
 

 

 

 

 

II.   TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Hakikat Perkembangan Motorik 

 

Usia 5 tahun pada anak usia dini sering disebut sebagai masa keemasan 

karena pada masa itu keadaan fisik maupun segala kemampuan anak sedang 

berkembang pesat. Masa usia dini, perkembangan  anak sangat terlihat salah 

satunya yaitu perkembangan fisik dan motorik. Perkembangan motorik 

berhubungan dengan gerakan otak, setiap gerakan yang dilakukan oleh 

anak, walaupun gerakan tersebut sederhana tetap menghasilkan pola 

interaksi yang kompleks dari bagian sistem tubuh yang dikontrol oleh otak.  

 

Otak menjadi pusat dari bagian tubuh yang mengatur semua aktivitas 

motorik anak usia dini. Seperti yang dikatakan oleh Sujiono (2010:1.3), 

bahwa “Perkembangan motorik adalah perkembangan dari unsur 

kematangan dan pengendalian gerak tubuh”. Hal yang sama dikemukakan 

oleh Hurlock (2010:150), “Perkembangan motorik adalah perkembangan 

yang mengendalikan gerakan jasmani melalui kegiatan pusat syaraf, dan 

otot yang terkoordinasi”. Sedangkan menurut Wiyani (2014:35), 

menyatakan bahwa “Perkembangan motorik adalah perubahan bentuk tubuh 
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pada anak usia dini yang berpengaruh terhadap kemampuan gerak tubuh dan 

gerakan yang harus dilakukan oleh seluruh tubuh”.  

 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan 

motorik adalah gerakan yang memerlukan pengendalian jasmani melalui 

aktivitas yang terkoordinasi antara pusat syaraf dan otot, serta memerlukan 

kematangan dalam suatu gerakan. Jadi perkembangan setiap anak usia dini 

tidak bisa dipaksakan, harus mengikuti tahap perkembangan anak usia dini. 

Setiap tahap perkembangan anak tidak sama dengan anak yang lain, 

sehingga perkembangan motorik anak usia dini juga berbeda-beda, ada anak 

yang cepat dalam perkembangan motoriknya serta ada juga anak yang 

lambat dalam perkembangan motoriknya. Perkembangan motorik anak akan 

terlihat secara jelas melalui gerakan yang dilakukan. Anak diharapkan dapat 

melakukan gerakan secara optimal, karena  gerak yang dilakukan oleh anak 

dapat menimbulkan pembelajaran yang berhubungan dengan pengalaman.  

 

Perkembangan motorik berlangsung dari bayi hingga dewasa. 

Perkembangan motorik pada bayi ditandai dengan perubahan aktivitas yang 

tidak terkendali menjadi aktivitas yang terkendali. Perkembangan motorik 

pada bayi berjalan dengan cepat, anak belajar untuk mengendalikan kepala, 

berdiri, dan berjalan pada masa bayi di tahun pertama. Seiring berjalan 

motorik anak bertambah kemampuannya, semakin bertambah usia maka 

semakin berkembang kemampuan motorik anak.  
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Gerak motorik secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi 

tingkah laku anak sehari-hari. Misal secara langsung perkembangan motorik 

anak menentukan keterampilan geraknya sendiri dan secara tidak langsung 

perkembangan motorik dapat mempengaruhi cara anak untuk memandang 

dirinya sendiri dan orang lain. Seperti yang di katakan oleh Schmidt (dalam 

Decaprio:2013:17), “Perkembangan motorik adalah serangkaian proses 

pembelajaran yang berhubungan dengan praktik atau pengalaman yang 

mengarah kepada perubahan yang relatif permanen dalam kemampuan dan 

menanggapi sesuatu”. Hal yang sama dikatakan oleh  Sujiono (2010:1.9), 

mengemukakan bahwa “Perkembangan motorik anak yang dilakukan secara 

optimal akan mempengaruhi pertumbuhan fisik motorik secara langsung 

dan tidak langsung akan mempengaruhi perilakunya sehari-hari”. 

Sedangkan menurut Corbin (dalam Sumantri:2005:48), mengemukakan 

bahwa “Perkembangan motorik adalah perubahan kemampuan gerak dari 

bayi hingga dewasa yang melibatkan aspek perilaku dan kemampuan 

gerak”.  

 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan 

motorik adalah gerakan yang dilakukan oleh anak sebagai proses belajar 

dimana anak langsung praktek dan melakukan aktivitas secara langsung, 

dari kegiatan yang dilakukan secara langsung anak mendapatkan 

pengalaman yang baru. Oleh sebab itu, aktivitas motorik yang dilakukan 

dapat berpengaruh terhadap perilaku anak sehari-hari.  
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Perkembangan motorik erat hubungannya dengan gerak seluruh tubuh, 

gerak motorik yang dilakukan oleh anak usia dini berbeda dengan gerak 

motorik yang dilakukan oleh orang dewasa. Orang dewasa melakukan gerak 

untuk aktivitas yang tujuannya menghasilkan sesuatu, seperti berkerja, 

berolahraga, dan lain sebagainya. Sedangkan Anak melakukan aktivitas 

motorik semata-mata hanya bermain, tetapi dengan melakukan kegiatan 

bermain dapat bemanfaat untuk perkembangan motoriknya, dan anak akan 

mendapatkan pengalaman secara langsung. 

 

1. Faktor  Perkembangan Motorik 

 

Perkembangan motorik anak usia dini harus diperhatikan, dari setiap 

kegiatan yang dilakukan oleh anak. Perkembangan motorik setiap anak 

berbeda-beda, sesuai dengan stimulus dan faktor yang mempengaruhi 

perkembangan motorik anak. Jika stimulus yang diberikan kepada anak 

tepat dan sesuai dengan usianya, maka perkembangan motoriknya 

berkembang secara optimal, serta pemberian makanan yang bergizi 

sangat berpengaruh terhadap perkembangan motorik anak. Dibawah ini 

ada beberapa faktor  yang mempengaruhi perkembangan motorik anak 

usia dini. Menurut Wiyani (2014:38), menyebutkan faktor yang 

mempengaruhi perkembangan motorik anak usia dini yaitu sebagai 

berikut : 

a. Faktor makanan 

Pemberian makanan yang bergizi oleh orang tua kepada anak usia 

dini sangat penting untuk memberikan energi pada anak yang 

sangat aktif di usia dini. 
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b. Faktor pemberian stimulus 

Pemberian stimulus seperti dengan mengajak anak untuk 

melibatkan gerak fisik anak usia dini sangat berpengaruh terhadap 

perkembangan motorik mereka. 

c. Faktot jenis kelamin 

Faktor jenis kelamin juga tidak dapat diabaikan pengaruhnya dalam 

perkembangan fisik-motorik anak usia dini, jika diperhatikan 

dengan seksama, anak perempuan lebih suka melakukan aktivitas 

yang melibatkan keterampilan motorik halusnya, sedangkan anak 

laki-laki cenderung lebih suka melakukan aktivitas yang 

melibatkan keterampilan motorik kasarnya.  

d. Faktor budaya 

Budaya masyarakat indonesia yang sangat kental juga ikut 

berpengaruh dalam perkembang motorik  anak.  

  

 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor tersebut 

yang mempengaruhi perkembangan motorik anak. Perlu diingat 

kekurangan gizi pada anak usia dini sangat mempengaruhi 

perkembangan dan pertumbuhan anak disaat masuk sekolah. 

