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ABSTRAK
PENGEMBANGAN KEMAMPUAN MOTORIK HALUS ANAK USIA DINI
MELALUI PERMAINAN MELIPAT KERTAS ( ORIGAMI ) DI
RAUDHATUL ATHFAL AR – RUSSYIDAH 1 KEDATON
BANDAR LAMPUNG
Oleh :
SUNANI
Kemampuan Motorik Halus Anak Usia Dini kelompok B di Raudhatul Athfal
Ar- Russyidah 1 Kedaton Bandar Lampung belum berkembang dengan baik. Maka
untuk pengembangan kemampuan Motorik Halus Anak Usia Dini dilakukan melalui
permainan melipat Kertas ( Origami ). Penelitian ini bertujuan untuk pengembangan
kemampuan Motorik Halus Anak Usia Dini.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif . Subjek penelitian
adalah 35 anak Kelompok B. Objek penelitian ini adalah pengembangan kemampuan
Motorik Halus Anak Usia Dini melalui permainan melipat kertas ( origami ). Alat
pengumpulan data menggunakan Metode observasi,Metode interview dan Metode
dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan Reduksi Data, Data Display,
verifikasi Data dan penarikan kesimpulan. Indikator keberhasilan yang ditetapkan
yaitu 75% dari jumlah Anak Kelas B yaitu 35 anak. Dari keterangan tersebut penulis
merumuskan masalah sebagai berikut: “faktor apa yang menyebabkan permainan
melipat kertas ( origami ) dalam mengembangkan kemampuan motorik halus Anak di
Raudhatul Athfal Ar – russydah 1 kedaton Bandar Lampung belum berhasil ?”
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan motorik halus anak Usia
Dini Kelompok B telah mencapai indikator keberhasilan. Dalam pengembangan
kemampuan Motorik Halus Anak Usia Dini dilengkapi dengan gambar langkah langkah melipat kertas ( Origami ). Adapun jenis – jenis lipatan yang dilakukan
adalah : 1. Melipat bentuk sederhana 2. Melipat bentuk Kodok 3. Melipat bentuk
Burung 4. Melipat bentuk Kepala Kucing 5. Melipat bentuk kepala Pinguin dan 6.
Melipat bentuk Ikan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa melalui
permainan melipat kertas ( Origami ) dapat mengembangkan kemampuan motorik
halus Anak Usia Dini pada Kelompok B di raudhatul Athfal Ar – Russyidah 1
Kedaton Bandar Lampung.
Kata Kunci : pengembangan Motorik Halus,permainan melipat Kertas
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MOTTO

          
         
 
    
     
  

Artinya: Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai
hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan
itu mereka dapat mendengar? Karena Sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta,
tetapi yang buta, ialah hati yang di dalam dada.1 (Qs. Al - Hajj 46)

1

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahanya, CV Penerbit Diponegoro, Bandung
2003, hlm 270
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Penegasan judul
Pendidikan anak usia dini / TK pada hakikatnya adalah pendidikan yang
diselenggarakan dengan tujuan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan
anak secara menyeluruh atau menekankan pada pengembangan seluruh aspek
kepribadian anak baik perkembangan fisik motorik halus maupun perkembangan fisik
motorik kasar.
Untuk mencapai tujuan pendidikan ini sangat diperlukan metode – metode
pembelajaran yang tepat. Pembelajaran bagi anak usia dini termasuk di Taman Kanak
– kanak di dalamnya memiliki kekhasan tersendiri. Kegiatan pembelajaran di Taman
Kanak – kanak mengutamakan bermain sambil belajar.secara alamiah bermain
memotivasi anak untuk mengetahui sesuatu lebih mendalam dan secara spontan anak
mengembangkan kemampuannya.
Sebelum penulis membahas skripsi ini, terlebih dahulu akan diungkapkan
pengertian istilah – istilah yang terdapat dalam judul PENGEMBANGAN
KEMAMPUAN

MOTORIK

HALUS

ANAK

USIA

DINI

MELALUI

PERMAINAN MELIPAT KERTAS ( ORIGAMI ) DI RA AR RUSSYDAH I
KEDATON BANDAR LAMPUNG, dengan maksud supaya dapat memberikan arah
apa yang dimaksud dengan skripsi ini, sehingga tidak menimbulkan salah pengertian.
Adapun istilah judul diatas adalah sebagai berikut :
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1. Pengembangan Motorik Anak
Pengembangan motorik merupakan proses kemampuan gerak seorang
anak. Secara umum perkembangan ini dibagi dua yaitu perkembangan
motorik kasar dan motorik halus. Keterampilan ini pada dasarnya berkembang
sejalan dengan kematangan saraf dan otak.
Menurut Hurlock proses tumbuh kembang kemampuan gerak seorang
anak disebut perkembangan motorik. Secara umum perkembangan ini dibagi
dua yaitu perkembangan motorik kasar dan motorik halus. Keterampilan ini
pada dasarnya sejalan dengan kematangan saraf dan otot.
2. Anak Usia Dini
Anak usia dini adalah anak sejak lahir sampai usia 8 tahun baik yang
ada pada keluarga maupun yang ada di dalam program pendidikan seperti
( TPA, TK, SD ). Batasan anak usia dini antara lain dikemukakan oleh
NAEYC ( National association for the education of young children ) yang
menyatakan bahwa anak usia dini adalah anak yang berada pada rentang usia
0-8 tahun yang tercakup dalam program pendidikan di taman penitipan
anak,penitipan anak pada keluarga ( family child care home ), pendidikan
prasekolah baik swasta maupun negeri,TK dan SD.
3. Permainan Melipat origami
Origami merupakan satu kesenian melipat kertas yang dipercayai bermula
semenjak kertas mula diperkenalkan pada abad pertama di Tiongkok pada
tahun 105 oleh seorang Tiongkok dikasi yang bernama Ts’ai Lun.Pembuatan
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kertas dari potongan kecil tumbuhan dan kain berkualitas rendah
meningkatkan produksi kertas. Contoh-contoh awal origami yang berasal
daripada Republik Rakyat Tiongkok adalah tongkang Tiongkok dan kotak.
Pada abad ke-6, cara pembuatan kertas kemudian dibawa ke Spanyol oleh
orang-orang Arab. Pada tahun 610 di masa pemerintahan kaisar wanita Suiko
(zaman Asuka), seorang biksu Buddha bernama Donchō (Dokyo) yang berasal
dari Goguryeo (semenanjung Korea) datang ke Jepang memperkenalkan cara
pembuatan kertas dan tinta. Kemudian seni ini berkembang mula-mula pada
zaman Muromachi dan kemudian pada zaman Edo . Karena harganya yang
sangat mahal pada masa itu, penggunaannya terbatas hanya pada kegiatankegiatan seremonial seperti untuk Noshi. Terpisah dari itu, berkembang pula
kesenian melipat kertas di Eropa, yang disebarkan dari Mesir dan
Mesopotamia ke Spanyol pada abad ke-16 dan kemudian menyebar ke seluruh
Eropa barat. Sebuah karya origami tradisional berbentuk bangau. Untuk waktu
yang lama, model-model yang dikenal hanya terbatas pada model-model
tradisional seperti bangau di Jepang dan pajarita di Spanyol. Akira Yoshizawa
membuat inovasi dengan menciptakan model-model baru yang kemudian
membawa

perubahan

besar

dalam

perkembangan

origami.

Beliau

menciptakan sebuah sistem penggambaran sistemastis (yang disebut
diagram)) untuk menunjukkan langkah-langkah pelipatan suatu model yang
dapat disebarluaskan dan dipahami oleh banyak pihak. Sistem ini adalah dasar
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dari Sistem Yoshizawa-Randlett yang sekarang lazim digunakan untuk
instruksi lipat model origami.
Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa maksud
dari skripsi ini adalah mempelajari atau meneliti tentang pengembangan fisik
motorik anak usia dini yaitu perkembangan motorik halus yaitu melibatkan
otot – otot kecil seperti melipat melalui kertas origami di RAUDHATUL
ATHFAL AR RUSSYDAH I KEDATON BANDAR LAMPUNG
B. Alasan Memilih Judul
1. Ingin mengetahui lebih jauh mengenai pengembangan motorik halus anak
usia dini melalui permainan melipat kertas origami
2. Adanya peserta didik yang kurang berhasil dalam perkembangan kemampuan
motorik halus
3. sepengetahuan penulus belum ada yang meneliti masalah ini di tempat
tersebut
C. Latar belakang masalah
Pendidikan merupakan suatu yang dapat mencerminkan kehidupan yang
mencakup 3ranah, yaitu ranah kognitif, ranah efektif dan ranah pesikomotorik.
Maka dengan ini munculah teori tentang pendidikan yang dikatakan bahwa
pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok
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orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan
pelatihan.2
Sedangkan undang – undang no.20 tahun 2003 tentang system pendidikan
nasional pada bab 1 tentang ketentuan umum pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa
pendidikan adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan
proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan otensi
dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketarampilan yang diperlukan
dirinya, masyarakat dan Negara.3
Pada pasal 1 ayat 14 menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah
suatu upaya pembinaan yang ditunjukan kepada anak sejak lahir sampai dengan
usia 6 tahun. Pembelajaran tersebut dilakukan melalui pemberian rangsangan
pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani
agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Sedangkan
pada pasal 28 ayat 3 sisdiknas 2003 ditegaskan bahwa pendidikan formal
berbentuk taman kanak – kanak ( TK ),Raudhatul Athfal ( RA ) atau bentuk
lainnya yang sederajat.4
Pendidikan anak usia dini ( PAUD ) diselenggarakan sebelum jenjang
pendidikan dasar. PAUD dapat diselenggarakan melalui 3 jalur yaitu :

2

Undang – undang system pendidikan Nasional No.20 Tahun 2003: Hal 1
Ibid. h.1 et seq.
4
Ibid. h. 1 et seq.
3
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Jalur formal: Taman kanak – kanak (TK),Raudhatul Athfal (RA), atau
bentuk lainnya yang sederajat.
Jalur non formal: Kelompok bermain (KB), Taman penitipan anak (TPA),
atau bentuk lainnya yang sederajat.
Jalur informal: pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan
oleh lingkungan.
Dari keterangan diatas dapat dipahami bahwa keluarga mempunyai peran
penting dalam memberikan, sebagaimana firman Allah swt :
                  
          

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu
dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya
malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa
yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang
diperintahkan.” (QS.At – Tahrim :6 ) 5
Sedangkan fungsi tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan
kemajuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi
peserta dididik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah
swt, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap kreatif, mandiri dan menjadi warga
yang demokratis dan bertanggung jawab.6

5
6

Departemen Agama RI ,Al – Qur’an dan terjemah ‘Toha Putra, Semarang, 2003,hal,150
Ibid.h.3 et seq.
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Sedangkan fungsi dan tujuan pendidikan lain mengatakan :
a. Titik pusat perhatian dan pedoman dalam melaksanakan kegiatan
pengajaran.
b. Penentu arah kegiatan pengajaran
c. Titik pusat perhatian dan pedoman dalam menyusun rencana kegiatan
pengajaran
d. Bahan pokok yang akan dikembangkan dalam memperdalam dan
memperluas ruang lingkup pengajaran pedoan untuk menghindari
penyimpangan kegiatan.7
Untuk mencapai tujan pendidikan tersebut sangat diperlukan metode –
metode pembelajaran yang dimaksud dengan metode adalah cara atau jalan
melaksanakan sesuatu yang meliputi segala bidang kegiatan dan tidak hanya
bidng pengajaran semata. 8
Perkembangan anak tidak sama dengan pertumbuhannya. Keduanya (
pertumbuhan dan perkembangan ) memang benar saling berkaitan dan dalam
penggunaan kedua pengertian tersebut seringkali dikacaukan satu sama lain. Bila
pertumbuhan menjelaskan perubahan dalam ukuran sedangkan perkembangan
adalah perubahan dalam kompleksitas dan fungsinya. 9

7

Zakia Derajat,metodik khusus pengajaran agama islam,Jakarta, Bumi Aksara,1995,h.73
Tayar yusuf,ilmu praktek mengajar ( metodik khusus pengajaran Agama ),cetakan
3,Bandung,Al-Ma’arif,1993,h. 49 - 50
9
Soemiarti padmonodewo,pendidikan anak prasekolah ,jakarta:Rineka cipta, 2003.h..20
8

8

Perkembangan motorik merupakan proses memperoleh keterampilan dan
pola gerakan yang dapat dilakukan anak. Keterampilan motorik diperlukan untuk
mengendalikan tubuh. Ada dua macam keterampilan motorik yaitu keterampilan
otot – otot halus ( motorok halus ) dan keterampilan otot – otot besar ( motorik
kasar ). Otot – otot besar pada amak usia dini lebih berkembang dari control
terhadap jari dan tangan. Oleh karena itu anak biasanya belum terampil, belum
biasa melakukan kegiatan yang rumit seperti : menulis, mengikat tali sepatu dan
lain sebagainya.
Menurut penjelasan dalam majalah ayah dan bunda tentang perkembangan
anak di sebutkan:
Perkembangan fisik motorik anak dibagi menjadi 2 macam yaitu
perkembangan fisik motorik kasar dan perkembangan fisik motorik halus.
Perkembangan fisik motorik kasar anak usia 4-5 tahun adalah anak sudah
mampu : Menuruni tangga langkah demi langkah, tetap seimbang ketika
berjalan mundur, Melompat selokan selebar 0,5 meter dengan satu kaki,
Melempar bola meelebihi 4 meter, Membuat belokan tajam dengan sepeda
rodatiga, Memanjat tangga di lapangan bermain.
Perkembngan fisik motorik halusnya anak usia 4 – 5 tahun anak sudah
mampu: Menggunakan gunting dengan baik meski belum lurus, memasukkan
surat ke dalam amplop, Membawa secangkir kopi beberapa meter tanpa
tumpah, Memasukkan benang ke dalam jarum mengoleskan selai diatas
roti.”10
Kegiatan belajar mengajar di RA terdapat banyak jenis kegiatan yang tidak
cukup dimengerti oleh anak apabila hanya disampaikan dengan penjelasan

10

Majalah ayah bunda .”perkembangn anak, 2002,h.24
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verbal,tetapi perlu penjelasan dengan cara melakukan kegiatan melipat bentuk
sederhana dengan origami,yang berhubungan dengan fisik motorik halus anak.
Dengan demikian dapat dimengerti bahwa dalam meningkatkan fisik
motorik halus anak seorang pendidik dituntut untuk mempraktekan dengan cara
memperlihatkan kepada semua peserta didik atau proses melaksanakan kegiatan
yang cermat dan teliti.
Salah satu cara untuk meningkatkan fisik motorik halus anak usia dini di
RA

adalah

melalui

melipat

bentuk

sederhana.

motorik

halus

adalah

pengorganisasian penggunaan sekelompok otot-otot kecil seperti jari-jemari dan
tangan yang sering membutuhkan kecermatan dan koordinasi dengan tangan,
keterampilan yang mencakup pemanfaatan menggunakan alat-alat untuk
mengerjakan suatu objek lebih menggunakan otot halus seperti: melipat,
meremas,menggambar dan menulis. 11
Origami mulai dikenal sejak manusia mengenal berbagai fungsi kertas.
Origami pertama kali dikenal oleh orang-orang yang berasal dari negeri Cina
bernama Ts'ai Lun. pada saat itu kertas terbuat dari bubur tumbuh-tumbuhan
sehingga pembuatannya pun menjadi lebih mudah. jumlahnya pun sangat banyak.
Ts'ai Lun pun akhirnya terinspirasi membuat kreasi dari bahan kertas ini. contoh
origami pada saat inidapat anda lihat pada tongkang cina. kini Origami
merupakan permainan wajib Playgroup, taman kanak-kanak dan sekolah-sekolah
dasar modern.
Anda dapat membuat berbagai macam origami bersama anak-anak didik atau
bersama si kecil di rumah anda. misalnya membuat perahu, amplop, boneka, jas
hujan, tumbuhan, binatang dan lain sebagainya. Ada banyak sekali variasi dari
origami ini. anda dapat menggunakan kertas polos seperti kertas folio dan HVS.
11

Drs. MS. Sumantri, Model Pengembangan Keterampilan Motorik Anak Usia Dini,Jakarta,
Depdiknas,Dirjen Dikti,2005:h.118
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pada prinsipnya gunakan kertas apa saja untuk permainan awal. denbgan
demikian pendidikan origami bisa anda terapkan dan di pelajari pada anak-anak
didik anda, supaya anak-anak lebih kreatif dan pintar.12
Origami yaitu seni melipat kertas, yang berasal dari negeri matahari terbit
yaitu Jepang, sejak kemunculannya sekitar tahun 1900an, banyak yang sudah bisa
melakukan seni melipat kertas ini. Yang paling banyak menghasilkan karya seni
melipat kertas ini adalah Akira Yoshizawa Beliau lahir pada tahun 14 maret 1911
dan meninggal pada 14 maret 2005 apakah kebetulan tanggal dan bulan lahirnya
sama dengan tanggal dan bulan beliau meninggal, Beliau sudah membuat lebih
dari 50.000 model lipatan kertas yang berbeda. Mengapa Beliau bisa membuat
begitu banyak lipatan kertas, karna menurut beliau dari definisi Origami yang asli
berasal dari kata Ori= Melipat dan gami= Kertas maka jika digabung menjadi
Origami yang artinya seni melipat kertas. Origami itu adalah sesuatu yang asli
dan murni tanpa pengaruh dari pikiran siapapun, sehingga hasil dari Origami itu
memiliki nilai keaslian yang sangat tinggi.
Origami adalah kesenian melipat kertas yang terdapat banyak sekali bentukbentuk yang bisa dibuat dengan teknik origami, mulai dari hewan, pakaian,
benda-benda mati dan sebagainya. kertas yang digunakan juga bermacam-macam
tergantung pada bentuk apa yang akan dibuat. Ini adalah artikel pertama di
Lingkaran Media yang membahas cara membuat origami. Yang akan kita bahas
sekarang adalah origami bentuk Ikan yang sudah umum.

12

http://www. /sejarah-origami-seni-melipat-kertas-dari-jepang--pic
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Sebagai hasil observasi awal terhadap 35 anak kelompok B diperoleh
kemampuan fisik motorik halus anak usia dini seperti pada tabel berikut:
Tabel 1
Jumlah Anak Didik RA ( Raudhatu Athfal ) Bakti AR –Russyda 1 Kedaton
Bandar Lampung Tahun 2014\ 2015
NO

Kelompok

1

B

Jenis kelamin
L
15

Total

P
20

35

Tabel 2
Kemampuan Anak Didik RA Bakti AR Russyda 1 Kedaton
Bandar Lampung Dalam kemampuan fisik motorik Halus Anak
Kemampuan yang
Jenis permainan
dikembangkan
BSB
1
Fisik motorok halus
- Meniru melipat kertas
- Melipat bentuk
5
sederhana
ikan
( 7 lipatan )
- Menggunting dengan
- Menggunting
4
berbagai media
bentuk ikan
berdasarkan bentuk
pola (lurus, lengkung,
gelombang, zig-zag,
lingkaran, segi
empat,segi tiga).
- Membuat berbagai
bentuk dengan
- Membentuk ikan
menggunakan
5
dari plastisin
plastisin,playdough/tan
ah liat,pasir.
Sumber : Hasil Observasi pada tanggal 6-23 September 2014
NO

Keterangan :
BSB (Berkembang sangat baik)
MB (Mulai berkembang)
BB (Belum berkembang)

Hasil
MB BB

Jumlah

10

20

35

6

25

35

7

23

35
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Tabel 3
Pengembangan Kemampuan Motorik Halus
No

Kemampuan yang

Jenis Permainan

Motorik
Halus
dikembangkan
- Meniru melipat kertas - Melipat bentuk
ikan
sederhana (7 lipatan)
- Memuntjm: dengan
- Menggunting
berbagai media
bentuk ikan
berdasarkan bentuk
pola (lurus, lengkung,
gelombang, ig-zag,
lingkaran, segi empat,
segi tiga).
- Membuat berbagai
bentuk dengan
menggunakan plastisin, - Membentuk ikan
dari plasusin
playdouph/tanah hat,
pasir.

