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ABSTRAK 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alat permainan 
edukatif (APE) yang digunakan, dominan dan efektif dalam mengembangkan 
motorik halus anak usia 5-6 tahun di TK se-Kecamatan Selong Lombok Timur 
tahun pelajaran 2014/2015. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelititian 
survey. Populasi yang ada di TK se-Kecamatan Selong adalah 64 guru dengan 
penarikan sampel jumlah guru sebanyak 22 orang yang diwakili dari 6 lembaga. 
Tehnik pengambilan sampel menggunakan Simple Random Sampling. Metode 
pengumpulan data pada penelitian ini adalah metode observasi dan wawancara, 
dengan menganalisa data secara deskriftif kualitatif. 

Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah APE yang digunakan dalam 
mengembangkan motorik halus anak usia 5-6 tahun sebanyak 8 APE  atau 
57,14%. APE yang dominan digunakan dalam mengembangkan motorik halus 
anak usia 5-6 tahun tidak ada atau 0% dan APE yang efektif digunakan dalam 
mengembangkan motorik halus anak usia 5-6 tahun sebanyak 7 APE atau 50%. 

 

Kata kunci : alat permainan edukatif, motorik halus 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang 

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum 

jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang 

ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang 

dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu 

pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan ruhani agar anak memiliki 

kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada 

jalur formal, nonformal, dan informal (Hasan, 2009:15). 

PAUD merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang 

menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan 

perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya 

pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), sosial emosional 

(sikap dan perilaku serta agama) bahasa dan komunikasi, sesuai dengan 

keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini 

(Sujiono, 2009 : 6). 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang 

Standar Pendidikan Anak Usia Dini, terdapat lima aspek perkembangan yaitu 

Tingkat pencapaian perkembangan menggambarkan pertumbuhan dan 

perkembangan yang diharapkan dicapai anak pada rentang usia tertentu. 

Perkembangan anak yang dicapcvai merupakan integrasi aspek pemahaman 
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nilai-nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, dan sosial-

emosional. 

Salah satu aspek perkembangan yang akan dibahas yaitu aspek fisik 

motorik, khususnya motorik halus. Motorik halus adalah gerakan yang 

menggunakan otot-otot halus atau sebagian anggota tubuh tertentu, yang 

dipengaruhi oleh kesempatan untuk belajar dan berlatih. Misalnya, 

kemampuan memindahkan benda dari tangan, mencoret-coret, menyusun 

balok, menggunting, menulis dan sebagainya. 

Menginjak usia usia 3,5 bulan, anak mulai menunjukkan 

perkembangan motorik halusnya. Perkembangan motorik halus berhubungan 

dengan keterampilan bayi dalam meenggunakan tangannya. Perkembangan 

motorik halus diusia bayi, akan menjadi bekal untuk terampil menggunakan 

tangannya. Kemampuan anak memainkan jari-jemarinya ini merupakan 

fondasi oral motorik yang bermanfaat bagi perkembangan wicaranya. 

Jika perkembangan motorik halus anak tidak bagus, anak akan 

mengalami kesulitan untuk mengendalikan tangannya. Hal inilah yang 

menyebabkan jika anak memegang sesuatu akan mudah jauh. Hal ini karena, 

tangannya terlalu kaku dan tidak luwes. Kurangnya pengetahuan pendidik dan 

orangtua akan pentingnya berkembang motorik halus pada anak menyebabkan 

kurangnya stimulasi yang diberikan. Perkembangan motorik halus anak tidak 

sekasat mata perkembangan motorik kasar, sehingga fungsinya bagi anak 

menjadi tidak terlihat oleh orang tua. 
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Pendidikan anak usia dini adalah pendidikan melalui pemberian 

kesempatan bagi anak untuk dapat menikmati dunianya, yaitu dunia main. 

Main menjadi sarana atau media untuk anak belajar sehingga dapat dapat 

dikatakan bahwa belajar anak usia dini adalah bermain.  

Alat permainan edukatif (APE) adalah segala sesuatu yang dapat 

dipergunakan sebagai sarana atau peralatan untuk bermain yang mengandung 

nilai pendidikan (edukasi) dan dapat mengembangkan seluruh kemampuan 

anak. Salah satu aspek yang dapat dikembangkan adalah motorik halus. 

Penggunaan APE harus disesuaikan dengan usia dan kebutuhan anak, 

sehingga dapat merangsang otak anak secara maksimal.  

Kurangnya APE yang terdapat di sekolah dan kurangnya pengetahuan 

guru tentang pemanfaatan APE untuk mengembangkan motorik halus anak 

membuat guru hanya terpaku pada APE yang terdapat di sekolah, tanpa 

berkreasi dan berinovasi untuk menciptakan APE sendiri untuk mendukung 

proses pembelajaran. 

Ketidakpahaman guru dalam penggunaan APE membuat pengelola 

khususnya guru terjebak dalam kegiatan rutin yang tidak mengacu kepada 

kebutuhan anak secara individu maupun kelompok, bahkan akan menciptakan 

pembelajaran yang membosankan bagi anak. sehingga dapat mempengaruhi 

perkembangan motorik halus anak dan tidak mengalami peningkatan. 

Berdasarkan kenyataan di atas maka penelitian ini berjudul 

“Identifikasi Pemanfaatan APE untuk Mengembangkan Motorik Halus Anak 
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Usia 5-6 Tahun di TK Se-Kecamatan Selong  Lombok Timur Tahun Pelajaran 

2014/2015“. 

 

B. Rumusan Masalah 

         Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka kami rumuskan 

masalah yang akan menjadi fokus penelitian pada penulisan skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Alat permainan edukatif apakah yang digunakan guru dalam 

mengembangkan motorik halus anak usia 5-6 tahun di TK Se-Kecamatan 

Selong Lombok Timur Tahun Pelajaran 2014/2015?. 

2. Alat permainan edukatif apakah yang dominan digunakan guru dalam 

mengembangkan motorik halus anak usia 5-6 tahun di TK Se-Kecamatan 

Selong Lombok Timur Tahun Pelajaran 2014/2015?. 

3. Alat permainan manakah yang efektif digunakan guru dalam 

mengembangkan motorik halus anak usia 5-6 tahun di TK Se-Kecamatan 

Selong Lombok Timur Tahun Pelajaran 2014/2015?. 

 

C. Tujuan Penelitian 

             Berdasarkan pada rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan 

penelitian adalah: 

1. Untuk mengetahui Alat Permainan Edukatif  yang digunakan guru dalam 

mengembangkan motorik halus anak usia 5-6 tahun di TK Se-Kecamatan 

Selong Lombok Timur Tahun Pelajaran 2014/2015. 
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2. Untuk mengetahui Alat Permainan Edukatif  yang dominan digunakan 

guru dalam mengembangkan motorik halus anak usia 5-6 tahun di TK Se-

Kecamatan Selong Lombok Timur Tahun Pelajaran 2014/2015. 

3. Untuk mengetahui Alat Permainan Edukatif yang efektif digunakan guru 

dalam mengembangkan motorik halus anak usia 5-6 tahun di TK Se-

Kecamatan Selong Lombok Timur Tahun Pelajaran 2014/2015. 

 

D. Manfaat Penelitian 

              Tercapainya tujuan penelitian di atas diharapkan bermanfaat bagi : 

1. Guru atau pendidik 

Dengan dilaksanakan penelitian ini guru dapat  menggunakan alat 

permainan edukatif  untuk mengembangkan motorik halus  anak. 

Selanjutnya, guru juga dapat mengetahui alat permainan edukatif yang 

efektif untuk mengembangkan motorik halus anak usia 5-6 tahun. 

2. Sekolah 

Dijadikan untuk membuat kebijakan yang ditujukan kepada guru,  

baik dari segi pembelajaran maupun Alat Permainan Edukatif yang dapat 

mengembangkan motorik halus anak usia 5-6 tahun. 

 

E. Definisi Operasional 

          Untuk memudahkan pemahaman terhadap topik judul penelitian ini, 

penulis menegaskan per istilah yaitu: 
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1. Alat Permainan Edukatif 

Alat permainan edukatif (APE) adalah segala sesuatu yang dapat 

dipergunakan sebagai sarana atau peralatan untuk bermain yang 

mengandung nilai pendidikan (edukasi) dan dapat mengembangakan 

seluruh aspek perkembangan anak. 

2. Motorik Halus 

Motorik halus adalah gerakan-gerakan tubuh yang melibatkn otot-otot 

kecil, misalnya otot-otot jari tangan, otot muka, dan lain-lain. Gerakan 

motorik halus akan berkembang sesuai sengan tahapan perkembangannya, 

yang mana setiap perkembangan akan dipengaruhi oleh perkembangan 

sebelumnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Hakikat Alat Permainan Edukatif (APE) 

1. Pengertian Alat Permainan Edukatif (APE) 

Zainal Aqib mengemukakan bahwa Alat Permainan Edukatif adalah 

segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai sarana atau peralatan 

untuk bermain yang dapat mengandung nilai pendidikan (edukatif) dan 

dapat mengembangkan seluruh kemampuan anak (Aqib, 2011 : 65). Tidak 

jauh berbeda dengan dengan pengertian APE di atas, Maike Sugianto 

mengungkapkan bahwa, Alat Permainan Edukatif adalah alat permainan 

yang sengaja dirancang secara khusus untuk kepentingan pendidikan 

(Barnawi, 2012 : 149). Sedangkan menurut Direktorat PAUD, Alat 

Permainan Edukatif sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai 

saran atau peralatan untuk bermain yang mengandung nilai edukatif 

(pendidikan) dan dapat mengembangkan seluruh kemampuan anak 

(Barnawi, 2012 : 150). Beberapa contoh alat permainan edukatif yang 

dapat digunakan untuk mengembangkan aspek-aspek perkembangan anak 

adalah boneka jari, puzzle besar, kotak alphabet, kartu lambang bilangan, 

kartu pasangan, puzzle jam, lotto warna, lotto warna dan bentuk, botol 

aroma, dan botol suara (Barnawi, 2012 : 156). 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

alat permainan edukatif adalah segala sesuatu yang dirancang khusus 
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untuk mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak dan  

mengandung nilai edukatif (pendidikan).  

2. Macam Alat Permainan Edukatif (APE) 

Dalam memilih APE untuk anak usia dini, sebaiknya memperhatikan 

kategori APE yang akan digunakan. Menurut Badru Zaman terdapat dua 

kategori APE yaitu: 

a. APE di luar ruangan 

APE yang dimainkan untuk anak bermain bebas sehingga memerlukan 

tempat yang luas dan lapang. Pada umumnya ditujukan untuk 

pengembangan jasmani dan motorik kasar, bersosialisasi dan bermain 

kelompok, contonya tangga pelangi, jungkat jungkit, ayunan, papan 

luncur, dan lain-lain. 

b.  APE di dalam ruangan 

APE jenis manipulatif, artinya APE yang dapat dimainkan anak 

dengan diletakkan di atas meja, dapat dibongkar pasang, dijinjing, dan 

lain-lain. APE jenis ini diantaranya adalah puzzle, balok bangunan, 

kotak pos, boneka, dan lain-lain (Zaman dkk, 2007). 

APE dalam ruangan dapat dibagi menjadi 2 yaitu: 

1. Bermain terstruktur. Permainan yang termasuk dalam aktivitas 

terstruktur adalah menyusun gelang warna-warni, menyusun 

balok dan lainnya. Kegiatan ini membantu mengajarkan anak 

tentang beragam ukuran besar-kecil dan warna benda. Tak lupa 

membangun pemahaman anak terhadap sequens atau urutan. 
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Gagasan utama dari kegiatan terstruktur seperti ini adalah 

membiarkan anak belajar dari pengalamannya mengamati dan 

mencoba sendiri. Dengan menyusun secara berbeda, hasil yang 

akan diperoleh anak akan berbeda juga.  

2. Bermain tidak terstruktur (bebas) 

Bermain secara bebas akan memberikan kesempatan bagi anak 

untuk berkreasi dengan mainan dan kesempatan yang ada. 

