
 

 

 

 

 

 

II. KAJIAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Teori Belajar Anak Usia Dini  

Belajar pada anak usia dini dilakukan dengan interaksi anak dengan 

lingkungan belajarnya melalui pengalaman untuk mencapai tahap-tahap 

perkembangan. Teori belajar pada anak usia dini diuraikan dalam 2 teori 

sebagai berikut: 

1. Teori Belajar Behaviorisme 

Proses belajar pada anak usia dini melibatkan anak secara langsung 

melalui kegiatan bermain. Perubahan hasil belajar anak ditentukan 

secara bertahap sesuai dengan proses perkembangan yang dilaluinya, 

karena belajar pada anak usia dini perubahan tingkah laku ditunjukan 

melalui hasil interaksi anak dengan lingkungan belajarnya. 

 

Menurut Conny dalam Isjoni (2011:75) Manusia Belajar dipengaruhi 

oleh lingkungan. Belajar menurut teori behaviorisme merupakan 

“perubahan perilaku yang terjadi melalui proses stimulus dan respons 

yang bersifat mekanis”. Oleh karena itu, lingkungan yang 

diorganisasikan akan dapat memberikan stimulus yang baik, sehingga 

pengaruh stimulus tersebut diharapkan dapat memberikan respon dan 

hasil seperti yang diharapkan. Ahli penganut faham ini antara lain: 

Thorndike, Watson, Pavlop dan Skinner. 
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Berdasarkan uraian di atas menurut teori belajar behaviorisme 

merupakan proses belajar dipengaruhi oleh lingkungan dan terjadi 

perubahan tingkah laku seseorang melalui rangsangan dan 

menekankan hasil belajar dari proses belajar. 

2. Teori Belajar Kontruktivisme 

Lingkungan merupakan salah satu faktor yang mendukung tercapainya 

proses belajar, melalui lingkungan anak dapat berinteraksi dengan 

orang lain yang akan mempengaruhi setiap perkembangan yang 

dimiliki anak.  

Menurut Conny dalam Latif (2013:74) Bahwa ilmu pengetahuan 

dibangun dalam diri seorang individu melalui proses interaksi yang 

berkesinambungan dengan lingkungan. Dalam praktiknya teori 

kontruktivisme dapat terwujud dalam tahap-tahap perkembangan yang 

dikemukakan oleh Jean Piaget  dengan “belajar bermakna” dan 

“belajar penemuan secara bebas” oleh Jerome Bruner. 

Jadi perkembangan pada anak usia dini diperoleh dari proses aktif anak 

dengan melibatkan seluruh panca inderanya dengan cara memberikan 

kesempatan kepada anak untuk memperoleh pengetahuan baru 

berdasarkan penemuan sendiri dari yang bersifat khusus menjadi 

kompleks, sehingga anak menggali potensinya secara menyeluruh 

dengan pengaruh lingkungan sebagai bagian interaksi anak yang 

merupakan pengembangan aspek  kognitif pada anak. Seorang anak 

membutuhkan kesempatan untuk belajar sehingga peran seorang guru 
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sebagai pendidik memberikan pembelajaran yang kreatif dalam proses 

pembelajaran dengan menggunakan media sebagai sumber belajar.  

 

B. Anak Usia Dini 

 

1. Pengertian Anak Usia Dini 

 

Anak usia dini adalah anak yang baru dilahirkan sampai usia 6 tahun. 

Usia ini merupakan usia yang sangat menentukan dalam pembentukan 

karakter dan kepribadian anak. Usia dini merupakan usia di mana anak 

mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat. Usia dini disebut 

sebagai usia emas (golden age). Makanan yang bergizi yang seimbang 

serta stimulasi yang intensif sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan dan 

perkembangan tersebut. 

 

Anak usia dini dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan baik fisik 

maupun mental yang paling pesat. Pertumbuhan dan perkembangan telah 

dimulai sejak prenatal, yaitu sejak dalam kandungan. Pembentukan sel 

syaraf otak,sebagai modal pembentukan kecerdasan, terjadi saat anak 

dalam kandungan. Setelah lahir tidak terjadi lagi pembentukan sel syaraf 

otak, tetapi hubungan antar sel syaraf otak terus berkembang.  

 

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(Bab 1 Pasal 1 Butir 4) bahwa Pendidikan anak usia dini adalah suatu 

upaya pembinaan yang ditunjukan bagi anak sejak lahir sampai usia enam 

tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk 

membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar 

memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. 
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Sedangkan pada pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini dinyatakan 

bahwa (1) Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan sebelum jenjang 

pendidikan dasar, (2) Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan melalui 

jalur pendidikan formal, non formal, dan/atau informal, (3) Pendidikan 

Anak Usia Dini jalur formal: TK, RA atau bentuk lain yang sederajat, (4) 

Pendidikan Anak Usia Dini jalur pendidikan non formal: KB, TPA atau 

bentuk lain yang sederajat, (5) Pendidikan jalur informal: pendidikan 

keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan, dan (6) 

ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan 

peraturan pemerintah. 

 

Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan 

pendidikan yang menitikberatkan pada peletakkan dasar kearah 

pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan 

kasar), kecerdasan (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan 

spritual), sosia emosional (sikap dan perilaku serta beragam), bahasa dan 

komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang 

dilalui oleh anak usia dini. 

 

Pendidikan anak usia dini adalah pemberian upaya untuk menstimulasi, 

membimbing, mengasuh dan pemberian kegiatan pembelajaran yang akan 

menghasilkan kemampuan dan keterampilan anak. Pendidikan anak usia 

dini merupakan sebuah pendidikan yang dilakukan pada anak sejak lahir 

sampai dengan delapan tahun 
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Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa anak usia dini adalah 

anak yang berada pada rentang usia 0-6 tahun yang mengalami 

pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat, sehingga diperlukan 

stimulasi yang tepat agar dapat tumbuh dan berkembangan dengan 

maksimal. Pemberian stimulasi tersebut diberikan melalui lingkungan 

keluarga, PAUD jalur non formal dan PAUD jalur formal. 

 

2. Karakteristik Anak Usia Dini  

Anak adalah manusia kecil yang memiliki potensi yang masih harus 

dikembangkan. Anak  memiliki karakteristik tertentu yang khas dan tidak 

sama dengan orang dewasa. Anak merupakan makhluk sosial, unik, kaya 

dengan fantasi dan masa yang paling potensial untuk belajar.  

