
 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Kerangka Teoritis   

1. Pengertian Bermain 

Bermain adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan atau tanpa 

mempergunakan alat yang menghasilkan pengertian atau memberikan 

informasi, memberi kesenangan maupun mengembangkan imajinasi pada anak.  

Menurut Mayke dalam Sudono ( 2000:3) menyatakan bahwa belajar dengan 

bermain memberikan kesempatan kepada anak untuk memanipulasi, 

mengulang-ulang, menemukan sendiri, bereksplorasi, mempraktikan, dan 

mendapatkan bermacam-macam konsep serta pengertian yang tidak terhitung 

banyaknya. 

 

Dari pengertian tersebut kita dapat memahami bahwa bermain merupakan suatu 

kebutuhan bagi anak yang dapat memberikan dampak yang positif untuk 

seluruh aspek perkembangan anak.  Dengan bermain kita dapat memberikan 

kesempatan yang lebih banyak kepada anak untuk bereksplorasi sehingga 

pemahaman tentang konsep maupun pengertian dasar suatu pengetahuan dapat 

dipahami oleh anak dengan lebih mudah. 

 

2. Karakteristik Bermain 

Beberapa karakteristik bermain menurut Sofia Hartati dalam Montolalu 

(2009:2.4), antara lain: 

a. Bermain dilakukan dengan sukarela.  
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b. Bermain merupakan kegiatan yang menyenangkan, mengasyikkan, dan 

menggairahkan. 

c. Bermain dilakukan tanpa “iming-iming” apapun. 

d. Bermain lebih mengutamakan aktivitas atau kegiatan daripada tujuan.   

Tujuan bermain adalah aktivitas itu sendiri. 

e. Bermain menuntut partisipasi aktif baik fisik maupun psikis. 

f. Kegiatan bermain yang bebas. Anak bebas membuat aturan sendiri dan 

mengoperasikan fantasinya. 

g. Bermain sifatnya spontan, sesuai dengan yang diinginkan saat itu.  

h. Makna dan kesenangan bermain ditentukan oleh anak itu sendiri yang 

sedang bermain. 

 

Bermain harus dilakukan dalam situasi yang menyenangkan, menggembirakan, 

dipenuhi rasa suka dan ceria. Karakteristik bermain adalah kegiatan yang 

menyenangkan dan mengasyikkan. Dalam bermain, permainan yang dilakukan 

anak sesuai dengan kehendak hati dan sesuai harapan mendatangkan kegembiraan 

dan keceriaan anak. Bermain merupakan bagian terpenting dalam kehidupan anak 

karena melalui bermain anak-anak tumbuh dan berkembang. Anak yang 

kebutuhan bermainnya terpenuhi, makin tumbuh dengan keterampilan yang lebih 

tinggi dan berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. 

 

3. Fungsi Bermain Bagi Anak 

 

Menurt Dworetzky dalam Moeslichatoen (1999: 33) sesuai dengan pengertian 

bermain yang merupakan tuntutan dan kebutuhan bagi perkembangan anak usia 

taman Kanak-kanak, fungsi bermain bagi anak adalah : 

a. Menirukan apa yang dilakukan oleh orang dewasa. 
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b. Untuk melakukan berbagai peran yang ada didalam kehidupan nyata 

seperti guru mengajar dikelas, sopir mengendarai bus, petani menggarap 

sawah, dan sebagainya. 

c. Untuk mencerminkan hubungan dalam keluarga dan pengalaman hidup 

yang nyata. 

d. Untuk menyalurkan perasaan yang kuat seperti memukul-mukul kaleng, 

menepuk-nepuk air, dan sebagainya. 

e. Untuk melepaskan dorongan-dorongan yang tidak dapat diterima seperti 

berperan sebagai pencuri, menjadi anak nakal, pelanggar lalulintas, dan 

lain-lain. 

f. Untuk kilas balik peran-peran yang biasa dilakukan seperti gosok gigi, 

sarapan pagi, naik angkutan kota, dan sebagainya. 

g. Mencerminkan pertumbuhan seperti pertumbuhan misalnya semakin 

bertambah tinggi tubuhnya, semakin gemuk badannya, dan semakin dapat 

berlari cepat. 

h. Untuk memecahkan masalah dan mencoba berbagai penyelesaian masalah 

seperti menghias ruangan, menyiapkan jamuan makanan, pesta ulang 

tahun. 

 

Sedangkan menurut Hetherington dan Parke dalam Moeslichatoen (1999: 34) 

bermain juga berfungsi untuk mempermudah perkembangan kognitif anak. 

Dengan bermain akan memungkinkan anak meneliti lingkungan, mempelajari 

segala sesuatu, dan memecahkan masalah yang dihadapinya.  Bermain juga 

meningkatkan perkembangan  sosial anak.  Dengan menampilkan berbagai 

macam peran, anak berusaha untuk memahami peran orang lain dan 

menghayati peran yang akan diambilnya setelah ia dewasa kelak. 
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B. Lempar Tangkap Bola 

 

Menurut Montolalu (2009: 7.39) lempar tangkap bola merupakan salah satu 

permainan yang menggunakan bola sebagai media.  Permainan lempar tangkap 

bola ini seringkali diterapkan bagi anak usia dini dengan tujuan dapat melatih 

motorik.  Media dalam permainan ini adalah bola, baik bola berukuran kecil 

maupun besar. 

Cara bermain lempar tangkap bola ini sebagai berikut: 

1. Bariskan anak-anak 2 bersaf secara rapih. 

2. Lakukan pemanasan terlebih dahulu atau demonstrasi tentang permainan yang 

akan di mainkan. 

3. Siapkan bola yang berukuran kecil. 

4. Bagi anak menjadi 2 bagian dan secara berpasangan. 

5. Masing- masing anak agar memilih pasangannya secara bebas. 

6. Mulai mengambil bola yang diletakkan di depan anak dan lalu melemparkan ke 

pasangannya  hingga bola dapat ditangkap oleh pasangannya. 