Dengan balok dan gelang warna-warni, Anda dan anak dapat 

melakukan permainan pura-pura. Gelang warna-warni bisa 

dijadikan “donat” makanan favorit boneka kesayangannya. 

Demikian pula dengan balok warna-warni. Dengan demikian 

mainan dan kegiatan bermain membantu anak  memahami 

konsep dan gagasan dengan lebih menarik.    

3. Jenis Alat Permainan Edukatif (APE) 

Zainal Akib memaparkan beberapa jenis alat permainan edukatif di 

PAUD, yaitu : 

1. Alat peraga yaitu alat bantu untuk mengajar atau mendidik 

supaya apa yang diajarkan mudah dimengerti oleh anak didik. 

Alat peraga biasanya hanya berfungsi member contoh atau 

memperagakan saja sehingga tidak dapat dipergunakan untuk 

bermain bersama anak. 

2. Alat bermain yaitu alat yang dapat dimainkan oleh anak sambil 

belajar. Alat ini dapat berupa alat yang dapat dimainkan, 
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dibentuk, disusun, dipasang-pasang oleh anak. Disini anak 

aktif memainkan alat tersebut sehingga merangsang 

perkembangan kemampuan motorik halus anak. Alat bermain 

ini meliputi alat bermain buatan guru sendiri maupun alat 

bermain yang dapat dibeli. Adapun beberapa jenis-jenis APE  

seperti: puzzle, meronce, menjahit, balok pembangunan, kartu 

gambar, plastisin, melipat dan menggunting kertas origami, 

playdough, finger painting, donat susun dan sebagainya (Aqib,  

2009:46). 

 

4. Syarat Alat Permainan Edukatif (APE) 

APE  tidak harus yang bagus dan dibeli ditoko, tetapi buatan sendiri 

atau alat permainan tradisional pun dapat digolongkan APE asalkan 

memenuhi syarat sebagai berikut: 

a. Aman. 

Alat permainan dibawah usia 2 tahun tidak boleh terlalu kecil, 

catnya tidak boleh mengandung racun, tidak ada bagian-bagian 

yang tajam, dan tidak ada bagian-bagian yang mudah pecah. 

Karena pada umur tersebut anak mengenal benda disekitarnya 

dengan memegang, mencengkeram, dan memasukkan kedalam 

mulutnya. 
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b. Ukuran dan berat APE harus sesuai dengan usia anak. 

Bila ukurannya terlalu besar akan sukar dijangkau oleh anak, 

sebaliknya kalau terlalu kecil akan berbahaya karena dapat dengan 

mudah tertelan oleh anak. sedangkan kalau APE terlalu berat, maka 

anak akan sulit memindah-mindahkannya serta akan 

membahayakan bila APE tersebut jatuh dan mengenai anak. 

c. Desainnya harus jelas. 

APE harus mempunyai ukuran-ukuran, susunan, dan warna 

tertentu, serta jelas maksud dan tujuannya. 

d. APE harus mempunyai fungsi untuk mengembangkan berbagai 

aspek perkembangan anak, seperti motorik, bahasa, kecerdasan, 

dan sosialisasi. 

e. Harus dapat dimainkan dengan berbagai variasi, tetapi jangan 

terlalu sulit sehingga membuat anak frustasi, atau terlalu mudah 

sehingga membuat anak cepat bosan. 

f. Walaupun sederhana harus tetap menarik baik warna maupun 

bentuknya. Bila bersuara, suaranya harus jelas. 

g. APE harus mudah diterima oleh semua kebudayaan karena 

bentuknya sangat umum. 

h. APE harus tidak mudah rusak. Kalau ada bagian-bagian yang rusak 

harus mudah diganti. Pemeliharaanya mudah, terbuat dari bahan 

yang mudah didapat, harganya terjangkau oleh masyarakat luas 

(Soetjiningsih, 1995:110) 
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Adapun yang menjadi persyaratan alat permainan edukatif yang di 

paparkan oleh Zainal Akib  adalah sebagai berikut : 

a. Mengandung nilai pendidikan. 

b. Aman atau tidak berbahaya bagi anak. 

c. Menarik dilihat dari warna dan bentuknya. 

d. Sesuai dengan minat dan taraf perkembangan anak. 

e. Sederhana, murah, dan mudah diperoleh. 

f. Awet, tidak musah rusak, dan mudah pemeliharaannya. 

g. Ukuran dan bentuknya sesuai dengan usia anak. 

h. Berfungsi mengembangkan kemampuan anak (Aqib, 2011 : 66). 

Badru Zaman mengemukakan terdapat tiga macam syarat dalam 

pembuatan APE  yakni: 

a. Syarat Edukatif 

1. Pembuatan APE disesuaikan dan dengan memperhatikan program 

kegiatan pembelajaran atau kurikulum yang berlaku.  

2. Pembuatan APE disesuaikan dengan proses pembelajaran. 

b. Syarat Teknis 

1. APE dirancang sesuai dengan tujuan dan fungsi sarana. 

2. APE sebaiknya multiguna agar banyak aspek perkembangan anak yang 

ditingkat. 

3. APE dibuat dengan menggunakan bahan yang mudah didapat di 

lingkungan sekitar, murah atau dari bahan bekas/sisa.  
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4. APE hendaklah aman tidak mengandung unsur-unsur yang 

membahayakan anak seperti tajam dan beracun.  

5. APE hendaknya awet, kuat dan tahan lama. 

6. APE hendaknya mudah digunakan, menambah kesenangan anak untuk 

bereksperimen dan bereksplorasi.  

7. APE hendaknya dapat digunakan secara individual, kelompok dan 

klasikal 

c. Syarat Estetika 

1. Bentuk yang elastis, ringan (mudah dibawa anak).  

2. Keserasian ukuran (tidak terlalu besar atau terlalu kecil). 

3. Warna (kombinasi warna) serasi dan menarik (Zaman, 2009: 6.22) 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan dalam memilih alat 

permainan sebagai stimulasi tumbuh kembang anak, hendaknya dipilih alat-

alat bermain yang tidak hanya menyenangkan anak tetapi juga harus 

bermanfaat dalam mengoptimalkan tumbuh kembangnya. 

 

B.  Hakikat Perkembangan Motorik Halus 

1. Pengertian motorik halus 

Beberapa ahli mendefinisikan tentang pengertian motorik halus, 

antara lain : 

Anak usia 3-6 tahun telah memiliki kemampuan kooedinasi 

motorik yang baik. Koordinasi motorik halus antara tangan dan mata 
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dikembangkan melalui permainan seperti membentuk tanah liat atau lilin, 

memalu, mencocok, mengammbar, mewarnai, meronce dan menggunting. 

Motorik halus adalah gerakan-gerakan tubuh yang melibatkan otot-

otot kecil, misalnya otot-otot jari tangan, dan lain-lain. Gerakan motorik 

halus, terutama yang melibatkan otot tangan dan jari biasanya 

membutuhkan kecermatan tinggi, ketekunan dan koordinasi antara mata 

dan otot kecil. Beberapa gerakan yang dapat dimasukkan dalam gerakan 

motorik halus, misalnya menggunting, merobek, menggambar, menulis, 

melipat, meronce, menjahit, meremas, menggenggam, menyusun balok, 

melotot, tertawa, dan sebagainya (Sujiono, dkk 2010). 

Khusus di TK, pengembangan kegiatan motorik halus lebih banyak 

diarahkan pada latihan otot tangan dan jari. Keterampilan ini digunakan 

untuk makan, berpakaian, menulis, menggunting, dan menggunakan alat 

bermain konstruksi kecil (Sujiono, dkk 2010:12.1). 

Keterampilan motorik halus adalah pengorganisasian penggunaan 

sekelompk otot-otot kecil seperti jari-jemari dan tangan yang sering 

membutuhkan kecermatan dan koordinasi mata dengan tangan, 

keterampilan  yang mencakup pemanfaatan dengan alat-alat untuk bekerja 

sengan objek yang kecil atau pengontrolan terhadap mesin misalnya 

mengetik, menjahit dan lain-lain (Sumantri, 2005:143). 

Motorik halus adalah pembelajaran yang berhubungan dengan 

keterampilan fisik yang melibatkan otot kecil serta koordinasi antara mata 

da tangan. Saraf motorik halus dapat dilatih dan dan dikembangkan 
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melalui kegiatan dan rangsangan yang dilakukan secara rutin dan terus 

menerus, seperti bermain puzzle, menyusun balok, membuat garis, melipat 

kertas (Decaprio, 2013:20) 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa motorik 

halus adalah gerakan yang melibatkan kemampuan otot-otot kecil seperti 

otot muka dan otot tangan yang memerlukan kecematan tinggi terutama 

otot tangan, yang dilakukan secara rutin dan terus menerus dan diberikan 

melalui kegiatan dan rangsangan, seperti menulis, bermain puzzle, 

menyusun balok, menggambar, melipat kertas, meremas dan menggunting. 

2. Fungsi Perkembangan Motorik Halus 

Alat permainan edikatif dalam proses pembelajaran khususnya dapat 

mempertinggi proses pembelajaran anak, yang pada akhirnya 

perkembangan motorik halus dapat sesuai dengan yang diharapkan. Ada 

beberapa fungsi motorik halus pada anak prasekolah, yaitu: 

a. Sebagai alat untuk mengembangkan keterampilan gerak kedua tangan. 

b. Sebagai alat untuk mengembangkan koordinasi kecepatan tangan 

dengan gerak mata. 

c. Sebagai alat untuk melatih penguasaan emosi (Depdiknas, 2002:5). 

Motorik halus berfungsi untuk melakukan gerakan-gerakan bagian 

tubuh yang lebih spesifik, seperti menulis, melipat, merangkai, 

mengancing baju, menali sepatu dan menggunting (Suyanto, 2005: 

51). Sedangkan menurut Sumantri menjelaskan bahwa fungsi 

pengembangan keterampilan motorik halus adalah mendukung aspek 



16 
 

lainnya seperti kognitif dan bahasa serta sosial karena pada 

hakekatnya setiap pengembangan tidak dapat terpisahkan satu sama 

lain (Sumantri, 2005: 146). 

Selain itu menurut Saputra dan Rudyanto fungsi pengembangan 

motorik halus adalah sebagai alat untuk mengembangkan koordinasi 

kecepatan tangan dengan gerakan mata, dan sebagai alat untuk melatih 

penguasaan emosi (2005: 116). 

Berdasarkan uraian di atas bahwa fungsi motorik halus anak 

adalahsebagai alat untuk mengembangkan koordinasi tangan dan 

gerak mata, sehingga mampu melakukan kegiatan yang lebih 

kompleks. 

3. Prinsip Perkembangan Motorik 

Studi yang luas menunjukkan bahwa berbagai kegiatan motorik 

yang menggunakan tangan, pergelangan tangan, dan jari tangan untuk 

menjangkau, menggenggam, dan melipat ibu jari, berkembang dalam 

urutan yang dapat diramalkan. Dari studi tersebut lahir lima prinsip 

perkembangan motorik, yaitu: 

a. Perkembangan Motorik Bergantung pada Kematangan Otak dan 

Syaraf. 

Perkembangan bentuk kegiatan motorik yang berbeda sejalan dengan 

perkembangan daerah sistem syaraf yang berbeda. Karena 

perkembangan pusat syaraf lebih rendah, yang bertempat dalam 

urutan syaraf tulang belakang, pada waktu lahir berkembangnya lebih 
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baik ketimbang pusat syaraf yang lebih tinggi yang berada dalam otak, 

maka gerakan reflex pada waktu lahir lebih baik dikembangkan 

dengan sengaja ketimbang dibiarkan berkembangkan sendiri. Dalam 

waktu yang singkat sesudah lahir, gerak reflek penting diperlukan 

untuk hidup seperti mengisap, menelan, berkedip, merenggutkan lutut, 

dan reflek urat daging tempurung lutut bertambah kuat dan 

terkoordinasi secara baik (Hurlock, 1978:151). 

b. Belajar Keterampilan Motorik Tidak Terjadi Sebelum Anak Matang. 