Memberikan stimulus yang tepat kepada anak membuat perkembangan 

motorik anak akan berkembangan optimal, menstimulus motorik 

dilakukan dengan memberi peralatan atau lingkungan yang 

memungkinkan anak untuk melatih keterampilan motoriknya.  

 

Tempat dan alat kegiatan harus diperhatikan agar anak dapat berlari atau 

melakukan kegiatan dengan sesuka hatinya. Kegiatan yang dilakukan 

untuk mengembangan kemampuan motorik anak tidak dibedakan dan 

tidak menbandingkan kemampuan anak satu dengan anak yang lain, 

karena penguasaan motorik setiap anak tidak sama. Misal anak laki-laki 

lebih suka melakukan kegiatan yang memerlukan otot besar atau kegiatan 

yang menggunakan motorik kasar, sebaliknya anak perempuan lebih suka 

kegiatan yang memerlukan tenaga halus, atau motorik halus. Oleh sebab 
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itu perkembangan motorik anak usia dini harus dilakukan dengan 

memberikan fasilitas yang lengkap yang dapat menstimulus 

perkembangan motoriknya serta tidak membeda-bedakan kegiatan setiap 

anak, dan pemberian makanan yang bergizi kepada anak juga dapat 

berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan motorik anak usia 

dini. 

 

2.  Tujuan Perkembangan Motorik Anak Usia Dini 

 

Tujuan perkembangan motorik harus dilakukan oleh guru anak usia dini. 

Sebelum melakukan kegiatan motorik, sebaiknya harus memperhatikan 

tujuan perkembangan motorik itu sendiri, dengan  mengetahui tujuan 

perkembangan motorik anak, maka dapat meningkatkan keterampilan 

motorik anak serta melatih kemampuan motorik kasar dan kemampuan 

motorik halus. Seperti yang dikemukakan oleh Sujiono (2010:2.10), 

bahwa “Tujuan pendidikan di taman kanak-kanak adalah membantu 

mengembangkan berbagai potensi anak baik psikis dan fisik yang 

meliputi moral dan nilai-nilai agama, sosial emosional, kognitif, bahasa, 

dan fisik motorik”.   

 

Selain perkembangan motorik memiliki tujuan, perkembangan motorik 

juga memiliki kompetensi dasar yang digunakan oleh anak usia dini agar 

anak lebih mudah untuk melanjutkan sekolah ke taman kanak-kanak. 

Seperti yang dikatakan oleh Sujiono (2010 : 2.10 - 2.11), adanya 
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kompetensi dasar perkembangan motorik anak usia dini yang diharapkan 

mampu membuat anak memasuki sekolah taman kanak-kanak yaitu : 

1. Melakukan aktivitas fisik secara terkoordinasi dalam rangka 

kelenturan dalam persiapan untuk menulis, keseimbangan, 

kelincahan, dan melatih keberanian. 

2. Mengekpresikan diri dan berkreasi dengan berbagai gagasan dan 

imajinasi serta menggunakan berbagai media menjadi suatu karya 

seni. 

 

Tujuan tidak hanya untuk perkembangan motorik, namun tujuan tersebut 

mengfokuskan kemampuan perkembangan motorik halus anak usia dini. 

Pada dasarnya setiap aktivitas motorik yang dilakukan oleh anak usia 

dini sebagai usaha yang harus mempunyai tujuan. Seperti yang dikatakan 

oleh Nuryani (2005:11), menyebutkan tujuan yang harus dicapai untuk  

kemampuan motorik halus anak yaitu: 

1. Mengembangkan motorik halus yang berhubungan dengan 

kerterampilan gerak kedua tangan. 

2. Memperkenalkan gerakan jari seperti menulis, menggambar, dan 

memanipulasi benda-benda dengan jari jemari sehingga anak 

menjadi terampil dan matang.  

3. Mampu mengkoordinasikan kecepatan, kecakapan tanpa dengan 

gerakan mata 

4. Penguasaan emosi.   

 

Hal yang sama dikatakan oleh Sumantri (2005:146), menyebutkan 

adanya tujuan perkembangan motorik halus anak usia 4-6 tahun yaitu: 

1. Anak mampu mengembangkan kemampuan motorik halus yang 

berhubungan dengan keterampilan gerak kedua tangan. 

2. Mampu menggerakan anggota tubuh yang berhubungan dengan 

gerak jari-jemari. 

3. Mampu mengkoordinasikan indera mata dan aktivitas tangan.  

4. Mampu mengendalikan emosi dan beraktivitas  motorik halus. 
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Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan 

motorik tidak lepas dari gerakan fisiknya, perkembangan motorik yang 

dilakukan oleh anak yaitu gerakan yang memerlukan aktivitas tubuh 

melalui gerakan yang terkoordinasi antara pusat syaraf dan otot, serta 

memerlukan kematangan dalam suatu gerakan. Perkembangan motorik 

ini terdapat dua gerak yaitu gerak motorik kasar dan gerak motorik halus. 

 

Gerak motorik kasar dapat dilakukan oleh anak dengan mengeluarkan 

tenaga yang kuat seperti: memajat, berlari, melompot, dan 

bergelantungan. Sedangkan gerak motorik halus dapat dilakukan dengan 

gerakan halus atau kecil, tidak memerlukan tenaga yang kuat serta 

aktivitas yang menggunakan keterampilan jari – jari tangan, gerakan 

yang memakai kedua tangan serta gerakan koordinasi mata dan tangan 

misal saat kegiatan bermain membangun atau menyusun, saat itulah anak 

akan menggerakan jari-jari dan kedua tangannya untuk menyusun 

mainan menjadi suatu bangunan.  

 

B. Motorik Halus 

 

Perkembangan motorik halus anak usia dini ditekankan pada koordinasi 

gerak motorik halus. Hal ini berkaitan dengan aktivitas meletakan atau 

memegang suatu objek dengan menggunakan jari tangan. Masa usia dini 

anak telah mampu mengkoordinasikan gerakan visual motorik, seperti 

mengkoordinasikan gerakan mata dengan tangan, lengan, dan tubuh secara 

bersamaan, aktivitas tersebut dapat dilihat saat anak menyusun atau 
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membuat bangunan dari mainan. Hal tersebut sesuai apa yang dikatakan 

oleh Decaprio (2013:20), bahwa “Motorik halus di sekolah ialah 

pembelajaran yang berhubungan dengan keterampilan fisik yang melibatkan 

otot kecil serta koordinasi antara mata dan tangan”. Hal yang sama 

dikatakan oleh Sumantri (2005:143), “Motorik halus anak adalah 

pengorganisasian penggunaan sekelompok otot-otot kecil seperti jari-jemari, 

dan tangan yang sering membutuhkan kecermatan serta menggunakan  

koordinasi mata dengan tangan”. Sedangkan menurut Sujiono (2010:1.17), 

mengatakan bahwa “Motorik halus adalah gerakan yang hanya melibatkan 

bagian-bagian tubuh tertentu saja dan dilakukan oleh otot-otot kecil seperti 

keterampilan menggunakan jari – jemari tangan dan gerakan pergelangan 

tangan”. 