7. Secara bergantian bagi pasangan anak yang bertugas menangkap menjadi 

melemparkan bola kembali ke pasangannya hingga bola  tertangkap. 

8. Bagi pasangan  yang telah melemparkan seluruh bola maka mereka lah menjadi 

pemenang dalam permainan tersebut. 

 

 

C. Menggambar 

 

Menggambar sebagai salah satu bentuk seni yang diberikan pada anak usia dini 

(taman kanak – kanak ).  Aktivitas menggambar dimaknai untuk membentuk dan 

mengembangkan kepribadian anak agar kemampuan logika dan emosinya tumbuh 

berkembang dengan seimbang. Seperti yang  diungkapkan oleh  Montolalu (2009: 
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3.15)  bahwa dengan menggambar  anak bisa mengeluarkan ekspresi  dan 

imajinasinya tanpa batas. Pada proses inilah anak dapat mengembangkan  

gagasan, menyalurkan emosinya,  menumbuhkan minat seni dan kreativitasnya. 

Tujuan kegiatan ini adalah melatih motorik anak. Cara bermain menggambar 

sebagai berikut: 

1. Siapkan alat tulis. 

2. Berikan contoh cara membuat gambar misalkan gambar bentuk bangun ruang 

(segitiga, segi empat, dan lingkaran). 

3. Lalu perintahkan anak mulai menggambar salah satu bangun ruang. 

4. Bagi anak yang terlebih dahulu dapat menyelesaikan menggambar bentuk 

bangun ruang menjadi pemenang. 

 

D. Pertumbuhan dan Perkembangan Anak Kecil 

 

1. Pertumbuhan fisik 

Menpora dalam Tarigan (2009: 15-16) anak kecil adalah anak berumur 1 atau 2 

tahun sampai dengan 6 tahun.  Mulai 1 atau 2 tahun tergantung pada anak 

sudah bisa berjalan sendiri atau belum.  Anak yang mulai bisa berjalan dapat 

dikatakan sebagai anak kecil.  Pada masa ini pertumbuhan tubuh relatif cukup 

lambat.  Kepesatan pertumbuhan fisik anak mengalami penurunan dibanding 

masa bayi.  Pada masa ini secara profesional pertumbuhan tinggi badan relatif 

lebih besar dibanding pertumbuhan besar badan.  Soetjiningsih juga 

berpendapat bahwa penilaian pertumbuhan fisik anak terletak pada usia 3 

tahun. 

 

Karena itu pada umumnya anak kecil cenderung tampak langsing atau kurus 

dibanding pertumbuhan jaringan otot.  Pertumbuhan jaringan otot mulai lebih 

cepat pada tahun terakhir dan masa anak kecil.  Dalam pertumbuhan tinggi 
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badan, presentase pertumbuhan kaki lebih besar dibanding pertumbuhan 

panjang togok.  Perbandingan ukuran anthropemtrik antara laki-laki dengan 

anak perempuan belum menunjukkan perbedaan yang berarti. 

 

 

2. Perkembangan Kemampuan Fisik 

Menpora dalam Tarigan (2009: 15) pertumbuhan jaringan otot yang mulai 

cepat pada tahun terakhir masa anak kecil, hal ini menghasilkan peningkatan 

kekuatan yang lebih besar.  Peningkatan kekuatan memungkinkan untuk mulai 

mampu melakukan bermacam-macam kemampuan gerak dasar yang semakin 

baik, yaitu gerakan-gerakan berjalan, berlari, meloncat, berjengkel, melempar, 

menangkap, dan memukul. Pertumbuhan panjang kaki dan tangan yang secara 

proporsional lebih besar dibanding pertumbuhan togok, menghasilkan 

peniongkatan kemampuan gerak kaki dan tangan yang berbentuk gerakan yang 

mengikuiti prinsip fungsi sistem mengungkit seperti gerakan-gerakan dasar 

yang telah dikemukakan.  Selain itu juga memungkinkan berkembangnya 

kemampuan melakukan gerakan-gerakan keterampilan lain. 

 

 

Koordinasi gerak dan keseimbangan tubuh juga berkembang lebih baik.  

Perkembangan ini dipadukan dengan pertumbuhan jaringan otot dan daya 

ungkit kaki dan tangan yang lebih besar memberi kemungkinan pada akhir 

masa anak kecil menjadi mampu melakukan gerakan yang semakin kuat dan 

semakin cepat.  Kemampuan melakukan gerakan yang semakin baik, 

memberikan kemungkinan untuk menjelajah ruang yang semakin luas. 

Bersamaan dengan peningkatan kesempatan menjelajah ruang tersebut, anak 

kecil mulai bisa menghayati dan menyadari adanya konsep-konsep dasar 

obyek, ruang, daya, waktu, dan hubungan sebab akibat. 
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3. Minat Melakukan Aktivitas Fisik 

Menpora dalam Tarigan (2009: 20) setelah anak bisa berjalan sendiri, minatnya 

untuk melakukan aktivitas fisik menjadi semakin besar.  Anak kecil pada 

umumnya selalu aktif bergerak.  Mereka selalu ingin berjalan menjelajahi 

lingkungannya, memanjat, memegang atau mengambil apa yang bisa diraihnya.  

Agar minat bergerak semakin berkembang, sebaiknya anak-anak tidak dilarang 

untuk banyak bergerak.  Karena aktif bergerak merupakan salah satu sarana 

untuk berjalan, maka minat bergerak perlu terus dikembangkan. 