Kemampuan yang ingin
dicapai
- Anak mampu melipat
kertas bentuk ikan
- Anak mampu
menggunting kertas
bentuk ikan

- Anak mampu membentuk
ikan dari plastisin

Berdasarkan data – data tersebut diatas, menunjukkan bahwa penerapan
permainan melipat kertas ( origami ) sudah baik. Namun kemampuan motorik halus
Anak usia Dini masih rendah.
Dari kondisi diatas penulis ingin meneliti permasalahan tersebut yakni
tentang, penyebab belum meningkatnya kemampuan motorik halus Anak usia Dini,
sedangkan penerapan permainan melipat sudah diterapkan dengan baik.
D. Rumusan Masalah
Bila seseorang membicarakan, mempelajari, dan memahami sesuatu yang
anak di selidiki tentu ada masalah yang menjadi pokok permasalahan dalam
mencapai tujuan. Sedangkan masalah adalah pertanyaan-pertanyaan yang sengaja
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diajukan untuk dicari jawabannya melalui penelitian.13
Sedangkan menurut Wardi Bachtiar merumuskan definisi masalah sebagai
kesengajaan atau kelainan dari yang semestinya atau dapat berupa pertanyaan
yang memerlukan jawaban ilmiah.14
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulisan dapat
merumuskan masalah sebagai berikut, “Faktor apa yang menyebabkan permainan
melipat kertas dalam mengembangkan kemampuan motorik halus Anak DI RA
BAKTI AR – RUSSYDA

I KEDATON

BANDAR

LAMPUNG

belum

berhasil ?”
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
a. Tujuan penelitian
Untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan permainan melipat kertas (
origami ) dalam mengembangkan kemampuan Motorik Halus Anak Usia Dini
di

Raudhatul Athfal Ar – russydah 1 Kedaton Bandar Lampung belum

berhasil.
b. Kegunaan penelitian:
Sebagai pedoman bagi guru RA dalam meningkatkan motorik halus anak
melalui metode melipat
Sebagai
13
14

h.43.

sumbangsih

pemikiran

dalam

upaya

pengembangan

ilmu

Nana sudjana, Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah, sinar bare, Bandung, 1987, h.21
Wardi Bachtiar, Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah, Jakarta, Logos Wacana Ilmu,1999,
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pengetahuan khususnya peningkatan pengembangan kemampuan fisik
motorik melalui metode melipat
F. Metode penelitian Yang Digunakan
Metode merupakan aspek penting dalam melaksanakan penelitian pada
bagian yang akan dijelaskan tentang hal-hal yang berkaiatan dengan metode yang
digunakan dalam penelitian ini, yaitu:
1. Jenis – jenis penelitian
a. Jenis penelitian dilihat dari Sifat Penelitian
Penelitian akademik merupakan penelitian yang dilakukan oleh para
mahasiswa dalam menyelesaikan studinya. Secara umum di Indonesia,
bagi jenjang S 1 mahasiswa melakukan penelitian ini menghasilkan
skripsi.
b. jenis penelitian dilihat dari tujuan
Penelitian terapan bertujuan untuk memecahkan masalah –
masalah kehidupan praktis, selain itu penelitian terapan ini dilakukan
dengan tujuan untuk menerapkan, menguji dan mengevaluasi kemampuan
suatu reori yang di terapkan dalam memecahkan masalah – masalah
praktis.
c. jenis penelitian dilihat dari metode
Penelitian survey adalah penelitian yang dilakukan pada populasi
baik besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari
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sample yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadiankejadian relative, distribusi dan hubungan antar variable sosiologis
maupun psikologis .
d. jenis penelitian dilihat dari tingkat eksplanasinya ( kedalaman kajian )
Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk
mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih tanpa
membuat perbandingan,atau menghubungkan antara variable satu dengan
variable yang lain.
e. jenis penelitian dilihat dari jenis data dan analisis
Penelitian naturalistic / kualitatif adalah metode penelitian yang
digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, dimana peneliti
adalah sebagai indtrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan
secara trianggulasi ( gabungan ), analisis data bersifat induktif dan hasil
penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini

bersif deskriptif

yaitu suatu penelitian untuk

memdapatkan suatu gambaran secara sistematis, aktual dan akurat mengenai
data-data, fakta dan sifat-sifat individu, keadaan gejala atau kelompok tertentu
menurut apa adanya, Sedangkan menurut Suharsimi Arkunto “Apabila
penelitian bermaksud mengetahui keadaan sesuatu mengenai apa dan
bagaimana,

beberapa

banyak,

sejauh

mana

dan

sebagainya,

maka
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penelitiannya bersifat deskriptif, yaitu menjelaskan atau menerangka
peristiwa.”15
Kaitanya dengan penelitian ini, penulis ingin menggambarkan apa
adanya tentang melipat bentuk sederhana dalam meningkatkan fisik motorik
halus anak di RA AR – RUSYDAH I KEDATON BANDAR LAMPUNG .
3. Alat Pengupulan Data
a. Metode Observasi
Menurut Suharsimi Arikunto, pengertian observasi adalah "Meliputi
kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan
alai indra".16 sedangkan menurut Kartini Kartono onservasi adalah : "studi
yang sengaja dan sestematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala
alam dengan pengamatan dan pencatatan".17
Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap
gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik
pengumpulan data apabila: (1) sesuai dengan tujuan penelitian, (2)
direncanakan dan dicatat secara sistematis, dan (3) dapat dikontrol
keandalanya (reliabilitasnya) dan kesahahiannya (validitasnya)". 18

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pedekatan Praktik, Edisi Revisi IV,
Jakarta, Rinika Cipta,1998, h.117.
16 Ibid, h.99 et seq.
17 Kartini Kartono, Op. Cit., h..157
18
Husainl Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial,
Jakarta,PT.Bumi Aksara, 2001, h.54
15
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Observasi dibagi dua :
1) Obsevasi partisipan dan obsevasi non partisipan
Obsevasi partisipan adalah suatu proses pengamatan bagaian
dalam dilakukan oleh observer dengan ikut mengambil bagian dalam
kehidupan orang-orang yang kan dionsevasi. Observer berlaku seperti
anggota kelompok yang anak diobsevasi. Sebaliknya, observer yang
hanya melakukan pura-pura berpartisivasi. Dalam kehidupan orang
yang akan diobservasi, observasi tersebut dinamakan quasi partisipan.
Apabila obsever tidak ikut dalam kehidupan orang yang
diobsevasi dan secara terpisah berkedudukan selaku pengamat, hal itu
disebut observasi non partisipan. Hal yang perlu diperhatikan dalam
observasi, khususnya obsevasi partisipan ialah:
a) Pencatatan harus dilakukan di luar pengetahuan orang-orang yang
sedang siamati.
b) Observer harus membina hubungan yang baik (good rapport).
2) Obsevasi sistematik
Observasi sistematik adalah observasi yang diselenggarakan
dengan menentukan secara sistematik, faktor-faktor yang akan
diobsevasi lengkap dengan kategorinya. Dengan kata lain wilayah atau
ruang lingkup observasi telah dibatasi secara tegas sesuai dengan
masalah dan tujuan penelitian. Sebaiknya observasi yang dilakukan
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tanpa terlebih dahulu mempersiapkan clan membatasi kerangka yang
akan diamati, disebut observasi non sistematik.
Jadi penulis mengobservasi guru dan peserta, didk untuk
mendapatkan data secara langsung dengan cara pengamatan dan
pencatatan dengan apa yang diteliti. Dan observasi yang digunakan
adalah observasi non pertisipan yaitu peoses pengamatan dimana
peneliti tidak ambit bagian dan aktifitas objek yang diteliti. Hal ini
senada dengan ungkapan Sutrisno Hadi sebagai berikut : " observasi
non partisipan adalah yang observasi dilaksanakan jika unsur
partisipan sama sekali tidak ada didalamnya".19
Selanjutnya hat-hat yang perlu diobsevasi yaitu guru kelompok
B4 dalam kegiatan belajar mengajar, dan keaktifan peserta didik dalam
menerima pelajaran, metode ini penulis jadikan sebagai metode pokok.
b. Metode interview
Interview adalah "suatu tanya jawab lisan, dimana terdapat dua
orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik, yang sate dapat melihat
muka yang lain dan mendengarkan dengan telinganya sendiri.20
Sedangkan menurut Husain Usman, interview adalah tanya jawab lisan

Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Jilid I,
psikologi UGM, 1956, h. 142
20 Kartini Kartono, Op. Cit., h. 171
19

Yogyakarta,Yayasan penerbit Fakultas
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antara dua orang lebih secara langsung".21 Sedangkan menurut Kartini
Kartono interview atau wawancara adalah suatu percakapan yang
diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab
lisan, dimana dua orang atau lebih berharap berbincang-bincang".22
Berdasarkan pengertian di atas, jelas bahwa metode interview
merupakan salah satu alat untuk memperoleh informasi dengan jalan
mengadakan komunikasi langsung antar dua orang atau lebih serta
dilakukan secara lisan. Untuk memperoleh data yang valid dan kredibel
penulis menggunakan jenis interview bebas terpimpin, sebagaimana yang
dijelaskan oleh Sutrisno Hadi, yaitu " dalam interview bebas terpimpim,
penginterview menyiapkan kerangka-kerangka pertanyaan untuk disajikan
tetapi cara bagaimana pertanyaan itu diajukan sama sekali diserahkan
kepada kebijakan interview".23 Metode ini penulis gunakan mewawancari
kepala sekolah dan guru kelompok B4 tentang penerapan metode bercerita
dalam rangka mengembangkan kemampuan kognitif anak.
c. Metode Dokumentasi
Menurut Suharsimi Arikunto Dokumentasi adalah "Mencari data
mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat

Husaeni Usman, Metodologi Penelitian Sosial, PT Bumi Aksara, Jakarta: h.57-58
Kartini Kartono, Op. Cit.
23 Sutrisno Hadi, Op. Cit., h. 99
21
22
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kabar, majalah, prasati, notulen rapat, legger, dan sebagainya".24
Sedangkan menurut Soejono Trimo, dokumentasi adalah semua bahan
pustaka, baik berbentuk tulisan, cetakan, maupun dalam bentuk rekaman
lainnya, seperti pica suara, video, tape, film. Gambar dan photo".25
Metode ini penulis gunakan sebagai pengumpul data tentang
kemampuan berbahasa anak, juga mengenai sejarah berdirinya RA AR –
RUSYDAH I Kedaton Bandar Lampung, kondisi peserta didik, kondisi
guru, kondisi sara dan prasarana
4. Metode analisis Data
1. Reduksi Data
Miles dan Huberman mengemukakan, reduksi data diartikan
sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pads penyederhanaan,
pengabstrakan, transformasi data kasar, yang muncul dari catatan-catatan
lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis

yang

menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu
dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga
kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.26

Suharsimi Arikunto, Op. Cit., h.238
Soejono Trimo, Pengantar Ilmu Dokumentasi, Remadja Karya, Bandung, 1987:h..7
26
Imam suprayogo dan Tabroni, Metode Penelitian Sosial Agama, Bandung: Remaja
Rusdakarya, 2003, h.194
24
25
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2. Data display
Data display adalah menyajikan sekumpulan informasi yang
tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan
pengambilan tindakan. Dengan mendisplaykan data, maka akan
mumudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan keda
selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

3. Verifikasi data dan penarikan kesimpulan
Verifikasi dan penarikan kesimpulan merupakan kegiatan ketiga
dari kegiatan analisis data. Kegiatan ini terutam dimaksudkan untuk
memberikan makna terhadap hasil analisis, menjelaskan pula urutan dan
mencari hubungan diantara dimdnsi-dimensi yang diuraikan.27 Jadi
walaupun data telah disajikan dalam bahasa yang dapat dipahami, hal itu
tidak berarti analisis data telah berakhir melainkan masih harus ditarik
kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dituangkan dalam bentuk
pernyatan singkat sebagai temuan penelitian berdasarkan data yang telah
dikumpulkan supaya mudah dipahami maknanya.
Dari data yang sudah diperoleh dan penelitian ini tentunya tidak
akan ada arti apa-apa, jika belum dilakukan pengolahan atau analisa.
Sehingga nantinya akan mendapatkan kesimpulan sesuai dengan apa yang
diharapakan dari penelitian ini.
27

h.103

Lexy.J. Moleong. Metodelogi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000,
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Dalam penelitian ini untuk menganalisis data yangsudah
terkumpul maka penulis akan menggunakan cara berfikir induktif atau
mengumpulkan bukti-bukti khusus yang kemudian ditarik satu kesimpulan
yang bersifat umum. seperti yang diungkapkan oleh Sutrisno Hadi bahwa
“Berfikir induktif adalah berangkat dan fakta khusus, peristiwa-peristiwa
yang kongkrit itu lalu ditarik kesimpulan yang bersifat umum”.28
Jadi disini penulis akan menggunakan model penelitian Icualitatif
dimana penulis akan melihat data-data dilapangan, yang kemudian diolah
pada akhimya penulis akan dapat menggunakan atau meneragkan dan apa
yang penulis teliti yakni tentang melipat bentuk sederhana dalam
meningkatkan fisik motorik halus anak.

28

Sutrisno Hadi, Op. Cit., hal. 206
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BAB II
LANDASAN TEORI
A. Menyingkap Anak Usia Dini
1. Pengertian Anak Usia Dini
Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
National, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu pembinaan yang
ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang
dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu
pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki
kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.29
Batasan anak usia dini antara lain dikemukakan oleh NAEYC (National
Association for The Education of Young Children) yang menyatakan bahwa
anak usia dini adalah anak yang berada pada rentang usia 0-8 tahun yang
tercakup dalam program pendidikan di taman penitipan anak, penitipan anak
pada keluarga (family child care home), pendidikan prasekolah baik swasta
maupun negeri, TK dan SD.30
Berdasarkan pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa anak
usia dini adalah anak sejak lahir sampai usia 8 tahun baik yang ada pada
keluarga maupun yang ada di dalam program pendidikan seperti (TPA, TK,
SD).
29

Widarmi D Wijana, dkk Kuribilum Pendidikan Anak. Usia Dini, Universitas Terbuka,
Jakarta, 2009. hlm.25
30
Siti Aisyah dkk, Perkembangan dan konsep pengembangan anak usia dini, Universitas
Terbuka, Jakarta, 2008. him. 13
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2. Karakteristik Anak Usia Dini
a.
b.

c.
d.

e.

f.
g.

Beberapa karakteristik untuk anak usia dini sebagai berikut:
Memiliki rasa ingin tabu yang besar
Anak usia dint sangat sangat tertarik dengan dunia sekitarnya. Dia ingin
mengetahui segala sesuatu tang terjadi disekelilingnya
Merupakan Pribadi yang unik
Meskipun banyak terdapat kesamaan dalam pola umum perkembangan,
setiap anak meskipun kembar memiliki keunikan masing-masing,
misainya dalam hal gaga belajar, minat dan Tatar belakang keluarga.
Suka berfantasi clan berimajinasi
Anak usia dini sangat suka membayangkan dana mengembangkan
berbagai hal jauh melampui kondisi nyata.
Masa paling potensial untuk belajar
Anak usia dini Bering juga disebut golden age atau usia emas karna pada
rentang usia ini anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang
sangat pesat pada berbagai aspek.
Menujukan sikap egosentris
Egosentris berasal dari kata ego dan sentries. Ego artinya aku, sentris
artinya pusat. Jadi egosentris artinya "berpusat pada aku" artinya anak
usia dini pada umumnya hanya memahami sesuatu dari sudut pandangnya
sendiri, bukan sudut pandang orang lain,
Memiliki rentang daya konsentrasi yang pendek
Anak usia dint memang mempunyai rentang perhatian yang sangat
pendek sehingga perhatiannya mudah teralihkan pada kegiatan lainnya.
Sebagai bagian mahluk sosial
Anak usia dini mulai suka bergaul dan bermain dengan teman sebayanya.
Anak juga belajar bersosialisai clan belajar untuk dapat di terima di
lingkungan.31
Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa anak usia dini memiliki ciri

khas yang unik, dari setiap karakter tersebut dapat dikembangkan metalui
pembelajaran dengan memberikan stimulus atau rangsangan yang sesuai
dengan tahap perkembangannya.

31

Siti Aisvah dkk.. Perkembangan dan konsep dasar pengembangan anak usia dini/
Universitas terbuka. Jakarta-, 200911m. 14 -19
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3. Pendidikan Anak Usia Dini
a. Hakikat pendidikan anak usia dini
Anak usia dini adalah 0 sampai dengan 6 tahun, sedangkan usia
taman kanakkanak adalah 4 samapi 6 tahun. Batasan ini sesuai dengan
batasan usia anak, usia dini menurut undang-undang nomor 20 tahun 2003
tentang system pendidikan nasioanal yang menyatakan bahwa usia anak usia
dini adalah sejak lahir sampai umur 6 tahun. Sesudah umur 6 tahun anak
masuk kesekolah dasar.”32
Pendidikan

anak

usia

dini

merupakan

salah

satu

bentuk

penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar
kearah pertumbuhan dan perkembangan fisik, kecerdasan emosi , kecerdasan
sepritual, sosial emosianal, bahwa dan komunikasi sesuai dengan keunikan
dan tahapan-tahapan perkembangan yang dilakukan oleh anak usia dini.
Menurut Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem
pendidikan nasional pasal 28, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
diselenggarakan

sebelum

jenjang

pendidikan

dasar,

PAUD

dapat

diselenggarakan 3 jalur yaitu :
Jalur formal

: berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal
(RA) atau bentuk lain sederajat.

Jalur nonformal :

berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan
Anak (TPA), atau bentuk lain sederajat

32

Soegeng Santoso, Dasar - dasar Pendidikan TK Universtas Terbuka, Jakarta, 2007. him 29
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Jalur informal

: berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang
diselenggarakan oleo lingkungan.”33

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa pendidikan pada anak usia
dini pada dasarnya meliputi seluruh upaya clan tindakan yang dilakukan
pendidikan clan orang tua. Dalam proses perawatan pengasuhan dan
pendidikan pada anak dengan menciptakan aura dan lingkaran dimana anak
dapat mengeksporasi pengalaman yang memberikan kesempatan kepadanya
untuk mengetahui clan memahami pengalaman belajar yang diperolehnya
dari lingkungan, melalui cars mengamati, meniru clan berekspresimen yang
berlangsung berulang-ulang dan melibatkan seluruh potensi clan kecerclasan
anak.
b. Tujuan Pendidikan Anak Usia Dini
Pendidikan

anak

usia

dini

diarahkan

untuk

memfasilitasi

pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak usia dini agar
dapat tumbuh kembang secara what dan optimal sesuai dengan nilai, norms
dan harapan masyarakat.
Fasli Mal menyatakan bahwa "tujuan PAUD adalah untuk
mengoptimalkan perkembangan otak. PAUD meliputi seluruh proses
stimulus psikososial clan tidak hanya terbatas pada proses pembelajaran
yang terjadi di dalam situasi pendidikan.”34

33
34

Soegeng Santoso, Op. Cit., Wm. 25
Ibid. him. 219
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Hal itu terbukti bahwa pendidikan tidak hanya terpaku pada proses
pembelajaran tetapi pengalaman-pengalaman yang dialami anak juga
termasuk ke dalam pendidikan anak usia dini.
Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa tujuan TK / Taman
sebagai berikut:
1. Mengembangkan rasa tertib clan damai Berta pikiran yang sehat.
2. Menciptakan suasana yang menyenangkan berclasarkan lingkungan
sekitar anak.”35
Dilihat dari tujuan tersebut, ini berarti bahwa pendidikan (PAUD)
merupakan upaya pemberitan pendidikan dalam rangka pembentukan
perilaku melalui pembelajaran / pembiasaan dengan memberikan rangsangan
pendidikan yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak dan
memberi perasaan yang menyenangkan bagi anak.
c. Pembelajaran Anak Usia Dini
Pendekatan pembelajaran pada pendidikan. TK dan RA dilakukan
dengan berpedoman pada suatu program kegiatan yang telah disusun
sehingga seluruh pembiasaan clan kemampuan dasar yang ada pada anak
dapat dikembangkan dengan sebiak-baiknya. Pendekatan pembelajaran pada
anak TK dan RA hendaknya memperhatikan prinsip-perinsip sebagai
berikut:

35

Ibid
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1. Pembelajaran berorientasi pada perinsip-perinsip perkembangan anak
yaitu:
a. Anak belajar dengan baik apabila kebutuhan fisiknya terpenuhi
serta merasakan aman dan tentram secara psikologis.
b. Siklus belajar anak selalu berulang
c. Anak belajar melalui interaksi sosial dengan orang dewasa dan
anak-anak liannya.
d. Minat dan keingintahuan anak akan memotivasi belajarnya
e. Perkembangan dan belajar anak harus memperhatiakan perbedaan
individu
2. Berorientasi pada kebutuhan
Kegiatan pembelajaran pada anak harus senantiasa berorientasi pada
kebutuhan anak.
3. Bermain sambil belajar atau belajar seraya bermain
Bermain merupakan pendekatan dalam melaksanakan kegiatan
pembelajaran pada anak usia TK dan RA. Upaya-upaya pendidikan
yang diberikan hendaknya dilakukan dalam situasi yang menyenangkan
dengan menggunakan strategi, metode, materi, bahan dan media yang
menarik, serta mudah diikuti oleh anak.
4. Menggunakan Pendekatan Tematik
Kegiatan pembelajaran hendaknya dirancang dengan menggunakan
pendekatan tematik dan beranjak dari terra yang menarik minat anak.
5. Kreatifdanlnovatif
Proses pembelajaran yang kreatif dan inovatif dapat dilakukan oleh
pendidik melalui kegiatan yang menarik, membangkitkan rasa ingin
tahun anak, memotivasi untuk berfikir kritis dan menemukan hal-hal
baru.
6. Lingkungan Kondusif
Lingkungan pembelajaran harus diciptakan sedemikian menarik dan
menyenangkan sehingga anak selalu betah dalam lingkungan sekolah,
balk di dalam maupun di luar ruangan.
7. Mengembangkan Kecakapan Hidup
Proses pembelajaran harus diarahkan untuk mengembangkan kecakapan
hidup. Pengembangan konsep kecakapan hidup didasarkan atas
pembiasaan-pembiasaan yang memiliki tujuan untuk mengembangkan
kemampuan menolong diri sendiri, disiplin dan sosialisasi, serta
memperoleh keterampilan dasar yang berguna untuk melangsungkan
hidupnya.”36

36

Depdiknas, Kunkulum TK, Jakarta, 2004. Idm. 8
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Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran
pada anak usia dini harus memperhatikan tingkat perkembangan pada anak,
sesuai dengan kebutuhan anak, dekat dengan kehidupan anak, dan
memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi anak.
d. Metode dalam Pembelajaran Pada Anak Usia Dini
Pembelajaran bagi anak usia dini termasuk di Taman Kanak-kanak di
dalamnya memiliki kekhasan tersendiri. Kegiatan pembelajaran di Taman
Kanakkanak mengutamakan bermain sambil belajar dan belajar sambil
bermain. Secara alamiah bermain memotivasi anak untuk mengetahui
sesuatu lebih mendalam dan secara spontan anak mengembangkan
kemampuannya.
Dalam pelaksanaan proses pembelajaran ada beberapa metode
pembelajaran di Taman Kanak-kanak sebagai berikut:
1. Metode bermain
2. Metode karya wisata
3. Metode bercakap
4. Metode demonstrasi
5. Metode proyek
6. Metode demonstrasi
7. Metode pemberian tugas.37
Untuk memahami metode-metode tersebut, dijelaskan sebagai
berikut:

37

Moeslichatoen R, Metode Pengajaran di Taman Kanak-kanak, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
h1m. 24- 28
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1. Metode bermain
Menurut pendidik dan ahli psikologi bermain merupakan pekerjaan masa
kanakkanak dan cermin pertumbuhan anak. Bermain merupakan kegiatan
yang memberikan kepuasan bagi diri sendiri.
2. Metode karya wisata
Bagi anak Taman Kanak-kanak karya wisata berarti memperoleh
kesempatan untuk mengobservasi, memperoleh informasi atau mengkaji
segala sesuatu secara langsung.
3. Metode bercakap
Bercakap-cakap berarti Baling mengkomunikasikan fikiran dan perasaan
secara verbal atau mewujudkan kemampuan fisik motorik halus dan fisik
motorik kasar reseptifdan fisik motorik halus dan fisik motorik kasar
ekspresif.
4. Metode demonstrasi
Demonstrasi berarti menunjukkan, mengerjakan, dan menjelaskan.
5. Metode proyek
Metode proyek adalah salah satu metode yang digunakan untuk melatih
kemampuan anak mernecahkan masalah yang dialami anak dalam
kehidupan sehari-hari.
6. Metode demontrasi
Demonstrasi merupakan cara untuk meneruskan warisan budaya dari satu
generasi ke generasi berikutnya. Demonstasi juga dapat menjadi media
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untuk menyampaikan nilai nilai yang berlaku dimasyarakat.
7. Metode pemberian tugas
Pemberian tugas merupakan pekerjaan tertentu yang dengan sengaja
harus dikerjakan oleh anak yang mendapat tugas. Di taman kanak – kanak
tugas diberikan dalam bentuk kesempatan melaksanakan kegiatan sesuai
dengan petunjuk langsung dari guru.

B. Perkembangan Anak Usia Dini
1. Perkembangan Motorik Halus Anak Usia Dini
Konsep perkembangan dirumuskan oleh H.Werner dalam Gunarsa dengan
mengemukakan bahwa perkembangan merupakan suatu proses yang mina-mina
global, masif, belum terpecah atau terperinci kemudian semakin lama semakin
banyak, berdiferensiasi, dan terjadi integrasi yang hirarkis. Penggunaan istilah
masa awal anak-anak (early childhood) menyebutnya usia prasekolah ketika anak
masuk sekolah untuk persiapan masuk ke sekolah formal yaitu SD. Pada masa itu
anak perlu mendapatkan selain pengetahuan juga keterampilan dan budi pekerti
untuk dapat menyesuaikan diri pada kehidupan dewasa. Umumnya orang
Indonesia menggolongkan masa awal anak itu pada usia 7-12 tahun ( Sekolah
Dasar kelas I- 6).38Perkembangan motorik halus anak taman kanak-kanak
ditekankan pada koordinasi gerakan motorik dalam hal ini berkaitan dengan

38

Gunarsa Singgih. Dasar dan Teori Perkembangan Anak. Jakarta: BPK Gunung Mulia,
1990 Hlm.22
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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 scmpuma
sehingga kadangkadang 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 masa dengan tangan, lengan.39 Menurut Hurlock
pengendalian otot tangan, bahuda pergelangan tangan meningkat dengan cepat
selama masa kanak-kanak, dan pada umur 12 tahun anak hampir mencapai tingkat
kesempurnaan seperti orang desa. Sebaliknya pengendalian otot jari tangan yang
baik berkembang lebih lambat.40 Oleh sebab itu untuk mengimbangi lambannya
perkembangan motorik halus tersebut perlu diberikan latihan-latihan yang
sifatnya tidak membosankan anak.
Dari sumber lain dijelaskan bahwa kemampuan motorik halus adalah
kemampuan yang berhubungan dengan keterampilan fisik yang melibatkan otot
kecil dan koordinasi mata-tangan. Saraf motorik halus ini dapat dilatih dan
dikembangkan melalui kegiatan dan rangsangan yang kontinu secara rutin.
Seperti, bermain puzzle,_menyusun balok, memasukan benda kedalam lubang
39

Jalal. Fasli. (2002). Pendidikan, Input Tumbuh Kembang Anak. Diakses pada tanggal 13M
di website:http://www.pikiranrakyat.com/cetak/0902/09/teropong/lain0l.htm
40
Elizabeth B. Hurlock, Perkembangan Anak, Jakarta: Erlangga, 1978, hlm 156
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sesuai bentuknya, membuat garis, melipat kertas dan sebagainya
Kecerdasan motorik halus anak berbeda-beda. Dalam hal kekuatan
maupun ketepatannya perbedaan ini juga dipengaruhi oleh pembawaan anak dan
stimulasi yang didapatkannya. Lingkungan (orang tua) mempunyai pengaruh
yang lebih besar dalam kecerdasan motorik halus anak. Lingkungan dapat
meningkatkan ataupun menurunkan taraf kecerdasan anak, terutama pada masamasa pertama kehidupannya.
Setiap anak mampu mencapai tahap perkembangan motorik halus yang
optimal asal mendapatkan stimulasi tepat. Di setiap face, anak membutuhkan
rangsangan untuk mengembangkan kemampuan mental dan motorik halusnya.
Semakin banyak yang dilihat dan didengar anak, semakin banyak yang ingin
diketahuinya. Jika kurang mendapatkan rangsangan anak akan bosan. Tetapi
bukan berarti anda boleh memaksa si kecil. Tekanan, persaingan, penghargaan,
hukuman, atau rasa takut dapat mengganggu usaha dilakukan si kecil. Berikut
perkembangan motorik halus anak berdasarkan tahapan usianya.
a. Anak Usia 3 Tahun
a) Menggambar mengikuti brntuk
b) Menarik garis vertical, menjiplak bentuk lingkaran
c) Membuka menutup kotak
d) Menggunting kertas mengikuti pola garis
b. Anak Usia 4 Tahun
a) Menggambar sesuatu yang diketahui, bukan yang dilihat
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b) Mulai menulis sesuatu dan mampu mengontrol gerakan tangannya
c) Menggunting zig-zag, melengkung, membentuk dengan lilin
d) Menyelesaikan pasel 4 keping
c. Anak Usia 5 Tahun
a) Melipat
b) Menggunting sesuai pola
c) Menyusun mainan kontruksi bangunan
d) Mewarnai lebih rapi tidak keluar garis
e) Meniru tulisan41
Motorik harus yaitu aktivitas dengan menggunakan otot-otot halus
(otot kecil).42 Menurut Moelichatoen motorik halus yaitu merupakan kegiatan
yang menggunakan otot-otot halus pada jari dan tangan. Gerakan ini
merupakan ketrampilan gerak.43 Gerakan motorik halus merupakan gerakan
hanya melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu saja dan dilakukan oleh otototot kecil, seperti keterampilan menggunakan jari jemari dan pergerakan
pergelangan tangan yang tepat. Oleh karena itu tidak terlalu membutuhkan
tenaga namun gerakan ini membutuhkan koordinasi mata dan tangan yang
cermat.

41

http://bidanku.com/perkembangan -motorik-halus-anak/diakses 06 agustus 2012
Samsudin.Op Cit, hlm, 15
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Moeslichatoen R, Metode pengajaran Di Taman Kanak-Kanak, Jakarta: PT. Rineka
Cipta,2004, hlm
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Perkembangan motorik halus sangat penting bagi anak usia dini
karena usia dini merupakan masa ideal untuk mempelajari keterampilan
motorik halus. Sebagaimana diungkapkan oleh Elisabet B Hurlock beberapa
alasan yaitu sebagai berikut :
a) Tubuh anak lebih lentur ketimbang tubuh remaja atau orang dewasa
sehingga anak lebih mudah menerima semua pelajaran.
b) Anak belum banyak memiliki keterampilan yang akan berbenturan
dengan keterampilan yang baru dipelajarinya, maka bagi anak
mempelajari keterampilan lebih mudah.
c) Secara keseluruhan anak lebih berani pada waktu kecil ketimbang telah
besar.
d) Berdasarkan pendapat diatas diketahui bahwa pada masa usia dini
merupakan masa ideal untuk mempelajari keterampilan motorik halus.44
Berbagai penelitian menunjukan bahwa permainan memungkinkan
anak bergerak secara bebas sehingga mapu mengembangkan kemampuan
motoriknya.45 Berdasarkan uraian di tersebut, sehingga dapat difahami bahwa
kemampuan perkembangan motorik halus merupakan kemampuan gerak yang
baik pada anak yang amat diperiukan dalam melakukan kegiatan ataupun
kegiatan apa saja. Apa bila hal ini kurang dikembangkan anak-anak menjadi
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Elizabeth B. Hurlock, Op Cit, hlm 156
Dwi Yulianti, Bermain Sambil Belajar Sains Di Taman Kanak-kanak, Jakarta : PT. Indeks,
2010, hlm 21
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tidak mandiri dan menjadi kurang percaya diri data lingkungan sosialnya.
Perkembangan gerak motorik halus juga berpengaruh terhadap
penyesuaian diri anak dalam pergaulan terutama dalam mengikuti kegiatan
bersama dengan teman sebayanya ataupun juga untuk mengikuti kegiatan
sekolah nantinya. Anak-anak yang canggung dalam gerakkan motorik akan
menghambat keikutsertaannya dalam permainan kelompok. Hal inilah yang
akan menghambatnya dalam pergaulan, dan dapat menyebabkan anak
tersebut merasa dikucilkan oleh teman sepermainannya
2. Karakteristik Perkembangan Motorik Halus
Karakteristik perkembangan motorik halus anak dapat dijelaskan dalam
Depdiknas, 2007: 10, 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 menjumput benda
dengan menggunakan jempol dan jari telunjuknya tetapi gerakan itu sendiri
masih kikuk.
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.
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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
menggerakkan ujung pensilnya.
1. Konsep Dasar Pengembangan Motorik J.H.Pestal ozzi (pengajaran
berupa) Berpendapat bahwa sumber pengetahuan adalah alat indra
pengamatan permulaannya oleh karena itu didalam pelajaran harus
menggunakan benda- benda yang sebenarnya, benda tersebut diamati dari
segala segi dengan alat indra anak.Friedrich Frobel (asas bekerja sendiri)
Berpendapat bahwa menggambar diawali dengan membuat garis vertikal
dan horizontal, spielgabendan spielformen dengan permainan bentuk, alat
permainan untuk berfrobel (pekerjaan tangan) misalnya mozaik,
menganyam kertas, kertas lipat dan tanah liat (Depdiknas 2007:11).14
Maria Montenssori sebagai berikut : Untuk melatih fungsi-fungsi motorik
anak tidak perlu diadakan ala-alat tertentu, kehidupan sehari-hari cukup
memberi latihan bagi motorik anak.Asas metode Montesori adalah:
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a. Pembentukan sendiri
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 kutipan diatas maka konsep dasar
pengembangan motorik adalah dari alat indera penglihatan untuk melakukan
pengamatan permulaannya.Setelah itu anak diberikan kebebasan untuk
mengekspresikan sesuai dengan kehendak anak.
3. Prinsip Dalam Pengembangan Motorik Halus
Untuk mengembangkan motorik halus pada anak usia 4-6 tahun di Taman
kanak- kanak agar berkembang secara optimal, maka perlu memperhatikan
prinsip-prinsip yang terdapat dalam Depdiknas, (2007: 13), sebagai berikut :
a. Memberikan kebebasan untuk berekspresi pada anak. Depdiknas,(2007:13)
b. Melakukan pengaturan waktu, tempat, media (alat dan bahan) agar dapat
merangsang anak untuk berkreatif.
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c. Memberikan bimbingan kepada anak untuk menentuksn teknik/ cara yang
baik dalam melakukan kegiatan dengan berbagai media
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 dan menciptakn suasana yang menyenang
kapada anak.
g. Melakukan pengawasan menyeluruh terhadap pelaksanaan kegiatan.
4. Tujuan Peningkatan Motorik Halus
Saputra dan Rudyanto (2005:115) menjelaskan tujuan pengembangan
motorik halus anak yaitu:
a. Mampu memfungsikan otot-otot kecil seperti gerakan jari tangan.
b. Mampu mengkoordinasi kecepatangan tangan dengan mata.
c. Mampu mengendalikan emosi.
Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan peningkatan
motorik halus ini diantaranya untuk meningkatkan kemampuan anak agar dapat
mengembangkan kemampuan motorik halus khususnya jari tangan dan optimal
kearah yang lebih baik. Dengan anak mampu mengembangkan kemampuan
motorik halus jari tanganya kearah yang lebih baik.
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5. Fungsi Perkembangan Motorik Halus
Elizabeth B. Hurlock(1978) mencatat beberapa alasan tentang fungsi
perkembangan motorik halus bagi konstetrasi perkembangan individu,yaitu:
a. Melalui keterampilan motorik anak dapat menghibur dirinya dan
pemperoleh perasaan senang, seperti anak merasa senang dengan memiliki
keterampilan memainkan boneka, melempar dan menangkap 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 indepence (bebas dan tidak bergantung) anak dapat bergerak dari satu
tempat ke tempat yang lainnya dan dapat berbuat sendiri untuk dirinya,
kondisi ini akan dapat menunjang perkembangan self confidence ( rasa
percaya diri).
c. Melalui keterampilan motorik anak dapat menyesuaikan dirinya dengan
lingkungan sekolah (school adjustment), pada usia pra sekolah (taman
kanak-kanak) atau usia kelas awal sekolah dasar, anak sudah dapat dilatih
menggambar, melukis, baris-berbaris, dan persiapan menulis.
Perkembangan motorik halus meliputi perkembangan otot halus dan
Fungsinya. Otot ini berfungsi untuk melakukan gerakan-gerakan bagian tubuh
yang ebih spesifik: dimana kemampuan koordinasi otot-otot lebili kecil
ditangan,kaki Ian jari-jari sebagai perkembangan motorik halus. Anak prasekolah
sudah mulai nenggunakan otot-otot halus untuk membantu berbagai kemampuan
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menolong iri, perkembangan motorik halus terjadi pada masa usia prasekolah
seperti: menulis, mengikat tali sepatu, memasang kancing baju, menggunting,
memegang kertas, melipat kertas dan mewarnai.46
Adapun perkembangan motorik pada anak mengikuti pola umum adalah
sebagai berikut:
a. Continuity (bersifat kontinyu), dimulai dari sederhana ke yang lebih
konpleks sejalan dengan bertambahnya usia anak.
b. Uniform sequence (memiliki tahapan yang sama) yaitu memiliki pola
tahapan yang sama untuk semua anak, meskipun kecepatan tiap anak untuk
mencapai tahapan tersebut berbede.
c. Maturity