 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa motorik halus anak 

merupakan aktivitas yang dilakukan dengan menggunakan jari-jari tangan, 

serta gerakan antara mata dengan tangan harus terkoordinasi. Aktivitas 

motorik halus ini lebih sering digunakan untuk kegiatan yang santai, 

kegiatan yang memerlukan tenaga kecil seperti membuat mainan dari 

bongkar pasang, membuat menara dari kardus, menyusun mainan dari balok 

– balok dan lain sebagainya. Aktivitas motorik halus sering dilakukan oleh 

anak usia dini saat meraka sedang bermain bersama, dan kegiatan yang 

sering dilakukan oleh anak sehari-harinya. Aktivitas motorik halus yang 

dilakukan oleh anak sehari - harinya tidak pernah lepas dari gerak 

keterampilan tangan, karena gerakan motorik halus ini merupakan salah satu 

aspek perkembangan anak usia dini.  
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Setiap saat anak melakukan kegiatan anak akan menggunakan gerak 

motorik halus, seperti anak melakukan kegiatan menyusun mainan, dan 

membuat menara dari balok-balok, dengan adanya kegiatan tersebut anak 

akan menggerakan jari-jari dan kedua tangannya untuk menyusun mainan. 

Oleh sebab itu aktivitas motorik halus anak tidak pernah lepas dari gerakan 

jari – jari tangan yang menggunakan otot kecil serta digunakan dalam 

kegiatan sehari-hari. Seperti yang dikatakan oleh Samsudin (2008: 15), 

“Motorik halus adalah kemampuan anak dalam beraktivitas dengan 

menggunakan otot-otot kecil, seperti menyusun mainan dan membuat 

menara”. Hal yang sama dikatakan oleh Suntrock (2007:216), menyatakan 

bahwa “Motorik halus merupakan keterampilan yang melibatkan gerakan 

yang lebih diatur dengan halus seperti keterampilan tangan”. Sedangkan 

menurut Jamaris (2005:7), mengatakan bahwa “Perkembangan motorik 

halus anak usia taman kanak-kanak ditekankan pada koordinasi gerakan 

motorik halus, dalam hal ini berkaitan dengan memegang atau meletakan 

suatu objek dengan menggunakan jari - jari tangan”. 

 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa motorik halus 

merupakan aktivitas yang dilakukan oleh anak setiap hari, dan gerakan yang 

menggunakan keterampilan tangan dengan menggunakan tenaga yang halus 

serta aktivitas yang dilakukan anak setiap harinya yaitu menggunakan otot 

halus.  
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Usia 4 tahun koordinasi motorik halus anak lebih tepat, namun biasanya 

anak berumur 4 tahun memiliki masalah dimotorik halusnya misal yaitu saat 

anak membuat menara dengan balok-balok, namun anak kesulitan dalam 

meletakkan setiap balok dengan sempurna. Sedangkan anak berumur 5 

tahun, koordinasi motorik halus anak lebih meningkat, tangan, jari, dan 

lengan semuanya bergerak sama dengan koordinasi gerakan matanya. 

Seperti saat anak membuat bangunan rumah dari suatu benda, anak dengan 

cepat menggunakan tangan, lengan dan jarinya untuk menyusun dan 

menggunakan mata bergerak terkoordinasi secara bersamaan. 

 

Kecerdasan motorik halus setiap anak berbeda, baik dari segi kekuatan 

maupun ketepatannya. Kondisi ini dipengaruhi oleh pembawaan dan 

stimulus yang di perolehnya. Oleh sebab itu dalam menstimulus 

perkembangan motorik halus harus sesuai dengan tahap perkembangan 

anak. Hal tersebut sesuai yang diungkapkan oleh Decaprio (2013:21), 

mengatakan bahwa “Setiap anak dapat mencapai tahap perkembangan 

motorik halus yang optimal, asalkan mendapatkan stimulus yang tepat dari 

lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga”. Sedangkan menurut Janet W 

Lernel (dalam Triharso:2013:23), menyatakan bahwa “Motorik halus adalah 

keterampilan menggunakan media dengan koordinasi antara mata dan 

tangan”. Hal yang sama dikatakan oleh Magil (dalam Sumantri:2005:143), 

“Keterampilan ini melibatkan koordinasi syaraf otot yang memerlukan 

ketepatan tinggi untuk berhasilnya keterampilan”. 
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Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa motorik halus 

merupakan keterampilan tangan dengan menggunakan tenaga yang kecil 

atau otot-otot kecil yang melibatkan aktivitas menggunakan jari tangan serta 

aktivitas yang menggunakan koordinasi mata tangan untuk memainkan 

suatu media. Gerak yang terlihat pada anak usia dini biasanya dilihat dari 

kegiatan membuat mainan dari balok-balok, bermain bongkar pasang, 

membuat menara, menyusun balok-balok dan lain sebagainya. Kegiatan 

tersebut membuat anak merasa senang dan membuat anak mendapatkan 

pengalaman baru serta aktivitas bermain dapat menstimulus perkembangan 

motorik halus anak usia dini.  

 

1. Fungsi  Motorik Halus 

 

Motorik halus yang dilakukan oleh anak usia dini tidak sekedar aktivitas 

dalam sehari-hari, namun aktivitas tersebut membuat anak mampu 

mengfungsikan anggota tubuh yang berhubungan dengan motorik halus 

kedalam suatu kegiatan, sehingga perkembangan motorik halusnya 

tercapai dengan optimal. Oleh sebab itu anak tidak hanya diberikan 

kegitan yang semata-mata untuk aktivitas saja, tetapi kegitan yang 

diberikan harus mencangkup fungsi gerak untuk perkembangan motorik 

halus anak usia dini. Dibawah ini disebutkan fungsi untuk meningkatkan 

kemampuan motorik halus anak usia dini yang diungkapkan oleh 

Sumantri (2005:146), mengatakan bahwa fungsi untuk meningkatkan 

motorik halus anak usia 4-6 tahun diantaranya sebagai berikut :  
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a. Mampu mengembangkan kemampuan motorik halus yang 

berhubungan dengan keterampilan gerak dua tangan. 

b. Mampu menggerakan anggota tubuh yang berhubungan dengan 

jari-jemari seperti menulis, menggambar, dan memanipulasi benda- 

benda. 

c. Mampu mengkoordinasikan indra mata dan aktivitas tangan. 

d. Mampu mengendalikan emosi dalam beraktivitas motorik halus. 

 

Sedangkan menurut  Nuryani (2005: 12), fungsi pengembangan motorik 

halus di taman kanak-kanak yaitu :  

a. Sebagai alat untuk melatih ketelitian dan kerapian. 

b. Sebagai alat antuk mengembangkan fantasi dan kreativitas. 

c. Sebagai alat untuk memupuk pengamatan, pendengaran dan daya 

fikir. 

d. Sebagai alat untuk melatih motorik halus anak. 

e. sebagai alat untuk mengembangkan imajinasi anak. 

f. Sebagai alat untuk mengenalkan cara mengekspresikan diri melalui 

ciptaanya dengan menggunakan teknik yang telah dikuasai. 

g. Sebagai alat untuk melatih kerja sama dan tenggang rasa dengan 

teman. 

 

Berdasarkan penjelasa di atas dapat disimpulkan bahwa aktivitas motorik 

halus anak tidak lepas dari gerak tubuhnya yang behubungan  dengan 

gerakan tangan serta gerakan jari-jari tangan, dan gerakan yang 

menggunakan koordinasi antara mata dan tangan. Aktivitas motorik halus 

anak harus dilatih dengan penekanan emosinya, emosi anak harus 

terkendali saat melakukan aktivitas motorik halus.  
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C. Hakikat  Bermain  

 

Bermain itu alami dan spontan, anak tidak pernah diajarkan untuk bermain. 