Sebelum sistem syaraf dan otot berkembang dengan baik, upaya untuk 

mengajarkan gerakan terampil bagi anak akan sia-sia. Sama juga 

halnya apabila upaya tersebut diprakarsai oleh anak sendiri. Pelatihan 

seperti itu mungkin menghasilkan beberapa keuntungan sementara, 

tetapi dalam jangka panjang pengaruhnya tidak akan berarti atau nihil 

(Hurlock, 1978:152). 

c. Perkembangan Motorik Mengikuti Pola yang Dapat Diramalkan. 

Pola perkengangan motorik yang dapat diramalkan terbukti dari 

adanya perubahan kegiatan massa ke kegiatan khusus. Di dalam pola 

perkembangan motorik yang berbeda, ada tahap yang dapat 

diramalkan yang terjadi pada umur yang dapat diramalkan pula. 

Meskipun setiap tahap berbeda satu sama lain, masing-masing 

bergantung pada tahap yang mendahuluinya dan mempengaruhi tahap 

berikutnya (Hurlock, 1978:152). 

d. Dimungkinkan Menentukan Norma Perkembangan Motorik. 
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Berdasarkan umur rata-rata dimungkinkan untuk menentukan norma 

untuk bentuk kegiatan motorik lainnya. Norma tersebut dapat 

digunakan sebagai bentuk yang memungkinkan orang tua dan orang 

lain untuk mengetahui apa yang dapat diharapkan pada umur beberapa 

hal itu dapat diharapkan dari anak. sebagai sontoh, kenyataan bahwa 

pada umur tertentu gerak reflek tertentu menurun sedangkan gerak 

reflek yang lain bertambah kuat dan terkoordinasi lebih baik. Norma 

pola kegiatan sukarela yang berbeda seperti duduk, berdiri, 

menjangkau, dan menggenggam digunakan untuk menilai 

perkembangan kecerdasan anak sebelum hal itu dapat diuji dengan tes 

kecerdasan yang baku yang banyak bergantung pada penggunaan 

bicara (Hurlock, 1978:152). 

e. Perbedaan Individu dalam Laju Perkembangan Motorik 

Meskipun dalam aspek yang lebih luas perkembangan motorik 

mengikuti pola yang serupa untuk semua orang, dalam rincian pola 

tersebut terjadi perbedaan individu. Hal ini mempengaruhi umur pada 

waktu perbedaan individu tersebut mencapai tahap yang berbeda. 

Sebagian kondisi tersebut mempercepat laju perkembangan motorik. 

Sedangkan sebagian lagi memperlambatnya. Kondisi yang dilaporkan 

memiliki dampak paling besar terhadap laju perkembangan motorik 

(Hurlock, 1978:153). 

 



19 
 

4. Tingkat Pencapaian Perkembangan Motorik Halus Anak Usia 5-6 

Tahun  

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009, 

tingkat pencapaian kemampuan motorik halus anak yang berusia 5-6 tahun 

adalah: 

a. Menggambar sesuai gagasannya. 

b. Meniru bentuk. 

c. Melakukan eksplorasi dengan berbagai media dan kegiatan. 

d. Menggunakan alat tulis dengan benar. 

e. Menggunting sesuai dengan pola. 

f. Menempel gambar dengan tepat. 

g. Mengekspresikan diri melalui gerakan menggambar secara detail. 

Anak usia 5-6 tahun memiliki perkembangan motorik yang lebih 

meningkat, tangan, lengan dan tubuh, semuanya bergerak bersama 

dibawah koordinasi mata, menurut Jhon W Santrock, terdapat beberapa 

aspek perkembangan  otorik halus anak, yaitu: 

a. Aspek pengembangan fisik untuk motorik halus meliputi: 

b. Mencontoh bentuk +, X, Lingkaran, bujur sangkar, segi tiga. 

c. Menjiplak angka, bentuk-bentuk lain.Menjahit sederhana dengan 

menggunakan tali sepatu, benang woll dll. 

d. Memasukkan surat ke dalam amplop. 

e. Membentuk dengan plastisin. 

f. Memasukkan benang ke dalam jarum 
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g. Menggunting mengikuti bentuk 

h. Menganyam. 

i. Membentuk berbagai objek dengan tanah. 

j. Menggambar sesuai gagasan. 

k. Meniru bentuk. 

l. Melakukan eksplorasi dengan berbagai media dan 

kegiatan.Menggunakan alat tulis dengan benar. 

m. Menggunting sesuai dengan pola. 

n. Menempel gambar dengan tepat. 

o. Mengekspresikan diri melalui gerakan menggambar secara detail  

( santrock, 1999). 

5. Indikator Perkembangan Motorik Halus Anak Usia 5-6 Tahun 

Menurut Coughlin  indikator perkembangan motorik halus anak usia 5-

6 tahun sebagai berikut: 

a. Mengkoordinasikan telunjukdan ibu jari dalam membentuk berbagai 

kegiatan menggunakan tanah liat, seperti membuat kue-kue, gunung 

dan lain-lain. 

b. Membuat bentuk garis horizontal, garis silang, garis lurus, dan 

lengkung. 

c. Dapat memegang pensil dengan benar antara ibi jari dan dua jari. 

d. Menggambar sesuai idenya dengan tepat. 

e. Memotong benda-benda seperti boneka kertas atau gambar binatang. 

f. Membuat gambar orang termasuk : leher, tangan, dan mulut. 
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g. Membuat berbagai bentuk menggunakan tanah liat. 

h. Melukis dengan berbagai media (kuas, bulu ayam, daun-daunan, 

pelepah pisang, dan lain-lain) (dalam Sumantri, 2005:103). 

6. Alat Permainan Edukatif (APE) Untuk Mengembangkan Motorik 

Halus Anak Usia 5-6 Tahun. 

a. Puzzle  

Puzzle dapat mengembangkan motorik halus pada saat anak 

menjumput atau mengambil kepingan puzzle, dan menyusun puzzle 

menjadi bagian yang sempurna. Bentuk puzzle sangat bervariasi mulai 

dari puzzle manusia, tumbuhan, binatang dan lain sebagainya. Bahan 

pembuatan puzzle biasa terbuat dari kepingan kayu dan plastik. 

b. Balok pembangunan 

Balok pembangunan dapat mengembangkan motorik halus pada 

saat anak menyusun beberapa kepingan balok menjadi sebuah bentuk 

baru seperti rumah dan gedung. Bentuk dan bahan pembuatan balok 

biasanya terbuat dari kayu, kain dan plastik. 

c. Kotak pos 

Kotak pos dapat mengembangkan motorik halus pada saat anak 

mengambul surat dan memasukkan kedalam kotak pos. Kotak pos dapat 

dibuat sendiri menggunakan kardus bekas. 
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d. Boneka jari 

Boneka jari dapat mengembangkan motorik halus pada saat anak 

melipat jari dan menegakkan jari. Bahan pembuatan boneka jari adalah 

kain perca atau kain flannel. 

e. Perlengkapan meronce 

Perlengkapan meronce dapat mengembangkan motorik halus pada 

saat anak memegang benang dan bahan meronce. Tali untuk meronce 

dapat menggunakan benang layangan, dan bahan meronce dapat berupa 

manik-manik. 

f. Perlengkapan menjahit 

Perlengkapan menjahit dapat mengembangkan motorik halus pada 

saat anak memegang tali dan memasukkan kedalam lubang.  Tali untuk 

menjahit bisa menggunakan tali kur dan bahan jahitan dapat 

menggunakan triplek, kardus, kertas manila atau kertas karton. 

g. Kartu gambar 

Kartu gambar dapat mengembangkan motorik halus pada saat anak 

menjumput dan memainkan kartu gambar. Kartu gambar dapat berupa 

gambar buah, hewan dan lain sebagainya.  

h. Plastisin 

Plastisin dapat mengembangkan motorik halus pada saat anak 

meremas, menjumput dan membentuk plastisin.  
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i. Kertas origami 

Kertas origami mengembangkan motorik halus pada saat anak 

melipat dan menekan kertas menjadi berbagai bentuk. 

j. Playdough 

Playdough dapat mengembangkan motorik halus pada saat anak 

meremas, menjumput dan membentuk. Playdough terbuat dari tepung, 

air, garam, minyak goring dan garam. 

k. Finger painting 

Finger painting dapat mengembangkan motorik halus pada saat anak 

mencelupkan jarinya kedalam warna dan menggosok di atas kertas. 

Finger painting dapat menggunakan pewarna makanan dan kertas. 

l. Donat susun 

Donat susun dapat mengembangkan motorik halus pada saat anak 

menyusun donat susun dan melepaskannya. 

m. Kartu pasangan 

Kartu pasangan dapat mengembangkan motorik halus pada saat 

anak memasangkan gambar. Alat permainan edukatif ini dapat dibuat 

menggunakan dupleks. 

n. Lotto warna 

Lotto warna dapat mengembangkan motorik halus pada saat anak 

menjumput atau memegang kepingan warna dan meletakkan kepingan 

warna. Dapat dibuat menggunakan dupleks. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Wilayah dan Lingkup Penelitian 

1. Wilayah penelitian  

            Penelitian dilaksanakan di TK se-Kecamatan Selong Tahun 

Pelajaran 2014/2015 yang merupakan salah satu kecamatan yang ada di 

Kabupaten Lombok Timur, terdiri dari 1 desa dan 11 kelurahan, yaitu 

Desa Denggen, Kelurahan Jorong, Kelayu Selatan, Kelayu Utara, 

Kembang Sari, Majidi, Pancor, Rakam, Sandubaya, Sekarteja, Selong 

kota. Di Kecamatan Selong terdapat 15 Lembaga TK, yang tersebar 

dimasing-masing kelurahan dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Nama Lembaga TK di Kecamatan Selong Lombok Timur Tahun 

Pelajaran 2014/2015 

No Kelurahan Jumlah Nama Lembaga 
1. Kelurahan Denggen 1 - TK PKK Denggen 
2. Kelurahan Kelayu Jorong 1 - TK PKK Kelurahan 

Kelayu Jorong 
 

3. Kelurahan Kelayu Selatan 1 - TK LKMD Kelayu 
4. Kelurahan Kelayu Utara 2 - TK Aisyiyah Bustanul 

Athfal Kelayu 
- TK Islam Assa’adah 

NW. 
 

5. Kelurahan Kembang Sari 1 - TK Islam Terpadu 
“Nurul Fikri” 
 

6. Kelurahan Majidi 2 - TK PKK Majidi 
- TK Nurul Islam 
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No Kelurahan Jumlah Nama Lembaga 
7. Kelurahan Pancor 1 - TK Aisyiyah Bustanul 

Athfal Pancor 
8. Kelurahan Rakam 0 - 
9. Kelurahan Sandubaya 2 - TK Pertiwi Selong 

- TK PKK Terpadu 
Mayang Nira 

10. Kelurahan Sekarteja 1 - TK Awwaliyah 
Sekarteja 

11. Kelurahan Selong 3 - TK Negeri Pembina 
Selong 

- TK Kemala 
Bhayangkari 03 Selong 

- TK Islam Selong 
JUMLAH 15  

 (Sumber : UPTD Kecamatan Selong).  

2. Lingkup penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah tentang pemanfaatan alat 

permainan edukatif yang khusus digunakan dalam mengembangkan 

motorik halus anak usia 5-6 tahun , sedangkan subjek dalam penelitian ini 

adalah guru yang mengajar di kelompok usia 5-6 tahun di Kecamatan 

Selong Lombok Timur dan dilaksanakan pada tahun pelajaran 2014/2015. 

B. Populasi dan Sampel 

1. Polulasi 

          Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang 

ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka 

penelitiannya merupakan penelitian populasi. Studi atau penelitiannya juga 

disebut populasi atau studi sensus (Arikunto, 2010;173). 