Menurut Aisyah (2008: 1.4-1.9) karakteristik anak usia dini antara lain: a) 

memiliki rasa ingin tahu yang besar, b) merupakan pribadi yang unik, c) 

suka berfantasi dan berimajinasi, d) masa paling potensial untuk belajar, 

e) menunjukkan sikap egosentris, f) memiliki rentang daya konsentrasi 

yang pendek, g) sebagai bagian dari makhluk sosial  

 

Usia dini merupakan masa emas, masa ketika anak mengalami 

pertumbuhan dan perkembangan yang pesat. Pada usia ini anak paling 

peka dan potensial untuk mempelajari sesuatu, rasa ingin tahu anak sangat 

besar. Hal ini dapat kita lihat dari anak sering bertanya tentang apa yang 

mereka lihat. Apabila pertanyaan anak belum terjawab, maka mereka 

akan terus bertanya sampai anak mengetahui maksudnya. Di samping itu, 

setiap anak memiliki keunikan sendiri-sendiri yang berasal dari faktor 

genetik atau bisa juga dari faktor lingkungan. 
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Anak usia dini suka berfantasi dan berimajinasi. Hal ini penting bagi 

pengembangan kreativitas dan bahasanya. Anak usia dini suka 

membayangkan dan mengembangan suatu hal melebihi kondisi yang 

nyata. Anak yang egosentris biasanya lebih banyak berpikir dan berbicara 

tentang diri sendiri dan tindakannya bertujuan untuk menguntungkan 

dirinya, misalnya anak masih suka berebut mainan dan menangis ketika 

keinginannya tidak terpenuhi. Anak sering bermain dengan teman-teman 

di lingkungan sekitarnya. Melalui bermain ini anak dapat belajar 

bersosialisasi. Apabila anak belum dapat beradaptasi dengan teman 

lingkungnnya, maka anak-anak akan dijauhi oleh teman-temannya. 

Dengan begitu anak akan belajar menyesuaikan diri dan anak akan 

mengerti bahwa dia membutuhkan orang lain di sekitarnya. 

 

3. Prinsip Pembelajaran Anak Usia Dini 

Usia dini lahir sampai enam tahun merupakan usia sangat menentukan 

dalam pembentukan karakter dan kepribadian seorang anak. Usia itu 

sebagai usia penting bagi pengembangan intelengensi permanen dirinya, 

mereka juga mampu menyerap informasi yang sangat tinggi. 

 

Prinsip-prinsip perkembangan  anak usia dini berbeda dengan prinsip-

prinsip perkembangan fase kanak-kanak terakhir dan seterusnya. Menurut 

Bredekamp dan Coople dalam Aisyah (2008: 1.17-1.23) bahwa  prinsip – 

prinsip perkembangan anak usia dini  adalah sebagai berikut : 

1. Perkembangan aspek fisik, sosial, emosional, dan kognitif anak 

saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. 
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2. Perkembangan motorik, emosi, sosial, bahasa dan kognitif anak 

terjadi dalam suatu urutan tertentu yang relative dapat diramalkan. 

3. Perkembangan berlangsung dalam rentang yang bervariasi antara 

anak dan antar bidang pengembangan dari diri anak. 

4. Anak adalah pembelajar yang aktif  yang berusaha membangun 

pemahamannya tentang lingkungan sekitar dari pengalaman fisik, 

sosial, dan pengetahuan yang diperolehnya. 

5. Bermain merupakan sarana penting bagi perkembangan sosial, 

emosional, dan kognitif anak serta menggambarkan perkembangan 

anak. 

 

4. Aspek Perkembangan Anak Usia Dini 

Masa usia dini masa yang penting yang perlu mendapat penanganan 

sedini mungkin. Masa usia dini merupakan masa yang sangat pesat dan 

fundamental. Dimana periode ini merupakan periode kondusif untuk 

menumbuh kembangkan aspek-aspek perkembangan anak. Aspek aspek 

perkembangan anak usia dini antara lain: 

1. Perkembangan Fisik Motorik 

Perkembangan fisik motorik meliputi perkembangan badan, otot kasar 

dan otot halus. Otot kasar ialah otot-otot badan yang tersusun oleh otot 

lurik. Otot ini berfungsi untuk melakukan gerakan dasar tubuh yang 

terkoordinasi oleh otak, seperti berjalan, berlari, melompat, 

menendang, melempar, memukul, mendorong dan menarik. 

Perkembangan motorik halus meliputi perkembangan otot halus dan 

fungsinya. Otot ini berfungsi untuk melakukan gerakan-gerakan 
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bagian-bagian tubuh yang lebih spesifik, seperti menulis, melipat, 

merangkai, mengancing baju, mengikat tali sepatu dan menggunting. 

Dengan berbagai kegiatan pembelajaran seperti melipat, menggunting 

kertas, dapat melatih motorik halus pada jari tangan anak. Hal ini 

sangat bermanfaat untuk melatih jari anak agar bisa memegang pensil 

dan belajar menulis kelak. 

 

Seiring dengan perkembangan fisik yang beranjak matang, 

perkembangan motorik anak sudah dapat terkoordinasi dengan baik. 

Setiap gerakannya sudah selaras dengan kebutuhan atau minatnya. 

Masa ini ditandai dengan kelebihan gerak atau aktivitas. Anak 

cenderung menunjukkan gerakan-gerakan motorik yang cukup gesit 

dan lincah. Oleh karena itu, usia ini merupakan masa yang ideal untuk 

belajar keterampilan yang berkaitan dengan motorik. Perkembangan 

fisik yang normal merupakan salah satu faktor penentu kelancaran 

proses belajar, baik dalam bidang pengetahuan maupun keterampilan. 

 

2. Perkembangan Kognitif 

Perkembangan kognitif merupakan kemampuan dalam membentuk 

pengenalan secara umum yang bersifat mental dan ditandai dengan 

representasi atau obyek ke dalam gambaran mental seseorang baik 

dalam bentuk simbol, tanggapan, ide atau gagasan. Faktor kognitif 

mempunyai peranan penting bagi keberhasilan anak dalam belajar, 

karena sebagian besar aktivitasnya dalam belajar selalu berhubungan 
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dengan masalah mengingat dan berfikir dimana kedua hal ini 

merupakan aktivitas kognitif yang perlu dikembangkan. 

 

3. Perkembangan Bahasa 

Perkembangan bahasa merupakan aspek penting yang perlu dikuasai 

anak. Ketidakmampuan anak berkomunikasi secara baik karena 

keterbatasan menangkap pembicaraan anak lain atau tidak dapat 

menjawab dengan benar akan menghambat perkembangan anak. 