Hakikatnya semua anak senang bermain,  setiap anak tentu sangat 

menikmati permainannya tanpa terkecuali. Bermain tidak hanyak membuat 

anak merasa senang tetapi dapat membuat anak mendapatkan pengalaman 

serta dapat menstimulus perilaku anak. Seperti yang diungkapkan oleh 

Mutiah (2011: 91), menyatakan bahwa “Bermain adalah kegiatan yang 

sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, bermain harus 

dilakukan atas inisiatif  anak dan atas keputusan anak itu sendiri”. Hal yang 

sama dikatakan oleh Latif (2011:201), “Bermain merupakan kegiatan yang 

sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak”. Sedangkan 

menurut Montolalu (2008:1.10), “Bermain merupakan kegiatan yang 

dilakukan oleh anak secara spontan, disenangi dan sering, tanpa tujuan 

tertentu”.  

 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa bermain 

merupakan aktivitas yang menyenangkan bagi anak, melalui bermain anak 

akan merasa senang serta mendapatkan pengalaman baru, dengan bermain 

anak tidak perlu diberi inisiatif dari orang dewasa, karena inisiatif itu akan 

muncul dengan sendirinya ketika anak sedang melakukan suatu permainan. 

Bermain harus dilakukan dengan rasa senang, sehingga semua kegiatan 

bermain yang menyenangkan dapat menghasilkan proses belajar. 
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Bermain membuat anak belajar untuk berinteraksi dengan lingkungan dan 

orang disekitarnya. Adanya interaksi dengan lingkungan dan orang sekitar 

maka anak mendapatkan ilmu baru dan menemukan pengalamannya sendiri 

serta interaksi tersebut sangat bermanfaat untuk perkembangan anak usia 

dini. Oleh karena itu memberikan kesempatan kepada anak untuk 

melakukan pembelajaran yang dilaksanakan melalui aktivitas bermain, 

karena dengan melakukan aktivitas bermain tidak hanya membuat senang 

tetapi anak mendapatkan pelajaran baru serta pengalaman yang nyata.  

 

Kegiatan bermain sangat penting bagi aspek perkembangan  anak usia dini, 

yaitu aspek sosial emosional, kognitif, moral agama, bahasa, dan fisik 

motorik. Tetapi dalam penelitian ini hanya mengfokuskan pada aspek 

motorik halus, melalui aktivitas bermain, khususnya aktivitas bermain 

pembangunan. Kemampuan motorik halus yang dimiliki anak akan 

berkembang apabila mendapatkan stimulus yang tepat. Menstimulus 

kemampuan motorik halus anak dapat dilakukan dengan memberikan 

pembelajaran yang menyenangkan, misal dengan memberikan pembelajaran 

melalui bermain, seperti belajar sambil melakukan aktivitas bermain 

pembangunan atau menyusun, contoh menyusun balok tiga dimensi 

berwarna warni, menyusun aqua gelas menjadi menara dan lain-lain, dengan 

adanya aktivitas bermain tersebut anak sudah belajar mengenal warna, 

mengenal berbagai bentuk, mengenal konsep matematika dan lain 

sebagainya. Adanya aktivitas bermain tersebut membuat anak merasa 

senang, anak tidak merasa bosan dengan aktivitas yang mereka lakukan, 

karena pada dasarnya bermain adalah dunia anak.  



25 
 

 

 

Bermain dapat membuat anak memahami antara dirinya dan lingkungan 

sekitar, serta anak belajar besosialisasi dengan lingkungan sekitar. Melalui 

aktivitas bermain anak mendapatkan pengalaman yang sangat bermanfaat 

untuk kehidupan disaat mereka dewasa  serta membuat anak tidak merasa 

bosan untuk berkarya dan menciptakan suatu hal yang baru. Hal tersebut 

sesuai apa yang dikatakan oleh Triharso (2013:1), “Bermain adalah suatu 

kegiatan yang dilakukan dengan alat atau tanpa alat, yang menghasilkan 

pengertian dan memberikan informasi, kesenangan maupun 

mengembangkan imajinai anak”. Sedangkan menurut Piaget (dalam 

Nurani:2010:34), menyatakan bahwa “Bermain adalah suatu kegiatan  yang 

dilakukan berulang-ulang dan menimbulkan kesenangan atau kepuasan diri 

seseorang”. Hal yang sama dikemukakan oleh Karl Buhler dan Schenk 

Danziger (dalam Nurani:2007:178), “Bermain adalah kegiatan yang 

menimbulkan kenikmatan, dan kenikmatan itulah yang akan menjadi 

stimulus bagi perilaku lainnya”. 

 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa bermain 

merupakan kegiatan spontan yang dilakukan oleh anak, dengan adanya 

kegiatan bermain yang spontan tersebut dapat menghasilkan informasi yang 

baru bagi anak dan membuat imajinasi anak akan berkembang. Dilihat dari 

kemampuan motorik halus, anak usia dini dapat melakukan kegiatan 

koordinasi gerakan motorik yang kompleks. Koordinasi gerakan motorik 

halus terlihat dari kemampuan anak dalam menggerakkan jari-jari 

tangannya untuk melakukan berbagai aktivitas. Koordinasi gerak motorik 
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halus anak terlihat saat anak melakukan aktivitas menyusun mainan menjadi 

suatu bangunan, membuat bentuk mainan bongkar pasang, membuat 

berbagai bentuk dari berbagai media, dan lain sebagainya.  

 

1. Manfaat dan Makna Bermain  Anak Usia Dini 

 

Bermain bukan hanya sekedar hal yang membuat anak senang, tetapi 

bermain sangat penting dan bermanfaat untuk perkembangan anak, 

melalu bermain anak mendapatkan pengalaman baru, dengan adanya 

pengalaman tersebut membuat anak mudah dalam menghadapi masalah. 

Melalui bermain anak dapat belajar menyesuaikan diri dengan 

lingkungan dan orang sekitarnya. Oleh sebab itu bermain sangat penting 

dan bermanfaat untuk anak serta mempunyai makna tersendiri dalam 

perkembangan anak. Seperti yang dikatakan oleh Montolalu (2008:1.3), 

menyebutkan adanya sebab-sebab yang menjadikan bermain menjadi 

bermakna dalam perkembangan motorik anak usia dini, yaitu: 

a. Bermain itu belajar  

 Kemampuan intelektual anak sebagaian besar dikembangkan dalam 

aktivitas bermain.  

b. Bermain itu bergerak 

 Kegiatan di TK merangsang anak menggunakan motorik kasar 

maupun motorik halus dapat dilakukan melalui berbagai aktivitas 

bermain, baik dengan alat maupun tanpa alat.  

c. Bermain membentuk perilaku 

 Saat bermain tampak jelas perkembangan perilaku anak. Program 

belajar di taman kanak-kanak, dipadukan dalam satu program 

kegiatan belajar yang utuh.  

 

Sedangkan menurut Dworetzky (dalam Moeslichatoen:2004:31), 

mengemukakan sebab bermain menjadi bermakna dalam perkembangan 

anak usia dini yaitu: 
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1. Motivasi intrinsik, tingkah laku bermain dimotivasi dari dalam diri 

anak, karena itu dilakukan demi kegiatan itu sendiri. 

2. Pengaruh positif, tingkah laku itu menyenangkan atau 

menggembirakan untuk dilakukan. 

3. Cara atau tujuan, cara bermain lebih diutamakan daripada 

tujuannya. 

4. Kelenturan, bermain itu perilaku yang lentur, kelenturan ditunjukan 

baik dalam bentuk maupun dalam hubungan serta berlaku dalam 

setiap situasi.  

 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkaan bahwa sebab bermain 

akan menjadi bermakna dalam perkembangan anak usia dini apa bila 

anak sering diberikan kegiatan pembelajar melalui bermain, karena 

bermain membuat anak mendapatkan kesempatan untuk bereksplorasi 

dengan alam sekitar. Melalui bermain anak mendapatkan kesempatan 

untuk berimajinasi dengan hal yang mereka pelajari di rumah dan di 

sekolah.  