 Sugiono menjelaskan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 
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kemudian ditarik kesimpulannya, populasi bukan hanya orang, akan tetapi 

juga benda-benda alan lainnya. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang 

ada pada objek atau subjek, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat 

yang dimiliki oleh objek atau subjek itu (Sugiyono, 2007:57). 

 Dari pengertian tersebut, maka populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh guru yang mengajar di TK Se-Kecamatan Selong terutama guru 

kelompok usia 5-6 tahun yang memanfaatkan APE khususnya dalam 

mengembangkan motorik halus (Data Terlampir pada Lampiran 1). 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dinamakan 

penelitian sampel apabila kita bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil 

penelitain sampel (Arikunto, 2010;174). 

Tehnik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan tehnik simple random sampling. Menurut Sugiyono, 

dikatakan  simple (sederhana) karena pengambilan anggota sampel dari 

populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam 

populasi itu. Cara demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap 

homogeny (Sugiyono, 2011:120). 

Untuk memperoleh sampel yang proporsional dimasing-masing srata 

jenjang pendidikan, maka akan diambil sampel sebanyak 34% dari 64. 

Dengan demikian, jumlah sampel guru yang mengajar di kelompok usia 5-

6 tahun yang berada di TK se-Kecamatan Selong Lombok Timur Tahun 
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Pelajaran 2014/2015 adalah 22 yang tersebar di 6 lembaga (Data Terlampir 

pada Lampiran 2). 

C. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data adalah hasil pencatatan peneliti, baik yang berupa fakta 

ataupun angka (Arikunto, 2010;161). Data penelitian ini adalah data 

berupa benda yaitu jumlah alat permainan edukatif yang dimanfaatkan 

oleh guru dalam mengembangkan motorik halus anak usia 5-6 tahun di TK 

se-Kecamatan Selong Lombok Timur Tahun Pelajaran 2014/2015.  

2.  Sumber data 

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Peneliti 

menggunkan tehnik observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda, 

gerak atau proses sesuatu (Arikunto, 2010;172). Dalam penelitian ini yang 

termasuk sumber data adalah saat proses pembelajaran berlangsung yang 

dilakukan oleh guru untuk mengembangkan motorik halus anak usia 5-6 

tahun di TK Se-Kecamatan Selong  Lombok Timur Tahun Pelajaran 

2014/2015. 

D. Metode dan Instrument Pengumpul Data 

1.  Metode Pengumpulan Data 

Terkait dengan penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang 

akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode observasi dan 

metode dokumentasi. Adapun penjelasan dari masing-masing metode 

pengumpulan data tersebut adalah sebagai berikut: 
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a. Observasi  

Orang seringkali mengartikan observasi sebagai suatu aktifitas 

yang sempit, yakni memperhatikan Sesuatu dengan menggunakan 

mata. Didalam pengertian psikologik,, observasi atau yang disebut 

pula dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian 

terhadap suatu objek dengan menggunkan seluruh alat indra. Jadi, 

mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, 

pendengaran, peraba, dan pengecap. Apa yang dikatakan ini adalah 

pengamatan langsung (Arikunto, 2005:199). 

Metode observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pengamatan langsung yang difocuskan pada pemanfaatan alat 

permainan edukatif (APE) yang digunakan oleh guru untuk 

mengembangkan motorik halus anak saat proses pembelajaran 

berlangsung. Peneliti menggunakan pedoman observasi dalam bentuk 

instrumen penelitian yang dijadikan acuan bagi peneliti untuk 

mempermudah peneliti melaksanakan pengamatan secara langsung. 

b. Wawancara  

Wawancara atau kuesioner lisan, adalah dialog yang dilakukan 

oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari 

terwawancara (Arikunto, 2010:198). 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara 

terstruktur, yang artinya wawancara dilakukan peneliti untuk 

mengumpulkan data atau pertanyaan yang tersusun, dengan pedoman 
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wawancara yang sudah disiapkan. Wawancara dilakukan melalui tanya 

jawab langsung kepada narasumber (informan) yang dapat dipercaya 

kebenarannya. Wawancara dalam penelitian ini ditujukan kepada guru 

yang mengajar dikelompok usia 5-6 tahun se-Kecamatan Selong untuk 

memperoleh informasi tentang alat permainan edukatif apa yang 

digunakan dalam proses pembelajaran untuk mengembangkan motorik 

halus anak. 

2. Instrumen penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh 

peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan 

hasilnya lebih baik, dalam hal lebih cermat, lengkap, sistematis, sehingga 

lebih mudah diolah (Arikunto, 2005:203). Instrumen  ini sebagai pedoman 

pengamatan tentang pemanfaatan alat permainan edukatif (APE) yang 

berada di dalam kelas untuk mengembangkan motorik halus anak usia 5-6 

tahun. 

Untuk mencapai hasil yang optimal, peniliti harus menyusun 

instrumen. Adapun instrument yang digunakan sebagai berikut: 

a. Pedoman Observasi 

Pedoman observasi yang digunakan yaitu lembar observasi yang 

berisikan tentang indikator-indikator pemanfaatan alat permainan 

edukatif (APE) dalam mengembangkan motorik halus anak usia 5-6 

tahun di TK se-Kecamatan Lombok Timur Selong Tahun Pelajaran 



30 
 

2014/2015, yang akan diamati selama proses pembelajaran 

berlangsung. 

Dalam penyusunan lembar observasi ini menggunakan checklist 

(√). Checklist berisi nama-nama subjek dan faktor-faktor yang diteliti. 

Ada atau tidak adanya item tersebut ditandai dengan member tanda 

checklist (√) dengan jawaban ‘ya’ atau ‘tidak’. Jenis instrument atau 

alat ini digunakan untuk mempermudah dalam menganalisa atau 

merekam hasil observasi yang dilakukan peneliti selama proses 

pembelajaran berlangsung. 

b. Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara merupakan sekumpulan pertanyaan yang 

ditujukan kepada narasumber yaitu guru untuk memperoleh informasi 

tentang pemanfaatan alat permainan edukatif (APE) dalam 

mengembangkan motorik halus anak usia 5-6 tahun dilakukan untuk 

memperoleh data yang tidak bisa didapatkan dari hasil observasi, 

sehingga bisa diperoleh data yang akurat. 

 

E. Analisis Data 

Setelah semua data yang diambil dalam suatu penelitian terkumpul, 

langkah selanjutnya menganalisis data sehingga nantinya dapat ditarik suatu 

kesimpulan melalui perhitungan data. 

Data yang telah terkumpul kemudian diolah secara manual. Adapun 

data dianalisis dengan perhitungan sebagai berikut: 



31 
 

 

 

 

Keterangan : 

p : Prosentase 

f : Jumlah guru yang mencapai indikator tertentu 

Σ  : Skor Maksimal Ideal  

(Sutrisno Hadi, 2010) 

Rumus ini digunakan untuk mencari persentase identifikasi 

pemanfaatan APE dalam mengembangkan motorik halus anak usia 5-6 tahun 

di TK se-Kecamatan Selong Lombok Timur Tahun Pelajaran 2014/2015.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
A. Hasil Penelitian 

1. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini telah dilakukan di TK yang berada di Kecamatan 

Selong Lombok Timur. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 10 

November 2014 sampai 2 Desember 2014 6 lembaga TK yaitu TK 

Aisyiyah Bustanul Athfal Pancor, TK PKK Terpadu Mayang Nira, TK 

Islam Assa’adah NW, TK PKK Kelayu Jorong,  TK Islam Selong, dan TK 

PKK Denggen dengan jumlah 22 orang guru kelombok TK B sebagai 

sampel. Penelitian ini dilaksanakan pada saat proses pembelajaran 

berlangsung, meliputi kegiatan observasi menggunakan instrument 

penelitian yang mencakup pemanfaatan alat permainan edikatif (APE) 

dalam mengembangkan motorik halus anak usia 5-6 tahun, dan wawancara 

yang ditujukan kepada guru.  

2. Data Hasil Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan berikut table 

rekapitulasi data pemanfaatan alat permainan edukatif untuk 

mengembangkan motorik halus anak usia 5-6 tahun di TK se-Kecamatan 

Selong Lombok Timur yaitu sebagai berikut : 
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Berdasarkan tabel data 4.1 (Lampiran 3) bahwa penggunaan alat permainan 

edukatif dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Alat permainan edukatif yang digunakan guru dalam mengembangkan 

motorik halus anak usia 5-6 tahun di TK se-Kecamatan Selong Lombok 

Timur Tahun Pelajaran 2014/2015. 

Berdasarkan rekapitulasi penggunaan alat permainan edukatif pada 

tabel data 4.1 dapat dilihat bahwa untuk mengembangkan motorik halus 

anak usia 5-6 tahun digunakan 8 APE dari 14 APE dengan presentasi 

57,14%. Jenis APE yang digunakan yaitu finger painting 27%, plastisin 

27%, balok pembangunan 14%, meronce 32%, menjahit 59%kertas  donat 

susun 36%, origami 5%, dan puzzle 18%. 

b. Alat permainan edukatif yang dominan digunakan guru dalam 

mengembangkan motorik halus anak usia 5-6 tahun di TK se-Kecamatan 

Selong Lombok Timur Tahun Pelajaran 2014/2015  

Jenis APE yang dominan digunakan guru untuk mengembangkan 

motorik hakus anak yaitu tidak ada. 

c. Alat permainan edukatif yang efektif digunakan guru dalam 

mengembangkan motorik halus anak usia 5-6 tahun di TK se-Kecamatan 

Selong Lombok Timur Tahun Pelajaran 2014/2015. 

APE yang edukatif yang efektif digunakan dalam mengembangkan 

motorik halus anak sebanyak 7 APE dari 14 APE yang ada dengan 

persentase 50%. Jenis APE yang efektif  digunakan guru yaitu finger 
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painting 55%, plastisin 59%, balok pembangunan 73%, meronce 50%, 

donat susun 59%, origami 95%, dan puzzle 82%. 

 

B. Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel data 4.1, dapat dilihat secara urut 

alat permainan edukatif (APE) yang digunakan guru dalam mengembangkan 

motorik halus anak usia 5-6 tahun di TK se-Kecamatan Selong Lombok Timur 

Tahun Pelajaran 2014/2015. Hal ini dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian 

yaitu untuk mengetahui APE yang digunakan guru dalam mengembangkan 

motorik halus anak usia 5-6 tahun, APE yang dominan digunakan guru dalam 

mengembangkan motorik halus  anak usia 5-6 tahun dan APE yang efektif 

digunakan guru dalam mengembangkan motorik halus  anak usia 5-6 tahun di 

TK Se-Kecamatan Selong Lombok Timur Tahun Pelajaran 2014/2015. 

Diketahui jumlah guru yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 

sebanyak 22 orang guru. Dalam menggunakan APE untuk mengembangkan 

motorik halus anak usia 5-6 tahun, tentu guru memiliki perbandingan dalam 

menggunakan APE. Adapaun perbandingannya sebagai berikut : 

1. Alat permainan edukatif yang digunakan guru dalam mengembangkan 

motorik halus anak usia 5-6 tahun di TK se-Kecamatan Selong Lombok 

Timur Tahun Pelajaran 2014/2015. 

Alat permainan edukatif yang digunakan guru  dalam mengembangkan 

motorik halus anak usia 5-6 tahun di TK se-Kecamatan Selong Lombok 

Timur Tahun Pelajaran 2014/2015 guru bisa memanfaatkan APE yang 
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tersedia di sekolah, terlihat dari penggunaan sebanyak 8 APE dengan 

presentase 57,14%. Tetapi sekolah harus lebih banyak menyediakan alat 

permainan edukatif yang khusus untuk mengembangkan motorik halus 

anak usia 5-6 tahun. 

2. Alat permainan edukatif yang efektif digunakan guru dalam 

mengembangkan motorik halus anak usia 5-6 tahun di TK se-Kecamatan 

Selong Lombok Timur Tahun Pelajaran 2014/2015. 