Anak dapat mengekpresikan kemampuan berbahasa mereka melalui 

interaksi dengan teman-teman sebayanya dan orang dewasa. 

 

4. Perkembangan Sosial Emosional 

Perkembangan sosial emosional merupakan aktivitas dalam 

berhubungan dengan orang lain dan perasaan yang diungkapkan anak 

melalui wajah atau tindakan. 

 

C. Aktivitas Bermain 

 

1. Pengertian Aktivitas Bermain 

 

Usia dini merupakan masa bermain, dimana anak dapat berekspresi dengan 

leluasa tanpa beban. Kegiatan yang dilakukan anak tidak semata-mata 

hanya sekedar bermain, namun dalam bermain anak dapat memperoleh 

pengetahuan baru tentang dunia disekitarnya.  

 

Setiap anak memiliki aktivitas bermain yang berbeda-beda. Aktivitas ini 

memiliki pengaruh pada kegiatan yang dilakukan setiap anak. Aktivitas 

yang dilakukan dapat berupa kegiatan jasmani maupun rohani. 
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Anak usia dini tidak lepas dari segala aktivitas yang berkaitan dengan 

tumbuh kembangnya. Hal ini dikarenakan aktivitas sehari-hari yang 

dilakukan anak merupakan salah satu faktor penting dalam 

menumbuhkembangkan segala potensi yang dimiliki oleh anak.  

 

Adapun pengertian aktivitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

yakni kegiatan atau keaktifan. Seperti yang dikemukakan oleh Djamarah 

(2008:38) bahwa aktivitas berarti kegiatan atau keaktifan. Jadi segala 

sesuatu yang dilakukan atau kegiatan-kegiatan yang terjadi baik fisik 

maupun non-fisik merupakan suatu aktivitas. 

 

Sedangkan menurut Sriyono dalam Rosalia (2005:2) aktivitas adalah 

segala kegiatan yang dilaksanakan baik secara jasmani atau rohani. 

Aktivitas siswa selama proses belajar mengajar merupakan salah satu 

indikator adanya keinginan siswa untuk belajar.  

 

Selanjutnya mengenai pengertian bermain. Bermain merupakan suatu 

kegiatan yang menyenangkan, terutama bagi anak usia dini yang memang 

sedang berada dalam masa bermain. Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, bermain berasal dari kata dasar main yang berarti melakukan 

aktivitas atau kegiatan untuk menyenangkan hati (dengan menggunakan 

alat-alat tertentu atau tidak). Menurut Piaget dalam Sujiono (2007:178-

179), “bermain menunjukkan dua realitas anak-anak yaitu adaptasi 

terhadap apa yang mereka sudah ketahui dan respon mereka terhadap hal-

hal baru”.  
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Dengan kata lain dengan bermain, tentunya akan memberikan kesempatan 

bagi anak untuk menggali ilmu sedalam-dalamnya dengan mengeksplorasi 

segala hal yang ada disekitarnya. Sedangkan menurut Emmy Budiarti 

dalam Noorlaila (2010:37) menjelaskan bahwa bermain adalah suatu 

kegiatan yang menyenangkan bagi anak, dan bermain adalah suatu 

kebutuhan yang sudah ada (inhern) dalam diri anak  

 

Semua anak senang bermain, setiap anak menikmati permainannya tanpa 

terkecuali melalui bermain anak dapat menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya anak-anak umumnya sangat menikmati permainan dan 

akan terus melakukannya dimana pun mereka memiliki kesempatan. 

 

Bermain merupakan kebutuhan anak yang paling mendasar, saat anak 

berinteraksi dengan dunia sekitarnya, melalui bermainlah ia lakukan. 

Bermain merupakan alat utama untuk mencapai pertumbuhannya, sebagai 

medium anak mencobakan diri bukan saja hanya dalam fantasinya tetapi 

dilakukan secara nyata. 

 

Menurut Semiawan dalam Hartati (2005: 85) “bermain adalah aktivitas 

yang dipilih sendiri oleh anak, karena menyenangkan bukan karena akan 

memperoleh hadiah atau pujian”  

Sedangkan menurut Mayesty dalam Sujiono (2013: 34) “memandang 

kegiatan bermain sebagai sarana sosialisasi di mana diharapkan melalui 

bermain dapat memberi kesempatan anak bereksplorasi, menemukan, 

mengekspresikan perasaan, berekreasi, dan belajar secara menyenangkan”  

 

Hal ini sejalan dengan Catron dan Allen dalam Sujiono (2013:35) yang 

mengemukakan bahwa “bermain dapat memeberikan pengaruh secara 

langsung terhadap semua area perkembangan. Anak-anak dapat 
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mengambil kesempatan untuk belajar tentang dirinya sendiri, orang lain, 

dan lingkungannya” 

 

 

Berdasarkan paparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa aktivitas 

bermain adalah kegiatan jasmani maupun non jasmani yang 

menyenangkan bagi anak bermain merupakan kebutuhan bagi anak. 

Melalui bermain anak dapat bebas berimajinasi, bereksplorasi, 

mengekpresikan perasaannya dan membangun pengetahuan sendiri 

sehingga dapat mengembangkan kemampuan dirinya. 

 

2. Fungsi Bermain 

Bermain memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan 

anak. Kegiatan bermaian dapat membantu anak mengenal tentang diri 

sendiri, dengan siapa ia hidup, serta lingkungan tempat di mana ia tinggal. 

Fungsi bermain sangat banyak dan menyangkut tiga ranah dalam 

psikologi, yaitu fisik-motorik, sosial-emosional, dan kognitif  

a. Fisik-Motorik  

Dengan bermain, anak akan terlatih motorik kasar dan halusnya. 

Melalui gerakan-gerakan sederhana dalam permainan, anak akan 

memiliki otot-otot tubuh yang terbentuk secara baik dan lebih 

sehat.  

b. Sosial-Emosional  

Bermain akan mendorong anak untuk meninggalkan pola berpikir 

egosentris, karena anak mulai belajar berosialisasi. Melalui 

bermain, anak terbiasa untuk berbagi dengan teman mainnya, 
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bertoleransi, serta mengikuti aturan permainan yang berlaku, 

sehingga kemampuan sosial anak dapat meningkat.  

c. Kognitif  

Anak dapat meningkatkan kemampuan berpikir/ kognitifnya 

melalui bermain menyatakan bahwa permainan memiliki fungsi 

mengarahkan pada penemuan, penalaran, dan pemikiran. Dengan 

bermain, dapat meningkatkan kemampuan konsentrasi anak, 

meningkatkan kemampuan anak dalam memecahkan masalah, juga 

dapat meningkatkan kreativitas anak. 