 

4.  Aktivitas yang Diperlukan 

Menpora dalam Tarigan (2009: 16) anak kecil memerlukan aktivitas fisik yang 

cukup besar agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.  Memerlukan 

aktivitas gerak tubuh bukan hanya bermanfaat untuk pertumbuhan fisik semata, 

melainkan juga sangat penting untuk perkembangan daya fikir dan 

kreativitasnya.  Sebelum anak mampu membaca, menulis, dan berhitung, mereka 

belajar dan mengekspresikan buah fikirannya melalui gerakan tubuh.  Oleh 

karena itu, anak-anak perlu diberi kesempatan yang cukup leluasa untuk 

melakukan aktivitas gerak tubuh.  Aktivitas yang sebaiknya diberikan adalah 

sebagai berikut : 

 

a. Aktivitas yang merangsang penggunaan otot kaki, lengan, bahu. 

b. Permainan sederhana yang mudah dilakukan dan untuk setiap macam   

permainan tidak terlalu lama dilakukan karena anak kecil cenderung mudah 

bosan dengan hanya satu bentuk permainan. 

c. Aktivitas menirukan gerakan-gerakan misalnya gerakan binatang dan 

aktivitas gerak lain menurut kemauannya sendiri. 

d. Aktivitas bersama dengan teman sebayanya untuk tujuan sosialisasi. 
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e. Aktivitas bermain yang menggunakan sarana dengan berbagai ukuran dan 

bentuk, misalnya bola, kotak-kotak kecil, pasir, dan alat-alat permainan 

lainnya. 

  

E. Anak Usia Dini 

 

1. Pengertian Anak Usia Dini 

Nenden Theresia (2012: 4) anak usia dini adalah anak yang berusia antara 3-

6 tahun.   Hakikat anak usia dini adalah individu yang unik dimana ia 

memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan dalam aspek fisik, kognitif, 

sosio-emosional, kreativitas, bahasa dan komunikasi yang khusus yang 

sesuai dengan tahapan yang sedang dilalui anak tersebut. Dari pernyataan 

tersebut dapat disimpulkan bahwa anak usia dini adalah anak yang berusia 

0-8 tahun yang sedang dalam tahap pertembuhan dan perkembangan, baik 

fisik maupun mental. 

Masa anak usia dini sering disebut dengan istilah golden age atau masa 

emas.  Pada masa ini hampir seluruh potensi anak mengalami peka untuk 

tumbuh dan berkembang secara cepat dan hebat.  Perkembangan setiap anak 

tidak sama karena setiap individu memiliki perkembangan yang berbeda 

. 

2. Karakteristik Anak Usia Dini 

Anak usia dini memiliki karakteristik yang khas baik secara fisik, soial, 

moral dan sebagainya. Kartini Kartono dalam Nenden Theresia (2012: 71) 

karakteristik anak usia dini antara lain memiliki rasa ingin tahu yang besar, 

merupakan pribadi yang unik, suka berfantasi dan berimajinasi, masa yang 

paling potensial untuk belajar, menunjukan sikap egosentris, memiliki 

rentang daya konsentrasi yang pendek, sebagai bagian dari makhluk sosial.  

karakteristik anak usia dini adalah sebagai berikut : 
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a) Usia 0-1 Tahun 

Perkembangan fisik pada masa bayi mengalami pertumbuhan yang 

paling cepat dibanding dengan usia selanjutnya karena kemampuan dan 

keterampilan dasar dipelajari pada usia dini.  Kemampuan dan 

keterampilan dasar tersebut merupakan modal bagi anak untuk proses 

perkembangan selanjutnya. Karakteristik anak  usia bayi adalah sebagai 

berikut:  

 

1) Keterampilan motorik antara lain anak mulai berguling, 

merangkak, duduk, berdiri dan berjalan. 

 

2) Keterampilan menggunakan panca indera yaitu anak melihat atau 

mengamati, meraba, mendengar, mencium, dan mengecap dengan 

memasukkan setiap benda ke mulut. 

 

3) Komunikasi sosial anak yaitu komunikasi dari orang dewasa akan 

mendorong dan memperluas respon verbal dan non verbal bayi. 

b) Anak Usia 2–3 Tahun 

Usia ini anak masih mengalami pertumbuhan yang pesat pada 

perkembangan fisiknya. Karakteristik yang dilalui anak usia 2-3 tahun 

antara lain:  

1) Anak sangat aktif untuk mengeksplorasi benda-benda yang ada di 

sekitarnya. Eksplorasi yang dilakukan anak terhadap benda yang 

ditemui merupakan proses belajar yang sangat efektif. 

2) Anak mulai belajar mengembangkan kemampuan berbahasa yaitu 

dengan berceloteh. Anak belajar berkomunikasi, memahami 
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pembicaraan orang lain dan belajar mengungkapkan isi hati dan 

pikiran. 

3) Anak belajar mengembangkan emosi yang didasarkan pada factor 

lingkungan karena emosi lebih banyak ditemui pada lingkungan. 

c) Anak usia 4–6 Tahun 

Anak pada usia ini kebanyakan sudah memasuki Taman Kanak-kanak.  

Karakteristik anak 4-6 tahun adalah : 

1) Perkembangan fisik, anak sangat aktif dalam berbagai kegiatan   

sehingga dapat membantu mengembangkan otot-otot anak. 

2) Perkembangan bahasa semakin baik anak mampu memahami 

pembicaraan orang lain dan mampu mengungkapkan pikirannya. 

3) Perkembangan kognitif (daya pikir) sangat pesat ditunjukkan 

dengan rasa keingintahuan anak terhadap lingkungan sekitarnya. 

Anak sering bertanya tentang apa yang dilihatnya. 

4) Bentuk permainan anak masih bersifat individu walaupun 

dilakukan anak secara bersama-sama. 

d)      Anak usia 7–8 Tahun 

Karakteristik anak usia 7-8 tahun adalah : 

1) Dalam perkembangan kognitif, anak mampu berpikir secara 

analisis dan sintesis, deduktif dan induktif (mampu berpikir bagian 

per bagian). 

2) Perkembangan sosial, anak mulai ingin melepaskan diri dari 

orangtuanya.  Anak sering bermain di luar rumah bergaul dengan 

teman sebayanya. 

3) Anak mulai menyukai permainan yang melibatkan banyak orang 

dengan saling berinteraksi. 
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4) Perkembangan emosi anak mulai berbentuk dan tampak sebagai 

bagian dari kepribadian anak. 