 

Bermain dapat mengembangkan kecerdasan anak akan kemampuan 

tubuhnya ketika melakukan kegiatan sehari-hari. Contohnya, kemampuan 

motorik halus melalui aktivitas bermain yaitu penggunaan alat-alat, 

seperti mainan bongkar pasang, dan balok-balok. penggunaan alat main 

tersebut dapat meningkatkan kemampuan motorik halus dengan 

menggunakan otot-otot halus di tangan. 

 

Bermain tidak hanya membauat anak senang tetapi bermain juga 

bermanfaat untuk lima aspek perkembangan anak. Melalui bermain anak 

melakukan aktivitas yang nyata serta memberi kesempatan anak untuk 

mengembangkan potensi yang dimilikinya sehingga imajinasi anak  
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muncul dengan sendirinya. Bermain sangat bermanfaat untuk 

perkembangan motorik anak, terutama motorik halus, hal tersebut sesuai 

apa yang dikatakan oleh Triharso (2013:10), menyebutkan manfaat 

bermain untuk anak usia dini yaitu : 

1. Bermain mempengaruhi perkembangan fisik anak. 

 Bila anak mendapatkan kesempatan untuk melakukan kegiatan 

yang banyak melibatkan gerakan tubuh, maka tubuh anak menjadi 

sehat. 

2. Bermain dapat digunakan sebagai terapi. 

 Bermain dapat digunakan sebagai media terapi karena selama 

bermain perilaku anak terlihat lebih bebas. 

3. Bermain meningkatkan pengetahuan anak. 

 Dengan bermain, aspek motorik kasar dan motorik halus anak turut 

berkembang, misal dengan aktivitas menggambar dan menulis, 

dengan kegiatan tersebut membuat motorik halus anak berkembang 

dengan optimal. 

4. Bermain melatih penglihatan dan pendengaran. 

 Melalui bermain dapat melatih kepekaan penglihatan dan 

pendengaran anak, penglihatan dan pendengaran anak sangat 

penting untuk dikembangkan. 

5. Bermain mempengaruhi perkembangan kreativitas anak. 

 Melalui bermain anak merasa senang dan membuat kreativitas anak 

meningkat, misal dengan permainan menghias kue, anak diberi 

kebebasan untuk menghias kue tersebut. Maka kreativitas anak 

akan terlihat dengan sendirinya. 

6. Bermain mengembangkan tingkah laku sosial anak. 

 

 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa aktivitas 

bermain dapat digunakan sebagai alat terapi karena perilaku anak terlihat 

jelas saat anak melakukan aktivitas bermain. Melalui bermain dapat 

melatih pendengaran dan penglihatan anak, dimana anak dapat belajar 

mencermati permainan yang ia mainkan serta anak dapat melatih 

pendengarannya dengan menyimak teman berbicara. Bermain dapat 

mengembangkan kreativitas, anak akan menggunakan imajinasinya untuk 

membauat permainan yang menari dan berkreativitas membuat 
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bangunan-bangunan yang menarik. Melalui bermain juga dapat 

mengembangkan kemampuan anak dalam menggerakan tubuhnya 

terutama menggerakan jari-jari dan kedua tangannya, misal saat anak 

melakukan aktivitas bermain menyusun atau membangun, disaat itulah 

anak akan menggerakan jari dangan tangnannya untuk menyusun benda 

dengan rapih. Oleh sebab itu pembelajaran yang diterapkan kepada anak 

usia dini   harus melalui aktivitas bermain.  

 

Selain bermain bermanfaat untuk perkembangan motorik dan kreativitas 

anak, serta melatih pendengaran dan penglihatan anak, bermain juga 

bermanfaat untuk menanggulangi konflik dan melatih empati dalam diri 

anak, hal tersebut sesuai apa yang dikatakan oleh Montolalu (2008:1.18), 

menyebutkan manfaat bermain untuk anak usia dini diantaranya yaitu: 

1. Bermain memicu kreativitas. 

2. Bermain bermanfaat mencerdaskan otak. 

3. Bermain bermanfaat menanggulangi konflik. 

4. Bermain bermanfaat untuk melatih empati. 

5. Bermain bermanfaat mengasah panca indra. 

6. Bermain sebagai media terapi. 

7. Bermain bermanfaat untuk penemuan. 

 

Hal yang sama dikatakan oleh Latif (2011:225), menyebutkan beberapa 

manfaat bermain bagi aspek perkembangan anak yaitu : 

1. Aspek fisik 

Anak berkesempatan melakukan aktivitas yang melibatkan gerakan 

tubuh yang membuat tubuh anak sehat dan otot-otot tubuh menjadi 

kuat sehingga akan merangsang kecerdasan body kinestetiknya 

baik dalam bentuk motorik kasar maupun motorik halus. 

2. Aspek sosial emosional  

Anak akan merasa senang karena ada teman bermainnya. 

3. Aspek kognitif 

Anak belajar mengenal akan pengalaman mengenai objek-objek 

tertentu, seperti benda dengan permukan kasar halus. 

4. Aspek seni 
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Kemampuan dan kepekaan anak untuk mengikuti irama, nada 

berbagai bunyi, gerak serta menghargai hasil karya yang kreatif. 

5. Mengasa ketajaman pengindraan 

Pengindraan anak perlu diasah agar anak menjadi lebih peka 

terhadap hal-hal yang terjadi dilingkungannya. 

6. Media terapi 

Bermain dapat digunakan sebagai media terapi karena selama 

bermain perilaku anak lebih bebas. 

7. Media intervensi  

Bermain dapat digunakan untuk melatih kosentrasi atau pemusatan 

perhatian pada tugas tertentu. 

 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa bermain yang 

dilakukan bersama teman atau berkelompok membuat anak belajar 

bersosialisasi. Hal tersebut membantu pembentukan konsep diri yang 

positif dan anak mempunyai rasa percaya diri. Anak belajar bagaimana 

bersikap dan bertingkah laku dengan sesama teman untuk saling bekerja 

sama, anak belajar bersikap jujur, saling berbagi dan lain sebagainya. 

Bermain juga digunakan sebagai media terapi, karena melalui bermain 

anak merasa rileks dan perilaku anak lebih bebas serta anak  dapat 

berkosentrasi dengan benda yang dimainkannya. 

 

2. Fungsi Bermain  

 

Bermain merupakan kegiatan yang dapat disamakan dengan kegiatan 

bekerja yang dilakukan oleh orang dewasa. Bermain juga merupakan hal 

yang esensial untuk kesehatan anak, dapat meningkatkan aktivitas 

bersosialisasi dengan teman, anak akan berinteraksi dengan teman yang 

lain selama interaksi saat melakukan hal yang mereka mainkan. Fungsi 

bermain untuk anak usia dini sangat beragam dan memiliki arti sendiri. 
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Setiap kegiatan bermain yang anak lakukan akan memunculkan fungsi 

tersendiri. Seperti yang dikatakan oleh Hartley, Frank dan Goldenson 

(dalam Moeslichatoen:2004:33) menyebutkan fungsi bermain yaitu 

sebagai berikut :  

1. Untuk  menirukan apa yang dilakukan oleh orang dewasa. 

2. Untuk melakukan berbagai peran dalam kehidupan nyanta, seperti 

anak menirukan guru mengajar, pak dokter mengobatin pasiennya 

dan menjadi pedagang kue. 