Guru menggunakan 7 APE atau 50%, hal ini disebabkan oleh karena 

kurangnya pemahaman guru tentang alat permainan edukatif untuk 

mengembangkan perkembangan motorik halus anak usia 5-6 tahun. 

Kurang bervariasinya alat permainan edukatif yang tersedia di sekolah 

menyebabkan guru menggunakan alat permainan edukatif yang tidak 

secara khusus digunakan untuk mengembangkan motorik halus anak usia 

5-6 tahun. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 
A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Alat permainan edukatif yang digunakan guru dalam mengembangkan 

motorik halus anak usia 5-6 tahun di TK se-Kecamatan Selong Lombok 

Timur Tahun Pelajaran2014/2015 yaitu 8 APE dari 14 APE dengan 

presentase 57,14%, yaitu finger painting, plastisin, balok pembangunan, 

meronce, menjahit, donat susun, kertas origami dan puzzle. 

2. Alat permainan edukatif yang dominan digunakan guru dalam 

mengembangkan motorik halus anak usia 5-6 tahun di TK se-Kecamatan 

Selong Lombok Timur Tahun Pelajaran 2014/2015 yaitu tidak ada. 

3. Alat permainan edukatif yang efektif digunakan guru dalam 

mengembangkan motorik halus anak usia 5-6 tahun di TK se-Kecamatan 

Selong Lombok Timur Tahun Pelajaran 2014/2015 yaitu sebanyak 7 APE 

dari 14 APE yang ada dengan persentase 50%. Jenis APE yang efektif  

digunakan guru yaitu finger painting, plastisin, balok pembangunan, 

meronce, menjahit,, kertas origami dan puzzle. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil yang dicapai dalam penelitian ini, maka saran-saran 

yang dapat disampaikan adalah: 

1. Guru 

Hendaknya guru lebih meningkatkan pemahaman tentang fungsi 

masing-masing alat permainan edukatif dan lebih memanfaatkan alat 

permainan edukatif yang tersedia di sekolah, sehingga hasil pembelajaran 

lebih maksimal dan menyenangkan bagi anak. 

2. Lembaga 

Hendaknya sekolah mendorong guru untuk mengefektifkan 

pemanfaatan alat permainan edukatif (APE) yang dapat mengembangkan 

motorik halus melalui pembinaan, pembimbingan, seminar atau pelatihan 

mengenai pemandaatan alat permainan edukatif (APE) yang efektif dan 

sesuai dengan tahap perkembangan anak sehingga guru mampu 

mengoptimalkan kemampuannya untuk mendapatkan hasil yang maksimal 

dalam memanfaatkan APE untuk mengembangkan motorik halus anak. 

3. Peneliti lain 

Bagi peneliti lain agar hasil penelitian  ini dapat bermanfaat dalam 

penyempurnaan penelitian selanjutnya yang berkaitan  dengan penggunaan 

APE dalam mengembangkan motorik halus  anak usia 5-6 tahun. 
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Lampiran 1: 

Tabel Data Populasi TK Se-Kecamatan Selong Lombok Timur Tahun Pelajaran 

2014/2015. 

No. Nama Lembaga Alamat Jumlah Guru 

1.  TK Negeri Pembina Selong Selong 6 

2.  TK Pertiwi Selong Sandubaya 5 

3.  TK Islam Assa’adah NW 

Kelayu 

Kelayu Utara 4 

4.  TK PKK Kelurahan Kelayu 

Jorong 

Kelayu Jorong 2 

5.  TK Aisyiyah Bustanul Athfal 

Pancor 

Pancor 6 

6.  TK Kemala Bhayangkari 03 

Selong 

Selong 6 

7.  TK Islam Selong Selong 4 

8.  TK Aisyiyah Bustanul Athfal 

Kelayu 

Kelayu Utara 5 

9.  TK LKMD Kelayu Kelayu Selatan 4 

10.  TK PKK Denggen Denggen 3 

11.  TK Islam Terpadu “Nurul 

Fikri” 

Kembang Sari 6 

12. TK PKK Mayang Nira  Sandubaya 3 

13. TK PKK Majidi Majidi 1 

14.  TK Nurul Islam Majidi 4 

15.  TK Awwaliyah Sekarteja Sekarteja 4 

JUMLAH  64 
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Lampiran 2 :  

Tabel Data Sampel TK Se-Kecamatan Selong Lombok Timur Tahun Pelajaran 2014/2015. 

No Nama Lembaga Alamat  Jumlah Guru 

1 TK Islam Assa’adah NW 

Kelayu 

Kelayu Utara 4 

2 TK PKK Kelurahan Kelayu 

Jorong 

Kelayu Jorong 2 

3 TK Aisyiyah Bustanul Athfal 

Pancor 

Pancor 6 

4 TK Islam Selong Selong 4 

5 TK PKK Denggen Denggen 3 

6 TK PKK Mayang Nira Sandubaya 3 

JUMLAH 22 
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Lampiran 3 :  

Rekapitulasi Penggunaan Alat Permainan Edukatif Dalam Mengembangkan Motorik Halus Anak Usia 5-6 Tahun Di Tk Se-

Kecamatan Selong Lombok Timur 

 

 

 

f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f %

1 Finger painting 2 50 0 0 2 50 0 0 0 0 0 0 1 16,6 1 16,6 4 66,6 2 50 1 25 1 25 0 0 0 0 3 100 0 0 1 33,3 2 66,6 6 27 4 18 12 55

2 Plastisin 0 0 0 0 4 100 2 100 0 0 2 100 2 33,3 2 33,3 2 33,3 0 0 0 0 4 100 0 0 1 33,3 2 66,6 2 66,6 0 0 1 33,3 6 27 3 14 13 59

3 Playdough 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Balok pembangunan 0 0 0 0 4 100 0 0 0 0 2 100 3 50 1 16,6 2 33,3 0 0 2 50 2 50 0 0 0 0 3 100 0 0 0 0 3 100 3 14 3 14 16 73

5 Kotak pos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Boneka jari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Meronce 2 50 0 0 2 50 1 50 0 0 1 50 2 33,3 2 33,3 2 33,3 0 0 1 25 3 75 1 33,3 1 33,3 1 33,3 1 33,3 0 0 2 66,6 7 32 4 18 11 50

8 Menjahit 2 50 0 0 2 50 2 100 0 0 0 0 4 66,6 1 16,6 1 16,6 2 50 1 25 1 25 3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 3 100 13 59 2 9 7 32

9 Kartu gambar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Donat susun 0 0 0 0 4 100 0 0 0 0 2 100 3 50 1 16,6 2 33,3 4 100 0 0 0 0 1 33,3 0 0 2 66,6 0 0 0 0 3 100 8 36 1 5 13 59

11 Kartu pasangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Kertas origami 0 0 0 0 4 100 0 0 0 0 2 100 1 16,6 0 0 5 83,3 0 0 0 0 4 100 0 0 0 0 3 100 0 0 0 0 3 100 1 5 0 0 21 95

13 Puzzle 0 0 0 0 4 100 1 50 0 0 1 50 0 0 0 0 6 100 1 25 0 0 3 75 1 33,3 0 0 2 66,6 1 33,3 0 0 2 66,6 4 18 0 0 18 82
14 Lotto warna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 18 0 0 0 0

JUMLAH (22 Guru)

1 2 3
N
o

APE

Pemanfaatan APE Untuk Mengembangkan Motorik Halus 

TK 5

1 2 3

TK 6

1 2 3

TK 3

1 2 3

TK 4

1 2 3

TK 1

1 2 3

TK 2

1 2 3
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Lampiran 4 :  

 

Tabel Instrumen Penggunaan Alat Permainan Edukatif (APE) Dalam 

Mengembangkan Motorik Halus Anak Usia 5-6 Tahun di Tk Se-Kecamatan 

Selong Lombok Timur Tahun Pelajaran 2014/2015 

No APE TPP YA DOMI

NAN 

EFEK

TIF 

1 Finger painting Menggambar sesuai 

gagasan 

   

2 Plastisin Meniru bentuk    

3 Playdough    

4 Balok 

Pembangunan 

Melakukan 

eksplorasi dengan 

berbagai media dan 

kegiatan 

   

5 Kotak Pos    

6 Boneka Jari    

7 Meronce    

8 Menjahit    

9 Kartu Gambar    

10 Donat Susun    

11 Kartu Pasangan    

12 Kertas Origami Menggunting sesuai 

dengan pola 

   

13 Puzzle Menempel dengan 

tepat 

   

14 Lotto Warna    
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Lampiran 5: 

Pedoman wawancara untuk melihat efektifitas penggunaan Alat Permainan 

Edukatif dalam mengembangkan Motorik Halus  anak usia 5-6 tahun di 

Kecamatan Selong Lombok Timur Tahun Pelajaran 2014/2015 

1. Bagaimana respon anak  terhadap alat permainan edukatif yang digunakan 

dalam proses pembelajaran?. 

2. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap penggunaan alat permainan 

edukatif saat proses pembelajaran dalam mengembangkan kemampuan 

motorik halus anak?. 

3. Apakah perkembangan motorik halus anak meningkat setelah 

menggunakan alat permainan edukatif sebagai alat bantu dalam proses 

pembelajaran?. 

4. Apakah bapak/ibu merasa terbantu dengan menggunakan alat permainan 

edukatif dalam proses pembelajaran?. 

5. APE apa saja yang efektif digunakan dalam mengembangkan motorik 

halus anak usia 5-6 tahun?. 

6. Apakah ada alat permainan edukatif  lain yang pada dasarnya bukan untuk 

mengembangkan kemampuan motorik halus anak digunakan untuk 

mengembangkan motorik halus pada saat proses pembelajaran?. 
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Lampiran 6 :  

 

Tabel Hasil Observasi Penggunaan Alat Permainan Edukatif (APE) Di TK Islam 

Assa’adah NW Kelayu 

No APE TPP Jumlah penggunaan APE 
(4 guru) 

1 2 3 
F % f % f % 

1 Finger painting Menggambar sesuai 
gagasan 

0 0 0 0 0 0 

2 Plastisin Meniru bentuk 0 0 0 0 4 10
0 

3 Playdough 0 0 0 0 0 0 

4 Balok 
Pembangunan 

Melakukan 
eksplorasi dengan 

berbagai media dan 
kegiatan 

0 0 0 0 4 10
0 

5 Kotak Pos 0 0 0 0 0 0 

6 Boneka Jari 0 0 0 0 0 0 

7 Meronce 2 50 0 0 2 50 
8 Menjahit 0 0 0 0 0 0 

9 Kartu Gambar 0 0 0 0 0 0 

10 Donat Susun 0 0 0 0 4 10
0 

11 Kartu Pasangan 0 0 0 0 0 0 
12 Kertas Origami Menggunting sesuai 

dengan pola 
0 0 0 0 4 10

0 
13 Puzzle Menempel dengan 

tepat 
0 0 0 0 4 10

0 
14 Lotto Warna 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 



45 
 

Lampiran 7:  

 

Tabel Hasil Observasi Penggunaan Alat Permainan Edukatif (APE) Di TK Kelayu 

Jorong 

No APE TPP Jumlah penggunaan APE 

(2 guru) 

1 2 3 

F % f % f % 

1 Finger painting Menggambar sesuai 

gagasan 

0 0 0 0 0 0 

2 Plastisin Meniru bentuk 0 0 0 0 2 10

0 

3 Playdough 0 0 0 0 0 0 

4 Balok 

Pembangunan 

Melakukan 

eksplorasi dengan 

berbagai media dan 

kegiatan 

0 0 0 0 2 10

0 

5 Kotak Pos 0 0 0 0 0 0 

6 Boneka Jari 0 0 0 0 0 0 

7 Meronce 1 50 0 0 1 50 

8 Menjahit 0 0 0 0 0 0 

9 Kartu Gambar 0 0 0 0 0 0 

10 Donat Susun 0 0 0 0 2 10

0 

11 Kartu Pasangan 0 0 0 0 0 0 

12 Kertas Origami Menggunting sesuai 

dengan pola 

0 0 0 0 2 10

0 

13 Puzzle Menempel dengan 

tepat 

1 50 0 0 1 50 

14 Lotto Warna 0 0 0 0 0 0 
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Lampiran 8:  

 