 

3. Prinsip-prinsip Perkembangan Anak Usia Dini 

 

Aspek-aspek perkembangan anak seperti aspek fisik, sosial, emosional, dan 

kognitif satu sama lain saling terkait secara erat. Perkembangan anak tersebut 

terjadi dalam suatu urutan yang berlangsung dengan rentang bervariasi antar 

anak dan juga antar bidang perkembangan dari masingmasing fungsi. 

Perkembangan berlangsung ke arah kompleksitas, organisasi, dan internalisasi 

yang lebih meningkat.  

 

Pengalaman pertama anak memiliki pengaruh kumulatif dan tertunda terhadap 

perkembangan anak. Perkembangan dan belajar dapat terjadi karena 

dipengaruhi oleh konteks sosial dan kultural yang merupakan hasil dari 

interaksi kematangan biologis dan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun 

sosial tempat anak tinggal. Perkembangan mengalami percepatan bila anak 

memiliki kesempatan untuk mempraktekkan keterampilan-keterampilan yang 

baru diperoleh dan ketika mereka mengalami tantangan.  

 

 

Sarana penting bagi perkembangan sosial, emosional, dan kognitif anak serta 

merefleksikan perkembangan anak yaitu dengan bermain. Melalui bermain 

anak memiliki kesempatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya 

sehingga anak disebut dengan pembelajar aktif. Anak akan berkembang dan 

belajar dengan baik apabila berada dalam suatu konteks komunitas yang aman 

(fisik dan psikologi), menghargai, memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisiknya, 

dan aman secara psikologis. Anak menunjukkan cara belajar yang berbeda 
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untuk mengetahui dan belajar tentang suatu hal yang kemudian 

mempresentasikan apa yang mereka tahu dengan cara mereka sendiri. 

 

 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip anak usia dini 

adalah anak merupakan pembelajar aktif.  Perkembangan dan belajar anak 

merupakan interaksi anak dengan lingkungan antara lain melalui bermain.  

Bermain itu sendiri merupakan sarana bagi perkembangan dan pertumbuhan 

anak.  Melalui bermain anak memiliki kesempatan untuk  

mempraktikkan keterampilan yang baru diperoleh sehingga perkembangan 

anak akan mengalami percepatan. 

 

F. Motorik 

 

 

1. Pengertian Motorik 

Menpora dalam Tarigan (2009: 56 ) Motorik adalah keseluruhan proses yang 

terjadi pada tubuh manusia,  yang meliputi proses pengendalian (koordinasi) 

dan proses pengaturan (kondisi fisik) yang dipengaruhi oleh faktor fisiologi 

dan faktor psikis untuk mendapatkan suatu gerakan yang baik.  Motorik 

dibedakan menjadi 2 yaitu motorik halus dan motorik kasar. 

 

2. Perkembangan Motorik 

Perkembangan motorik adalah proses tumbuh kembang kemampuan gerak 

seorang anak.  Pada dasarnya, perkembangan ini berkembang sejalan dengn 

kematangan saraf dan otot anak. Sehingga, setiap gerakan sesederhana 

apapun, adalah merupakan hasil pola interaksi yang kompleks dari berbagai 

bagian dan system dalam tubuh yang dikontrol oleh otak. Perkembangan 

motorik terbagi menjadi 2 yaitu : 
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a. Perkembangan Gerakan Motorik Halus 

Perkembangan motorik halus anak taman kanak-kanak ditekankan pada 

koordinasi gerakan motorik halus dalam hal ini berkaitan dengan kegiatan 

meletakkan atau memegang suatu objek dengan menggunakan jari 

tangan. Pada usia 4 tahun koordinasi gerakan motorik halus anak sangat 

berkembang bahkan hampir sempurna. Walaupun demikian anak usia ini 

masih mengalami kesulitan dalam menyusun balok-balok menjadi suatu 

bangunan.   

 

Hal ini disebabkan oleh keinginan anak untuk meletakkan balok secara 

sempurna sehingga kadang-kadang meruntuhkan bangunan itu sendiri. 

Pada usia 5 atau 6 tahun koordinasi gerakan motorik halus berkembang 

pesat. Pada masa ini anak telah mampu mengkoordinasikan gerakan 

visual motorik, seperti mengkoordinasikan gerakan mata dengan tangan, 

lengan, dan tubuh secara bersamaan,antara lain dapat dilihat pada waktu 

anak menulis atau menggambar. Contoh gerakan motorik halus pada 

anak-anak adalah mencoret-coret dengan 1 tangan, menggambar garis tak 

beraturan, memegang pensil, belajar menggunting, mengancingkan baju, 

memakai baju sendiri. 

 

b. Perkembangan gerakan motorik kasar 

Motorik kasar adalah gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot besar 

atau sebagian besar atau seluruh anggota tubuh yang dipengaruhi oleh 

kematangan anak itu sendiri.   Contoh gerakan motorik kasar pada anak-

anak adalah berjalan, merangkak, memukul, mengayunkan tangan, berdiri 

dengan 1 kaki, naik tangga dan lompat di anak tangga terakhir, 

 menendang bola, memanjat meja atau tempat tidur. 
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G. Motorik Halus 

 

 

1. Pengertian Motorik Halus 

Menurut Profesor Janet W. Lerner dalam Sudono (2000: 53) motorik halus 

adalah keterampilan menggunakan media dengan koordinasi antara mata 

dan tangan.  Hurlock (1978: 39) mengemukakan bahwa perkembangan 

motorik anak adalah suatu proses kematangan yang berhubungan dengan 

aspek deferensial bentuk atau fungsi termasuk perubahan sosial emosional.  

Proses motorik adalah gerakan yang langsung melibatkan otot untuk 

bergerak dan proses persyaratan yang menjadikan seseorang mampu 

menggerakan anggota tubuhnya (tangan, kaki, dan anggota tubuh lainnya). 

 

Berdasarkan kutipan diatas motorik halus adalah pengorganisasian otot-otot 

kecil seperti jari-jemari dan tangan yang sering membutuhkan kecermatan 

koordinasi mata dan tangan. 