(kematangan)

yaitu

kematangan

yang dipengaruhi

oleh

perkembangan sel saraf. Umum ke khusus yaitu dimulai dari gerakan yang
bersifat umum ke gerakan yang bersifat khLJSUS.D rnulai dari gerakan
reflex bawaan kearah bawaan yang terkoordinasi.
d. Bersifat chepalo-coudal direction artinya bagian yang mendekati kepala
berkembang lebih dahulu dari bagian yang mendekati ekor.
e. Bersipat proximo-distal artinya bahwa bagian yang mendekati sumbu
tubuh (tulang belakang) berkembang lebih dulu dari yang lebih jauh .
f. Koordinasi bilateral menuju crosslateral, artinya bahwa koordinasi organ
yang sama berkembang lebih dahulu sebelum bisa melakukan koordinasi
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organ bersilangan. Sehingga dapat dikatakan bahwa kopetensi dan hasil
belajar yang ingin dicapai pada aspek perkembangan fisik adalah
kemampuan mengelola dan keterampilan tubuh termasuk gerakan-gerakan
yang mengontrol gerakan tubuh, gerakan halus serta menerima rangsangan
dari panca indra.47
Menurut Hurlock fungsi perkembangan motorik halos bagi anak yaitu
sebagai berikut:
a. Keterampilan bantu diri
Untuk

mencapai

kemandiriannva,

anak

harus

mempelajari

keterampilan motorik yang memungkinkan mereka mampu melakukan
segala sesuatu bagi diri mereka sendiri. Keterampilan tersebut meliputi
keterampilan makan, berpakaian, merawat diri dan mandi.Pada waktu anak
mencapai usia sekolah penguasaan keterampilan tersebut harus dapat
membuat membuat anak mampu merawat diri sendiri dengan tingkat
keterampilan dan kecekatan sepern prang dewasa.
b. Keterampilan bantu sosial
Untuk menjadi anggota kelompok soaial yang diterima di dalam
keluarga, sekolah, dan tetangga anak harus menjadi anggota yang kooperatif.
Untuk mendapatkan penerimnaan kelompok tersebutdiperlukan keterampilan
tertentu seperti membantu perkerjaan rumah atau perkerjaan sekolah.
47
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c. Keterampilan bermain
Untuk dapat menikmati kegiatan kelompok sebaya atau untuk dapat
menghibur diri di luar kelompok sebaya anak harus mempelajari
keterampilan bermain bola, menggambar, melukis dan memanipulasi alas
bermain.
d. Keterampilan sekolah
Keterampilan motorik halus peserta didik di TK dapat menyesuaikan
dirinya dengan lingkungan sekolah. Usia prasekolah peserta didik sudah
dapat dilatih melukis,menggambar dan menulis.48
Berdasarkan pendapat tersebut diketahui bahwa fungsi perkembangan
motorik halus bagi perserta didik yaitu sebagai keterampilan bantu diri,
keterampilan bantu sosial, keterampilan bermain dan keterampilan sekolah.
Sedangkan menurut teori Montessori untuk melatih fungsi motorik
halus peserta didik tidak perlu diadakan alas-alas tertentu, kehidupan seharihari cukup memberi latihan bagi motorik peserta didik. Asas-asas metode
pembelajaran Montessori adalah sebagai berikut:
e. Pembentukan sendiri
Pembentukan sendiri itu terjadi dengan cara berlatih, yang dapat dikerjakan
sendiri oleh peserta didik di TK.
f. Masa peka
Masa peka in] merupakan masa ketika berniacam-macam fungsi muncul dan
48
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menonjolkan diridengan tegas untuk dilatih.
g. Kebebasan.
Mendidik untuk kebebasan dengan tujuan adar masa peka dapat
menampakan diri secara leluasa dengan tidakdihalang-halangi didalam
ekspresinnya.
Oleh sebab itu dalam rangka mengembangkan motorik halus peserta
didik di TK usia 4-6 tahun secara optimal, perlu diperhatikan prinsip-prinsip
pengembangan yaitu sebagai berikut:
a. Memberikan kebebasan berekspresi kepada peserta didik di TK.
Ekspresi adalah proses mengungkapkan perasaan jiwa secara jujur dan
Iangsung dari dalam diri peserta didik di TK. Karena itu perlu dipupuk dan
dikembangkan.
b. Melakukan pengaturan waktu, tempat, media (alas dan bahan).
Agar dapat rneranpang peserta didik, di TK untuk kreaif.Kreativitas
merupakan kemampuan mencipta Sesuatu yang barn orlsinal/ash dari dirinya
sendiri.
c. Memberikan bimbingan kepada peserta didik di TK untuk menentukan
teknik/cara yang baik dalam melakukan kegiatan dengan berbagai media.
d. Menumbuhkan keberanian dan ilienghindart petunjuk yang dapat merusak
keberanian serta perkembangan peserta didik di TK.
e. Membimbing peserta didik di TK sesuai dengan kemampuan taraf
perkembangan.
f. Memberikan rasa gembira dan menciptakan suasana yang menyenangkan
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pada peserta didik di TK.
g. Melakukan pengawasan menyeluruh terhadap pelaksanaan keglatan.49
6. Tahap perkembangan Motorik Halus Anak usia Dini
Menurut Hurlock proses tumbuh kembang kemampuan gerak seorang
anak disebut perkembangan motorik. Secara umum perkembangan ini dibagi dua
yaitu perkembangan motorik kasar dan motorik halus. Keterampilan ini pada
dasarnya berkembang sejalan dengan kematangan saraf dan otot.50
Selanjutnya Hurlock dalam Yusuf memberikan penjelasan mengenai
pengertian motorik kasar dan motorik halus, menurutnya Motorik kasar adalah
gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot besar atau sebagian besar atau seluruh
anggota tubuh yang dipengaruhi oleh kematangan anak itu sendiri. Perkembangan
motorik anak dibagi menjadi dua:
1. Keterampilan atau gerakan kasar seperti berjalan, berlari, melompat, naik
turun tangga.
2. Keterampilan motorik halus atau keterampilan manipulasi seperti menulis,
menggambar, memotong, melempar dan menagkap bola serta memainkan
benda-benda atau alat-alat mainan.51
Sementara itu, perkembangan motorik kasar dan halus berdasarkan usia
anak dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini.
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Tabel 4
Perkembangan Motorik Keterampilan Kasar dan Keterampilan Halus
Usia

Keterampilan Motorik Kasar

Keterampilan Motorik Halus

1-2
Tahun

1. Merangkak.
2. Berdiri dan berjalan beberapa
langkah (usia 12 bulan).
3. Bedalan cepat (15 bulan)
4. Cepat duduk agar fidakjatuh
5. Merangkak di tangga
6. Berdiri di k-ursi tanpa pegangan
7. Menarik dan mendorong benda
keras seperti rneja dan kursi
8. Melempar bola

2-3
Tahun

1. Melompat di tempat
2. Berjalan mundur hingga 3 meter
3. Menendang bola dgn
mengayunkan kaki
4. Memanjat mebel dan berdiri di
atasnya
5. Langsung bangun tanpa
berpegangan ketika berbaring
6. Berjalan jinjit
7. Naik tangga dengan kaki
8. Lompat dart anak tangga
terakhir
9. Mengayuh sepeda
1. Berdiri dengan tumit, tangan di
sampmg tanpa kelulangan
keseimbangan
2. melompat dengan satu kaki
3. Berdiri dengan satu kaki selama
5 detik
4. Menggunakan balm dan siku
pada saat melempar bola hingga
3 meter
5. Menangkap bola besar

1. Mengambil benda kecil dengan ibu
jari dan telunjuk.
2. Mengambil benda kecil dalam
mangkuk
3. Membuka 2-3 halaman buku
secara bersamaan
4. Menvusun beberapa balok menjadi
menara
5. Menuang cairan dari satu wadah
ke wadah lain
6. Memakai kaus kaki. sepatu sendiri
dengan basil kurang sempurna
7. Memutar tombol radio atau TV
8. Mengupas pisang dengan basil
kurang
1. Melakukan kegiatan dengan satu
tangan seperti mencoret-coret
2. Menggambar garis loins Berta
lingkaran tak bertaruran
3. Membuka gerendel pintu
4. Mengenggam pensil
5. Menggimfing dengan basil kurang
sempuma
6. Mengancingkankan baju dan
restleting
7. Membuka tutup topik
8. Memakai baju lengkap sendiri

3-4
Tahun

1.
2.
3.
4.
5.

Menggambar badan manusia
Menyendok cairan
Mencuci dan melap tangan
Makan dengan sendok garpu
Membawa wadah tanpa
menumpahkan isinya
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4-5
Tahun

6. Mengendarai sepeda roda tiga
1. Menunmi tangga langkah demi
1. Menggunaka-n gunting dengan
Langkah
baik meski belum lures
2. Tetap seimbang ketika beijalan
2. Memasukkan surat ke dalam
mundur
amplop
3. Melompat selokan selebar 0,5
3. Membawa secangkir kopi
meter dengan satu kaki
beberapa meter tanpa tumpah
4. Melempar bola melebihi 4 meter 4. Memasukkan benang ke dalam
5. Membuat belokan tajam dengan
janun
6. Memanjat tangga di lapangan
5. Mengoleskan selai di atas roti.52
bermain
Keterampilan motorik atau istilah pendidikan aspek psikomotor adalah

masa paling penting dan ideal karena pada masa ini anak dengan senang hati
mengulangulang suatu aktivitas hingga terampil, anak bersifat pemberani
artinya tidak takut sakit atau tidak malu ketika diejek oleh temannya. Tubuh
mereka masih lentur, keterampilan yang dikuasai sedikit sehingga ketika belajar
keterampilan yang barn tidak mengganggu keterampilan yang sudah ada. Pada
usia empat tahun sudah dapat menggerak motorik secara tepat karena sudah
diatur oleh cortex dalam otak untuk mengerakkan otot.
Lingkungan dapat mempengaruhi kematangan anak untuk mempelajari
sesuatu aktivitas. Anak yang berada di lingkungan yang kurang dapat perhatian
dari orang tuanya akan lebih cepat matang dan menguasai keterampilan lebih
cepat daripada anak yang berada di lingkungan baik. Mereka sudah dapat
mengikat tali sepatunya, menulis huruf abjad, berialan, berlari, mewarnai,
meronce, dll. Mereka juga dapat menunjukkan keterampilan motorik yang baik
seperti memotong dengan gunting, menggunakan pensil warna untuk mewarnai
52
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sebuah gambar. Mereka juga mulai belajar menulis kalimat dan kata-kata.
Setelah enam atau tujuh tahun semua keterampilan dasar dapat dilcuasai.
Anak usia dini merupakan anak yang sedang berkembang dan
membutuhkan

suatu

stimulus/rangsangan

untuk

mengembangkan

dan

meningkatkan motorik halus anak, agar dapat berkembang dengan baik.
Persoalan mengenal perkembangan anak seperti telah disinggung diatas
berlangsung sejak barn lahir. Dan pendayagunaan ranch kognitif, afektif dan
psikomotorik manusia sudah mulai sejak manusia itu lahir. Ada beberapa
tahapan perkembangan anak antara lain adalah
1) Sensor motor (0-2 Tahun)
Selama perkembangan dalam priode sensor motor yang berlangsung
sejak anak lahir sampai usia 2 tahun, intergensi yang dimiliki anak tersebut
masih berbentuk primitif dalam arti masih didasarkan dalam prilaku terbuka.
Anak pada priode ini rnengikuti belajar bagaimana mengikuti dunia
kebendaan secara praktis dan belajar menimbulkan efek tertentu tanpa
memaharm apa yang sedang ia perbuat kecuali hanya mencari cara
melakukannya apa yang akan dia perbuat. Dalam rentang waktu usia 18
hingga 24 bulan ini, barulah kemampuan mengenal objek permanence anak
tersebut muncul secara bertahap dan sistematis.
2) Pra Oprasianal (2-7 Tahun)
Perkembangan pada tahap pra oprasianak terjadi dalam diri anak
ketika berumur dua sampai tujuh tahun. Artinya anak tersebut sudah
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memiliki kesadaran. Prolehan kemampuan berupa kesadaran terhadap
eksistensi object permanent (ketetapan adanya benda) adalah hasil dari
munculnya kapasitas kognitif bare yang disebut referentation atau mental
referentation (gambaran mental).
Dalam periode perkembangan praoprasianak, disamping diperolehnya
kapasitas-kapasitas seperti diatas, yang juga penting ialah diprolehnya
kemampuan berbahasa. Dalam priode ini anak mulai mampu menggunakan
kata-kata yang benar dan mampu pula mengekspresikan kalimat-kalimat
pendek tetapi efektif.
3) Kongkrit oprasional (7-11 Tahun)
Dalam priode perkemangan kongkrit oprasional yang berlansung
hingga menjelang berusia remaja, anak memperoleh tambahan kemampuan
yang disebut system of operation (satuan langkah berpikir). Kemampuan
langkah berpikir anak terdiri atas aneka ragam operation (tatanan langkah)
yang masing-masing berfungsi sebagai skema khusus yang merupakan
perbutan intern tertutup (interiorizet action).
Satuan langkah berpikir anak akan menjadi dasar terbentuknya
intelegensi intuitif Dimana Intelengensi adalah proses tahapan atau langkah
oprasional tertentu yang mendasari semua pemikiran dan pengetahuan
manusia, disamping pembentukan pemahaman.
Dalam intelegensi oprasional anak sedang berada pada tahapan
kongkrit oprasional terdapat operasi yang meliputi: 1) concervation; 2)
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addition of classes; 3) mulplication of classes. Namun demikian masih ada
keterbatasan-keterbatasan kapasitas anak

dalam

mengkoordinasikan

pemikiran yang sistematis mengenai benda-benda dan pristiwa yang
kongkrit.
4) Formal oprasional. (I 1-15 Tahun).
Dalam tahapan perkembangan formal oprasianat, anak yang sudah
menjelang atau menginjak usia remaja akan dapat mengatasi masalahmasalah keterbatasan pemikiran kongkrit oprasional. Tahap perkembangan
terahir yang menghapus keterbatasan-keterbatasan tersebut sesungguhnya
tidak hanya berlaku pada usia remaja hingga 15 tahun, tetapi juga bagi
remaja dan bahkan orang dewasa yang berusia lebih tua.
Dalam perkembangan tahap terakhir ini seoarang remaja ia telah
memiliki kemampuan mengkoordinasikan baik secara simultan (serentak)
maupun berurutan dua ragam kemamapuan, yaitu; pertama kapasitas
menggunakan hipotesis (anggapan dasar) dengan menggunakan kapasitas
tersebut seoarang remaja akan mampu berpikir hipotesis, dimana berpikir
sesuatu yang khusus dalam hal pemecahan masalah; kedua kapasitas
menggunakan prisnsip-perinsip abstrak, dalam kapasitas menggunakan
perinsip abstrak, remaja tersebut akan mampu mempelajari materi-matri
pelajaran yang bersifat abstrak, seperti ilmu agama, ilmu matematika.
Kapasitas

tersebut

sangat

berpengaruh

terhadap

kualits

sekema

perkembangan kognitif, afektif dan psikomorik, tertentu seperti yang telah
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dimiliki oleh orang dewasa.53
Oleh sebab itu selama anak dalam proses tumuh kembang, tujuan
pemberian stimulus/rangsangan pada perkembangan motorik halus anak
adalah untuk melatih keterampilan motorik dengan melalui seni melipat
kertas sehingga gerakan jari-jari tangan anak dapat terlatih, sebab
perkembangan motorik halus pada anak mencakup kemampuan anak dalam
menguasai gerakan-gerakan otot dalam bentuk koordinasi ketangkasan dan
keeekatan dalam menggunakan tangan dan jari-jari. Dalam hal ini stimulus
sangat penting untuk mengembangkan mototik halus anak agar jari-jari
tangan anak tidak kaku.
Menurut Elisabeth, perkembangan fisik sangat pentingdipelajari,
karena baik secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi
perilaku anak sehari-harl.54 Secara langsung perkembangan fisik anak akan
menentukan keterampilan anak bergerak dan secara tidak langsung
pertumbuhan dan perkembangan fisik akan mempengaruhi bagaimana anak
itu memandang dirinya sendiri dan bagaimana dia memandang orang lain.
Menurut teori Friederich Frobel dasar utama mempelajari pengetahuan
dan kecekatan adalah keaktifan peserta didik itu sendiri. Cara mendidik yang
baik menurut teori Frobel adalah dengan metode yang banyak memberikan
kesempatan kepada peserta didik di TK untuk sibuk dan aktif mengerjakan,
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membuat, dan menciptakan sesuatu atas insiatif sendiri (ekspresi). Dan
bentuk pengajaran menurut teori Frobel adalah sebagai berikut:
1. Dengan adanya permainan bentuk.
2. Alat

permainan

untuk

berfrobel

(pekerjaan

tangan)

dengan

menggunakan lidi,tanah liat dan kertas lipat.55
Dengan demikian dapat diketahui bahwa bentuk pengajaran untuk
pengembangan motorik halus anak menurut teori Frobel adalah dengan
adanya permainan bentuk dengan menggunakan alai permainan seperti
kertas lipat untuk menciptakan sesuatu bentuk yang diinginkan. Sementara
itu menurut Banjamin S. Bloom menyatakan bahwa rentangan penguasaan
psikomotorik ditunjukan oleh gerakan yang kaku sampai kepada gerakan
yang lancar dan luwes.56
Dengan demikian diketahui bahwa rentang penguasaan psikomotorik
dapat ditunjukan oleh gerakan yang kaku, dengan adanya pemberian
stimulus perkembangan motorik halus anak terlatih sehingga gerakan jan-jarl
tangan anak tidak kaku/luwes. Pada anak usia dini otot-otot badan cenderung
lebill kokoh. Keterampilan-keterampilan yang menggunakan otot tangan
suclah mulai berfungsi, dan hal yang terpenting dalam pertumbuhan fisik
anak usia dini adalah pertumbuhan otak dan sistem syarafnya.Pada anak usia
3 tahun otak anak mencapai tiga perempat ukuran orang dewasa, kemudian
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pada usia anak lima tahun otak anak mencapai Sembilan persepuluh ukuran
orang dewasa.Perkembangan fisik semacam itu memerlukan keterampilan
motorik agar otot saraf yang mulai tumbuh dapat berfungsi secara maksimal.
Selain itu proses perkembangan motorik halus sangat eras keitannya
dengan perkembangan pusat motorik di otak sebab keterampilan motorik
berkembang sejalan dengan kematang saraf dan otot oleh karena itu setiap
gerakan yang dilakukan anak, sesederhana apa pun sebenarnya merupakan
hasil pola interaksi kompleks dari berbagai bagian dan sistem dalam tubuh
yang dikontrol oleh otak. Jadi otak merupakan bagian dari susunan saraf
pusat yang mengatur dan mengontrol semua aktivitas, dengan kata lain
aktivitas peserta didik. di TK terjadi dibawah kontrol otak, yang secara
berkesinambungan otak tersebut terns mengolah informasi yang diterimanya.
Bersamaan dengan itu otak juga bersama-sama dengan jaringan saraf yang
membentuk sistem saraf pusat yang akan mengendalikan setiap gerakan
peserta didik. Semakin matang perkembangan sistem saraf otak yang
mengatur otot memungkinkan berkembangnya kopetensi atau keterampilan
motorik halus peserta didik.57
Dalam keterampilan motorik halus yang paling utama adalah
kemampuan memegang pensil dengan tepat yang diperlukan untuk menulis
kelak. Pada awalnya peserta didik memegang pensil dengan cara
menggenggam seluruh pensil dan digunakan hanya untuk mencoret-coret.
57
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Cara ini dilakukan oleh peserta didik antara usia 2-3 tahun.
Setelah memegang pensil sudah berkembang lebih baik lagi, tidak
menggunakan seluruh jari tetapi hanya jempol dan telunjuk . Pada saat
peserta didik tidak lagi menggunakan lengan dan bahunya untuk ikut
melakukan gerakan menulis dan menggambar tetapi lebih banyak bertumpu
pada gerakan jari. Dan karakteristik keterampilan motorik halus yaitu
sebagai berikut:
a. Pada saat peserta didik barusia 3 tahun kemampuan gerakan halus
peserta didik belum terlalu berbeda dari kemampuan gerakan halus pada
masa peserta didik masih bayi. Meskipun peserta didik pada~saat ini
sudah mampu menjumput benda dengan menggunakan jempol dan jari
telunjuknya gerakannya masih kaku.
b. Pada saat peserta didik usia 4 tahun koordinasi motorik halus peserta
didik secara substansial sudah mengalami kemajuan dan gerakannya
sudah lebih cepat bahkan cenderung sempuma.
c. Pada saat peserta didik usia 5 tahun koordinasi motorik halus peserta
didik sudah lebih sempuma. Tangan, lengan, dan tubuh bergerak di
bawah koordinasi masa.
d. Pada akhir masa kanak-kanak (usia 6 tahun), peserta didik telah belajar
bagaimana menggunakan jari-jemari dan pergelangan Langan untuk
menggerakan ujung pensil.
Tahap Perkembangan dan pertumbuhan pada Anak ditandai dengan
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adanya

Perkembangan

Fisik,

Perkembangan

Motorik,

Perkembangan

Kognitif, dan Perkembangan Psikososial. Periode ini merupakan kelanjutan
dari masa bayi (lahirusia 4 th) yang ditandai dengan terjadinya perkembangan
fisik, motorik dan kognitif (perubahan dalam sikap, nilai, dan perilaku),
psikosial serta diikuti oleh perubahan-perubahan yang lain.58
a. Perkembangan Fisik
Pada mesa anak kecil pertumbuhan tinggi dan berat badan relatif
menurun kecepatannya dibanding mesa sebelumnya. Tinggi badan dan
berat badan same-same meningkat, tetapi presentase peningkatannya
berbeda. Presentase peningkatan tinggi badan bisa mencapai due kali
lipat. Karma itu anak kecil pada umumnya cenderung tampak langsing
atau tampak kurus. Di dalam membentuk peningkatan tinggi badan
presentase pertumbuhan panjang kaki lebih besar dibanding pertumbuhan
togok.