Tabel Hasil Observasi Penggunaan Alat Permainan Edukatif (APE) Di  TK 

Aisyiyah Bustanul Athfal Pancor 

No APE TPP Jumlah penggunaan APE 
(6 guru) 

1 2 3 
f % f % f % 

1 Finger painting Menggambar sesuai 
gagasan 

1 16
,6
6 

1 16,
66 

4 66,
66 

2 Plastisin Meniru bentuk 2 33
,3
3 

2 33,
33 

2 33,
33 

3 Playdough 0 0 0 0 0 0 

4 Balok 
Pembangunan 

Melakukan 
eksplorasi dengan 

berbagai media dan 
kegiatan 

3 50 1 16,
66 

2 33,
33 

5 Kotak Pos 0 0 0 0 0 0 

6 Boneka Jari 0 0 0 0 0 0 

7 Meronce 2 33
,3
3 

2 33,
33 

2 33,
33 

8 Menjahit 4 66
,6
6 

1 16,
66 

1 16,
66 

9 Kartu Gambar 0 0 0 0 0 0 

10 Donat Susun 3 50 1 16,
66 

2 33,
33 

11 Kartu Pasangan 0 0 0 0 0 0 
12 Kertas Origami Menggunting sesuai 

dengan pola 
1 16

,6
6 

0 0 5 83,
33 

13 Puzzle Menempel dengan 
tepat 

0 0 0 0 6 10
0 

14 Lotto Warna 0 0 0 0 0 0 
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Lampiran 9 :  

 

Tabel Hasil Observasi Penggunaan Alat Permainan Edukatif (APE) Di TK Islam 

Selong 

No APE TPP Jumlah penggunaan APE 
(4 guru) 

1 2 3 
f % f % f % 

1 Finger painting Menggambar sesuai 
gagasan 

2 50 1 25 1 25 

2 Plastisin Meniru bentuk 0 0 0 0 4 10
0 

3 Playdough 0 0 0 0 0 0 

4 Balok 
Pembangunan 

Melakukan 
eksplorasi dengan 

berbagai media dan 
kegiatan 

0 0 2 50 2 50 

5 Kotak Pos 0 0 0 0 0 0 

6 Boneka Jari 0 0 0 0 0 0 

7 Meronce 0 0 1 25 3 75 
8 Menjahit 2 50 1 25 1 25 

9 Kartu Gambar 0 0 0 0 0 0 

10 Donat Susun 4 10
0 

0 0 0 0 

11 Kartu Pasangan 0 0 0 0 0 0 
12 Kertas Origami Menggunting sesuai 

dengan pola 
0 0 0 0 4 10

0 
13 Puzzle Menempel dengan 

tepat 
1 25 0 0 3 75 

14 Lotto Warna 0 0 0 0 0 0 
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Lampiran 10 :  

 

Tabel Hasil Observasi Penggunaan Alat Permainan Edukatif (APE) Di TK PKK 

Denggen 

No APE TPP Jumlah penggunaan APE 
(3 guru) 

1 2 3 
f % f % F % 

1 Finger painting Menggambar sesuai 
gagasan 

1 33
,3
3 

0 0 2 66,
66 

2 Plastisin Meniru bentuk 0 0 1 33,
33 

2 66,
66 

3 Playdough 0 0 0 0 0 0 

4 Balok 
Pembangunan 

Melakukan 
eksplorasi dengan 

berbagai media dan 
kegiatan 

0 0 0 0 3 10
0 

5 Kotak Pos 0 0 0 0 0 0 

6 Boneka Jari 0 0 0 0 0 0 

7 Meronce 1 33
,3
3 

1 33,
33 

1 33,
33 

8 Menjahit 3 10
0 

0 0 0 0 

9 Kartu Gambar 0 0 0 0 0 0 

10 Donat Susun 0 0 0 0 0 0 
11 Kartu Pasangan 0 0 0 0 0 0 
12 Kertas Origami Menggunting sesuai 

dengan pola 
0 0 0 0 3 10

0 
13 Puzzle Menempel dengan 

tepat 
1 33

,3
3 

0 0 2 66,
66 

14 Lotto Warna 0 0 0 0 0 0 
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Lampiran 11 :  

 

Tabel Hasil Observasi Penggunaan Alat Permainan Edukatif (APE) Di TK 

Mayang Nira 

No APE TPP Jumlah penggunaan APE 
(3 guru) 

1 2 3 
f % f % F % 

1 Finger painting Menggambar sesuai 
gagasan 

0 0 1 33,
33 

2 66,
66 

2 Plastisin Meniru bentuk 2 66
,6
6 

0 0 1 33,
33 

3 Playdough 0 0 0 0 0 0 

4 Balok 
Pembangunan 

Melakukan 
eksplorasi dengan 

berbagai media dan 
kegiatan 

0 0 0 0 3 10
0 

5 Kotak Pos 0 0 0 0 0 0 

6 Boneka Jari 0 0 0 0 0 0 

7 Meronce 1 33
,3
3 

0 0 2 66,
66 

8 Menjahit 0 0 0 0 3 10
0 

9 Kartu Gambar 0 0 0 0 0 0 

10 Donat Susun 0 0 0 0 3 10
0 

11 Kartu Pasangan 0 0 0 0 0 0 
12 Kertas Origami Menggunting sesuai 

dengan pola 
0 0 0 0 3 10

0 
13 Puzzle Menempel dengan 

tepat 
1 33

,3
3 

0 0 2 66,
66 

14 Lotto Warna 0 0 0 0 0 0 
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Lampiran : 8 

HASIL WAWANCARA 1 

Identitas 

Nama  : Nur Royyani, S.Pd. I 

Pendidikan  : S1 

Nama sekolah : TK Islam Assaadah NW Kelayu 

Adapun pertanyaan dibawah ini untuk melihat efektifitas penggunaan alat 

permainan edukatif (APE) dalam mengembangkan motorik halus anak usia 5-6 

tahun di TK se-Kecamatan Selong Lombok Timur Tahun Pelajaran 2014/2015 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana respon anak  terhadap alat permainan edukatif yang digunakan 

dalam proses pembelajaran?. 

Jawab : Sangat antusias hampir semua atau seluruh anak senang dengan 

APE yang disiapkan oleh guru. 

2. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap penggunaan alat permainan 

edukatif saat proses pembelajaran dalam mengembangkan kemampuan 

motorik halus anak? 

Jawab : Sangat baik, karena dengan adanya APE saat proses pembelajaran 

disamping mengembangkan motorik halus anak, menyenangkan dan 

membantu dalam memfokuskan anak dalam pembelajaran. 

3. Apakah perkembangan motorik halus anak meningkat setelah 

menggunakan alat permainan edukatif sebagai alat bantu dalam proses 

pembelajaran?. 
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Jawab : Ya, meningkat dengan baik. 

4. Apakah bapak/ibu merasa terbantu dengan menggunakan alat permainan 

edukatif dalam proses pembelajaran? 

Jawab : Sangat membantu karena dengan APE membantu dan 

mempermudah guru dalam poses pembelajaran. 

5. APE apa saja yang efektif digunakan dalam mengembangkan motorik 

halus anak usia 5-6 tahun?. 

Jawab : Buah-buahan mainan, balok, botol bekas dan APE yang dibuat 

oleh guru yaitu robot-robotan dan gedung edukatif. 

6. Apakah ada alat permainan edukatif  lain yang pada dasarnya bukan untuk 

mengembangkan kemampuan motorik halus anak digunakan untuk 

mengembangkan motorik halus pada saat proses pembelajaran?. 

Jawab : Ada seperti botol bekas minuman yakult dan tutup botol. 
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HASIL WAWANCARA 2 

Identitas 

Nama  : Muhammad Ridwan, S.Pd 

Pendidikan  : S1 

Nama sekolah : TK Islam Assaadah NW Kelayu 

Adapun pertanyaan dibawah ini untuk melihat efektifitas penggunaan alat 

permainan edukatif (APE) dalam mengembangkan motorik halus anak usia 5-6 

tahun di TK se-Kecamatan Selong Lombok Timur Tahun Pelajaran 2014/2015 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana respon anak  terhadap alat permainan edukatif yang digunakan 

dalam proses pembelajaran?. 

Jawab : Sangat antusias hampir semua atau seluruh anak senang dengan 

APE yang disiapkan oleh guru. 

2. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap penggunaan alat permainan 

edukatif saat proses pembelajaran dalam mengembangkan kemampuan 

motorik halus anak? 

Jawab : Sangat baik, karena dengan adanya APE saat proses pembelajaran 

disamping mengembangkan motorik halus anak, menyenangkan dan 

membantu dalam memfokuskan anak dalam pembelajaran. 

3. Apakah perkembangan motorik halus anak meningkat setelah 

menggunakan alat permainan edukatif sebagai alat bantu dalam proses 

pembelajaran?. 

Jawab : Ya, meningkat dengan baik. 
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4. Apakah bapak/ibu merasa terbantu dengan menggunakan alat permainan 

edukatif dalam proses pembelajaran? 

Jawab : Sangat membantu karena dengan APE membantu dan 

mempermudah guru dalam poses pembelajaran. 

5. APE apa saja yang efektif digunakan dalam mengembangkan motorik 

halus anak usia 5-6 tahun?. 

Jawab : Buah-buahan mainan, balok, botol bekas dan APE yang dibuat 

oleh guru yaitu robot-robotan dan gedung edukatif. 

6. Apakah ada alat permainan edukatif  lain yang pada dasarnya bukan untuk 

mengembangkan kemampuan motorik halus anak digunakan untuk 

mengembangkan motorik halus pada saat proses pembelajaran?. 

Jawab : Ada seperti botol bekas minuman yakult dan tutup botol. 
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HASIL WAWANCARA 3 

Identitas 

Nama  : Ema Hendryiawati, S.Pd 

Pendidikan  : S1 

Nama sekolah : TK PKK Kelurahan Kelayu Jorong 

Adapun pertanyaan dibawah ini untuk melihat efektifitas penggunaan alat 

permainan edukatif (APE) dalam mengembangkan motorik halus anak usia 5-6 

tahun di TK se-Kecamatan Selong Lombok Timur Tahun Pelajaran 2014/2015 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana respon anak  terhadap alat permainan edukatif yang digunakan 

dalam proses pembelajaran?. 

Jawab : Anak lebih bersemangat saat proses pembelajaran berlangsung. 

2. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap penggunaan alat permainan 

edukatif saat proses pembelajaran dalam mengembangkan kemampuan 

motorik halus anak? 

Jawab : Sangat membantu terutama bagi guru yang mengajar, anak 

menjadi lebih tertarik dan bersemangat untuk belajar. 

3. Apakah perkembangan motorik halus anak meningkat setelah 

menggunakan alat permainan edukatif sebagai alat bantu dalam proses 

pembelajaran?. 

Jawab : Ya, motorik halus anak meningkat. 

4. Apakah bapak/ibu merasa terbantu dengan menggunakan alat permainan 

edukatif dalam proses pembelajaran? 
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Jawab : Sangat membantu karena dengan APE membantu dan 

mempermudah guru dalam poses pembelajaran. 

5. APE apa saja yang efektif digunakan dalam mengembangkan motorik 

halus anak usia 5-6 tahun?. 

Jawab : Balok, gelas plastik, bola warna. 

6. Apakah ada alat permainan edukatif  lain yang pada dasarnya bukan untuk 

mengembangkan kemampuan motorik halus anak digunakan untuk 

mengembangkan motorik halus pada saat proses pembelajaran?. 