 

 

2. Faktor yang Mempengaruhi Motorik Halus 

Depdiknas dalam Rusli Lutan (1997: 76) mengemukakan bahwa faktor-

faktor yang mempercepat atau memperlambat perkembangan motorik halus 

antara lain : 

a. Faktor Genetik 

Individu mempunyai beberapa faktor keturunan yang dapat menunjang 

perkembangan motorik misal otot kuat, syaraf baik, kecerdasan yang 

menyebabkan perkembangan motorik individu tersebut menjadi cepat dan 

baik. 

 

b. Faktor Kesehatan Pada Periode Prenatal 
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Janin yang selama dalam kandungan dalam keadaan sehat, tidak 

keracunan, tidak kekurangan gizi, tidak kekurangan vitamin dapat 

membantu memperlancar motorik anak. 

c. Faktor Kesulitan Dalam Melahirkan 

Faktor kesulitan dalam melahirkan misalnya dalam perjalanan      

melahirkan menggunakan bantuan alat vacuum, tang, sehingga bayi 

mengalami kerusakan otak dan akan memperlambat perkembangan 

motorik bayi. 

d. Kesehatan dan Gizi 

Kesehatan dan gizi yang baik pada awal kehidupan pasca  melahirkan 

anak mempercepat perkembangan motorik bayi. 

e. Rangsangan 

Adanya rangsangan, bimbingan, dan kesempatan anak untuk 

menggerakan semua bagian tubuh akan mempercepat perkembangan 

motorik bayi. 

f. Perlindungan 

Perlindungan yang berlebihan sehingga anak tidak ada waktu untuk 

bergerak misalnya anak hanya digendong terus, ingin naik tangga tidak 

boleh akan memperlambat perkembangan motorik anak. 

g. Prematur 

Kelahiran sebelum masanya disebut prematur biasanya akan 

memperlambat perkembangan motorik anak. 

h. Kelainan 

Individu yang mengalami kelainan baik fisik maupun psikis, sosial, 

mental biasanya akan mengalami hambatan dalam perkembangannya. 

i. Kebudayaan 
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Peratutan daerah setempat dapat mempengaruhi perkembangan motorik 

anak misalnya ada daerah yang tidak mengizinkan anak putri naik sepeda 

maka tidak akan diberi pelajaran naik sepeda roda tiga. 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya kualitas perkembangan 

anak ditentukan oleh : 

1) Faktor Intern 

Faktor intern adalah faktor yang berasal dari individu itu sendiri yang 

meliputi pembawaan, potensi, psikologis, semangat belajar serta 

kemampuan khusus. 

 

2) Faktor Ekstern 

Faktor ekstern adalah faktor yang berasal dari lingkungan luar diri anak 

baik yang berupa pengalaman teman sebaya, kesehatan dan lingkungan. 

 

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor 

yang mempengaruhi motorik halus tidak lepas dari sifat dasar genetik serta 

keadaan pasca lahir yang berhubungan dengan pola perilaku yang diberikan 

kepada anak serta faktor internal dan eksternal yang ada disekeliling anak  

dan pemberian gizi yang cukup. 

 

3. Karakteristik Perkembangan Motorik Halus 

Depdiknas Dalam Rusli Lutan (1997: 10) menjelaskan bahwa karakteristik 

perkembangan motorik halus anak sebagai berikut : 

a. Pada Saat Anak Berusia Tiga Tahun 

Pada saat anak berusia tiga tahun kemampuan gerakan halus pada masa 

bayi.   Meskipun anak pada saat ini sudah mampu mengambil benda 
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dengan menggunakan jempol dan jari telunjuknya tetapi gerakan itu 

sendiri masih kaku. 

b. Pada Usia Empat Tahun 

Pada usia empat tahun koordinasi motorik halus anak secara substansial 

sudah mengalami kemajuan dan gerakannya sudah lebih cepat bahkan 

cenderung ingin sempurna. 

c. Pada Usia Lima Tahun  

Pada usia lima tahun koordinasi motorik halus anak sudah lebih 

sempurna lagi tangan, lengan, dan tubuh bergerak dibawah koordinasi 

mata.  Anak juga telah mampu membuat dan melaksanakan kegiatan 

yang lebih majemuk, seperti kegiatan proyek. 

d. Pada Akhir Masa Kanak-kanak Usia Enam Tahun 

Pada akhir masa kanak-kanak usia enam tahun ia telah belajar bagaimana 

menggunakan jari-jemarinya dan pergelangan tangannya untuk 

menggerakan ujung pensilnya. 

 

 

4. Konsep Dasar Pengembangan Motorik Halus 

 

Depdiknas Dalam Rusli Lutan (1997: 11) menyebutkan bahwa menggambar 

diawali dengan membuat garis vertikal dan horizontal, spielgaben dan 

spielformen dengan permainan bentuk, alat permainan berforbel (pekerjaan 

tangan) misalnya mozaik, menganyam kertas, kertas lipat dan tanah liat.  

Untuk melatih fungsi-fungsi motorik anak tidak perlu diadakan alat-alat 

tertentukehidupan sehari-hari cukup memberi latihan bagi motorik anak. 

Asas metode Mentoseri adalah : 

 

a. Pembentukan Sendiri 
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Perkembangan itu terjadi dengan cara latihan yang dapat dikerjakan 

sendiri oleh anak-anak. 

b. Masa Peka 

Masa peka merupakan masa dimana bermacam-macam fungsi muncul 

menonjol diri tegas untuk dilatih. 

c. Kebebasan  

Mendidik untuk kebebasan dan dengan kebebasan bertujuan agar masa 

peka dapat menampakan diri secara leluasa dengan tidak dihalang-

halangi didalam mengekspresikan. 

 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa konsep dasar 

pengembangan motorik adalah dari alat indera pengelihatan untuk 

melakukan pengamatan permulaannya.  Setelah itu anak diberikan 

kebebasan untuk mengekspresikan sesuai dengan kehendak anak. 