Perkembangan

kemampuan

fisik

pada

anak

kecil

bisa

diidentifikasikan dalam beberapa hal. Sifat-sifat perkembangan fisik yang
dapat diamati adalah sebagai berikut:
1. Terjadi perkembangan otot-otot besar cukup cepat pada 2 tahun
terakhir mesa anak kecil. Hal ini memungkinkan anak melakukan
berbagai gerakan yang lebih leluasa yang kemudian bisa dilakukannya
bermacam-macam ketrampilan gerak dasar. Beberapa macam gerak
dasar misalnya: berlari, meloncat, berjengket, melempar, menangkap,
dan memukul berkembang secara bersamaan tetapi dengan irama
perkembangan yang berlainan. Ada yang lebih cepat dikuasai dan ada
yang barn dikuasai kemudian.
58
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2. Dengan berkembangnya otot-otot besar, terjadi pulalah perkembangan
kekuatan yang cukup cepat, baik pada anak laki-laki maupun
perempuan. antara usia 3 sampai 6 tahun terjadi peningkatan kekuatan
sampai mencapai lebih kurang 65%.
3. Pertumbuhan kaki dan tangan secara proporsional lebih cepat
disbanding pertumbuhan bagian tubuh yang lain, menghasilkan
peningkatan daya ungkit yang lebih besar di dalam melakukan gerakan
yang melibatkan tangan dan kaki. Daya ungkit yang makin besar akan
meningkatkan kecepatan dalam bergerak. Hal ini sangat menunjang
terbentuknya bermacam-macam ketrampilan gerak dasar.
4. Terjadi peningkatan koordinasi gerak dan keseimbangan tubuh yang
cukup cepat. Koordinasi gerak yang meningkat dan disertai dengan
daya ungkit kaki dan tangan yang makin besar, menjadikan anak
makin mampu menggunakan kekuatannya di dalam melakukan
aktivitas fisik.59
b. Perkembangan Motorik
Perkembangan motorik pada usia ini menjadi lebih halus dan lebih
terkoordinasi dibandingkan dengan masa bayi. Anak - anak terlihat lebih
cepat dalam berlari dan pandai meloncat serta mampu menjaga
keseimbangan badannya. Untuk memperhalus ketrampilan-ketrampilan
motorik, anak-anak terns melakukan berbagai aktivitas fisik yang
terkadang bersifat informal dalam bentuk permainan. Disamping itu,
anak-anak juga melibatkan diri dalam aktivitas permainan olahraga yang
bersifat formal, seperti senam, berenang, dll.
Perkembangan adalah perubahan psikologis sebagai hasil dari
proses pematangan fungsi psikis dan fisik pada diri anak, yang ditunjang
oleh faktor ligkungan dan proses belajar dalam kurun waktu tertentu
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menuju kedewasaan. Perkembangan motorik perlu Bering distimulasi
dengan tujuan untuk membantu anak mencapai tingkat perkembangan
yang optimal sesuai dengan usia perkembangannya.
Perkembangan motorik halus anak dapat diamati dengan cara
bermain kubus, bermain bola, menggambar diatas kertas dengan pensil
warna. Sedangkan perkembangan motorik kasar menyangkut kematangan
saraf clan otot-otot besar, yang mengatur gerak lengan, paha dan kaki,
Berta batang tubuh. Perkembangan motorik kasar bertujuan agar anak
dapat bergerak (lokomosi).60
Beberapa perkembangan motorik (kasar maupun halus) selama
periode ini, antara lain :
a) Anak Usia 5 Tahun
( 1 ) Mampu melompat dan menari
( 2) Menggambarkan orang yang terdiri dari kepala, lengan dan badan
( 3 ) Dapat menghitungjari-jarinya
( 4 ) Mendengar dan mengulang hal - hal penting dan mampu
demonstrasi
( 5 ) Mempunyai minat terhadap kata-kata bare beserta artinya
( 6 ) Memprotes bila dilarang apa yang menjadi keinginannya
( 7 ) Mampu membedakan besar dan kecil
b) Anak Usia 6 Tahun
( 1 ) Ketangkasan meningkat
( 2 ) Melompat tali
( 3 ) Bermain sepeda
( 4 ) Mengetahui kanan dan kiri
( 5 ) Mungkin bertindak menentang dan tidak sopan
( 6 ) Mampu menguraikan objek-objek dengan gambar
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c) Anak Usia 7 Tahun
( 1 ) Mulai membaca dengan lancar
( 2 ) Cemas terhadap, kegagalan
( 3 ) Peningkatan minat pada bidang spiritual
( 4 ) Kadang Malu atau sedih
d) Anak Usia 8-9 Tahun
( 1 ) Kecepatan dan kehalusan aktivitas motorik meningkat
( 2 ) Mampu menggunakan peralatan rumah tangga
( 3 ) Ketrampilan lebih individual
( 4 ) Ingin terlibat dalam sesuatu.
( 5 ) Menyukai kelompok dan mode
( 6 ) Mencari Leman secara aktif
e) Anak Usia 10-12 Tahun
(1) Perubahan sifat berkaitan dengan berubahnya poster tubuh yang
berhubungan dengan pubertal mulai tampak
(2) Mampu melakukan aktivitas rumah tangga, seperti mencuci,
menjemur pakaian sendiri, dll.
(3) Adanya keinginan anak unuk menyenangkan dan membantu orang
lain Mulai tertarik dengan lawanjenis.61
Bimbingan, untuk dapat meniru suatu model anak membutuhkan
bimbingan. Dengan bimbingan membantu anak membetulkan sesuatu
kesalahan sebelum kesalahan tersebut terlanjur dipelajari dengan baik
sehingga sulit dibetulkan kembali; Motivasi, motivasi belajar untuk
mempertahankan minat dari ketertinggalan. Beberapa macam teknik untuk
meningkatkan motivasi anak usia dini; Memberikan pujian terhadap hasil
yang telah dilakukan oleh anak dan menjelaskan peranan dalam kelompok
apabila dalam kegiatan kelompok. Hal ini dilakukan agar anak mempunyai
rasa percaya diri dan mampu melakukannya dengan baik; Memberikan
61
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dorongan semangat. Setiap pembetulan gerak yang diberikan harus bersifat
membangun, evaluasi harus dilaksanakan secara objektif-, Memberikan
petunjuk dan pengertian tentang mamfaat kegiatan yang sedang dilakukan.
Dengan menggunakan ungkapan (fisik motorik hales dan fisik motorik
kasar yang mudah dipahami oleh anak); Prilaku positif pembimbing atau
guru yang baik hal ini akan memotivasi anak untuk berprilaku positif.62
Pendidik atau pembimbing anak usia dini di TK/RA, adalah orang
yang bertugas untuk mendidik dan membimbing anak kearah tujuan yang
dicita-citakan. Untuk keberhasilan dalam kegiatan pengembangan
motorik perlu memperhatikan halhal sebagai berikut1. Pendidik dianjurkan mengenakan pakaian yang sesuai dengan situasi
yang dihadapi. Sikap, perwujudan clan pakaian merupakan salah satu
syarat menanamkan kewibawaan pendidik.
2. Fasilitas clan alat-alat pengembangan keterampilan mororik; dalam
arti lugs, fasilitas pengembangan keterampilan motorik adalah
kelengkapan yang harus dipenuhi sekolah untuk melaksanakan
kegiatan pengembangan keterampilan motonk.
3. Susunan pengaturan clan tempat pendidik
Agar poses pengembangan keterampilan motorik dapat berjalan
dengan lancar dan tertib, perlu diperhatikan susunan anak dan tempat
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pendidik, diantaranya; - Susunan barisan anak tidak menghadap, sinar
matahari, dan juga kearah yang mudah menarik perhatiannya misalnya
kea rah jalan rays, tempat keramaian. - Susunan barisan mudah
diawasi, seperti barisan tidak terlalu panjang.
4. Persiapan
Persiapan yang perlu dilakukan adalah : a) Persiapan mental:
menguasai bahan kegiatan pengembangan yang akan dilaksanakan, b)
Persiapan kegiatan tertulis: segala persiapan yang akan dikembangkan
kepada

anak-anak

pengembangan

yang

telah
akan

disusun

secara

dilaksanakan

tertulis.

Kegiatan

direncanakan

dan

diperhitungkan dengan cermat. Im berbentuk program satuan kegiatan
harian, c) Persiapan lapangan dan alat-alat: halaman yang akan dipakai
harus diatur dan dipersiapakan secukupnya. Untuk persiapan lapangan,
perlengkapan dan alat-alat disiapakan dibantu oleh guru bantu,
5. Teknik penyajian
Dalam memberikan penyajian kegiatan pengembangan ketermapilan
motorik, pendidik bukan berdiri di muka kelas, tetapi beridiri di antara
anak-anak. Karena dengan demikian maka kontak atau interaksi guru
dengan anak-anak menjadi kekhususan tersendiri.
Menurut Subagiyo " yang perlu diperhatikan oleh pendidik dalam
melaksanakan kegiatan pengembangan motorik agar dapat dipertanggung
jawabkan dan keberhasilannya perlu memenuhi syarat-syarat:
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a. Bahan kegiatan harus sesuai dengan tujuan pengembangan dan harus
selalu disesuaikan dengan karakteristik perkembangan dan keterlitbatan
anak usia dini
b. Jelaskan secara singkat dan terang tentang apa yang harus dikerjakan anak
c. Tentukan kebutuhan anak-anak atas dasar kemampuan dan pengalaman
yang telah dimilikinya
d. Tunjukkan atau berikan demontrasi yang benar dalam melakukan
kegiatankegiatan
e. Berikan koreksi terhadap, pelaksanaan yang salah, tunjukkan pelaksanaan
yang benar.”63
C. Permainan Melipat Kertas ( origami )
1. Pengertian seni melipat kertas ( origami )
Seni melipat kertas, merupakan salah satu cabang dari permainan dengan
menggunakan alat yang cukup sederhana yaitu kertas. Bermain adalah unsure
penting bagi perkembangan anak,baik fisik, emosi mental,intelektual, kreativitas,
maupun social. Menurut Dekan fakultas ilmu pendidikan ( FIP ) Universitas
Negeri Jakarta, Dr. karnadi, anak yang cukup mendapat kesempatan bermain akan
menjadi orang dewasa yang mudah berteman,kreatif dan cerdas,bila dibandingkan
dengan mereka yang masih kecilnya kurang mendapatkan kesempatan bermain. “
melalui bermain, anak tidak hanya menstimulasi pertumbuhan ototnya, tetapi
lebih dari itu. Anak tidak sekedar melompat,melempar atau berlari. Tetapi mereka
bermain dengan menggunakan seluruh emosinya,perasaannya dan pikirannya
,”karnadi menyatakan ,ada banyak manfaat yang didapat dari APE,yaitu:
Pertama melatih kemampuan motorik.stimulasi untuk motorik halus
diperoleh anak saat menjumput,meraba memegang,mainan dengan kelima jarinya.
63
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Sedangkan rangsangan motorik kasar didapat anak saat bergerak,melempar,dan
mengangkat mainan.
Kedua melatih konsentrasi.APE di rancang untuk menggali kemampuan
anak, termasuk kemampuan berkonsentrasi..saat menyudun mainan kayu puzzle,
katakanlah anak di tuntut untuk focus pada gambar yang ada di depannya. Ia tidak
berlari – lari atau atau melakukan aktivitas lain sehingga konsentrasinya bisa lebih
tergali. Tanpa konsentrasi, bisa jadi hasil menyusun . untuk itulah alat permainan
anak harus benar - benar

menunjang perkembangan itu. Di sinilah kata

karnadi,alat permainan edukatif ( APE ) memiliki peran yang penting. Dengan
APE yang tepat maka perkembangan anak dapat optimal sesuai dengan usia dan
tingkat perkembangannya. Untuk itulah alat bermain anak harus benar – benar
menunjang perkembangn itu. Di sinilah kata karnadi, alat permainan edukatif (
APE ) memiliki peran yang penting. Dengan APE yang tepat maka perkembangan
anak dapat optimal sesuai dengan usia dan tingkat perkembangannya.
Ketiga, mengenal konsep sebab akibat. Contohnya, dengan memasukkan
mainan kayu benda kecil kedalam alat mainan yang besar. Anak akan memahami
bahwa benda yang lebih kecil bisa dimuat dalam benda yang lebih besar,
sedangkan benda yang lebih besar tidak bisa masuk kedalam benda yang lebih
kecil. Ini adalah pemahaman konsep sebab akibat yang sangat mendasar.
Keempat ,melatih bahasa dan wawasan. Permainan edukatif sangat baik
bila dibarengi dengan penuturan cerita.64
64
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Hal ini akan memberikan manfaat tambahan buat anak, yakni
meningkatkan kemampuan berbahasa juga perluasan wawasannya.
Kelima, mengenal warna dan bentuk. Dari alat permainan,anak dapat
mengenal ragam bentuk dan warna.ada benda berbentuk kotak, segi empat, bulat
dan berbagai warna; biru, merah, hijau, dan lainnya.65 Selain itu menggunakan
permainan seni origami. Seni melipat kertas disebut juga dengan istilah origami.
Secara bahasa,origami berasal dari sebuah istlah jepang yakni oru berarti melipat
dan gami berarti kertas.66
Seni melipat kertas atau origami adalah suatu seni yang berasal dari Cina
yang diperkenalkan oleh seorang yang bernama Ts'ai Lun yang awal mulanya
terbuat dari kertas yang berasal dari hancuran tumbuhan dan kain yang sudah
tidak terpakai. Pada abad ke enam, origami ini dibawa ke Spanyol dan Jepang dan
hingga kini sudah sangat populer di Indonesia. Kebanyakan anakanak TK dan SD
sudah diajarkan cara membuat bermacam -macam bentuk dari kertas lipat atau
origami paper. Dengan bermacam-macam warna (merah, kuning, orange, ungu,
hijau) mampu menarik perhatian anak-anak kecil untuk mau mencoba membuat
berbagai bentuk, seperti membuat kapal. topi, kincir angin dan pesawat. Di negara
asalnya, origami ini juga dipakai-saat mengajar anak-anak di TK yang termasuk
tidak bisa diam di kelas sangat antusias waktu mengikuti tahapan pembuatan
origami ini. Anak-anak dengan tekun mengikuti panduan yang diberikan oleh
65
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sang guru sambil melakukan gerakan-gerakan melipat dan dapat mengembangkan
daya, cipta. Dan hal ini mampu mengembangkan sistem syaraf motorik. Maka
seni melipat ini juga bias memperkenalkan nama-nama hewan, termasuk burung.
Banyaknya informasi mengenai flu burung di masyarakat, menyebabkan orang
tua sangat takut untuk membawa anak-anak mereka mengamati berbagai jenis
burung di alam bebas. Seni melipat atau origami ini bisa menjadi salah satu cara
untuk memperkenalkan nama-nama burung di alam. Seperti membuat, burung
angsa, layang-layang, pinguin, walet bahkan Merak. Selain itu, orangtua bisa
menambahkan informasi tambahan, seperti memperkenalkan bagian-bagian
burung ( paruh, sayap, kaki, ekor) juga asal dan habitat dari burung-burung
tersebut. Dengan seni melipat ini orang tua tidak perlu khawatir anak-anaknya
tidak tahu nama-nama burung di saat mereka besar. Di berbagai toko banyak
buku-buku dan kertas lipat yang mengajarkan cara membuat berbagai bentuk
seperti membuat ikan, burung, binatang, dll. Anak-anak pasti senang bermain
sambil belajar, asalkan orangtua juga sabar saat melalui tahap-tahapan melipat.67
Menurut Sudjianto origami yaitu seni melipat kertas menggunakan
keterampilan tangan dengan teknik dan ketelitian tinggi tanpa menggunakan
gunting atau alat potonglainnya dan tidak menggunakan lem

perekat dengan

hanya menggunakan selembar kertas segi empat yang dilipat-lipat dan diciptakan
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keaneka ragaman basil karya lipatan berwarna.

68

Berdasarkan pendapat tersebut

diketahui bahwa origami merupakan seni melipat kertas yang menggunakan
keterampilan tangan dengan bahan dasar kertas yang berbentuk segi empat.
Sedangkan menurut Maya Hirai origami adalah seni melipat kertas artinya dengan
bahan dasar kertaslah kreativitas seni ini dilakukan dan dikembangkan. 69
Origami adalah melipat kertas untuk membuat suatu model, maka ketika
seorang anak berorigami, ia sedang belajar membuat dari selembar kertas (atau
lebih) menjadi sebuah model sesuai dengan kemampuan dan kesukaannya. 70
Dengan demikian dapat diketahui bahwa origami merupakan kegiatan seni yang
dilakukan dengan menggunakan bahan dasar kertas dan dengan selembar kertas
atau lebih dapat membentuk sesuatu model yang diinginkan. Dan jenis-jenis
kertas yang dapat digunakan dalam kegiatan melipat adalah sebagai berikut:
a. Kertas lipat Origami).
b. Kertas koran.
c. Kertas karton.

71

2. Manfaat Melipat kertas
Sebagaimana telah penulis singgung pada sub bab di atas, sehingga pada
bagaian ini penulis lebih merinci manfaat dari melipat kertas. Menurut Maya Hira
dalam bukunya Kreasi Origami Faqori, Kegiatan melipat kertas mempunyai
68
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suatu manfaat bagi anak untuk melatih motorik halus.
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Sementara itu dalam

referensi lain dijelaskan oleh Asti Damayanti mengatakan manfaat melipat kertas
(Origami) yaitu sebagai berikut:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Anak belajar konsep dan istilah matematika geometri.
Meningkatkan ketrampilan motorik halus anak.
Anak belajar mengenai ukuran dan bentuk.
Belajar mengikuti instruksi yang runut.
Mengembangkan pemikiran yang logis.
Latihan konsentransi untuk anak.73
Dari uraian tersebut, dapat difahami bahwa kegiatan melipat kertas pada

anak TK tidak hanya melatih otot-otot halus. akan tetapi anak juga dapat belajar
mengenai ukuran bentuk, melatih kosentrasi, sehingga pada kegiatan bermain
dengan seni melipat kertas ini melatih semua aspek kecerdasan yang anak miliki.
Permainan seni melipat kertas semacam ini Menurut Dan Josep Wu memang
sangat dekat dengan dunia anak-anak, dan mempunyai manfaat yaitu sebagai
berikut:
a. Anak belajar meniru / mengikuti arahan.
b. Anak belajar berkreativitas.
c. Anak belajar berimajinasi.
d. Anak belajar berkarya (seni).
e. Anak belajar membua model.
f. Anak belajar membuat maenan sendiri.
g. Anak belajar membaca gambar.74
Selain mempunyai manfaat bagi anak seni melipat kertas juga mempunyai
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tujuan. Menurut Asti Damayanti Tujuan origami adalah menciptakan sebuah
bentuk dari selembar kertas, hanya dengan menggunakan teknik-teknik melipat
dan membentuk kertas.75
3. Langkah – langkah melipat kertas ( origami )
Origami adalah kesenian melipat kertas yang berasal dari negeri Sakura
"Jepang", terdapat banyak sekali bentuk-bentuk yang bisa dibuat dengan teknik
origami, mulai dari hewan, pakaian, benda-benda mati dsb, dan kertas yang
digunakan juga bermacam-macam tergantung pada bentuk apa yang akan dibuat.
Ini adalah artikel pertama di Lingkaran Media yang membahas cara membuat
origami. Yang akan kita bahas sekarang adalah origami bentuk burung yang
sudah umum. Mungkin kamu sebelumnya sudah pernah melihat origami burung,
tapi sudahkah kamu mengetahui langkah langkah membuat origami burung
tersebut ?
Langkah melipat bentuk burung :
1. Sediakan kertas bentuk persegi, atau kertas warna warni yang dijual di toko toko
alat tulis dan buku.
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2. Lipat kertas menjadi bentuk segitiga, lalu ulangi melipat ke bentuk segitiga sekali
lagi.
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3. Buka kembali lipatan (kembali ke bentuk semula) sehingga pola pola garis terlihat
di kertas. Lipat kertas ke bentuk seperti berikut :

Lakukan lipatan seperti di atas pada setiap sudut kertas (total 4 kali).
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4. Buka kembali lipatan dan pola pola garis pada kertas menjadi lebih banyak. Pola
garis tersebut akan membantu dalam membentuk lipatan di langkah selanjutnya.

5. Lipat lagi kertas secara diagonal, agar menjadi bentuk segitiga.

6. Lipat kedua sudut segitiga ke arah bagian dalam.
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7. Berikut adalah hasil dari lipatan di langkah "6". Rubah dari bentuk A pada gambar,
menjadi bentuk B.

8. Nah, sekarang, kalian pasti melihat ada garis lipatan seperti pada gambar A.
Lipatlah sudut kertas ke arah dalam mengikuti garis lipatan, menjadi seperti gambar
B. Lakukan pada semua sisi, yaitu 4 sisi.

Hasilnya seperti ini :
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Lalu lipat menjadi seperti ini :
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9. Lipat bagian ujung atas ke bawah, lalu pipihkan. Lakukan juga pada sisi
sebaliknya.

10. Lipat kertas menjadi seperti ini : Pastikan bagian yang membelah ada di atas, lalu
lipat sisi kanan dan kiri kertas ke tengah, lakukan juga pada sisi sebaliknya (bagian
belakang).
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11. Lipat dan jadikan sisi yang terlihat (pada langkah 10) menjadi tertutup dengan
cara tarik bagian kakan dan kiri ke tengah. Lakukan juga pada sisi sebaliknya, maka
akan terlihat sisi seperti ini :

12. Putar kertas 180° (tukar posisi atas & bawah), lalu lipat bagian ujung bawah ke
atas. Beri jarak antara bagian yang baru saja dilipat (ini akan menjadi kepala dan ekor
burung) dengan ujung atas kertas yang terbelah (menjadi sayap). Lakukan juga pada
sisi sebaliknya.
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13. Tukar sisi yang terlihat (tukar seperti langkah 11).
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14. Tarik kedua ujung teratas, perlahan-lahan untuk membuka bentuk sayap, dan
badan burung. Pelan-pelan saja agar kertas tidak sobek.