 

Anak belajar mengenal atau mempunyai pengalaman mengenai objek-

objek tertentu seperti: benda dengan permukaan kasar-halus, rasa asam, 

manis, dan, asin. Ia pun belajar perbendaharaan kata, bahasa, dan 

berkomunikasi timbal-balik. Makin usia bertambah, ia pun tertarik untuk 

memperhatikan sesuatu, memusatkan perhatian dan mengamati, misalnya 

ketika diperlihatkan buku-buku bergambar.  

 

Beberapa nilai dan ciri penting dari bermain dalam kemajuan 

perkembangan kehidupan sehari-hari seorang anak. Nilai dan ciri penting 

tersebut antara lain adalah:  

1) Bermain memiliki berbagai arti. Pada permulaan, setiap 

pengalaman bermain memiliki unsur resiko. Ada resiko bagi anak 

untuk belajar berjalan sendiri, atau naik sepeda sendiri atau 

berenang, ataupun meloncat. Betapa pun sederhana permainannya, 

unsur resiko itu selalu ada.  
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2) Unsur lain adalah pengulangan. Dengan pengulangan, anak 

memperoleh kesempatan mengkonsolidasikan ketrampilannya 

yang harus diwujudkannya dalam berbagai permainan dengan 

berbagai nuansa yang berbeda. Sesudah pengulangan itu 

berlangsung, anak dapat meningkatkan ketrampilannya yang lebih 

kompleks. Melalui berbagai permainan yang diulang, ia 

memperoleh kemampuan tambahan untuk melakukan aktivitas 

lain.  

3) Fakta bahwa aktivitas permainan sederhana dapat menjadi 

kendaraan (vehicle) ke arah permainan yang kompleks, dapat 

dilihat dan terbukti saat mereka menjadi remaja.  

4) Melalui bermain anak secara aman dapat menyatakan 

kebutuhannya tanpa dihukum atau terkena teguran, contoh: ia bisa 

bermain peran sebagai ibu atau bapak yang galak, atau sebagai bayi 

atau anak yang mendambakan kasih sayang. Di dalam semua 

permainan itu ia dapat menyatakan rasa benci, takut, dan luapan 

emosional lainnya. 

 

3. Tujuan Bermain  

Dalam kajian ini yang menjadi fokus adalah anak, sehingga tujuan 

bermain adalah agar:  

 Anak merasa senang  

 Anak berlatih menggunakan seluruh inderanya  

 Anak aktif melakukan kegiatan  
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 Anak belajar bekerjasama, berkomunikasi, dan belajar 

memecahkan masalah  

 Mengembangkan rasa ingin tahu, harga diri, percaya diri, dan anak 

belajar mengembangkan nilai-nilai  

 Anak memperoleh pengalaman nyata  

 Anak menuju kemandirian  

 

4. Jenis Bermain 

 

Jenis-jenis bermain dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis permainan 

seperti berikut ini: 

a. Main sensorimotor atau Fungsional 

Kegiatan yang menggunakan gerakan otor kasar dan halus serta 

mengekspresikan seluruh indra tubuh untuk mendapatkan rasa fungsi 

indera. Anak usia dini belajar melalui panca inderanya dan melalui 

hubungan fisik dengan lingkungannya. Main sensorimotor penting 

untuk mempertebal sambungan antar neuron. 

b. Main peran atau simbolik 

Kemampuan untuk memisahkan pikiran dari kegiatan dan benda. 

Kemampuan menahan dan dorongan hati dan menyusun tindakan yang 

sendiri dengan sengaja dan fleksibel. Melalui pengalaman main peran 

anak diberi kesempatan untuk menciptakan kembali kejadian 

kehidupan nyata dan memerankan secara simbolik 

c. Main pembangunan 

Kemampuan anak dalam menciptakan,membangun bangunan atau 

memecahkan masalah seperti menyusun dan membongkar ruma. 
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Membangun bangunan dari pasir,membuat berbagai bentuk dari 

playdough. 

 

D. Alat Permainan Edukatif 

 

1. Pengertian Alat Permainan Edukatif 

 

Alat permainan edukatif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam 

pembelajaran anak usia dini. Ketersediaan alat permainan tersebut sangat 

menunjang terselenggaranya pembelajaran anak secara efektif dan 

menyenangkan sehingga anak dapat mengembangankan berbagai potensi 

yang dimiliki secara optimal. 

 

Menurur Direktorat PAUD, Depdiknas (2003) mendefiniskan alat 

permainan adukatif sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai 

sarana atau peralatan untuk bermain yang mengandung nilai edukatif dan 

dapat mengembangkan seluruh kemampuan anak. 

 

Alat permainan adalah alat bermain yang digunakan oleh anak untuk 

memenuhi naluri bermainnya dan memiliki berbagai macam sifat seperti 

bongkar pasang, mengelompokkan, memadukan, mencari pasangan, 

merangkai, membentuk, mengetok, meyempurnakan suatu desain atau 

meyusun sesuatu bentuk utuh. 

 

Berfungsi untuk mengenal lingkungan dan membimbing anak untuk 

mengenali kekuatan maupun kelemahan dirinya. Anak didik secara aktif 

melakukan kegiatan permainan dan secara optimal menggunakan seluruh 
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pancainderanya secara aktif. Kegiatan atau permainan yang 

menyenangkan juga akan meningkatkan aktivitas sel otak mereka. 

 

Salah satu permaian yang diberikan kepada anak yaitu Alat Permaian 

Edukatif (APE). Alat permainan edukatif adalah segala sesuatu yang 

dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran yang mengandung nilai 

pendidikan dan dapat mengembangkan seluruh aspek perkembangan 

anak.  

Menurut Mayke Sugianto T dalam Zaman (2007:63) alat permainan 

edukatif (APE) adalah permainan yang segaja dirancang secara khusus 

untuk kepentingan pendidikan. Sementara menurut Zaman (2007:63) 

menyatakan bahwa APE untuk anak TK adalah alat permainan yang 

dirancang untuk meningkatkan aspek-aspek perkembangan anak TK. 

Menurut Aqib (2010: 66) Alat permainan dapat dikategorikan sebagai alat 

permainan edukatif untuk anak usia dini jika terdapat beberapa ciri seperti 

berikut ini: 

 Alat permainan tersebut ditujukan untuk anak TK 

 Dapat digunakan dengan berbagai cara,bentuk, dan untuk bermacam 

tujuan aspek pengembangan atau bermanfaat multiguna. 