 

 

5. Prinsip Dalam Pengembangan Motorik Halus 

Depdiknas Dalam Rusli Lutan (1997: 13) menjelaskan bahwa untuk 

mengembangkan motorik halus pada anak 4-6 tahun di Taman kanak-kanak 

agar berkembang secara optimal, maka perlu memperhatikan prinsip-

prinsip sebagai berikut : 

a. Memberikan kebebasan untuk berekspresi pada anak 

b. Melakukan pengaturan waktu, tempat, media (alat dan bahan) agar   

dapat merangsang anak untuk berkreatif. 

c. Memberikan bimbingan kepada anak untuk menentukan teknik atau 

cara yang baik dalam melakukan kegiatan dengan berbagai media. 
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d. Menumbuhkan keberanian anak dan hindarkan petunjuk yang dapat 

merusak keberanian dan perkembangan anak. 

e. Membimbing anak sesuai dengan kemampuan dan taraf 

perkembangannya. 

f. Memberikan rasa gembira pada anak dan menciptakan suasana yang 

menyenangkan. 

g. Melakukan pengawasan menyeluruh terhadap pelaksanaan kegiatan. 

 

 

6. Tujuan Peningkatan Motorik Halus  

 

 

Tujuan pengembangan motorik halus anak yaitu : 

a. Mampu memfungsikan otot-oto kecil seperti gerakan jari tangan. 

b. Mampu mengkoordinasikan kecepatan tangan dengan mata. 

c. Mampu mengendalikan emosi. 

 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan peningkatan 

motorik halus ini diantaranya adalah untuk meningkatkan kemampuan anak 

agar  dapat mengembangkan kemampuan  motorik halus khususnya jari 

tangan dan optimal kearah yang lebih baik. 

 

 

7. Fungsi Perkembangan Motorik Halus 

 

Elizabeth B. Hurlock (1978) mencatat tentang beberapa alasan fungsi 

perkembangan motorik halus bagi  konsentrasi perkembangan individu 

yaitu: 

 

a. Melalui keterampilan motorik anak dapat menghibur dirinya dan  

memperoleh perasaan senang, seperti anak merasa senang memiliki 
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keterampilan memainkan boneka, menangkap dan melempar bola, atau 

memainkan alat-alat mainan lainnya. 

b. Melalui keterampilan motorik anak dapat beranjak dari kondisi   

helpessness (tidak berbahaya), pada bulan-bulan pertama kehidupannya, 

ke kondisi yang independence (bebas dan tidak bergantung) anak dapat 

bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya dan dapat berbuat sendiri 

untuk dirinya, kondisi ini dapat menunjang perkembangan self confidence 

(rasa percaya diri). 

c. Melalui keterampilan motorik anak dapat menyesuaikan dirinya dengan 

sekolah (school adjustment), pada usia pra sekolah (taman kanak-kanak) 

atau usia kelas awal dasar, anak sudah dapat dilatih menggambar, 

melukis, baris-berbaris, dan persiapan menulis. 

 

H. Motorik Kasar 

 

1. Pengertian Motorik Kasar 

Motorik kasar adalah kemampuan gerak tubuh yang menggunakan otot-otot 

besar, sebagian besar atau seluruh anggota tubuh motorik kasar diperlukan 

agar anak dapat duduk, menendang, berlari, naik turun tangga dan 

sebagainya.  Perkembangan motorik kasar anak lebih dulu dari pada motorik 

halus, misalnya anak akan lebih dulu memegang benda-benda yang ukuran 

besar dari pada ukuran yang kecil.  Karena anak belum mampu mengontrol 

gerakan jari-jari tangannya seperti meruncing pensil, menggunting dan lain-

lain. 

 

Nenden Theresia (2012: 17) mengatakan bahwa gerakan motorik kasar 

adalah kemampuan yang membutuhkan koordinasi sebagian besar bagian 
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tubuh anak.  Gerakan motorik kasar melibatkan aktivitas otot-otot besar, 

seperti otot tangan, otot kaki dan seluruh tubuh anak. Berdasarkan uraian 

diatas dapat disimpulkan bahwa gerakan motorik kasar adalah menggerakan 

berbagai bagian tubuh atas perintah otak dan mengatur gerkan badan 

terhadap macam-macam pengaruh dari luar dan dalam. Motorik kasar sangat 

penting dikuasai oleh sesorang karena bisa melakukan aktivitas sehari-hari, 

tanpa mempunyai gerak yang bagus akan ketinggalan dari orang lain seperti 

: berlari, melompat, mendorong, melempar, menangkap, menendang, dan 

lain sebagainya, kegiatan itu memerlukan dan menggunakan otot-otot besar 

pada tubuh seseorang. 

 

Dengan demikian yang dimaksud motorik kasar adalah kemampuan yang 

membutuhkan koordinasi bagian tubuh anak seperti mata, tangan, dan 

aktivitas otot kaki, dalam menyeimbangkan badan dan kekuatan kaki. 

 

2. Unsur-unsur Motorik Kasar 

 

Keterampilan motorik setiap orang pada dasarnya berbeda-beda tergantung 

pada banyaknya gerakan yang dikuasainya.  Berdasarkan uraian diatas dapat 

disimpulkan bahwa keterampilan motorik kasar unsur-unsurnya identik 

dengan unsur yang dikembangkan dalam kebugaran jasmani pada umumnya.  

Hal ini sesuai dengan pendapat Depdiknas Dalam Rusli Lutan (1997: 1) 

bahwa perkembangan motorik merupakan perkembangan unsur kematangan 

dan pengendalian gerak tubuh.   

 

3. Karakteristik Perkembangan Motorik kasar 

Nenden Theresia (2012: 13) dalam pemilihan metode untuk  mengembangan 

keterampilan motorik anak, guru perlu menyesuaikannya dengan anak 
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Taman Kanak-kanak yang selalu bergerak, sulit untuk diam, memiliki rasa 

ingin tahu yang sangat kuat, senang bereksperimen dan menguji, mampu 

mengeksperimenkan diri secara kreatif, mempunyai imajinasi dan senang 

berbicara. 