15. Bentuk bagian kepala dan paruh burung dengan menekuk ke bawah salah satu
ujung yang lancip. Dan jadilah "burung-burungan"
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 Melipat bentuk kepala kucing
Origami berbentuk kepala kucing ini cukup mudah untuk dibuat. Hanya
dengan satu lebar kertas berbentuk bujur sangkar, Anda bersama-sama dengan anakanak bisa membuat origami sederhana ini. Sungguh cara yang menyenangkan untuk
meluangkan waktu bersama.
Jika Anda menggunakan kertas yang cukup besar untuk membuatnya, origami
ini bisa digunakan sebagai mainan topeng. Selain itu, Origami berbentuk kepala
kucing ini akan tampak bagus ditempelkan di kartu ucapan atau ditempelkan pada
stik es krim menjadi boneka.
Cara membuat origami kucing:
(a) Lipat kertas keatas secara diagonal sehingga membentuk segitiga samakaki.
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(b) Lipat kertas ke kanan sehingga membentuk segitiga siku-siku.

(c) Buka lipatan segitiga siku-siku tadi sehingga terlihat garis lipatan.

(d) Lipat ke bawah ujung segitiga bagian atas, hingga sampai dasar. Lakukan hanya
untuk sisi depan saja.
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(e) Buka lipatan ujung segitiga atas sehingga terlihat titik temu garis lipatan (b) dan
(d).

(f) Lipat kebawah ujung segitiga atas hingga ke titik temu lipatan.

(g) Lipat ke atas ujung kanan dan kiri, sehingga membentuk telinga kucing.

(h) Lipat keatas sudut bawah lalu balik origami
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(i) Jadilah origami berbentuk kepala kucing.

Agar terlihat lebih lucu, jangan lupa, gambarkan mata, hidung, kumis dan
mulut pada origami kucing ini dengan menggunakan spidol. 77
 Melipat bentuk Pinguin
Masih dalam tema mengenal binatang, kali ini origami sederhana binatang
yang akan kita buat adalah pinguin. Penguin merupakan binatang yang sangat lucu
dan banyak digemari anak-anak.
Untuk membuat origami pinguin ini, bahan yang diperlukan hanyalah kertas
warna-warni berbentuk persegi. Berikut ini tahapan atau langkah dalam pembuatan
origami pinguin:
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1. Pertama, lipatlah kertas ke kanan secara diagonal sehingga membentuk
segitiga.
2. Lalu ambil salah satu bagian kertas (bagian atas) lipat sudut kanan ke arah
kiri,
3. Buka lipatan ke kiri membentuk seprti layang-layang,
4. Ambil bagian bawah, lipatlah ujung bawah ke arah atas atas (bagian kertas
yan tidak berwarna ada di luar),
5. Lipat ujung atas ke arah belakang,
6. Jika sudah, lipat tepat pada garis lipatan tengah dari bagian kiri ke kanan.
Sehingga membentuk badan pingun dan ujungnya membentuk kepala pinguin
yang masih tertekuk..
7. Ambil bagian kepala pinguin, angkat sedikit. Sehingga kepala pinguin telah
berbentuk secara sempurna. 78
D. Pengembangan Motorik Halus dengan Melipat Kertas ( origami )
Perkembangan

dirumuskan

oleh

H.Werner

dalam

Gunarsa

dengan

mengemukakan bahwa perkembangan merupakan suatu proses yang mina-mina
global, masif, belum terpecah atau terperinci kemudian semakin lama semakin
banyak, berdiferensiasi, dan terjadi integrasi yang hirarkis. Penggunaan istilah masa
awal anak-anak (early childhood) menyebutnya usia prasekolah ketika anak masuk
sekolah untuk persiapan masuk ke sekolah formal yaitu SD. Pada masa itu anak perlu
78

http://pondokibu.com/membuat-origami-pinguin.html

82

mendapatkan selain pengetahuan juga keterampilan dan budi pekerti untuk dapat
menyesuaikan

diri

pada

kehidupan

dewasa.

Umumnya

orang

Indonesia

menggolongkan masa awal anak itu pada usia 7-12 tahun ( Sekolah Dasar kelas I6).79Perkembangan motorik halus anak taman kanak-kanak ditekankan pada
koordinasi gerakan motorik 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 balokbalok menjadi suatu bangunan. Hal ini disebabkan oleh keinginan anak untuk
meletakkan balok secara scmpuma sehingga kadangkadang 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 masa dengan tangan, lengan.80 Menurut Hurlock
pengendalian otot tangan, bahuda pergelangan tangan meningkat dengan cepat
selama masa kanak-kanak, dan pada umur 12 tahun anak hampir mencapai tingkat
kesempurnaan seperti orang desa. Sebaliknya pengendalian otot jari tangan yang baik
berkembang lebih lambat.81 Oleh sebab itu untuk mengimbangi lambannya
perkembangan motorik

halus tersebut perlu diberikan latihan-latihan yang sifatnya

tidak membosankan anak.
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Dari sumber lain dijelaskan bahwa kemampuan motorik halus adalah
kemampuan yang berhubungan dengan keterampilan fisik yang melibatkan otot kecil
dan koordinasi mata-tangan. Saraf motorik halus ini dapat dilatih dan dikembangkan
melalui kegiatan dan rangsangan yang kontinu secara rutin. Seperti, bermain
puzzle,_menyusun balok, memasukan benda kedalam lubang sesuai bentuknya,
membuat garis, melipat kertas dan sebagainya
Perkembangan motorik halus anak Usia Dini di tekankan pada gerakan
motorik dalam hal ini berkaitan dengan kegiatan meletakkan atau memegang suatu
objek dengan menggunakan jari tangan. Pada usia 4 tahun gerakan motorik halus
Anak sangat berkembang bahkan hampir sempurna. Pada usia 5

atau 6 tahun

gerakan motorik halus anak berkembang pesat. Pada masa ini anak telah mampu
mengkoordinasikan gerakan visual motorik,seperti menggkoordinasikan gerakan
mata dengan tangan, lengan.
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Menurut Hurluck pengendalian otot tangan, bahu dan

pergelangan tangan meningkat dengan cepat selama masa Kanak – Kanak, dan pada
umur 12 tahun anak hampir mencapai tingkat kesempurnaan seperti orang dewasa.
Sebaliknya pengendalian otot jari tangan yang baik berkembang lebih lambat. 83
E. Faktor yang mempengaruhi Motorik Halus Anak Usia Dini
Kartini Kartono

(1995:21),mengemukakan bahwa faktor- faktor yang

mempengaruhi perkembangan motorik anak sebagai berikut:

82
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a. Faktor hereditas (warisan sejak lahir atau bawaan)
b. Faktor lingkungan yang menguntungkan atau merugikan kematanganfungsifungsi organis dan fungsi psikis
c. Aktivitas anak sebagai subyek bebas yang berkemauan, kemampuan, punya
emosi serta mempunyai usaha untuk membangun diri sendiri.
Rumini dan Sundari (2004:24-26) mengemukakan bahwa faktor–factor
yang mempercepat atau memperlambat perkembangan motorik halus atara lain :
a. Faktor Genetik
Individu mempunyai beberapa faktor keturunan yang dapat menunjang
perkembangan motorik misal otot kuat, syaraf baik, dan kecerdasanyang
menyebabkan perkembangan motorik individutersebut menjadi baik dan cepat.
b. Faktor kesehatan pada periode prenatal
Janin yang selama dalam kandungan dalam keadaan sehat, tidak
keracunan, tidak kekurangan gizi, tidak kekurangan vitamin dapat membantu
memperlancar perkembangan motorik anak.
c. Faktor kesulitan dalam melahirkan
Faktor kesulitan dalam melahirkan misalnya dalam perjalanan kelahiran
dengan 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 akan
mempercepat perkembangan motorik bayi.
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e. Rangsangan
Adanya rangsangan, bimbingan dankesempatan anak untuk menggerakkan
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
dan akan menghambat perkembangan motorik anak.
g. Prematur
Kelahiran

sebelum

masanya

disebut

premature

biasanya

akan

memperlambat perkembangan motorik anak.
h. Kelainan
Individu yang mengalami kelainan baik fisik maupun psikis, social,
mental biasanya akan mengalami hambatan dalam perkembangannya.
i. Kebudayaan
Peraturan 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.
Poerwanti Endang dan Widodo Nur, (2005: 56-57) menyatakan bahwa
faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya kualitas perkembangan anak
ditentukan oleh :
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a. Faktor Intern
Faktor interen adalah faktor yang berasal dari individu itu sendiri yang
meliputi pembawaan, potensi, psikologis, semangat belajar serta kemampuan
khusus.
b. Faktor eksternal
Faktor eksternal adealah faktor yang berasal dari lingkungan luar diri anak
baik yang berupa pengalaman teman sebaya, kesehatan dan lingkungan.
Sedangkan pendapat Endang Rini Sukamti, (2007: 47) bahwa kondisi yang
mempunyai dampak paling besar terhadap laju perkembangan motorik
diantaranya:
a. Sifat dasar genetik termasuk bentuk tubuh dan kecerdasan mempunyai
pengaruh yang sangat menonjol terhadap laju perkembangan motorik
b. Seandainya dalam awal kehidupan pasca lahir tidak ada hambatan kondisi
lingkungan yang tidak menguntungkan dan semakin aktif janin semakin
cepat perkembangan motorik anak.
c. Kelahiran yang sukar khususnya apabila ada kerusakan pada otak akan
memperlambat perkembangan motorik.
d. Kondisi pra lahir yang menyenangkan, khususnya gizi makanan sang ibu
lebih mendorong perkembangan motorik anak yang lebih cepat pada pasca
lahiran ketimbang kondisi pra lahiran yang tidak menyenangkan.
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e. Seandainya tidak ada gangguan lingkungan maka kesehatan gizi yang baik
pada awal kehidupan pasca lahiran akan mempercepat perkembangan
motorik anak.
f. Anak yang IQ tinggi menunjukkan perkembangan yang lebih cepat
dibandingkan anak yang IQnya normal atau dibawah normal.
g. Adanya rangsangan, dorongan dan kesempatan untuk menggerakkan
semua bagian tubuh akan mempercepat perkembangan motorik anak.
h. Perlindungan yang berlebihan akan melumpuhkan kesiapan untuk
berkembangnya kemampuan motoriknya.
i. Cacat fisik seperti kebutaan akan memperlambat perkembangan motorik
anak.Berdasarkan pendapat-pendapat dari beberapa ahli maka dapat di
simpulan tentang faktor-faktor
tidaklepas dari sifat dasar

yang mempengaruhi motorik halus

genetic serta keadaan pasca lahir yang

berhubungan dengan pola perilaku yang dibarikan kepada anakserta faktor
internal dan eksternal yang ada disekeliling anak dan pemberian gizi yang
cukup.
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BAB III
LAPORAN HASIL PENELITIAN
Berdasarkan bab ini penulis akan kemukakan mengenai hasil penelitian yang
diperoleh dari hasil penelitian yakni dengan metode interview, observasi, dan
dokumentasi Di Raudhatul Athfal Bakti Arrusydah I Kedaton Bandar Lampung.
Data yang dapat dijadikan bahan laporan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:
A. Sejarah Singkat Berdirinya Raudhatul Athfal Bakti Arrusydah I
Berdirinya Raudhatul Athfal Arrusydah I Kedaton Bandar Lampung di
motivasi oleh Ketua Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam (YPBWI) sebagai
pendiri yaitu Ibu Dr. Hj. Nilawati Tajuddin, M.Si pada tahun 1972 dengan berbekal
semangat dan akte yang telah didapat yayasan, para pengurus yayasan segera
menggalang potensi-potensi yang ada di masyarakat untu bersama-sama mendirikan
sebuah lembaga pendidikan formal yang bercorak (bercirikan) islam. Berdasarkan SK
berdirinya Taman KanakKanak Bakti Arrsuydah I dengan No. 002126001003.
Setelah beberapa tahun berjalan perkembangan di Raudhatul Athfal Bakti
Arrusydah I cukup berkembang sehinggaRaudhatulAhtfal

Bakti Arrusydah I

membuka cabang yang mana Bakti Arrusydah II terletak di Kedamaian dan Bakti
Arrusydah III terletak di Jalan Onta Mansyur.
Sejak berdirinya Raudhatul Athfal Bakti Arrusydah I hingga sekarang ini,
Raudhatul Athfal Bakti Arrusydah I mengalami beberapa kali pergantian Kepala
Sekolah dengan urutan sebagai berikut:
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1. Ibu Hanifa
2. Ibu Hartanti
3. Ibu Tini Setiawati
4. Ibu Sumiati
B. Letak Geografis Raudhatul Athfal Bakti Arrusydah I
Raudhatul Athfal Bakti Arrusydah I Kedaton dibangun diatas tanah seluas 150
M2, Raudhatul Athfal ini terletak di Jalan Landak No. 33 Kedaton Bandar Lampung.
Secara geografis letak Raudhatul Athfal Bakti Arrusydah I Kedaton
berbatasan dengan masjid, kantor PWRI, dan rumah warga. Dan untuk lebih
kongkritnya kondisi Raudhatul Athfal Bakti Arrusydah I dapat dilihat sebagai
berikut:
1. Sebelah Utara berbatasan dengan rumah warga
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan kantor PWRI
3. Sebelah Timur berbatasan dengan rumah warga
4. Sebelah Barat berbatasan dengan masjid
C. Visi dan Misi Raudhatul Athfal Bakti Arrusydah I
1. Visi
Terbentuknya YPBWI yang dapat mewujudkan generasi yang bertaqwa
kepada Allah SWT berakhlak luhur, beramal saleh, berpengetahuan luas, cinta
kepada nusa dan bangsa dan mampu mengamalkannya.
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2. Misi
Terselenggaranya program pendidikan, sosial, budaya, berlandaskan ajaran
islam.
3. Tujuan
Terwujudnya Raudhatul Athfal yang membina dan mengembangkan
masyarakat yang bertaqwa dan beriman.
D. Keadaan Sarana dan Prasarana Raudhatul Athfal Bakti Arrusydah I
Dalam rangka melasaknakan kegiatan pembelajaran di Raudhatul Athfal,
dimana prinsip Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah bermain sambil belajar
dan belajar seraya bermain serta untuk mewujudkan keberhasilan didalam proses
belajar mengajar tentunya harus ditunjang dengan adanya sarana dan prasarana di
Raudhatul Athfal Bakti Arrusydah I Kedaton. Kondisi nyata Raudhatul Athfal Bakti
Arrusydah I didirikan pada tanggal 1 Januari 1972 dibawah naungan Yayasan
Pendidikan Bakti Wanita Islam (YPBWI). Raudhatul Athfal Bakti Arrusydah I
didukung dengan fasilitas sebagai berikut:
1. Gedung
Raudhatul Athfal Bakti Arrusydah I memiliki lahan dan gedung sendiri
dengan kondisi fisik gedung sangat baik, yang terdiri dari: 1 Ruang Kantor, 4
Ruang Belajar, 2 Kamar Mandi, 1 Ruang Belajar.
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2. Fasilitas pembelajaran
a. Di dalam kelas
Raudhatul Athfal Bakti Arrusydah I Kedaton menyediakan berbagai
fasilitas yang dapat menunjang dan mempelancar kegiatan belajar mengajar
seperti meja anak, kursi, rak buku, papan tulis, spidol, penghapus, penggaris,
meja guru, kursi guru, kipas angin, komputer, Jam, program semester 1 dan
2, balok bangunan, puzzle, papan jahit, congklak, pohon hitung, televisi,
DVD, keset kaki, tempat sampah, lap tangan, tempat cuci tangan, portofolio
(hasil kerja anak), serta aneka pajangan.
b. Di luar kelas
Untuk kegiatan pembelajaran diluar kelas, Raudhatul Athfal Bakti
Arrusydah I Kedaton menyediakan berbagai fasilitas diantaranya sebagai
berikut: 1 ayunan, 1 papan luncur, bola keranjang, 4 bola kaki, 1 bola voli, 2
terowongan, 2 peragu papan, 1 putaran.
c. Fasilitas pendukung
Untuk memperlancar kegiatan, Raudhatul Athfal Bakti Arrusydah I
Kedaton memiliki fasilitas-fasilitas pendukung yang terdapat di ruang kepala
sekolah dan guru. Fasilitas tersebut diantaranya: meja tulis, kursi, meja dan
kursi tamu, rak buku, gambar presiden dan wakil, lambang negara, kalender
pendidikan, program tahunan, program semester 1 dan 2, sturktur sekolah,
struktur yayasan, tempat sampah, keset kaki, dan perlengkapan alat tulis.
Selain perlengkapan di kantor terdapat juga fasilitas perpustakaan mini,
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ruang UKS dan dapur diantaranya: buku cerita, majalah, buku bacaan anak,
yang terdapat di perpustakaan mini, selain itu tempat tidur anak, kotak obat,
timbangan, pengukur tinggi anak yang terdapat di ruang UKS, dan didapur
terdapat tempat cuci piring, piring, gelas, sendok, rak piring, galon air, dan
lain-lain.
3. Fasilitas bermain yang tersedia
a. Pengembangan motorik kasar
Untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri anak berupa
kemampuan motorik kasar, maka Raudhatul Athfal Bakti Arrusydah I
Kedaton menyediakan fasilitas bermain berupa terowongan, perosotan,
putaran, ayunan, bola kaki, bola keranjang, bola voli, boling, tipe rekorder,
karet tali, dan balok.
b. Pengembangan motorik halus
Pengembangan motorik halus dikembangkan dengan menyediakan
fasilitas bermain berupa plastisin, puzzle, gunting, alat tulis, krayon, kertas
lipat, buku gambar, menjepit, boneka tangan, lem, alat untuk mencocok, dan
mozaik.
c. Pengembangan moral dan agama
Pentingnya pendidikan moral dan agama bagi anak memerlukan
fasilitas pula. Di antara fasilitas yang diperlukan untuk pengembangan
moral agama anak yaitu alat perlengkapan untuk ibadah, iqro, maket huruf
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hijaiyah, patung gerakan shalat, buku besar huruf hijaiyah, nama-nama nabi,
angka arab, dan buku-buku cerita islam.
d. Pengembangan intelektual
Kemampuan

intelektual

anak

dapat

dikembangkan

dengan

menyediakan permainan berupa telpon mainan, percobaan pencampuran
warna (dengan cat air, krayon, pewarna pasta), benda padat dimasukan
kedalam air, memasukkan air kedalam botol, dan masih banyak lagi bentuk
pengetahuan anak.
E. Keadaan Tenaga Kependidikan Raudhatul Bakti Arrusydah I
Dalam suatu proses belajar mengajar pada sebuah lembaga pendidikan,
tentunya tidak terlepas dari unsur-unsur dalam pendidikan. Unsur pendidikan yang
dimaksud adalah tenaga pendidik yang perannya adalah sebagai motivasi atau
penggerak bagi peserta didik, sehingga materi yang disampaikan dapat tercapai
dengan baik.
Tahun pelajaran 2013/ 2014 dewan guru Taman Kanak-Kanak Bakti
Arrusydah I berjumlah 4 orang guru yaitu:
1. Wali kelas kelompok B1 yaitu ibu Tini Setiawati,
2. Wali kelas kelompok B2 yaitu ibu Yulia Sari, S.Pd,
3. Wali kelas kelompok B3 yaitu ibu Yesi Gusmiati,
4. Wali kelas kelompok A yaitu ibu Suwanti, S.Pd.I,
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Untuk mengetahui keadaan tenaga pengajar di Raudhatul Athfal Bakti
Arrusydah I Kedaton, dibawah ini penulis sertakan table sebagai berikut:
Tabel 5
KEADAAN GURU RAUDHATUL ATHFAL BAKTI ARRUSYDAH I
KEDATON BANDAR LAMPUNG TP. 2015/2016

Sumiati, S.Pd.I

L/
P
P

Kepala Sekolah

Tugas
Mengajar
B.1

Pendidkan
Terakhir
S1 PAI

Status
Kepegawaian
GTY

2

Tini Setiawati

p

Guru Kelas

B.1

SPG TK

GTY

3

Yulia Sari, S.Pd.