Jawab : Ada seperti botol bekas minuman yakult dan tutup botol. 
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LEMBAR WAWANCARA 4 

Identitas 

Nama  : Hardiani Maulida 

Pendidikan  : SMA 

Nama sekolah : TK PKK Kelurahan Kelayu Jorong 

Adapun pertanyaan dibawah ini untuk melihat efektifitas penggunaan alat 

permainan edukatif (APE) dalam mengembangkan motorik halus anak usia 5-6 

tahun di TK se-Kecamatan Selong Lombok Timur Tahun Pelajaran 2014/2015 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana respon anak  terhadap alat permainan edukatif yang digunakan 

dalam proses pembelajaran?. 

Jawab : Sangat senang, anak lebih aktif dan tidak takut untuk mengikuti 

pelajaran. 

2. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap penggunaan alat permainan 

edukatif saat proses pembelajaran dalam mengembangkan kemampuan 

motorik halus anak? 

Jawab : Saya merasa terbantu, karna dapat membantu guru untuk 

memanfaatkan alat permainan yang sudah tersedia di sekolah. 

3. Apakah perkembangan motorik halus anak meningkat setelah 

menggunakan alat permainan edukatif sebagai alat bantu dalam proses 

pembelajaran?. 

Jawab : perkembangan motorik halus anak menjadi meningkat. 
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4. Apakah bapak/ibu merasa terbantu dengan menggunakan alat permainan 

edukatif dalam proses pembelajaran? 

Jawab : Sangat membantu karena dengan APE membantu dan 

mempermudah guru dalam poses pembelajaran. 

5. APE apa saja yang efektif digunakan dalam mengembangkan motorik 

halus anak usia 5-6 tahun?. 

Jawab : Balok, gelas plastik, bola warna. 

6. Apakah ada alat permainan edukatif  lain yang pada dasarnya bukan untuk 

mengembangkan kemampuan motorik halus anak digunakan untuk 

mengembangkan motorik halus pada saat proses pembelajaran?. 

Jawab : Botol bekas. 
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HASIL WAWANCARA 5 

Identitas 

Nama  : Maryati A, S.Pd 

Pendidikan  : S1 

Nama sekolah : TK Aisyiyah Bustanul Athfal Pancor 

Adapun pertanyaan dibawah ini untuk melihat efektifitas penggunaan alat 

permainan edukatif (APE) dalam mengembangkan motorik halus anak usia 5-6 

tahun di TK se-Kecamatan Selong Lombok Timur Tahun Pelajaran 2014/2015 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana respon anak  terhadap alat permainan edukatif yang digunakan 

dalam proses pembelajaran?. 

Jawab : Anak sangat senang, karna pembelajaran dilaksanakan sambil 

bermain, sehingga motorik halus anak dapat dikembangkan menggunakan 

alat permainan edukatif. 

2. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap penggunaan alat permainan 

edukatif saat proses pembelajaran dalam mengembangkan kemampuan 

motorik halus anak? 

Jawab : Merasa terbantu, karna anak dapat lebih fokus saat diberikan 

materi pembelajaran. 

3. Apakah perkembangan motorik halus anak meningkat setelah 

menggunakan alat permainan edukatif sebagai alat bantu dalam proses 

pembelajaran?. 
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Jawab : perkembangan motorik halus anak meningkat dan APE tidak 

hanya mengembangkan aspek motorik halus tetapi aspek perkembangan 

yang lain seperti kognitif. 

4. Apakah bapak/ibu merasa terbantu dengan menggunakan alat permainan 

edukatif dalam proses pembelajaran? 

Jawab : Sangat membantu karena dengan APE membantu dan 

mempermudah guru dalam poses pembelajaran. 

5. APE apa saja yang efektif digunakan dalam mengembangkan motorik 

halus anak usia 5-6 tahun?. 

Jawab : Balok, plastisin, botol bekas. 

6. Apakah ada alat permainan edukatif  lain yang pada dasarnya bukan untuk 

mengembangkan kemampuan motorik halus anak digunakan untuk 

mengembangkan motorik halus pada saat proses pembelajaran?. 

Jawab : Botol bekas. 
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HASIL WAWANCARA 6 

Identitas 

Nama  : Kurnia Aini, S.Pd 

Pendidikan  : S1 

Nama sekolah : TK Aisyiyah Bustanul Athfal Pancor 

Adapun pertanyaan dibawah ini untuk melihat efektifitas penggunaan alat 

permainan edukatif (APE) dalam mengembangkan motorik halus anak usia 5-6 

tahun di TK se-Kecamatan Selong Lombok Timur Tahun Pelajaran 2014/2015 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana respon anak  terhadap alat permainan edukatif yang digunakan 

dalam proses pembelajaran?. 

Jawab : Anak sangat antusia untuk mengikuti pelajaran. 

2. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap penggunaan alat permainan 

edukatif saat proses pembelajaran dalam mengembangkan kemampuan 

motorik halus anak? 

Jawab : Merasa terbantu, karna anak lebih fokus terhadap apa yang 

dijelaskan oleh guru. 

3. Apakah perkembangan motorik halus anak meningkat setelah 

menggunakan alat permainan edukatif sebagai alat bantu dalam proses 

pembelajaran?. 

Jawab : perkembangan motorik halus anak meningkat karna APE yang 

sering dimainkan oleh anak. 
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4. Apakah bapak/ibu merasa terbantu dengan menggunakan alat permainan 

edukatif dalam proses pembelajaran? 

Jawab : Sangat membantu karena dengan APE membantu dan 

mempermudah guru dalam poses pembelajaran. 

5. APE apa saja yang efektif digunakan dalam mengembangkan motorik 

halus anak usia 5-6 tahun?. 

Jawab : Balok, buah-buhan mainan. 

6. Apakah ada alat permainan edukatif  lain yang pada dasarnya bukan untuk 

mengembangkan kemampuan motorik halus anak digunakan untuk 

mengembangkan motorik halus pada saat proses pembelajaran?. 

Jawab : Botol bekas. 
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HASIL WAWANCARA 7 

Identitas 

Nama  : Muhammad Subhan, S.S 

Pendidikan  : S1 

Nama sekolah : TK Aisyiyah Bustanul Athfal Pancor 

Adapun pertanyaan dibawah ini untuk melihat efektifitas penggunaan alat 

permainan edukatif (APE) dalam mengembangkan motorik halus anak usia 5-6 

tahun di TK se-Kecamatan Selong Lombok Timur Tahun Pelajaran 2014/2015 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana respon anak  terhadap alat permainan edukatif yang digunakan 

dalam proses pembelajaran?. 

Jawab : Anak sangat senang dan bersemangat  untuk mengikuti pelajaran. 

2. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap penggunaan alat permainan 

edukatif saat proses pembelajaran dalam mengembangkan kemampuan 

motorik halus anak? 

Jawab : Merasa terbantu, karna anak lebih fokus terhadap apa yang 

dijelaskan oleh guru. 

3. Apakah perkembangan motorik halus anak meningkat setelah 

menggunakan alat permainan edukatif sebagai alat bantu dalam proses 

pembelajaran?. 

Jawab : Perkembangan motorik halus anak meningkat. 

4. Apakah bapak/ibu merasa terbantu dengan menggunakan alat permainan 

edukatif dalam proses pembelajaran? 
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Jawab : Sangat membantu karena dengan APE membantu dan 

mempermudah guru dalam poses pembelajaran. 

5. APE apa saja yang efektif digunakan dalam mengembangkan motorik 

halus anak usia 5-6 tahun?. 

Jawab : Botol bekas, daun. 

6. Apakah ada alat permainan edukatif  lain yang pada dasarnya bukan untuk 

mengembangkan kemampuan motorik halus anak digunakan untuk 

mengembangkan motorik halus pada saat proses pembelajaran?. 

Jawab : Daun. 
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HASIL WAWANCARA 8 

Identitas 

Nama  : Siti Rauhul Aini, S.Pd 

Pendidikan  : S1 

Nama sekolah : TK Islam Selong 

Adapun pertanyaan dibawah ini untuk melihat efektifitas penggunaan alat 

permainan edukatif (APE) dalam mengembangkan motorik halus anak usia 5-6 

tahun di TK se-Kecamatan Selong Lombok Timur Tahun Pelajaran 2014/2015 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana respon anak  terhadap alat permainan edukatif yang digunakan 

dalam proses pembelajaran?. 

Jawab : Anak lebih bersemangat untuk mengikuti pembelajaran, karena 

APE mempunyai dara tarik bagi anak. 

2. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap penggunaan alat permainan 

edukatif saat proses pembelajaran dalam mengembangkan kemampuan 

motorik halus anak? 

Jawab : Merasa terbantu, karna anak lebih fokus terhadap apa yang 

dijelaskan oleh guru. 

3. Apakah perkembangan motorik halus anak meningkat setelah 

menggunakan alat permainan edukatif sebagai alat bantu dalam proses 

pembelajaran?. 

Jawab : Perkembangan motorik halus anak meningkat. 
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4. Apakah bapak/ibu merasa terbantu dengan menggunakan alat permainan 

edukatif dalam proses pembelajaran? 

Jawab : Sangat membantu karena dengan APE membantu anak cepat 

mengerti. 

5. APE apa saja yang efektif digunakan dalam mengembangkan motorik 

halus anak usia 5-6 tahun?. 

Jawab : Plastisin, bahan alam. 

6. Apakah ada alat permainan edukatif  lain yang pada dasarnya bukan untuk 

mengembangkan kemampuan motorik halus anak digunakan untuk 

mengembangkan motorik halus pada saat proses pembelajaran?. 

Jawab :  
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HASIL WAWANCARA 9 

Identitas 

Nama  : Harwati, S.Pd 

Pendidikan  : S1 

Nama sekolah : TK Islam Selong 

Adapun pertanyaan dibawah ini untuk melihat efektifitas penggunaan alat 

permainan edukatif (APE) dalam mengembangkan motorik halus anak usia 5-6 

tahun di TK se-Kecamatan Selong Lombok Timur Tahun Pelajaran 2014/2015 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana respon anak  terhadap alat permainan edukatif yang digunakan 

dalam proses pembelajaran?. 

Jawab : Anak merasa senang mengikuti pembelajaran. 

2. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap penggunaan alat permainan 

edukatif saat proses pembelajaran dalam mengembangkan kemampuan 

motorik halus anak? 

Jawab : Lebih cepat mengembangkan motorik halus, karna APE sangat 

membantu. 

3. Apakah perkembangan motorik halus anak meningkat setelah 

menggunakan alat permainan edukatif sebagai alat bantu dalam proses 

pembelajaran?. 

Jawab : Perkembangan motorik halus anak meningkat. 

4. Apakah bapak/ibu merasa terbantu dengan menggunakan alat permainan 

edukatif dalam proses pembelajaran? 
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Jawab : Sangat membantu karena dengan APE anak tidak cepat bosan dan 

membantu anak cepat mengerti. 

5. APE apa saja yang efektif digunakan dalam mengembangkan motorik 

halus anak usia 5-6 tahun?. 

Jawab : Plastisin, balok. 

6. Apakah ada alat permainan edukatif  lain yang pada dasarnya bukan untuk 

mengembangkan kemampuan motorik halus anak digunakan untuk 

mengembangkan motorik halus pada saat proses pembelajaran?. 

Jawab :  
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HASIL WAWANCARA 10 

Identitas 

Nama  : Husnaini, S.Pd 

Pendidikan  : S1 

Nama sekolah : TK Islam Selong 

Adapun pertanyaan dibawah ini untuk melihat efektifitas penggunaan alat 

permainan edukatif (APE) dalam mengembangkan motorik halus anak usia 5-6 

tahun di TK se-Kecamatan Selong Lombok Timur Tahun Pelajaran 2014/2015 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana respon anak  terhadap alat permainan edukatif yang digunakan 

dalam proses pembelajaran?. 

Jawab : Anak merasa senang mengikuti pembelajaran. 

2. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap penggunaan alat permainan 

edukatif saat proses pembelajaran dalam mengembangkan kemampuan 

motorik halus anak? 

Jawab : Lebih cepat mengembangkan motorik halus, karna APE sangat 

membantu. 