 

Perkembangan anak usia 5-6 tahun sangatlah pesat.  Pada usia ini, anak 

mulai mengembangkan keterampilan-keterampilan baru dan memperbaiki 

keterampilan yang sudah dimilikinya.  Perkembangan ini juga ditunjukan 

oleh keseimbangan yang baik dalam meniti balok titian atau papan titian, 

melompati berbagai objek, meloncat dengan baik, melompati tali, melompat 

dan turun melewati beberapa anak tangga, memanjat, koordinasi gerakan 

berenang, dan bahkan mengendarai sepeda roda dua. 

 

4. Metode Pengembangan Motorik Kasar  

 

Metode merupakan cara untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu.  

Untuk mengembangkan motorik anak guru dapat menerapkan metode-

metode yang akan menjamin anak tidak mengalami cidera dan 

menyesuaikannya dengan karakteristik anak TK.  Hal-hal yang perlu 

dilakukan guru dalam pemilihan metode untuk meningkatkan motorik anak 

TK adalah menciptakan lingkungan yang aman dan kegiatan yang 

menantang, menyediakan tempat, bahan dan alat yang digunakan dalam 

keadaan yang baik, serta membimbing anak mengikuti kegiatan tanpa 

menimbulkan rasa takut dan cemas dalam menggunakannya. 

 

Selain itu metode yang akan dipilih harus memungkinkan anak bergerak dan 

bermain lebih leluasa, karena gerak adalah unsur yang paling utama 

pengembangan motorik anak. 
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5. Tujuan Pengembangan Motorik Kasar  

 

Depdiknas Dalam Rusli Lutan (1997: 2) pengembangan motorik kasar di TK 

bertujuan untuk memperkenalkan dan melatih gerak kasar, meningkatkan 

kemampuan mengelola, mengontrol gerakan tubuh dan koordinasi, serta 

meningkatkan keterampilan tubuh dan cara hidup sehat sehingga dpat 

menunjang pertumbuhan jasmani yang sehat, kuat dan terampil.  Sesuai 

dengan tujuan pengembangan jasmani tersebut, anak didik dilatih gerakan-

gerakan dasar yang akan membantu perkembangannya kelak.  

 

Pengembangan kemampuan dasar anak dilihat dari kemampuan motoriknya, 

sehingga guru-guru TK perlu membantu mengembangkan keterampilan 

motorik anak dalam hal memperkenalkan dan melatih gerakan motorik kasar 

anak, meningkatkan kemampuan mengelola, mengontrol gerakan tubuh dan 

koordinasi, serta meningkatkan keterampilan tubuh dan cara hidup sehat 

sehingga dapat menunjang pertumbuhan jasmani yang kuat, sehat dan 

terampil.   

 

Kartini Kartono dalam Nenden Theresia (2012: 68) mengatakan bahwa 

kompetensi anak TK yang diharapkan dapat dikembangkan guru saat anak 

memasuki TK adalah mampu melakukan aktivitas motorik secara 

terkoordinasi dalam rangka kelenturan dan kesiapan untuk menulis, 

keseimbangan, dan melatih keberanian. 

 

6. Fungsi Pengembangan Motorik Kasar 

Depdiknas Dalam Rusli Lutan (1997: 6) disebutkan fungsi pengembangan 

motorik kasar pada anak TK adalah sebagai berikut : 

a. Melatih kelenturan dan koordinasi otot dan jari tangan. 
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b. Memacu pertumbuhan dan pengembangan fisik atau motorik, rohani dan 

kesehatan anak. 

c. Membentuk, membangun, dan memperkuat tubuh anak. 

d. Melatih keterampilan atau ketangkasan gerak dan berfikir anak. 

e. Meningkatkan perkembangan emosional anak. 

f. Meningkatkan perkembangan sosial anak. 

g. Menumbuhkan perasaan menyenangi dan memahami manfaat kesehatan 

pribadi. 

 

I. Penelitian yang Relevan 

Guna mendukung penelitian ini maka memerlukan penelitian-penelitian yang 

relevan dengan penelitian ini. Penelitian tersebut adalah sebagai berikut: 

 

1. Meningkatkan kemampuan motorik halus anak melalui kegiatan menggambar 

dekoratif (Disti Purwasih dan Tin Rustini,  Jurusan Pedagogik, Kampus Cibiru, 

Universitas Pendidikan Indonesia). 

 

Permasalahan yang terjadi di Tk Bina Pemula menunjukan bahwa metode 

pengembangan kemampuan motorik halus masih menekankan pada media yang 

digunakan, yaitu majalah. Sehingga anak nampak sudah bosan dalam 

mengikuti kegiatan yang diberikan.  

 

Hal tersebut menjadi alasan yang mendasari rumusan masalah, yaitu bagaimana 

proses kegiatan menggambar dekoratif dan bagaimana meningkatkan 

kemampuan motorik halus anak melalui kegiatan menggambar dekoratif 

meningkatkan kemampuan motorik halus anak melalui kegiatan menggambar 

dekoratif. 
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2. Upaya Meningkatkan Motorik Kasar Melalui Kegiatan Bermain Bola (Nikmah, 

Pendidikan Anak Usia Dini IKIP Veteran Semarang). 

 

Berdasarkan data dari RA Minsya’ul Wathon Grogolan Dukuhseti Pati tentang 

bermain bola untuk meningkatkan bermain akan memerintah orang banyak 

yang belum mampu meningkatkan motorik kasar dengan baik. hanya anak yang 

memenuhi keberhasilan dalam berbahasa baru mencapai 40% dari 25 anak. 

Berarti masih ada 60% atau 15 anak yang belum mampu berbahasa melalui 

pemanfaatan media gambar bertema. Dengan demikian banyak anak yang 

belum mampu memenuhi keberhasilan dari kegiatan tersebut. Berdasarkan 

observasi diatas, kami akan mengadakan penelitian tindakan kelas agar anak 

dapat mencapai ketuntasan dalam pembelajaran. Dalam konteks di atas bahwa 

pemanfaatan media gambar bertema diharapkan dapat meningkatkan 

kemampuan berbahasa anak. Sehingga dapat meningkatkan ilmu pengetahuan 

anak. Sehingga anak menjadi lebih kreatif, aktif, inovatif dan menyenangkan. 