3. Untuk mencerminkan hubungan dalam keluarga serta pengalaman 

dalam kehidupan nyata. 

4. Untuk menyalurkan perasaan yang kuat yang terdapat dalam diri 

anak. 

5. Untuk melepaskan dorongan-dorongan yang sulit di terima. 

6. Untuk memecahkan masalah dan mencoba berbagai permasalahan 

dalam bermain.  

 

Sedangkan menurut Nurani (2010:36), mengemukakan fungsi bermain 

untuk perkembangan anak usia dini yaitu : 

1. Dapat memperkuat dan mengembangkan otot  dan koordinasi 

melalui gerak, melatih motorik halus, motorik kasar dan 

keseimbangan karena ketika bermain fisik anak juga belajar 

memahami berbagai kerja tubuh. 

2. Dapat mengembangkan keterampilan emosinya, rasa percaya diri 

kepada orang lain, kemandirian dan keberanian untuk berinisiatif 

karena saat bermain anak sering bermain pura-pura menjadi orang 

lain, binatang dan karakter orang lain, anak juga belajar melihat 

dari sisi orang lain. 

3. Dapat mengembangkan kemampuan intelektualnya karena melalui 

bermain anak sering kali melakukan eksplorasi terhadap segala 

sesuatu yang ada dilingkungan sekitarnya sebagai wujud dari rasa 

keingin tahuannya.  

4. Dapat mengembangkan kemandiriannya dan menjadi dirinya 

sendiri karena melalui bermain anak selalu bertanya, belajar 

mengambil keputusan, dan berlatih peran sosial sehingga anak 

menyadari kemampuan serta kelebihannya. 

 

Bermain mempunyai beberapa fungsi, selain berfungsi untuk 

mengembangkan cara berfikir anak, dan melatih kemandirian anak, 

bermain juga berfungsi untuk sensorik –motorik anak. Seperti yang 
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dikatan oleh Mutiah, (2011:113), menyatakan bahwa “Fungsi bermain 

terhadap sensorik motorik anak penting untuk mengembangkan otot-

ototnya dan energi yang ada”. 

 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa bermain dapat 

mendorong anak melakukan berbagai aktivitas, misal saat membuat 

mainan dari bongkar pasang, maka bongkar pasang tersebut akan disusun 

menjadi berbagai bentuk mainan yang dijadikan alat untuk bermain. 

Anak juga  sering kali menirukan tingkah laku yang dilakukan oleh orang 

dewasa, misal saat anak tersebut melihat ibunya sedang memandikan 

adik atau sedang memberi makan adiknya, disaat itulah anak menirukan 

tingkah laku ibunya, saat anak bermain dengan teman, ia akan 

memerankan tingkahlaku orang dewasa yang berada disekitarnya. 

Melalui bermain anak dapat memecahkan masalah yang dihadapi dengan 

sendirinya, seperti saat anak membuat bangunan rumah dari balok -balok, 

mereka mendapatkan kesulitan bagaimana cara anak mendirikan banguna 

dengan menggunakan balok tersebut sehingga menjadi bangunan yang 

diinginkannya.  

 

Hal tersebut  membuat anak berfikir bagaimana cara mereka 

memecahkan masalah yang dihadapinya. Selain itu bermain juga 

berfungsi untuk mengembangkan rasa percaya diri, kemandirian, dan 

keberanian untuk berinisiatif serta berimajinasi. Melalui kegiatan 

bermain anak menggerakan tangan dan jarinya untuk melakukan aktivitas 



33 
 

 

bermain, seperti membuat mainan dari bongkar pasang dan menyusun 

balok - balok menjadi suatu bangunan. 

 

D. Bermain Pembangunan 

 

Bermain pembangunan sering kali dipahami sebagai bermain menyusun 

suatu benda menjadi bangunan. Bermain pembangunan yang dilakukan di 

taman kanak-kanan antara lain menyusun balok- balok, membuat 

terowongan dari berbagai media, membuat gunung dari pasir dan media 

lainnya. Aktivitas bermain pembangunan itu sendiri melatih anak untuk 

berfikir kongkrit dan sering dikenalkan dengan benda – benda nyata. 

Bermain pembangunan akan menambah pengetahuan anak tentang  suatu 

bangunan yang akan dibuat sendiri oleh anak dengan menggunakan benda 

nyata, anak dapat menciptakan suatu karyanya sendiri dengan mengeluarkan 

imajinasinya. 

 

Bermain pembangunan bukan hanya karya yang di perhatikan tetapi yang 

lebih penting adalah membangun gagasan dan cara berfikir anak itu sendiri, 

serta mengembangkan keterampilan tangan yang dimiliki anak untuk 

mendukung anak dalam menyelesaikan tugas  disekolahnya, seperti yang 

dikatakan oleh Piaget  (dalam Mutiah:2011:116) “Bermain pembangunan 

adalah aktivitas yang membantu anak mengembangkan keterampilan yang 

mendukung tugas-tugas di sekolahnya kemudian hari”. Sedangkan menurut 

Latif (2011:219), “Bermain pembangunan adalah bermain untuk 

merepresentasikan ide anak melalui media”. 
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Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa bermain 

pembangunan merupakan  permainan yang menuangkan suatu ide dengan 

menggunakan berbagai media untuk melatih keterampilan motorik halus 

anak dalam suatu kegiatan, dan membantu anak menemukan pengalaman 

yang digunakan untuk menyelesaikan tugas disekolah. 

 

Bermain dengan cara membangun atau menyusun akan membantu anak 

mengembangkan kemampuan motorik halusnya. Setiap anak akan 

menggunakan idenya atau imajinasinya untuk membentuk suatu bangunan. 

Kemampuan setiap anak dalam membuat bangunan sangat berbeda-beda, 

misalnya anak yang membuat bangunan dari tanah liat atau membuat 

gunung dari pasir, ada juga anak yang membuat bangunan dengan 

mengunakan mainan bongkar pasang, kayu dan lain sebagainya.  

 

Alat- alat tersebut digunakan untuk membuat bangunan yang mempunyai 

arti tertentu. Sedangkan tujuan dari bermain tersebut menjadi faktor kedua 

dalam suatu aktivitas bermain pembangunan. Seperti yang dikatakan oleh 

Mutiah (2011:116), bahwa “Bermain pembangunan bertujuan untuk 

membangun berbagai pengetahuan anak melalui kegiatan bermain yang 

menyenangkan dengan menggunakan media”.  

 

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa bermain 

pembangunan melatih anak dari bermain proses ke bermain yang 

menghasilkan suatu karya. Bermain pembangunan dapat melatih anak untuk 

mengenal benda kongkrit. Bermain pembangunan bisa menggunakan media 
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yang berbentuk cair dan terstuktur. Bermain pembangunan melatih anak 

untuk bepikir kongkrit dan anak lebih dikenalkan dengan benda-benda 

nyata, sehingga dalam proses aktivitas bermain anak tidak perlu mengandai-

andai dalam menciptakan suatu karya, tetapi anak dapat menciptakan suatu 

karyanya dengan membangun suatu bangunan menggunakan benda nyata.  

 

1. Macam –Macam Media untuk Bermain Pembangunan  

 

Media untuk bermain pembangunan ini sangat penting dalam aktivitas 

bermain pembangunan, karena anak tidak hanya fokus dengan satu media 

saja tetapi anak bisa memilih media mana yang akan digunakannya. 