 Aman tidak berbahaya bagi anak 

 Dirancang untuk mendorong aktifitas dan kreatifitas anak 

 Mengandung nilai pendidikan 

 Sederhana, murah dan murah diperoleh 

 Menarik dilihat dari warna dan bentuknya. 

 Bersifat konstruktif. 
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Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa alat permainan 

edukatif (APE) adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai 

sarana pembelajaran yang mengandung nilai pendidikan dan dapat 

menyalurkan naluri bermain anak serta mengembangkan seluruh aspek-

aspek perkembangan anak. 

2.  Tujuan Alat Permainan Edukatif  

Adanya berbagai alat permainan edukatif, pada intinya diarahkan untuk 

mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut: 

a. Memperjelas materi yang diberikan 

Pemanfaatan alat permainan edukatif dalam kegiatan belajar anak 

diharapkan dapat memperjelas materi yang disampaikan oleh guru. 

Sebagai contoh apabila guru ingin menjelaskan konsep warna-

warna dasar seperti merah, biru, hitam, putih, kuning dan lain 

sebagainya jika penyampaian kepada anak hanya secara lisan atau 

diceritakan, anak hanya sebatas mampu menirukan ucapan guru 

tentang berbagai warna tanpa tahu secara nyata. Akan sangat 

berbeda jika guru memamnfaatkan alat permainan edukatif 

misalnya menggunakan Lotto warna. Dengan memanfaatkan alat 

permainan tersebut anak dapat secara langsung melihat, 

mengamati, membandingkan, memasangkan dan mengenali 

berbagai warna. 

b. Memberikan motivasi dan meransang anak untuk bereksplorasi dan 

bereksperimen dalam mengembangkan berbagai aspek 

perkembangannya. Motivasi dan minat anak untuk bereksplorasi 
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dan bereksperimen merupakan faktor penting yang menunjang 

keberhasilan belajar anak. Oleh karena intu harus dilakukan 

berbagai upaya sehingga motivasi dan minat anak bisa tumbuh 

dengan baik. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk 

memenuhi hal tersebut adalah dengan memanfaatkan alat 

permainan edukatif.  

c. Memberikan kesenangan pada anak dalam bermain 

Apabila kita mengamati anak-anak TK yang sedang memainkan 

alat permainan tertentu dan mereka snagat tertarik untuk 

memainkannya, mereka tampak sangat serius dan terkadang susah 

untuk diganggu dan dialihkan perhatiaannya pada benda atau 

kegiatan yang lain. Kondisi tersebut terjadi karena anak-anak 

merasa senang dan nyaman dengan alat permainan yang mereka 

gunakan. Alat permainan yang dirancang secara khusus dan dibuat 

dengan baik akan menumbuhkan perasaan senang anak dalam 

melakukan aktivitas bermainnya.  

 

3. Fungsi Alat Permainan Edukatif 

Alat-alat permainan yang dikembangkan memiliki berbagai fungsi dalam 

mendukung penyelenggaraan proses belajar anak sehingga kegiatan dapat 

berlangsung dengan baik dan bermakna serta menyenangkan bagi anak. 

Menurut Zaman (2007) Fungsi alat permainan edukatif adalah sebagai 

berikut ini: 

1) Menciptakan situasi bermain (belajar) yang menyenangkan bagi 

anak dalam proses pemberian rangsangan indikator kemampuan 
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anak. Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa 

kegiatan bermain itu ada yang menggunakan alat, dengan 

penggunaan alat-alat permainan tersebut anak-anak tampak sangat 

menikmati kegiatan belajar karena banyak hal yang mereka 

peroleh melalui kegiatan belajar tersebut. 

2) Menumbuhkan rasa percaya diri dan membentuk citra diri anak 

yang positif. Dalam suasana yang menyenangkan, anak akan 

mencoba melakukan berbagai kegiatan yang disukai dengan cara 

menggali dan menemukan sesuai yang ingin mereka ketahui. 

Kondisi tersebut sangat mendukung anak dalam mengembangkan 

rasa percaya diri dalam melakukan kegiatan. Alat permainan 

edukatif memiliki fungsi yang sangat strategis sebagai bagian 

yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan anak dalam melakukan 

kegiatan-kegiatannya sehingga rasa percaya diri dan citra diri 

berkembang secara wajar. 

3) Memberikan stimulasi dalam pembentukan perilaku dan 

pengembangan kemampuan dasar. Pembentukan perilaku melalui 

pembiasaan dan pengembangan kemampuan dasar merupakan 

fokus pengembangan pada anak usia TK. Alat permainan edukatif 

dirancang dan dikembangkan untuk memfasilitasi kedua aspek 

pengembangan tersebut.  

4) Memberikan kesempatan anak bersosialisasi, berkomunikasi 

dengan teman sebaya. Alat permainan edukatif berfungsi 
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memfasilitasi anak-anak mengembangkan hubungan yang 

harmonis dan komunikatif dengan lingkungan di sekitar. 

 

4. Jenis-Jenis Alat Permainan Edukatif  

Pada umumnya jenis APE untuk anak usia dini dirancang dan 

dikembangkan berakar pada jenis permainan yang telah dikembangkan 

lebih dulu oleh pakar pendidikan anak dari negara maju, walaupun ada 

juga beberapa jenis APE yang dirancang dan dibuat oleh guru sendiri 

disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan setempat. Jenis-

jenis APE untuk anak usia dini yang telah dikembangkan ini diilhami oleh 

alat-alat permainan yang diciptakan oleh para ahli pendidikan seperti 

Maria Montessori, George Cuisenaire, Peabody dan Frobel. Alat 

permainan tersebut banyak ditemukan pada lembaga-lembaga PAUD di 

Indonesia. 