 

3. Pengaruh Permainan Modifikasi Terhadap Kemammpuan Motorik Kasar dan 

Kognitif Anak Usia Dini (Asep Deni Gustiana, UPI). 

 

Penelitian ini dilakukan berdasarkan temuan empirik yang menunjukkan 

berbagai gejala kejenuhan dan kurang tereksploitasi kemampuan motorik kasar 

dan kognitif yang dimiliki anak pada saat pembelajaran penjas. Permasalahan 

tersebut menuntut perlunya suatu pendekatan atau model pembelajaran untuk 

menanganinya. Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan model pembelajaran 

penjas anak usia dini yang menyenangkan dan efektif. Model pembelajaran 

yang dikembangkan adalah permainan modifikasi. Permainan modifikasi 

adalah perubahan dalam permainan dari teknik bermain yang baku menjadi 

teknik yang sederhana sesuai dengan karakteristik yang dimiliki oleh anak usia 
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dini. Modifikasi yang dilakukan bisa dari segi bentuk permainan, peraturan, 

alat, jumlah pemain, dan lama permainan.  

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif yakni metode 

kuasi eksperimen dengan desain penelitian yang digunakan (nonequivalent 

control groups design) pada anak kelompok B TK Kartika dan TK Labschool, 

masing-masing sebanyak 20 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

terdapat perbedaan yang signifikan kemampuan motorik kasar antara kelas 

kontrol dan eksperimen pada saat postes dengan skor rata-rata kelas kontrol 

21.4, dan kelas eksperimen 28.95.  

 

 

Dari hasil penelitian tersebut terdapat perbedaan yang signifikan kemampuan 

kognitif antara kelas kontrol dan eksperimen pada saat postes dengan skor rata-

rata kelas kontrol 33.25 dan skor rata-rata kelas eksperimen 36.4, serta terdapat 

perbedaan yang signifikan peningkatan (N-Gain) kemampuan motorik kasar 

antara kelas kontrol dan eksperimen, dan tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan peningkatan (N-Gain) kemampuan kognitif antara kelas kontrol dan 

eksperimen. 

 

J. Kerangka Pikir 

 

Perkembangan motorik adalah proses tumbuh kembang kemampuan gerak 

seorang anak. Perkembangan ini berkembang sejalan dengan kematangan saraf 

dan otot anak. Untuk mendukung perkembangan motorik anak bisa dilakukan 

dengan memberikan latihan lempar tangkap bola dan menggambar. Bermain 

lempar tangkap bola adalah memegang bola lalu melemparkan bola menuju ke 

arah temannya.  Agar anak dapat memegang bola diperlukan jari – jemari yang 
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berkembang secara optimal.  Melemparkan bola diperlukan otot lengan yang 

berkembang secara optimal.    

 

Permainan ini merupakan salah satu permainan anak untuk usia 5-6 tahun yang 

dapat meningkatkan motorik halus dan motorik kasar karena dalam permainan ini 

melibatkan otot - otot besar dan otot - otot kecil. Dengan bermain lempar tangkap 

bola dapat melatih kelenturan, koordinasi otot dan jari tangan, meningkatkan 

perkembangan emosional dan sosial anak. Menggambar adalah membuat garis 

yang membentuk suatu pola yang menyerupai bangun ruang.  Untuk memperoleh 

hasil gambar yang baik jari - jemari anak harus berkembang secara optimal. 

Dengan menggambar anak mampu memfungsikan otot-otot kecil seperti gerakan 

jari tangan, mampu mengkoordinasikan gerakan mata dan tangan, mampu 

mengendalikan emosi.  

 

Berdasarkan uraian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa melalui bermain 

lempar tangkap bola dan menggambar dapat mempengaruhi motorik anak baik itu 

motorik halus maupun kasar. 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 Gambar 2.1  Kerangka Pikir 

 

 Lempar Tangkap Bola - Menggambar 

 

Motorik 

 

 

 Menggambar - Lempar Tangkap Bola 
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K. Hipotesis 

Sugiyono (2013: 96) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam 

bentuk kalimat pertanyaan. 

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

H0 :   Tidak terdapat pengaruh yang signifikan pada kelompok yang diberi 

perlakuan bermain lempar tangkap bola yang dilanjutkan menggambar 

terhadap motorik anak usia dini di TK Dharma Wanita Persatuan Sukoharjo 

Pringsewu. 

H1 :   Terdapat pengaruh yang signifikan pada kelompok yang diberi perlakuan 

bermain lempar tangkap bola yang dilanjutkan menggambar terhadap 

motorik anak usia dini di TK Dharma Wanita Persatuan Sukoharjo 

Pringsewu. 

 

H0 :    Tidak terdapat pengaruh yang signifikan pada kelompok yang diberi 

perlakuan menggambar yang dilanjutkan lempar tangkap bola  terhadap 

motorik anak usia dini di TK Dharma Wanita Persatuan Sukoharjo 

Pringsewu. 

H2 :     Terdapat pengaruh yang signifikan pada kelompok yang diberi perlakuan 

menggambar yang dilanjutkan lempar tangkap bola terhadap motorik anak 

usia dini di TK Dharma Wanita Persatuan Sukoharjo Pringsewu. 

 

H0 :    Kelompok yang diberi perlakuan menggambar yang dilanjutkan lempar 

tangkap bola lebih berpengaruh terhadap motorik anak usia dini di TK 

Dharma Wanita Persatuan Sukoharjo Pringsewu. 

H3 :     Kelompok yang diberi perlakuan lempar tangkap bola yang dilanjutkan 

menggambar lebih berpengaruh terhadap motorik anak usia dini di TK 

Dharma Wanita Persatuan Sukoharjo Pringsewu. 