Adanya media tersebut membuat anak semakin senang untuk 

memainkannya dan tidak ragu-ragu menggerakan jari-jari tangan untuk 

melakukan aktivitas bermain pembangunan, sehingga membuat motorik 

halus anak berkembang secara optimal. Seperti yang dikatakan oleh 

Mutiah (2011:116-117), menyebutkan media yang di gunakan dalam 

bermain pembangunan yang bersifat cair dan terstruktur diantaranya 

yaitu: 

1. Sifat cair 

a. Air, pasir,dan  lumpur. 

b. Tepung, tanah liat, play dough, dan plastisin. 

c. Krayon, pensil warna, spidol, pensil, dan pulpen. 

d. Arang, dan kapur. 

e. Cat air dengan kuas dan cat minyak. 

2. Sifat terstruktur 

a. Balok unit, hollow balok, balok berongga, dan balok berwarna. 

b. Lego TM, Lincoin LogsTM, Bristle BlocksTM, dan Tinker 

Toys. 

c. Puzzele dua dimensi, puzzel tiga dimensi. 

d. Barang – barang bekas, seperti, kardus, botol platik, stik es, 

dan lain sebagainya. 
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Media ini dapat digunakan saat anak membuat bangunan dan menyusun 

balok-balok, dengan adanya media tersebut anak dapat menuangkan 

idenya untuk menyusun mainan dan membuat bangunan serta tidak ada 

batasan anak untuk melakukan aktivitas bermain pembangunan.  

Hal tersebut sesuai apa yang dikatakan oleh Latif (2011:219), “Media 

yang bersifat cair adalah media yang digunakan oleh anak dan 

bentuknya ditentukan oleh anak. seperti krayon, cat, spidol, play 

dough, pasir, dan air. Media terstruktur mempunyai bentuk yang telah 

ditetapkan sebelumnya dan mengarahkan bagaimana anak meletakan 

bahan-bahan tersebut bersama menjadi sebuah karya. Contoh balok 

unit, balok berongga, lego, bristle block, stik es, puzzele, barang 

bekar”. 

 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa media untuk 

aktivitas bermain pembangunan yang bersifat cair berbentuk media yang 

penggunaanya ditentukan oleh anak sendiri, misal  saat membuat bentuk 

atau membuat gambar, anak dapat memilih media yang digunakan untuk 

menggambar, seperti anak menggunakan spidol untuk menggambar, dan 

menggunakan pasir untuk membuat bentuk gunung atau trowongan. 

media untuk aktivitas bermain pembangunan yang bersifat cair itu belum 

terstrukutur bentukyan sehingga anak menyusunnya dengan 

menggunakan ide untuk membuat suatu gambar atau bentu dari media 

yang bersifat cair dengan mengolah bahan tersebut sehingga menjadi 

sautu bentuk.  

 

Media untuk aktivitas bermain pembangunan yang bersifat terstruktur 

yaitu berbentuk mainan yang sudah mempunyai bentuk yang telah 

ditentukan sebelumnya dan mengarahkan anak bagaimana cara untuk 

menyusun bahan – bahan tersebut menjadi suatu bangunan atau karya. 
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Misal anak membuat bangunan rumah menggunakan balok-balok, 

dengan mainan balok-balok tersebut anak dengan mudah menyusunnya 

karena bentuk mainanya yang sudah ada lubang untuk menyusun, maka 

anak tinggal mencocokkan lubang yang ada di mainan tersebut.  

 

Adanya media untuk bermain pembangunan tersebut membuat anak 

dengan mudah untuk menggerakan jari tangannya untuk melakukan 

aktivitas bermain, misal saat anak menyusun atau membuat suatu 

bangunan, pada saat itulah anak akan menggerakan jari dan tangannya 

untuk menyusun suatu media, sehingga membuat perkembangan motorik 

halus anak akan berkembang secara optimal. Sesuai yang dikatakan oleh 

Piaget (dalam Latif :2011:219), menyatakan bahwa “Seiring dengan 

berbagai macam bahan main untuk bermain pembangunan, koordinasi 

motorik halus berkembang, dan secara kognisi bergerak mendekati 

pikiran oprasional kongkrit, hasil karya mereka menjadi  semakin nyata”.  

 

Disimpulkan bahwa bermain pembangunan ini dapat menstimulus 

perkembangan motorik halus anak, serta membuat anak belajar berfikir 

secara kongkrit dalam menciptakan suatu karya.  Bermain pembangunan 

ini lebih melatih anak untuk berfikir kongkrit dan mengenalkan anak 

benda nyata, sehinggal dengan adanya benda nyata tersebut dapat 

membaut anak untuk menuangkan ide dalam menciptakan suatu karya 

serta perkembangan anak tidak hanya tumbuh secara fisik tetapi tumbuh 

secara psikis. 
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Adanya media untuk bermain pembangunan dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan media yang bersifat terstruktur, karena media tersebut 

cocok untuk diterapkan di TK Istiqlal dan adanya keterbatasan dana 

dalam penelitian ini. Maka peneliti melakukan penelitian dengan 

menggunakan media untuk bermain pembangunan yang bersifat 

terstruktur, seperti benda tiga dimensi, puzzele, aqua gelas, dan stik es. 

 

E. Penelitian yang Relevan  

 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sopiawati Aryaprastya (2014) dengan 

“Judul Meningkatkan Kemampuan Motorik Halus Anak Taman Kanak-

Kanak Melalui Bermain Tanah Liat Di Kelompok B TK PGRI 

Lembang”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan motorik 

halus anak meningkat dengan menggunakan media permainan tanah liat. 

Penelitian ini mengggunakan Penelitian Tindakan Hopkis, diawalin 

dengan perencanaan tindakan, observasi dan refleksi disebut satu siklus. 

Instrumen yang digunakan yaitu intrumen berbentuk lembar observasi.  

 

2. Penelitian Partiyem (2014), dengan judul “ Meningkatkan Kemampuan 

Motorik Halus Dengan Kegiatan Bermain Plastisin Kelompok B PAUD 

Istiqomah Sumber Bening Kecamatan Selupu Rejang ”. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa motorik halus anak meningkat dengan kegiatan 

bermain menggunakan media plastisin. Penelitian ini menggunakan 

penelitian tindakan kelas dengan melakukan percobaan mengguna 3 

siklus. Data yang diperoleh saat pembelajaran berlangsung dianalisis 
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dengan menggunakan rumus statistik yaitu, dimana hasil persentase di 

peroleh dari jumlah anak yang memperoleh nilai tertentu dibagi dengan 

jumlah seluruh anak dan dikalikan dengan angka seratus. Metode 

pengumpulan data yang digunakan adalah observasi yang terdiri dari 

lembar observasi guru dan lembar observasi anak, dokumentasi, serta 

penugasan. 

 

Adanya penelitian yang relevan, membuktikan bahwa aktivitas bermain 

tepat untuk meningkatkan kemampuan motorik halus anak, walaupun dalam 

penelitian relevan diatas tidak menggunakan bermain pembangunan, namu 

media yang digunakan dalam penetian tersebut termasuk jenis media dari 

bermain pembangunan. Peneliti dalam penelitian ini akan menggunakan 

media untuk aktivitas bermain pembangunan yang bersifat tersrtuktur, 

diantaranya yaitu : benda tiga dimensi, aqua gelas, puzzele, dan stik es. Oleh 

karena itu bermain pembangunan sangat tepat dan cocok untuk diterapkan 

di TK Istiqlal dengan melakukan aktivitas bermain pembangunan yang 

memiliki hubungan dengan kemampuan motorik halus anak.  
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F. Kerangkar Pikir 

 

Penelitian ini membahas tentang aktivitas bermain pembangunan dan 

kemampuan motorik halus. Motorik halus merupakan kegiatan yang 

memerlukan keterampilan jari – jari tangan dan lebih mengfungsikan otot-

otot kecil, gerakan motorik halus tidak memerlukan tenaga yang besar, 

tetapi koordinasi antara mata dan tangan harus terkoordinasi secara 

bersamaan. Anak berumur 5 – 6 tahun, koordinasi motorik halus anak lebih 

meningkat, anak mampu menggerakan tangan, jari, dan lengan semuanya 

bergerak sama dengan koordinasi gerakan matanya.  