 

Adapun jenis-jenis alat permainan edukatif adalah sebagai berikut: 

a) APE ciptaan Peabody 

Untuk pengembangan kemampuan berbahasa ini, kakak beradik 

Elizabeth Peabody membuat boneka tangan. APE ini terdiri atas 

dua boneka tangan yang berfungsi sebagai tokoh mediator yaitu 

tokoh P. Mooney dan Joey. Boneka tersebut dilengkapi papan 

magnet, gambar-gambar, piringan hitam berisi lagu dan tema 

cerita serta kantong pintar sebagai pelengkap.  APE karya 

Peabody ini memberikan program pengetahuan dasar yang 

mengacu pada aspek pengembangan bahasa yaitu kosa kata yang 
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dekat dengan anak. Oleh karena itu tema-tema yang dipilih dan 

diramu harus sesuai dengan pengetahuan dan budaya anak 

setempat. Walaupun tokohnya tidak menggunakan P Mooney dan 

Joey tetapi jenis APE ini mengilhami pembuatan boneka tangan 

yang dikembangkan di Indonesia. Boneka tangan yang dimainkan 

dengan tangan ini dikembangkan dengan menggunakan panggung 

boneka yang dilengkapi layar yang dapat diganti sesuai cerita 

anak-anak usia dini di Indonesia.  

b) APE ciptaan Montessori 

Maria Montessori menciptakan alat permainan edukatif yang 

memudahkan anak untuk mengingat konsep-konsep yang akan 

dipelajari anak tanpa perlu bimbingan sehingga memungkinkan 

anak bekerja secara mandiri. APE ciptaannya telah dirancang 

sedemikian rupa sehingga anak mudah memeriksa sendiri bila 

salah dan segera menyadarinya. APE ciptaan Montessori ini 

banyak terdapat di TK khususnya anak TK di Indonesia walaupun 

alat permainannya itu sendiri sudah disesuaikan dengan kebutuhan 

anak TK di Indonesia.  

c) APE ciptaan George Cuisenaire 

George Cuisenaire menciptakan balok Cuisenaire untuk 

mengembangkan kemampuan berhitung pada anak, pengenalan 

bilangan dan untuk peningkatan keterampilan anak dalam 

bernalar. 
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E. Playdough  

 

1. Pengertian Playdough 

 

Playdough merupakan salah satu alat permainan edukatif yang aman 

untuk anak dan dapat mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak 

usia dini. Membuat playdough dapat melatih motorik halus anak usia dini. 

Anak-anak dapat menggunakan tangan dan peralatan untuk membentuk 

adonan melalui pengalaman tersebut, anak-anak mengembangkan 

koordinasi mata,tangan dan ketangkasan serta kekuatan tangan yang dapat 

menstimulasi perkembangan motorik anak untuk menulis dan 

menggambar. 

 

Menurut Anggraini dalam Haryani (2014:59) menyatakan permainan 

playdough adalah salah satu aktifitas yang bermanfaat untuk 

perkembangan otak anak. Dengan bermain playdough, anak tak hanya 

memperoleh kesenangan, tapi juga bermanfaat untuk meningkatkan 

perkembangan otak nya. Dengan playdough, anak-anak bisa membuat 

bentuk apa pun dengan cetakan atau dengan kraetivitasnya masing-

masing. 

 

Playdough adalah salah suatu bahan yang lembut, dapat membuat anak-

anak terdiam cukup lama ketika mengerjakannya, warnanya pun 

bermacam-macam (seperti warna pelangi). Playdough juga dapat 

mendorong imajinasi anak dan dapat mengembangkan kreativitas anak. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa playdough salah satu 

permainan edukatif yang terbuat dari bahan-bahan yang mudah 
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didapatkan, aman dan menarik minat anak dengan bermacam-macam 

warna serta dapat mengembangkan aspek perkembangan anak usia dini. 

 

2. Manfaat Bermain Playdough 

Playdough merupakan salah satu alat permaian edukatif yang dapat 

merangsang aspek-aspek perekambangan anak. Menurut Immanuella F. 

Rachmani, dkk dalam Haryani (2014 : 60) manfaat playdough adalah 

sebagai berikut: 

a. Berkreasi dengan playdough dapat mencerdaskan anak, selain mengasah 

imajinasi, keterampilan motorik halus, berfikir logis dan sistematis, 

juga dapat merangsang indera perabanya.  

b. Kelenturan dan kelembutan bahan playdough melatih anak mengatur 

kekuatan otot jari. 

c. Anak belajar memperlakukan media ini yaitu hanya perlu menekan 

lembut dan hati-hati. 

 

Melalui bermain playdough bisa melatih motorik halus, membangun 

kekuatan otot tangan anak yang kelak bermanfaat saat belajar 

menggunakan pensil dan gunting. Berbagai benda lain untuk dimainkan 

bersama playdough, misalnya mata boneka, kancing, beras berwarna, pasta 

berwana, Ini bisa mengembangkan kreativitas juga meningkatkan 

koordinasi mata serta konsentrasi anak. 

 

Playdough bisa dibentuk sesuka hati untuk permainan imajinasi. Misalnya 

dibentuk jadi binatang dalam kebun binatang, permen dan cokelat untuk 

membuat toko permen, dan sebagainya. Meremas dan membentuk 
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playdough mempunyai efek menenangkan dan efek terapi. Anak bisa 

mengekspresikan emosi mereka dengan menggunakan playdough.  

 

Kita bisa mengajaknya ikut membuat playdough sekaligus belajar sains. 

Sambil membuat playdough kita bisa merangsang anak untuk berpikir apa 

yang kira-kira akan terjadi setelah bahan-bahan seperti tepung, garam, air, 

minyak ditambahkan. 

 

3. Cara Membuat Playdough 

Bermain playdough adalah salah satu aktivitas yang bermanfaat untuk 

perkembangan otak anak. Orang tua bisa mengenalkan berbagai macam 

konsep melalui playdough, antara lain : tekstur, warna, ukuran, serta 

merangsang kreativitas (anak berlatih untuk menciptakan sesuatu). 

Adapun cara membuat playdough adalah: 

Bahan yang digunakan 

a. 2 cup tepung terigu 

b. 1 cup garam 

c. 1 sdm minyak goreng 

d. 1 cup air 

 

e. pewarna makanan berbagai macam 

Alat yang dibutuhkan:  

a) Berbagai cetakan 

b) Pisau plastik 

c) Baskom 

Cara membuat playdough:  
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a. Campurkan terigu dan garam dapur dalam sebuah baskom yang 

cukup besar, Aduk dengan tangan atau menggunakan centong 

kayu/plastik sampai tercampur rata.  

b. Beri air pada campuran bahan sedikit demi sedikit sambil terus 

diaduk sampai menjadi adonan yang lembut dengan tekstur halus 

dan tidak lengket.  

c. Beri minyak goreng, lalu adonan diolah lagi sehingga didapatkan 

adonan yang benar-benar lembut.  

d. Bagi adonan menjadi enam bagian (atau sesuai jumlah warna yang 

inginkan).  

e.  Ambil satu bagian diberi beberapa tetes pewarna lalu diaduk lagi 

sampai warna merata. Lakukan hal yang sama terhadap lima 

bagian lainnya dengan warna yang berbeda.  

f. Bila semua adonan dengan warna yang berbeda telah selesai 

dibuat. Playdough siap digunakan untuk membuat berbagai kreasi  

 

F. Motorik Halus 

 

1. Pengertian Motorik Halus 

 

Motorik halus yakni aktivitas anak melakukan kegiatan dengan 

menggunkan otot-otot halus dan koordinasi mata-tangan seperti 

memegang,menulis dan meremas.  

