikan stimulasi 

terhadap anak yang belum mampu dengan 

baik melakukan gerakan tarian kupu-kupu. 

 

Saran 

Mengacu pada simpulan yang telah 

dirumuskan diatas peneliti mencoba 

memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Guru 

Kegiatan menari merupakan salah satu 

upaya dalam meningkatkan kemampuan 

fisik motorik anak. Disarankan guru agar 

turut membekali diri dengan keterampilan 

menari sehingga guru sebagai sumber 

belajar bagi anak usia dini dapat menjadi 

model yang baik dalam meningkatkan 

kemampuan fisik motorik melalui kegiatan 

menari.  

2. Kepala Sekolah 

Metode Modeling the Way diharapkan 

dapat menjadi salah satu metode 

pembelajaran khususnya dalam 

pembelajaran yang berhubungan dengan 

fisik motorik anak. 

3. Bagi Peneliti Lain  

Disarankan bagi peneliti lain yang ingin 

melakukan penelitian sejenis untuk dapat 

lebih mengintensifkan serta mencoba 

berbagai metode dan alat peraga sehingga 

anak lebih tertarik dan bersemangat dalam 

kegiatan pembelajaran.  
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