 

Motorik halus anak merupakan aktivitas yang dilakukan dengan 

menggunakan jari-jari tangan, serta gerakan antara mata dengan tangan 

harus terkoordinasi. Aktivitas motorik halus ini lebih sering digunakan 

untuk kegiatan yang santai, kegiatan yang memerlukan tenaga kecil seperti 

membuat mainan dari bongkar pasang, membuat menara dari kardus, 

menyusun mainan dari balok – balok dan lain sebagainya. Aktivitas motorik 

halus sering dilakukan oleh anak usia dini saat meraka sedang bermain 

bersama, dan kegiatan yang sering dilakukan oleh anak sehari-harinya. 

Aktivitas motorik halus yang dilakukan oleh anak sehari - harinya tidak 

pernah lepas dari gerak keterampilan tangan, karena gerakan motorik halus 

ini merupakan salah satu aspek perkembangan anak usia dini. 
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Kenyataan dilapangan bahwa kemampuan motorik halus anak masih rendah 

terlihat anak belum mampu menggerakan jari-jari tangan dalam melakukan 

aktivitas bermain, anak belum mampu memegang mainan dengan 

menggunakan satu tangan, kedua tangan anak terlihat kaku saat 

memindahkan mainan kedalam keranjang, anak belum mampu melakukan 

gerakan mata, tangan, lengan secara bersamaan. Adanya permasalahan 

tersebut maka peneliti akan menerapkan kegiatan belajar melalui aktivitas 

bermain, salah satunya dengan melakukan aktivitas bermain pembangunan, 

karena aktivitas bermain pembangunan dapat membuat anak merasa senang, 

anak tidak merasa bosan, dan anak senang menggerakan tangan dan jari-

jarinya untuk membuat berbagai bentuk.  

 

Bermain pembanguna merupakan solusi yang tepat untuk mengembangkan 

motorik halus anak, selain membuat anak senang, serta dapat memotivasi 

anak dalam melaksanakan aktivitas yang melibatkan anak untuk melakukan 

proses bermain dengan menggunakan benda nyata. Bermain pembangunan 

melatih anak untuk berfikir kongkrit dan anak lebih mengenal benda nyata 

sehingga anak akan mendapat pengalama baru dan membangun 

pengetahuan anak melalui karyanya sendiri.  

 

Aktivitas bermain pembangunan memiliki hubungan dengan kemampuan 

motorik halus anak, dimana dengan melakukan aktivitas menyusun balok-

balok menjadi menara, pada saat itulah anak menggerakan tangan dan 

jarinya untuk menyusun media tersebut menjadi suatu bangunan, oleh sebeb 

itu setiap aktivitas bermain pembangunan yang dilakukan oleh anak pasti 
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memiki hubungan dengan kemampuan motorik halus anak. Hal tersebut 

terbukti dalam penelitian yang relevan yang dilaksanakan dengan kegiatan 

bermain tanah liat dan kegiatan bermain plastisin, terbukti bahwa 

kemampuan motorik halus anak meningkat. Adanya penelitian yang relevan 

tersebut, membuktikan bahwa aktivitas bermain tepat untuk meningkatkan 

kemampuan motorik halus anak, walaupun dalam penelitian tersebut tidak 

menggunakan bermain pembangunan, namu media yang digunakan dalam 

penelitian tersebut termasuk jenis media dari bermain pembangunan.  

 

Bermain pembangunan diduga tepat untuk meningkatkan kemapuan motorik 

halus anak usia 5-6 tahun di TK Istiklat Rajabasa, dalam penelitian ini 

peneliti akan melaksanakan penelitian dengan menggunakan media bermain 

pembangunan yang bersifat terstrutur seperti : benda tiga dimensi, puzzele, 

stik es, dan aqua gelas, dengan indikator yang harus dicapai yaitu : (1) 

menyusun kumpulan benda yang sama, (2) mengelompokan benda 

berdasarkan ciri-cirinya, (3) mengurutkan  benda, (4) mengelompokan 

benda tiga dimensi. Indikator tersebut akan tercapai apabila aktivitas 

bermain anak berjalan lancar tentunya dengan menggunakan media bermain 

pembangunan yang bersifat terstruktur, aktivitas bermain tersebut memiliki 

hubungan dengan kemampuan motorik halus anak, dimana saat anak 

melakukan aktivitas menyusun atau membangun, disaat itulah anak akan 

menggerakan tangan dan jari-jarinya untuk melakukan aktivitas tersebut.  

 

Kemampuan motorik halus dalam penelitian ini meliputi indikator sebagai 

berikut : (1) semua jari tangan bergerak untuk menyusun berbagai media, 
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(2) kedua tangan digunakan untuk melakukan kegiatan, (3) menggunakan 

tangan kanan saat melakukan kegiatan, (4) koordinasi indra mata dan 

aktivitas tangan. Diduga aktivitas bermain pembangunan yang dilakukan 

berhubungan dengan kemampuan  motorik halus anak. Berdasarkan uraian 

tersebut, maka kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 

dibawah ini :  

 

Gambar 1. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan gambar dapat dijelaskan bahwa aktivitas bermain 

pembangunan sebagai variabel independen dan motorik halus sebagai 

variabel dependen, dengan adanya indikator didalam kedua variabel tersebut 

sebagai acuan peneliti untuk menyusun instrumen yang akan lebih 

dijelaskan didalam definisi operasional. Sehingga dengan adanya aktivitas 

dalam bermain pembangunan tersebut berhubungan dengan kemampuan 

motorik halus yang didalamnya terdapat indikator yang harus dicapai. 

X 

AKTIVITAS BERMAIN 

PEMBANGUNAN 

Meliput : 

1. menyusun kumpulan benda 

yang sama. 

2. mengelompokan benda 

berdasarkan ciri-cirinya. 

3.  mengurutkan  benda. 

4. mengelompokan benda tiga 

dimensi. 

Y 

KEMAMPUAN MOTORIK HALUS 

Meliputi :   

1. semua jari tangan bergerak 

untuk menyusun berbagai 

media. 

2. kedua tangan digunakan 

untuk melakukan kegiatan. 

3. menggunakan tangan kanan 

saat melakukan kegiatan. 

4. koordinasi indra mata dan 

aktivitas tangan. 
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G.     Hipotesis Penelitian 

 

Hipotesis dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu variabel bebas 

(aktivitas bermain pembangunan) dan variabel terikat (kemampuan motorik 

halus), serta ada dua jenis hipotesis yang terdiri dari Ha (sebagai hipotesis 

alternatif) dan Ho (sebagai hipotesis nihil), dengan dugaan sementara maka 

Hipotesis dapat di rumuskan sebagai berikut :  

Ha: Adanya  hubungan antara aktivitas bermain pembangunan dengan 

kemampuan motorik halus anak usia 5-6  tahun. 

Ho: Tidak adanya  hubungan antara aktivitas bermain pembangunan dengan 

kemampuan motorik halus anak usia 5-6 tahun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