 

Menurut Zukifli dalam Samsudin (2007: 11) bahwa yang dimaksud 

motorik adalah segala sesuatu yang ada hubunganya dengan gerakan-

gerakan tubuh.Lebih lanjut dijelaskannya bahwa dalam 
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perkembangan.motorik terdapat 3 (tiga) unsur yang menentukannya yaitu 

otot, saraf, dan otak. Ketiga unsur ini melaksanakan unsur masing-masing 

perannya secara interaksi positif, artinya unsur yang satu saling berkaitan, 

saling menunjang, saling melengkapi dengan unsur yang lain sempurna 

keadaannya. Anak yang mengalami gangguan tampak kurang terampil 

mengerak-gerakkan tubuhnya. Motorik halus adalah gerakan yang 

menggunakan otot-otot halus atau sebagian anggota tubuh tertentu yang 

dipengaruhi oleh kesempatan untuk belajar dan berlatih.  

 

Menurut Sumantri (2005: 143) keterampilan motorik halus adalah 

pengorganisasian penggunakan sekelompok otot-otot kecil seperti jari 

jemari dan tangan yang sering membutuhkan kecermatan dan koordinasi 

mata dengan tangan, keterampilan yang mencakup pemanfaatan dengan 

alat-alat untuk bekerja dan obyek yang kecil atau pengontrolan terhadap 

mesin misalnya mengetik, menjahit dan lain-lain. 

 

Sujiono (2009: 114) berpendapat 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 yang tepat. Sehingga gerakan ini tidak memerlukan 

tenaga melainkan membutuhkan koordinasi mata dan tangan yang cermat. 

Dalam melakukan gerakan motorik halus, anak juga memerlukan 

dukungan keterampilan fisik lain serta kematangan mental 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa motorik halus adalah 

gerakan tubuh yang melibakan bagian-bagian tubuh tertentu dan dilakukan 
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oleh otot-otot kecil yang membutuhkan kecermatan dan koordinasi mata 

dengan telinga 

Karakteristik perkembangan yang berhubungan dengan motorik halus 

(Depdiknas, 2007: 6) antara lain:  

a. Dapat mengoles mentega dengan roti.  

b. Dapat mengikat tali sepatu sendiri dengan sedikit bantuan.  

c. Dapat membentuk dengan menggunakan tanah liat atau plastisin.  

d. Membangun menara yang terdiri dari 5-9 balok.  

e. Memegang kertas dengan satu tangan dan mengguntingnya.  

f. Menggambar kepala dan wajah tanpa badan.  

g. Meniru melipat kertas satu-dua kali lipatan.  

h. Mewarnai gambar sesukanya.  

i. Memegang krayon atau pensil yang berdiameter lebar.  

 

2. Prinsip Perkembangan Motorik  

 

Menurut Rumini (2013: 19) prinsip perkembangan motorik adalah sebagai 

berikut: 

1. Perkembangan motorik tergantung pada kematangan otot syaraf. 

Contohnya antara lain sebagai berikut: Gerakan-gerakan bayi yang 

baru saja lahir bersifat gerakan refleks, karena masakan pusat 

syaraf yang lebih rendah dari pada otak, yang bertempat dalam urat 

syaraf tulang belakang, yang mempengaruhi gerakan refleks, pada 

waktu lahir berkembang lebih baik dari pada pusat syaraf yang 

terdapat di dalam otak. 
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2. Perkembangan motorik mengikuti pola yang dapat diramalkan. 

Dalam hal ini, urutan perkembangan motorik sesuai hukum 

Cephalocaudal dan hukum Proximodistal. Hukum Cephalocaudal 

menetapkan bahwa perkembangan motorik menyebar keseluruh 

tubuh mulai dari kepala menuju kaki, sedangkan hukum 

Proximodistal menerangkan bahwa perkembangan motorik dari 

titik poros tengah tubuh menuju ke anggota-anggota tubuh. 

3. Dimungkinkan menentukan norma perkembangan motorik. 

Karena perkembangan motorik dapat diramalkan, maka dapat 

diketahui umur berapa awal suatu perkembangan dimulai. 

Berdasarkan umur rata-rata suatu awal perkembangan motorik 

dimungkinkan untuk menentukan norma bentuk kegiatan motorik 

lainnya. Norma tersebut dapat digunakan untuk petunjuk, atau 

untuk menilai, norma tidaknya perkembangan motorik anak. 

4. Perbedaan individu dalam laju perkembangan motorik. 

Walaupun tahap-tahap perkembangan motorik anak mempunyai 

urutan tetap, tetapi ada variasi mengenai kapan suatu 

perkembangan motorik mulai dilakukan anak. 

 

3. Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Motorik  

 

Menurut Rumini (2013:24) faktor-faktor yang mempengaruhi 

perkembangan motorik antara lain: 

a) Faktor Genetika 

Individu yang mempunyai beberapa faktor keturunan yang dapat 

menunjang perkembangan perkembangan motorik misalnya otot 



37 
 

 
 

kuat, syaraf baik, cerdas, menyebabkan perkembangan motorik 

individu tersebut menjadi baik dan cepat. 

b) Faktor Kesehatan pada Periode Pranatal 

Janin yang selama dalam kandungan dalam keadaan sehat, tidak 

keracunan, tidak kekurangan gizi, tidak kurang vitamin, dapat 

membantu memperlancar perekmbangan motorik anak. 

c) Faktor Kesulitan dalam Kelahiran  

Bayi yang mengalami kesulitan dalam kelahiran, misalnya dalam 

perjalanan kelahiran, kelahiran dengan bantuan alat (vacum,tang) 

sehingga bayi mengalami kerusakan otak, akan memperlambat 

perkembangan motorik bayi. 

d) Kesehatan dan Gizi. 