P

Guru Kelas

B.2

S1 PGRA

GTY

4

Yesi Gusmiati

P

Guru Kelas

B.3

S1 PGRA

GTY

5

Suwanti, S.Pd.I

p

Guru Kelas

A

S1 PGRA

GTY

No

Nama Guru

1

Jabatan

F. Struktur Organisasi Raudhatul Athfal Bakti Arrusydah I
Adapun struktur organisasi di Raudhatul Athfal Bakti Arrusydah I Kedaton
sebagai berikut:
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STRUKTUR ORGANISASI
TAMAN KANAK-KANAK BAKTI ARRUSYDAH I KEDATON
BANDAR LAMPUNG
TP. 2015/ 2016

DINAS

YAYASAN

KANDEPAG

KEPALA SEKOLAH
TK. BAKTI ARRUSYDAH I
SUMIATI, S.Pd.I

GURU KLS
B.1

GURU KLS
B.2

GURU KLS
B.3

GURU KLS
A

TINI
SETIAWATI

YULIA
SARI, S.Pd.I

YESI GUSMIATI

SUWANTI, S.Pd.I

MURID- MURID
TAMAN KANAK- KANAK BAKTI ARRUSYDAH I
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G. Jumlah Keadaan Murid Raudhatul Athfal Bakti Arrusydah I
Pada tahun pelajaran 2015/ 2016 Raudhatul Athfal Bakti Arrusydah I
memiliki jumlah murid 45 siswa, yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, yang
terbagi dalam 4 kelas. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada table berikut:
Tabel 6
KEADAAN MURIDR AUDHATUL ATHFAL BAKTI ARRUSYDAH I
KEDATON BANDAR LAMPUNG TP. 2015/ 2016
No.

Kelas

1

Jenis Kelamin

Total

Laki- Laki

Perempuan

B.1

8

5

13

2

B.2

5

3

8

3

B.3

11

3

14

4

B. 4

5

3

8

JUMLAH
H. Faktor penyebab permainan melipat kertas

43
( origami ) dalam

mengembangkan motorik halus belum berhasil
Belajar merupakan suatu proses dan interaksi yang dilakukan untuk
memperoleh perubahan tingkah laku pada diri manusia yang baru secara keseluruhan
sebagai hasil pengalamannya dalam bermasyarakat atau lingkungan. Dalam
menciptakan proses belajar mengajar yang menyenangkan di Raudhatul athfal Bakti
Arrusydah I Kedaton, tenaga pendidik ditekankan untuk kreatif dengan menggunakan
berbagai macam metode dan media pembelajaran yang bervariasi, dengan demikian
guru dapat menentukan arah dan tujuan yang hendak dicapai dalam pembelajaran,
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serta diharapkan akan mempunyai keterampilan untuk mengelola pembelajaran
dikelas dengan lebih efektif.
Dari hasil wawancara dengan guru Raudhatul Athfal Bakti Arrusydah I,
sebelum guru menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan, terlebih
dahulu guru mempersiapkan program/ perencanaan dalam mengajar, diantarannya
yaitu mempersiapkan program tahunan/ semester, yang gunanya sebagai pedoman
penyelenggaraan selama satu tahun/ semester, dan sebagai bahan dalam mengadakan
supervisi dan evaluasi, mempersiapkan program Rencana Kegiatan Mingguan
(RKM), dan Rencana Kegiatan Harian (RKH).
Kegiatan pembelajaran pada anak harus senantiasa berorientasi kepada
kebutuhan anak. Anak Usia Dini adalah yang sedang membutuhkan upaya- upaya
pendidikan untuk mencapai optimalisasi semua aspek perkembangan baik
perkembangan fisik maupun psikis yang meliputi perkembangan intelektual bahasa,
motorik dan sosio interpersonal, optimalisasi tumbuh kembang Anak Usia Dini,
pembiasaan, keteladanan, dan pembelajaran.
Pada dasarnya Bermain adalah dunia anak. demikian ungkapan yang sering
kita dengar dari para pakar pendidikan anak. Ungkapan tersebut benar adanya, karena
anak-anak pada Usia Dini memahami dunia sekitarnya secara alami melalui bermain
peran. Bagi anak bermain peran bukan hanya sekedar kesenangan, melainkan juga
merupakan untuk mendapatkan pengetahuan, pembentukan watak dan sosialisasi,
secara spesifik adalah mengembangkan kecerdasan interpersonal anak yang telah
dimiliki semenjak anak tersebut lahir.
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Hasil pengamatan dan wawancara peneliti, sebagian besar Peserta didik
merasa senang, gembira, tidak bosen mengikuti pembelajaran dengan menggunakan
“permainan melipat kertas ( origami )” selain itu juga pada saat melakukan permainan
melipat kertas, mereka merasa senang dengan kegiatan tersebut. Hal ini
menginformasikan bahwa dengan kegiatan tersebut, anak-anak menghayati
permainan yang mereka mainkan, artinya kegiatan itu memberikan “kesan” yang
baik dan bermakna dalam kehidupan anak, sehingga anak akan merasa sulit untuk
melupakannya, dan pada akhirnya terinternalisasi dalam diri anak dalam kehidupan
sehari- hari.
Apa yang dikemukakan diatas, maka akan membawa implikasi pada proses
dan hasil pembelajaran di lingkungan anak Raudhatul Athfal Bakti Arrusydah I
Kedaton Bandar Lampung, para guru perlu melakukan pembelajaran yang dapat
mengembangkan kemampuan motorik halus Anak.
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BAB IV
ANALISIS DATA
Pada bab ini penulis akan melakukan pengolahan data dengan menggunakan
metode dan instrumen yang telah penulis tentukan pada Bab sebelumnya. Adapun
data-data tersebut diperoleh dari hasil observasi, interview dan dokumentasi pada
objek penelitian yang penulis laksanakan di Raudhatul Athfal Ar – russydah 1
Kedaton Bandar Lampung.
Di dalam penganalisaan data, penulis menggunakan metode deskriptif yang
berarti bahwa metode pengambilan kesimpulan hasil observasi pada kegiatan belajar
dan interview pada guru.
Kemudian setelah data diperoleh maka dilanjutkan dengan analisa data secara
induktif yaitu penganalisaan data yang bertitik tolak dari fakta-fakta yang bersifat
khusus kemudian disimpulkan secara umum.
Adapun yang perlu penulis analisis dalam skripsi ini adalah dalam kegiatan
pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru tentang pengembangan kemampuan
motorik halus sedangkan pada pokoknya pengolahan analisa data adalah pada
Permainan melipat kertas (origami) tentang instrumen guru mengajar seperti yang
akan penulis bahas lebih luas di bawah ini.
A.

Metode Observasi
Permainan melipat kertas origami ini penulis jadikan sebagai permainan

pokok. Berikut ini penulis akan menjelaskan dan menganalisa data didapat dari hasil
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penelitian kegiatan pembelajaran pengembangan kemampuan motorik halus anak
dilakukan dengan menggunakan 3 tahapan sebagai berikut:
1. Kegiatan Pendahuluan (Pembukaan)
Kegiatan ini dilakukan terutama untuk menciptakan suasana awal pembelajaran
untuk mendorong anak memfokuskan dirinya agar mampu mengikuti proses
pembelajaran dengan baik. Contoh : kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan
praktek fisik, jasmani dan rohani, Berta percakapan atau tanya jawab dengan
anak.
2. Kegiatan Inti
Dalam

kegiatan

ini

difokuskan

pada

kegiatan

yang

bertujuan

untuk

mengembangkan kemampuan motorik halus Pembelajaran tersebut dilakukan
dengan menggunakan berbagai strategi. Sedangkan permainan yang penulis
gunakan dalam hal ini adalah permainan melipat kertas origami .
3. Kegiatan Penutup (Akhir dan Tindak Lanjut)
Sifat dan kegiatan penutup adalah untuk menyimpulkan hasil pembelajaran.
Berdasarkan instrumen di bawah ini maka penulis menggunakan kerangka
observasi.
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Table 7
Instrumen Observasi Penelitian Pengembangan Kemampuan Motorik Halus
Anak Melalui Permainan Melipat Kertas ( Origami ) di Raudhatul Athfal
Kedaton Bandar Lampung
No
1.
2.
3.

Kemampuan yang di
kembangkan
Meniru melipat kertas
sederhana ( 7 lipatan )
Meniru melipat bentuk
kodok
Meniru melipat bentuk
burung

Jenis Permainan
Melipat bentuk ikan
Melipat bentuk
kodok
Melipat bentuk
burung

4.

Meniru melipat bentuk
Kepala Kucing

Melipat bentuk
kepala Kucing

5.

Meniru melipat bentuk
pinguin

Melipat bentuk
pinguin

Kemampuan yang ingin
di capai
Anak mampu melipat
kertas bentuk Ikan
Anak mampu melipat
kertas bentuk Kodak
Anak mampu melipat
kertas bentuk Burung
Anak mampu melipat
kertas bentuk kepala
Kucing
Anak mampu melipat
kertas bentuk pinguin

Keterangan :
Melatih motorik halus dengan permainan melipat bentuk ikan menggunakan kertas
origami yang disediakan atau dibuat sendiri, guru memeragakan cara melipat kertas
bentuk ikan dan meminta kepada anak untuk mengikutinya.
1. Menggunting kertas bentuk ikan berdasarkan bentuk pola dan lengkungannya,
kemudian meminta anak untuk melakukannya.
2. Membuat bentuk ikan dengan menggunakan plastisin dan meminta anak untuk
melakukannya.
Hasil observasi penulis :
Kegiatan pembelajaran dengan permainan melipat kertas
menyediakan alat/bahan berupa kertas lipat, gunting, dan lem

( origami) Guru
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1. Guru memberikan contoh kepada anak dan anak memperhatikan kemudian
anak diminta untuk mengikuti atau memeragakan kembali permainan melipat
yang telah dilakukan guru.
Dari hasil observasi tersebut di atas penulis dapat menjelaskan pengembangan
kemampuan motorik halus Anak kurang efektif yang disampaikan Guru, karena kalau
dilihat dari data kemampuan motorik anak belum begitu sempurna disebabkan
dengan faktor yang telah dijelaskan sebelumnya.
B. Interview
Metode interview ini adalah metode yang penulis gunakan sebagai metode
pendukung yaitu metode yang datanya penulis ambil untuk mendukung hasil
observasi, selain itu juga ada data-data yang tidak bisa diambil melalui metode
observasi tetapi bisa melalui metode interview. Berikut ini akan penulis jelaskan hasil
interview dan analisis datanya.
Menumbuhkan kemampuan motorik halus anak berupa latihan melipat kertas
dalam bentuk yang sederhana, Dalam hal ini kami mengharapkan anak bisa
berkembang kemampuan

motoriknya dengan baik sesuai dengan tahap

perkembangannya.
a. Guru memilih permainan melipat kertas ( origami ) dalam mengembangkan
kemampuan Motorik halus Anak yaitu karena selain melatih Anak untuk
mengembangkan motorik halus yang dimiliki, permainan melipat juga melatih
kerjasama antara anak dengan teman dan Gurunya .
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b. Permainan melipat kertas ( origami ) diterapkan 1 kali dalam seminggu
c. Waktu yang dibutuhkan dalam melaksanakan permainan melipat kertas
(origami)dalam 1 kelasnya yaitu 60 menit
d. Saat melakukan permainan melipat kertas ( origami ) kegiatan berjalan sesuai
yang diharapkan tanpa ada kendala sehinnga hasilnya cukup memuaskan.
e. Dalam pelaksanaan permainan melipat kertas ( origami ) permainan yang
dilakukan yaitu : 1. Melipat bentuk ikan mas 2. Melipat bentuk kodok 3.
Melipat bentuk burung 4. Melipat bentuk kepala kucimg, dan 5. Melipat
bentuk pinguin
f. Dalam satu permainan dilakukan oleh 15 Anak setiap harinya
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BAB V
KESIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil obsevasi dan penganalisaan pada pembahasan sebelumnya
maka dapat disimpulkan bahwa permainan melipat kertas ( origami ) dalam
pengembangan kemampuan motorik halus anak yang diterapkan guru telah berhasil.
hal tersebut ditandai dengan kemampuan Motorik Halus Anak Usia Dini Kelompok B
telah mencapai indikator keberhasilan. Dalam pengembangan kemampuan Motorik
Halus Anak Usia Dini dilengkapi dengan gambar langkah - langkah melipat kertas (
Origami ). Adapun jenis – jenis lipatan yang dilakukan adalah : 1. Melipat bentuk
sederhana 2. Melipat bentuk Kodok 3. Melipat bentuk Burung 4. Melipat bentuk
Kepala Kucing 5. Melipat bentuk kepala Pinguin dan 6. Melipat bentuk Ikan.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa melalui permainan melipat
kertas ( Origami ) dapat mengembangkan kemampuan motorik halus Anak Usia Dini
pada Kelompok B di raudhatul Athfal Ar – Russyidah 1 Kedaton Bandar Lampung.
B. Saran
Setelah penulis mengambil beberapa kesimpulan, penulis ingin memberikan
beberapa saran sebagai berikut:
1. Untuk Kepala Raudhatul Athfal Bakti Ar russydah 1 Kedaton Bandar Lampung
hendaknya :
a. Membantu guru dalam mengadakan alat dan fasilitas yang dibutuhkan.
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b.

Mengawasi kegiatan belajar mengajar.

c. Pendapat di atas dapat dipahami bahwa untuk menciptakan proses
pembelajaran yang efektif, dengan hasil yang maksimal seorang guru hares
mampu memenuhi syarat-syarat di atas. Dalam proses pembelajaran ini penulis
memfokuskan ke permainan melipat kertas origami dalam pelaksanaan
mengembangkan kemampuan motorik halus anak di. Raudhatul Athfal Bakti
AR Russydah 1 Kedaton Bandar Lampung
2. Guru hendaknya:
a. Selalu mengadakan komunikasi dengan anak walaupun di luar kegiatan
belajar mengajar.
b. Selalu aktif memberikan motivasi kepada anak
c. Menanamkan rasa percaya diri agar anak berani tampil di depan umum.
C. Penutup
Dengan rasa syukur berkat rahmat dan karunianya dari Allah Swt, penulis
dapat menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam
pembahasan ini masih banyak ditemukan kekurangan-kekurangan dan kejanggalan,
baik dari segi penentuan bahasa, materi, penggunaan metodologi dalam penelitian
kurang sistematis, hal itu semata-mata merupakan keterbatasan ilmu pengetahuan dan
pengalaman yang penulis miliki.
Untuk

telah

sempurnanya

penyusunan

skripsi

ini,

maka

penulis

mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan
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penyusunan skripsi pada masa yang akan datang.
Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sebagai ilmu dan
pengalaman berharga, dan pada umumnya bagi kemajuan Raudhatul Athfal bakti AR
Russydah 1 Kedaton Bandar Lampung, serta mendapat Ridho darii Allah Swt, Amin
Ya Robbal' Alamin.
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KERANGKA INTERVIEW UNTUK GURU
1. Mengapa Guru menggunakan permainan melipat kertas ( origami ) untuk
mengembangkan kemampuan Motorik Halus Anak ?
2. Berapa kali permainan melipat kertas ( origami ) diterapkan dalam 1 minggu ?
3. Biasanya berapa waktu yang dibutuhkan dalam melaksanakan permainan melipat
kertas ( origami ) ?
4. Apakah ada kesulita saat melakukan permainan melipat kertas
( origami ) ?
5. Permainan apa saja yang disiapkan dalam melipat kertas ( origami ) ?
6. Berapa Anak per satu permainan dalam pelaksanaan permainan melipat kertas
( origami ) ?
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Indikator PAUD Kelompok Umur 5 – 6 Tahun

Aspek
Perkembangan
A.

Standar
Perkembangan

Perkembangan
Dasar

I. Anak mampu a.
MORAL
melakukan ibadah
DAN NILAINILAI AGAMA dan perilaku
keagamaan secara
berurutan dan
mulai belajar
membedakan
perilaku baik dan
buruk

Indikator

Dapat
1.
Mengenal Tuhan
melaksanakan
melalui agama yang
ibadah, bersyair
dianutnya
dan menyanyikan
2.
Mengenal tempatlagu-lagu
tempat ibadah
keagamaan
3.
Mengenal hari-hari
besar agama
4.
Berdoa sebelum dan
sesudah melaksanakan
kegiatan secara berurutan
5.
Menyebutkan macammacam agama yang
dikenal
6.
Menyanyi lagu-lagu
keagamaan
7.
Bersyair yang
bernafaskan agama
8.
Mulai terlibat dalam
acara keagamaan
9.
Menyimak beberapa
cerita bernuansa
keagamaan
10. Melaksanakan gerakan
beribadah secara
berurutan namun belum
secara rutin
b.
Dapat
1.
Menyebutkan ciptaanmenyayangi
ciptaan Tuhan
ciptaan Tuhan 2.
Berbuat baik terhadap
sesama teman. Misal:
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Tidak menggangu orang
yang sedang melakukan
kegiatan
3.
Menyiram/merawat
tanaman
4.
Memberi makan
binatang
5.
Suka menolong teman
dan orang dewasa
6.
Menyayangi sahabat
7.
Mau berbagi dengan
orang lain
c.
Terbiasa
1.
Bersikap ramah
berperilaku sopan
2.
Meminta tolong dengan
santun dan saling baik
menghormati 3.
Berterima kasih jika
sesama
memperoleh sesuatu.
4.
Meminta maaf jika
melakukan kesalahan
5.
Berbahasa sopan dalam
berbicara (tidak berteriak)
6.
Mau mengalah
7.
Mendengarkan orang
tua/teman berbicara
8.
Tidak mengganggu
teman
9.
Memberi dan
membalas salam
10. Menutup mulut dan
hidung bila bersin/batuk
11. Menghormati yang
lebih tua
12. Menghargai
teman/orang lain
13. Mendengarkan dan
memperhatikan teman
bicara
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14.

B.

I.
SOSIAL,
EMOSIONAL
DAN
KEMANDIRIA
N

d.

Dapat
1.
membedakan
perbuatan yang
benar dan salah 2.

Anak mampu a.
beriteraksi, dan
mulai mematuhi
aturan, dapat
mengendalikan
emosinya,menunju
kan percaya diri,
dan dapat menjaga
diri sendiri

Dapat
1.
berinteraksi
dengan teman
sebaya dan orang
dewasa
2.
3.
4.

5.

6.

b.

Dapat
1.
menunjukan rasa
percaya diri
2.

3.
4.

Menyayangi yang lebih
muda dan menghormati
yang lebih tua
Membedakan
perbuatan yang benar dan
salah
Menyebutkan
perbuatan salah dan benar
Bersedia bermain
dengan teman sebaya
tanpa membedakan
(warna kulit, keturunan,
rambut, agama, dll.)
Mau memuji
teman/orang lain
Mengajak teman untuk
bermain/belajar
Bermain bersama
(permainan halma, ular
tangga, dll.)
Berkomunikasi dengan
orang dewasa ketika
melakukan sesuatu
(membuat kue, memasak,
dll.)
Berkomunikasi dengan
temannya ketika
mengalami musibah
(Misal: Sakit, sedih, dll.)
Berani bertanya dan
menjawab
Mau mengemukakan
pendapat secara
sederhana
Mengambil keputusan
secara sederhana
Bermain pura-pura
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5.
6.
c.

Dapat
menunjukkan
sikap
kemandirian

1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

d.

Dapat
1.
menunjukkan
emosi yang wajar2.
3.

4.

e.

Terbiasa

1.

tentang profesi
Bekerja secara mandiri
Berani bercerita secara
sederhana
Memasang kancing
atau resleting sendiri.
Memasang dan
membuka tali sepatu
sendiri
Berani pergi dan
pulang sekolah sendiri
(Bagi yang dekat dengan
sekolah)
Mampu mandi sendiri,
BAK dan BAB (toilet
training)
Mengerjakan tugas
sendiri
Bermain sesuai dengan
jenis permainan yang
dipilihnya
Mengurus dirinya
sendiri tanpa bantuan
(misalnya: berpakaian,
menggosok gigi, makan)
Mau berpisah dengan
ibu
Menerima kritikan dan
saran
Membantu
memecahkan
perselisihan/masalah
Mengekpresikan
perasaannya (Misal:
Marah, sedih, gembira,
kaget, dll.)
Membuang sampah
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C.

BAHASA

I.