Kesehatan dan gizi yang baik pada awal kehidupan pasca lahir 

akan mempercepat perkembangan motorik bayi. 

e) Rangsangan  

Adanya rangsangan, bimbingan dan kesempatan anak untuk 

menggerakkan semua bagian tubuh, akan mempercepat 

perkembangan motorik. 

f)  Perlindungan  

Perlindungan yang berlebihan sehingga anak tidak ada waktu untuk 

bergerak. Misalnya anak hanya digendong terus, ingin naik tangga 

tidak boleh, akan menghambat perkembangan motorik anak. 

g) Prematur 
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Kelahiran sebelum masanya disebut prematur, biasanya 

memperlambat perkembangan motorik. 

h)  Kelainan  

Individu yang mengalami kelainan, baik fisik maupun psikis, 

sosial, mental, biasanya mengalami hambatan perkembangan 

motorik. 

 

4. Teori Pengembangan Motorik Halus  

 

Teori dan konsep dasar tentang pengembangan motorik halus (Depdiknas, 

2007: 11) yaitu:  

1. Teori J.H.Pestalozzi tentang pengajaran rupa  

Sumber pengetahuan adalah alat indera, yaitu pengamatan 

permulaannya. Oleh karena itu, dalam pelajaran harus digunakan 

benda-benda sebenarnya. Benda tersebut diamati dari segala segi 

dengan alat indera peserta didik di TK di bawah bimbingan 

pendidik/guru, serta dipelajari jumlah, bentuk dan namanya. Setelah 

diamati, peserta didik di TK mengukur dan menggambarkannya. 

Setelah menggambar, barulah peserta didik di TK diajarkan pula 

menulis.  

 

2. Teori Friederich Frobel tentang asas bekerja sendiri. 

Dasar utama untuk mempelajari pengetahuan dan kecekatan adalah 

keaktifan peserta didik itu sendiri (auto-activity). Cara mendidik yang 

baik, menurut Frobel adalah metode yang banyak memberi kesempatan 

kepada peserta didik di TK untuk sibuk dan aktif mengerjakan, 
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membuat dan menciptakan sesuatu atas inisiatif sendiri (ekspresi). 

Bentuk pengajaran menurut teori Frobel adalah sebagai berikut:  

a. Menggambar, diawali dengan garis vertikal dan horizontal.  

b. Spielgaben dan Spielformen dengan permainan bentuk.  

c. Alat permainan untuk ber-Frobel (pekerjaan tangan), misalnya 

mozaik, cincin, anyaman, kertas lipat dan tanah liat.  

 

3. Teori Montessori tentang latihan motorik halus  

Untuk melatih fungsi-fungsi motorik, peserta didik di TK tidak perlu 

diadakan alat-alat tertentu, kehidupan sehari-hari cukup memberi 

latihan bagi motorik peserta didik. Asas-asas metode pembelajaran 

Montessori adalah sebagai berikut:  

a. Pembentukan sendiri. Perkembangan itu terjadi dengan berlatih, 

dapat dikerjakan sendiri oleh peserta didik di TK.  

b. Masa peka. Masa peka ini merupakan masa ketika bermacam-

macam fungsi muncul dan menampilkan diri dengan tegas untuk 

dilatih.  

c.  Kebebasan. Mendidik untuk kebebasan dengan kebebasan, dengan 

tujuan agar masa peka dapat menampakkan diri secara leluasa 

dengan tidak dihalang-halangi di dalam ekspresinya. 

 

G. Penelitian Relavan 

 

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Yuni Muning 

Atuti pada tahun 2011/2012 berjudul “Upaya Meningkatkan Keterampilan 

Motorik Halus Melalui Bermain Playdough Pada Kelompok A di TK 
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ABA Marangan Kabupaten Sleman”, dapat disimpulkan sebagai berikut 

1) Penelitian siklus I kriteria diperoleh 12 anak dari 19 anak atau 63,15%. 

Setelah dilakukan tindakan pada siklus I telah berhasil meningkatkan 

keterampilan motorik halus tetapi belum mencapai indikator keberhasilan 

sehingga diperlukan siklus selanjutnya. Hasil siklus II pencapaian kriteria 

baik meningkat menjadi 17 anak dari 19 anak atau 89,47%. 

2. Dan penelitian yang dilakukan oleh Atih Fatmawati tahun 2013 yang 

berjudul “Implementasi Playdough Dalam Menstimulasi Kemampuan 

Motorik Halus”dapat disimpulkan kondisi awal kemampuan motorik 

halus anak masih belum terstimulasi secara maksimal, dengan persentase 

keterampilan dalam kategori sebesar 69 %, masih dalam proses 31 % dan 

kategori berkembang baik 0 % namun setelah penerapan playdough, 

kemampuan motorik halus anak mengalami peningkatan yang cukup baik. 

Persentase kemampuan motorik halus anak yang berada dalam kategori 

belum muncul sebesar 0%, tahap dalam proses 8% dan berkembang baik 

sebesar 92%. 

 

H. Kerangka Pikir Penelitian 

 

Motorik halus adalah gerakan yang menggunakan otot-otot halus atau 

sebagian anggota tubuh tertentu yang dipengaruhi oleh kesempatan untuk 

belajar dan berlatih. 

 

Bermain anak dapat mengembangkan fisik motorik baik motorik kasar 

maupun motorik halus. Dalam permainan motorik kasar adanya gerakan-

gerakan yang terjadi karena adanya koordinasi otot-otot besar, seperti 
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berjalan, melompat, berlari dan melempar, sedangkan dalam permainan 

motorik halus melatih koordinasi otot tangan dalam beraktivitas seperti 

bermain playdough, melipat, menggunting, meronce, meremas dan lain 

sebagainya.  

 

Banyak cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan motorik halus anak, 

diantaranya adalah dengan bermain playdough. Dengan bermain playdough 

anak dapat menjiplak bentuk, menggunting dan memilin sehingga dapat 

melatih motorik halus anak melalui koordinasi gerakan tangan dan jari-jari 

yang dibutuhkan untuk memegang dan menggerakkan pensil. Melalui 

kegiatan  tersebut anak seolah dituntut untuk menjadi lebih tekun, telaten dan 

teliti tanpa merasa bosan. 

 

Berdasarkan uraian tersebut, maka kerangka pikir dalam penelitian ini dapat 

dilihat pada gambar dibawah ini:  

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 

I. Hipotesis Penelitian  

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Ho : Tidak ada pengaruh aktivitas bermain menggunakan playdough terhadap 

kemampuan motorik halus pada anak usia 4-5 tahun di TK Dharma Wanita 

Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat. 

Aktivitas Bermain 

menggunakan 

Playdough 

(X) 

 

Kemampuan 

Motorik Halus 

(Y) 
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Ha : Ada pengaruh aktivitas bermain menggunakan playdough terhadap 

kemampuan motorik halus pada anak usia 4-5 tahun di TK Dharma Wanita 

Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