Anak dapat
berkomunikasi
secara lisan,
memiliki
perbendaharaan
kata, serta

menunjukkan
pada tempatnya
sikap kedisplinan2.
Merapikan mainan
dan mentaati
setelah digunakan
peraturan
3.
Mentaati peraturan yang
berlaku
4.
Berangkat ke sekolah
tepat waktu
f. Dapat
1.
Melaksanakan tugas
bertanggung
yang diberikan guru.
jawab
2.
Menjaga barang milik
sendiri dan orang lain
3.
Melaksanakan kegiatan
sendiri sampai selesai
4.
Bertanggung jawab
terhadap tugas yang
diberkan
5.
Memelihara milik
sendiri
6.
Bekerjasama dalam
menyelesaikan tugas
g. Terbiasa
1.
Memelihara
menjaga
lingkungan. Misalnya:
lingkungan
tidak mencorat coret
tembok, membuang
sampah pada tempatnya,
dll.
2.
Menghemat pemakaian
air dan listrik
3.
Membersihkan
peralatan makanan setelah
digunakan
a. Dapat
1.
Membedakan kembali
mendengar dan
bunyi/suara tertentu
membedakan 2.
Membedakan kata-kata
bunyi suara, kata yang mempunyai suku
dan kalimat
kata awal yang sama
sederhana
(misal: kaki-kali) dan
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mengenal simbolsimbol untuk
persiapan
membaca,
menulis, dan
berhitung

3.

4.

5.
6.
7.
b.

Dapat
1.
berkomunikasi/
berbicara lancar
dengan lafal yang
benar
2.

3.

4.

5.
6.

suku kata akhir yang
sama (misal: nama-sama
dll).
Mendengarkan dan
menceritakan kembali
cerita secara runtut.
Melakukan 3 - 5
perintah secara berurutan
dengan benar
Menunjukkan beberapa
gambar yang diminta
Menirukan kembali
bunyi/suara tertentu
Menirukan kembali 4-5
urutan kata
Menyebutkan nama
diri, nama orang tua,
jenis kelamin, tanggal dan
bulan kelahirannya,
alamat rumah dengan
lengkap
Berkomunikasi secara
lisan dengan bahasanya
sendiri (sesuai usia anak)
Menceritakan
pengalaman/ kejadian
secara sederhana dengan
runtut
Menerima pesan
sederhana dan
menyampaikan pesan
tersebut
Menjawab pertanyaan
sederhana
Berbicara lancar
dengan menggunakan
kalimat yang kompleks
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terdiri atas 5 – 6 kata
7.
Bercerita menggunakan
kata ganti aku, saya,
kamu, dia, mereka.
8.
Menyebutkan nama
benda yang diperlihatkan
9.
Melakukan percakapan
dengan teman sebaya atau
orang dewasa
10. Menyebutkan gerakangerakan. Misanya :
jongkok, duduk, berlari,
makan dll.
11. Memberikan keterangan
yang berhubungan dengan
posisi/ keterangan tempat.
Misalnya : di luar, di
dalam, di atas, di bawah,
di muka, di depan, di
belakang, di kiri, di kanan
dsb.
c. Dapat
1.
Menggunakan kata-kata
memahami
yang menunjukkan urutan
bahwa ada
2.
Membuat gambar dan
hubungan antara menceritakan isi gambar
lisan dengan
dengan beberapa coretan/
tulisan (pra
tulisan yang sudah
membaca)
berbentuk huruf/kata
3.
Bercerita tentang
gambar yang disediakan
atau dibuat sendiri dengan
urut dan bahasa yang jelas
4.
Mengurutkan dan
menceritakan isi gambar
seri (4 - 6 gambar)
5.
Membaca buku cerita
bergambar dan
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d.

Dapat
1.
memahami
bahwa ada
hubungan antara
gambar dengan 2.
tulisan
(pramenulis)
3.

4.

D.

KOGNITIF

I. Anak mampu
a. Dapat mengenal1.
mengenaldan
klasifikasi
memahami
sederhana
berbagai konsep
sederhana dan
dapat memecahkan
masalah sederhana
2.
dalam kehidupan
sehari-hari

b.

Dapat
1.
mengenal
konsep-konsep
sains sederhana

2.

menceritakannya
Menghubungkan dan
menyebutkan tulisan
sederhana dengan simbol
yang melambangkannya
Membaca beberapa kata
berdasarkan gambar,
tulisan dan benda yang
dikenal atau dilihatnya
Membuat
coretan/tulisan yang
berbentuk huruf/kata
berdasarkan gambar yang
dibuatnya
Mulai menunjukkan
ketetarikan dengan buku/
media cetak
Mengelompokkan benda
dengan berbagai cara
yang diketahui anak.
Misalnya; Menurut
warna, bentuk, ukuran,
jenis, dll.
Menunjuk sebanyakbanyaknya benda, hewan,
tanaman yang mempunyai
warna, bentuk atau
ukuran atau menurut ciriciri tertentu
Menceritakan hasil
percobaan sederhana
tentang: warna dicampur,
proses pertumbuhan
tanaman (biji-bijian,
umbi-umbian, batangbatangan, daun dll.)
Apa yang terjadi jika
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3.

4.

5.

c.

Dapat
1.
mengenal
bilangan dan
memahami
2.
konsep-konsep
matematika
sederhana
3.

4.

5.

6.

balon ditiup lalu
dilepaskan
Benda-benda
dimasukkan ke dalam air
(terapung, melayang,
tenggelam, benda-benda
yang dijatuhkan
(gravitasi)
Percobaan dengan
magnit mengamati
dengan kaca pembesar
Membedakan
bermacam-macam rasa,
bau dan suara berdasarkan
percobaan
Membilang/menyebut
urutan bilangan dari 1
sampai 20
Membilang dengan
menunjuk benda
(mengenal konsep
bilangan dengan bendabenda sampai 10
Menunjukkan urutan
benda untuk bilangan
sampai 10
Membedakan konsep
banyak - sedikit, lebih –
kurang, sama – tidak
sama
Menghubungkan /
memasangkan lambang
bilangan dengan bendabenda sampai 10 ( anak
tidak disuruh menulis)
Menunjukkan jumlah
yang sama - tidak sama,
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7.

8.
d.

Dapat
1.
mengenal bentuk
geometri
2.

3.
4.

e.

Dapat
memecahkan
masalah
sederhana

1.

2.

3.
4.

lebih banyak dan lebih
sedikit dari 2 kumpulan
benda
Menyebutkan hasil
penambahan
(menggabungkan 2
kumpulan benda) dan
pengurangan
(memisahkan kumpulan
benda) dengan benda
sampai 10
Menyebutkan
waktu/jam
Mengelompokkan
bentuk-bentuk geometri
(lingkaran, segitiga,
segiempat, dll)
Membedakan bendabenda yang berbentuk
geometri
Membedakan ciri-ciri
bentuk geometri
Menyebutkan bendabenda yang berbentuk
geometri
Mengerjakan maze
(mencari jejak) yang
sederhana (tiga empat
jalan)
Menyusun kepingan
puzzle menjadi bentuk
utuh (7 – 10 keping)
Mencari lokasi tempat
asal suara
Memasang benda
sesuai dengan
pasangannya
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5.

6.

7.

8.

Menunjukkan
sedikitnya 12 benda
berikut fungsinya
Menceritakan tentang
sesuatu yang diperoleh
dari buku
Menceritakan kembali
sesuatu berdasarkan
ingatannya
Membedakan konsep
kasar – halus melalui
panca indera
Menyebutkan konsep
depan – belakang –
tengah, atas – bawah, kiri
-kanan, luar – dalam,
pertama – terakhir –
diantara, keluar – masuk,
naik – turun, maju –
mundur

f.

Dapat
1.
mengenal konsep
ruang dan posisi

g.

Dapat
2.
Membedakan konsep
mengenal ukuran panjang-pendek, jauhdekat, lebar/luas - sempit
melalui mengukur dengan
satuan tak baku (langkah,
jengkal, benang, tali, lidi
dll)
3.
Membedakan konsep
berat – ringan, gemuk kurus melalui menimbang
benda dengan
timbangan/timbangan
buatan dan panca indera
4.
Membedakan konsep
penuh-kosong melalui
mengisi wadah dengan
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air, pasir, biji-bijian,
beras, dll
5.
Membedakan konsep
tebal-tipis, tinggi –
rendah, besar-kecil, cepat
lambat dsb.
h.

Dapat
1.
Membedakan waktu
mengenal konsep (pagi, siang, malam)
waktu
2.
Menyebutkan namanama hari dalam satu
minggu, satu bulan dan
mengetahui jumlah bulan
dalam satu tahun
3.
Menceritakan kegiatan
sehari-hari sesuai dengan
waktunya misal: waktu
tidur, waktu makan,
waktu sekolah dll

i.

Dapat
mengenal
berbagai pola

1.

Menggunakan konsep
waktu (hari ini, nanti,
sekarang, besok, kemarin)
2.
Memperkirakan urutan
berikutnya setelah melihat
bentuk 3-4 pola yang
berurutan. Misalnya
merah – putih - biru,
merah – putih - biru,
merah,….
j.
Dapat
1.
Menceritakan letak
mengenal konsep lokasi dari rumah ke
pengetahuan
sekolah atau ke tempatsosial sederhana
tempat yang dikenalnya
2.
Mengenal berbagai
macam profesi (Contoh:
Dokter, polisi, pilot, dll.)
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3.

4.

E.

I. Anak mampu
a.
FISIK/MOTOR melakukan
gerakan tubuh fisik
IK
secara
terkoordinasi,
untuk kelunturan
sebagai
keseimbangan dan
kelincahan

Dapat
1.
melakukan
gerakan di
2.
tempat (motorik 3.
kasar)
4.

b. Dapat
1.
melakukan gerak
berpindah tempat
sederhana
(motorik kasar)

2.

Mengenal berbagai
macam alat
transportasi/angkutan
sederhana di darat, laut,
dan udara (Contoh:
Mobil; kapal laut,
pesawat terbang, dll.)
Memerankan berbagai
macam profesi (Contoh:
sebagai dokter, polisi,
guru, dll.) (bermain
peran)
Memutar dan
mengayunkan lengan
Meliukkan tubuh
Membungkukkan
badan
Senam fantasi bentuk
meniru. Misal: Menirukan
berbagai gerakan hewan,
menirukan gerakan
tanaman, yang terkena
angin (sepoi-sepoi dan
angin kencang dan
kencang sekali) dengan
lincah
Berjalan ke berbagai
arah dengan berbagai
cara, misalnya: berjalan
maju di atas garis lurus,
berjalan di atas papan
titian, berjalan ke depan
dengan tumit, berjalan ke
depan jinjit, berjalan
mundur.
Melompat ke berbagai
arah dengan satu atau dua
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3.
4.

5.

6.

7.

8.
c.

Dapat
1.
melakukan
koordinasi matatangan (Motorik
halus)

2.

3.

4.

5.

kaki
Meloncat dari
ketinggian 30 - 40 cm
Memanjat,
bergelantung, dan
berayun
Berdiri dengan tumit,
berdiri di atas satu kaki
dengan seimbang
Berlari sambil
melompat dengan
seimbang tanpa jatuh
Merayap dan
merangkak dengan
berbagai variasi
Naik sepeda roda dua,
naik otopet
Mengurus dirinya
sendiri tanpa bantuan,
misalnya; makan, mandi,
menyisir rambut,
memasang kancing,
mencuci tangan dan
melap tangan, mengikat
tali sepatu
Memegang pensil
dengan benar (antara ibu
jari dan 2 jari)
Membuat berbagai
bentuk dengan
menggunakan plastisin,
playdough/tanah liat,
pasir dll.
Meniru membuat garis
tegak, datar, miring,
lengkung dan lingkaran
Meniru melipat kertas
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sederhana (5-6 lipatan)
6.
Menjahit bervariasi
(jelujur dan silang)
dengan tali rafia, benang
wol, tali sepatu dll
7.
Menggunting dengan
berbagai media
berdasarkan bentuk/pola
(lurus, lengkung, segitiga)
8.
Mencocok bentuk
9.
Menyusun berbagai
bentuk dari balok-balok
10. Membuat lingkaran dan
persegi dengan rapi
11. Meronce dengan manikmanik sesuai pola
12. Meronce dengan
berbagai media. Misal:
(bagian tanaman, bahan
bekas, karton, kain perca,
dll)
d. Dapat
1.
Melambungkan
melakukan
berbagai objek berbagai
gerakan tangan
bentuk dan ukuran dengan
untuk kelenturan satu atau dua tangan
otot (motorik 2.
Menangkap objek
kasar)
sesuai bentuk dan ukuran
dengan satu atau dua
tangan
3.
Melemparkan objek ke
berbagai arah dengan
tangan kiri atau kanan
4.
Menggulirkan bola
menyusuri tanah/lantai
dengan satu atau dua
tangan
5.
Melemparkan objek ke
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6.

II.

Anak mampu a.
melakukan
kesehatan fisik dan
kebersihan dirinya
tanpa bantuan

Dapat
1.
melakukan
kegiatan untuk
kesehatan fisik 2.
dan kebersihan
diri

3.
4.

5.
6.

F.

SENI

I.

Anank mampu a. Dapat
mengekspresikan
menggambar
diri dan berkreasi
sederhana
dengan berbagai
gagasan imajinasi
dan menggunakan
berbagai
media/bahan
menjadi suatu
karya seni

1.

2.

3.

sasaran dengan satu atau
dua tangan
Bermain dengan simpai
(di gelindingkan sambil
berjalan, berlari dsb)
Melakukan banyak
gerakan koordinasi matatangan
Mendemonstrasikan
kemampuan motorik
kasar seperti melompat
dan berlari dengan
berbagai variasi
Memiliki kemampuan
mendengar yang baik
Membantu dirinya
sendiri (makan sendiri,
menyisir rambut,
memasang tali sepatu, dll.
tanpa bantuan)
Melakukan BAB
sendiri secara benar
Membersihkan telinga,
mencuci rambut,
memotong kuku dengan
bantuan orang lain
Menggambar bebas
dengan berbagai media
(kapur tulis, pensil warna,
krayon, arang, dan bahan
alam) dengan rapi
Menggambar bebas
dari bentuk dasar titik,
lingkaran, segitiga dan
segiempat, dll
Menggambar orang
dengan lengkap dan
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proposional
4.
Mencap dengan
berbagai media
(jari/finger painting, kuas,
pelepah pisang, daun,
bulu ayam) dengan lebih
rapi
1.
Mewarnai bentuk
gambar sederhana dengan
rapi

b.

Dapat
mewarnai
sederhana

c.

Dapat
2.
Menciptakan bentuk
menciptakan
bangunan dari balok yang
sesuatu dengan
lebih kompleks
berbagai media 3.
Menciptakan bentuk
dari kepingan gometri
yang lebih kompleks
4.
Menciptakan bentuk
dengan lidi, tusuk gigi,
sedotan dll
5.
Menganyam dengan
berbagai media. Misal:
kain perca, daun, sedotan,
kertas dll.
6.
Membatik dan
jumputan
7.
Membuat gambar
dengan teknik kolase
dengan memakai berbagai
media, (kertas, ampas
kelapa, biji-bijian, kain
perca, batu-batuan, dll.)
8.
Membuat gambar
dengan teknik mozaik
dengan memakai berbagai
bentuk/ bahan( segi
empat, segitiga, lingkaran
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dll)
9.
Mencocok dengan pola
buatan guru atau ciptaan
anak sendiri
10. Bermain warna dengan
berbagai media. Misal :
Krayon, cat air, benang,
kelereng dll
11. Melukis dengan jari
(finger painting)
12. Melukis dengan
berbagai media (kuas,
bulu ayam, daun-daunan
dll)
13. Membuat berbagai
bunyi dengan berbagai
alat (misal: gitar,
tamburing, dll)
14. Membuat berbagai
bentuk dari kertas, daundaunan dll
15. Mencipta alat perkusi
sederhana dan
mengekspresikan dalam
bunyi yang berirama
16. Bertepuk tangan dengan
3 pola
17. Bertepuk tangan
membentuk irama
18. Menciptakan sesuatu
dari bahan bekas (misal:
membuat mobil-mobilan
dari kardus bekas dll)
d. Dapat
1.
Mengekspresikan
mengekspresikan berbagai gerakan kepala,
diri dalam bentuk tangan atau kakisesuai
gerak sederhana
dengan irama
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2.
3.

4.

5.
e.

Dapat menyayi1.
dan memainkan
alat musik
2.
sederhana
f. Dapat
1.
menampilkan
sajak sederhana
dengan gaya

2.

3.

g.

Dapat
melakukan
gerakan
pantomim

1.

musik/ritmik dengan
lentur
Bergerak bebas dengan
irama musik
Menari menurut
irama/musik yang
didengar
Menyanyi sambil
berekspresi sesuai lagu
anak
Mengekspresikan diri
dalam gerak bervariasi
Menyanyi lebih dari 20
lagu anak-anak
Menyanyi lagu anak
sambil bermain musik
Mengucapkan sajak
dengan ekspresi yang
bervariasi. Misal :
perubahan intonasi,
perubahan gerak dan
penghayatan
Mengekspresikan
gerakan sesuai dengan
syair lagu dan cerita
Mengucapkan syair
sajak sambil diiringi
senandung lagunya
Menceritakan gerak
pantomin ke
dalam
bahasa lisan

84
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http://kurikulumpaud.blogspot.com/2013/07/indikator-paud-kelompok-umur-5-6tahun.html
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LEMBAR PENGAMATAN ANAK85
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nama Anak
Ahmad Hafiz Fajar
Dearta Angelia puger
Hafidzah Hadi Kurnia P
Ainaya Tasnim
AZRIEL Dwi Rizki
Dafa Almer Dzaki
M. Azam Ramadhan
Rafa Rizki Ramadhan
Raffi Anwar
Reno Dzulfikar
Trisna Narya Putra
Viona Dea Alexa
Alaric Ahar Prayogo
Bunga Putri Nurmala Susanto
Kayyisah Sovia Putri
M. Jaki Bil Hafiz
Akmal Lutfi
Al Jemi Indrawinata
Anisa Regina Putri
Arya Bahtiar. R
M .Syarul Azhim
Hanifa Fitri
Reva Ghevira Saputra
Abdi Ridho
Ahmad Reza Pallevi
M . Fahri Kurniawan
M . Ibnu Fattan.S
Sandy Argy Wirayuda
Almira Cinta Herawati
Ardan Khar Abdillah
85

Perkembangan Motorik Halus Anak
1
2
3
4
5
6
MB BSB BSH BSB MB BB
BSB BB MB BSH MB BSB
BSB MB BB BSH MB BSB
MB BSB BSH MB BSB MB
MB BSB BB MB BSH BSB
BSB BSH MB BSB MB BB
BSB MB BSB BSH BB MB
MB BSB MB BSB BSH BB
MB BSB BSH MB BB BSB
BSB MB BSB MB BSH BB
MB BSB MB BSB BSH MB
BSB MB BSH MB BSB BSB
BSB MB BSB MB BB MB
BSB MB BSB BB MB BSB
BSB MB BB MB BSH MB
BSB MB BB MB BSH BSB
BSB MB BSB MB BSH BSB
MB BB BSB BSH MB BSB
MB BSB MB BB BSH MB
BSB MB BSH BSB MB BB
BSB MB BSB BSH MB MB
BSB MB BSH BSB MB BB
MB BB MB BSB BSH MB
BSB MB BSB MB BSH BB
BSB MB BSH BB MB BSB
BSB MB BSB BSH BB MB
BSB MB BSB BSH MB BB
BSB MB BB MB BSB MB
BSB BSH BSB MB BB MB
BSB MB BSB MB BB MB

Hasil observasi tanggal 5 november 2015 Di Raudhatul Athfal Kedaton Bandar Lampung
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31 Bagus Satria
BSB MB BB MB BSH BSB
32 Dzaky Arrazag. C.P
BSB MB BSB MB BB BSH
33 Qurrata Ayuni
BSB MB BSH BSB MB BB
35 Fathir Attariz. A
BSB MB BSB BSH MB BB
Hasil observasi tanggal 5 Jauari 2016
Keterangan : 1. Pendidikan Motorik Halus Anak Usia Dini
1. Meliat bentuk sederhana
2. . Meliat bentuk Kodok
3. Meliat bentuk Burung
4. Meliat bentuk kepala kucing
5. Meliat bentuk kepala pinguin
6. Meliat bentuk Ikan
2. Penilaian Anak
1. Berkembang sangat baik
( BSB )
2. Berkambang sesuai harapan ( BSH )
3. Mulai berkembang
( MB )
( BB )
4. Belum berkembang

Bandar Lampung,5 januari 2016
Pengamat,

Sunani