3. Apakah perkembangan motorik halus anak meningkat setelah 

menggunakan alat permainan edukatif sebagai alat bantu dalam proses 

pembelajaran?. 

Jawab : Perkembangan motorik halus anak meningkat. 

4. Apakah bapak/ibu merasa terbantu dengan menggunakan alat permainan 

edukatif dalam proses pembelajaran? 
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Jawab : Sangat membantu karena dengan APE anak tidak cepat bosan dan 

membantu anak cepat mengerti. 

5. APE apa saja yang efektif digunakan dalam mengembangkan motorik 

halus anak usia 5-6 tahun?. 

Jawab : Plastisin, balok. 

6. Apakah ada alat permainan edukatif  lain yang pada dasarnya bukan untuk 

mengembangkan kemampuan motorik halus anak digunakan untuk 

mengembangkan motorik halus pada saat proses pembelajaran?. 

Jawab : Botol bekas  
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HASIL WAWANCARA 11 

Identitas 

Nama  : Saptini, S.Pd 

Pendidikan  : S1 

Nama sekolah : TK Islam Selong 

Adapun pertanyaan dibawah ini untuk melihat efektifitas penggunaan alat 

permainan edukatif (APE) dalam mengembangkan motorik halus anak usia 5-6 

tahun di TK se-Kecamatan Selong Lombok Timur Tahun Pelajaran 2014/2015 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana respon anak  terhadap alat permainan edukatif yang digunakan 

dalam proses pembelajaran?. 

Jawab : Keinginan anak untuk belajar semakin meningkat. 

2. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap penggunaan alat permainan 

edukatif saat proses pembelajaran dalam mengembangkan kemampuan 

motorik halus anak? 

Jawab : Membantu mengembangkan motorik halus anak. 

3. Apakah perkembangan motorik halus anak meningkat setelah 

menggunakan alat permainan edukatif sebagai alat bantu dalam proses 

pembelajaran?. 

Jawab : Perkembangan motorik halus anak meningkat. 

4. Apakah bapak/ibu merasa terbantu dengan menggunakan alat permainan 

edukatif dalam proses pembelajaran? 

Jawab : Sangat membantu karena dengan APE anak lebih cepat mengerti. 
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5. APE apa saja yang efektif digunakan dalam mengembangkan motorik 

halus anak usia 5-6 tahun?. 

Jawab : Plastisin, balok, botol bekas. 

6. Apakah ada alat permainan edukatif  lain yang pada dasarnya bukan untuk 

mengembangkan kemampuan motorik halus anak digunakan untuk 

mengembangkan motorik halus pada saat proses pembelajaran?. 

Jawab : Botol bekas  
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HASIL WAWANCARA 12 

Identitas 

Nama  : Fauziah 

Pendidikan  : SMA 

Nama sekolah : TK Islam Selong 

Adapun pertanyaan dibawah ini untuk melihat efektifitas penggunaan alat 

permainan edukatif (APE) dalam mengembangkan motorik halus anak usia 5-6 

tahun di TK se-Kecamatan Selong Lombok Timur Tahun Pelajaran 2014/2015 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana respon anak  terhadap alat permainan edukatif yang digunakan 

dalam proses pembelajaran?. 

Jawab : Keinginan anak untuk belajar semakin meningkat. 

2. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap penggunaan alat permainan 

edukatif saat proses pembelajaran dalam mengembangkan kemampuan 

motorik halus anak? 

Jawab : Membantu mengembangkan motorik halus anak. 

3. Apakah perkembangan motorik halus anak meningkat setelah 

menggunakan alat permainan edukatif sebagai alat bantu dalam proses 

pembelajaran?. 

Jawab : Perkembangan motorik halus anak meningkat. 

4. Apakah bapak/ibu merasa terbantu dengan menggunakan alat permainan 

edukatif dalam proses pembelajaran? 
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Jawab : Sangat membantu karena dengan APE guru tidak banyak 

menjelaskan. 

5. APE apa saja yang efektif digunakan dalam mengembangkan motorik 

halus anak usia 5-6 tahun?. 

Jawab : Plastisin, balok, botol bekas. 

6. Apakah ada alat permainan edukatif  lain yang pada dasarnya bukan untuk 

mengembangkan kemampuan motorik halus anak digunakan untuk 

mengembangkan motorik halus pada saat proses pembelajaran?. 

Jawab : Biji-bijian. 
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HASIL WAWANCARA 13 

Identitas 

Nama  : Salahudin 

Pendidikan  : SMA 

Nama sekolah : TK Islam Selong 

Adapun pertanyaan dibawah ini untuk melihat efektifitas penggunaan alat 

permainan edukatif (APE) dalam mengembangkan motorik halus anak usia 5-6 

tahun di TK se-Kecamatan Selong Lombok Timur Tahun Pelajaran 2014/2015 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana respon anak  terhadap alat permainan edukatif yang digunakan 

dalam proses pembelajaran?. 

Jawab : Keinginan anak untuk belajar semakin meningkat. 

2. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap penggunaan alat permainan 

edukatif saat proses pembelajaran dalam mengembangkan kemampuan 

motorik halus anak? 

Jawab : Membantu mengembangkan motorik halus anak. 

3. Apakah perkembangan motorik halus anak meningkat setelah 

menggunakan alat permainan edukatif sebagai alat bantu dalam proses 

pembelajaran?. 

Jawab : Perkembangan motorik halus anak meningkat. 

4. Apakah bapak/ibu merasa terbantu dengan menggunakan alat permainan 

edukatif dalam proses pembelajaran? 
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Jawab : Sangat membantu karena dengan APE guru tidak banyak 

menjelaskan. 

5. APE apa saja yang efektif digunakan dalam mengembangkan motorik 

halus anak usia 5-6 tahun?. 

Jawab : Plastisin, balok, botol bekas. 

6. Apakah ada alat permainan edukatif  lain yang pada dasarnya bukan untuk 

mengembangkan kemampuan motorik halus anak digunakan untuk 

mengembangkan motorik halus pada saat proses pembelajaran?. 

Jawab : Biji-bijian. 
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HASIL WAWANCARA 14 

Identitas 

Nama  : Suriadi 

Pendidikan  : SMA 

Nama sekolah : TK Islam Selong 

Adapun pertanyaan dibawah ini untuk melihat efektifitas penggunaan alat 

permainan edukatif (APE) dalam mengembangkan motorik halus anak usia 5-6 

tahun di TK se-Kecamatan Selong Lombok Timur Tahun Pelajaran 2014/2015 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana respon anak  terhadap alat permainan edukatif yang digunakan 

dalam proses pembelajaran?. 

Jawab : Keinginan anak untuk belajar semakin meningkat. 

2. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap penggunaan alat permainan 

edukatif saat proses pembelajaran dalam mengembangkan kemampuan 

motorik halus anak? 

Jawab : Membantu mengembangkan motorik halus anak. 

3. Apakah perkembangan motorik halus anak meningkat setelah 

menggunakan alat permainan edukatif sebagai alat bantu dalam proses 

pembelajaran?. 

Jawab : Perkembangan motorik halus anak meningkat. 

4. Apakah bapak/ibu merasa terbantu dengan menggunakan alat permainan 

edukatif dalam proses pembelajaran? 
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Jawab : Sangat membantu karena dengan APE guru tidak banyak 

menjelaskan. 

5. APE apa saja yang efektif digunakan dalam mengembangkan motorik 

halus anak usia 5-6 tahun?. 

Jawab : Plastisin, balok, botol bekas. 

6. Apakah ada alat permainan edukatif  lain yang pada dasarnya bukan untuk 

mengembangkan kemampuan motorik halus anak digunakan untuk 

mengembangkan motorik halus pada saat proses pembelajaran?. 

Jawab : Biji-bijian. 
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HASIL WAWANCARA 15 

Identitas 

Nama  : Hikmatul Hayati, S.Pd 

Pendidikan  : S1 

Nama sekolah : TK PKK Denggen 

Adapun pertanyaan dibawah ini untuk melihat efektifitas penggunaan alat 

permainan edukatif (APE) dalam mengembangkan motorik halus anak usia 5-6 

tahun di TK se-Kecamatan Selong Lombok Timur Tahun Pelajaran 2014/2015 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana respon anak  terhadap alat permainan edukatif yang digunakan 

dalam proses pembelajaran?. 

Jawab : Anak lebih antusia mengimuti pelajaran. 

2. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap penggunaan alat permainan 

edukatif saat proses pembelajaran dalam mengembangkan kemampuan 

motorik halus anak? 

Jawab : Membantu mengembangkan motorik halus anak. 

3. Apakah perkembangan motorik halus anak meningkat setelah 

menggunakan alat permainan edukatif sebagai alat bantu dalam proses 

pembelajaran?. 

Jawab : Perkembangan motorik halus anak meningkat. 

4. Apakah bapak/ibu merasa terbantu dengan menggunakan alat permainan 

edukatif dalam proses pembelajaran? 
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Jawab : Sangat membantu karena APE keberadaanya kongkrit dan lebih 

cepat dimengerti oleh anak. 

5. APE apa saja yang efektif digunakan dalam mengembangkan motorik 

halus anak usia 5-6 tahun?. 

Jawab : Plastisin, buah-buahan warna, manik-manik. 

6. Apakah ada alat permainan edukatif  lain yang pada dasarnya bukan untuk 

mengembangkan kemampuan motorik halus anak digunakan untuk 

mengembangkan motorik halus pada saat proses pembelajaran?. 

Jawab : Botol bekas. 
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HASIL WAWANCARA 16 

Identitas 

Nama  : Bq. Juniatun, S.Pd 

Pendidikan  : S1 

Nama sekolah : TK PKK Denggen 

Adapun pertanyaan dibawah ini untuk melihat efektifitas penggunaan alat 

permainan edukatif (APE) dalam mengembangkan motorik halus anak usia 5-6 

tahun di TK se-Kecamatan Selong Lombok Timur Tahun Pelajaran 2014/2015 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana respon anak  terhadap alat permainan edukatif yang digunakan 

dalam proses pembelajaran?. 

Jawab : Anak lebih senang dan antusias. 

2. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap penggunaan alat permainan 

edukatif saat proses pembelajaran dalam mengembangkan kemampuan 

motorik halus anak? 

Jawab : Membantu mengembangkan motorik halus anak. 

3. Apakah perkembangan motorik halus anak meningkat setelah 

menggunakan alat permainan edukatif sebagai alat bantu dalam proses 

pembelajaran?. 

Jawab : Perkembangan motorik halus anak meningkat. 

4. Apakah bapak/ibu merasa terbantu dengan menggunakan alat permainan 

edukatif dalam proses pembelajaran? 
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Jawab : Sangat membantu karena APE dapat meningkatkan konsentrasi 

anak. 

5. APE apa saja yang efektif digunakan dalam mengembangkan motorik 

halus anak usia 5-6 tahun?. 

Jawab : Plastisin, papan angka. 

6. Apakah ada alat permainan edukatif  lain yang pada dasarnya bukan untuk 

mengembangkan kemampuan motorik halus anak digunakan untuk 

mengembangkan motorik halus pada saat proses pembelajaran?. 

Jawab : Botol bekas. 
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HASIL WAWANCARA 17 

Identitas 

Nama  : Suhainun, S.Pd 

Pendidikan  : S1 

Nama sekolah : TK PKK Denggen 

Adapun pertanyaan dibawah ini untuk melihat efektifitas penggunaan alat 

permainan edukatif (APE) dalam mengembangkan motorik halus anak usia 5-6 

tahun di TK se-Kecamatan Selong Lombok Timur Tahun Pelajaran 2014/2015 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana respon anak  terhadap alat permainan edukatif yang digunakan 

dalam proses pembelajaran?. 

Jawab : Anak lebih senang dan antusias. 

2. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap penggunaan alat permainan 

edukatif saat proses pembelajaran dalam mengembangkan kemampuan 

motorik halus anak? 

Jawab : Membantu mengembangkan motorik halus anak. 

3. Apakah perkembangan motorik halus anak meningkat setelah 

menggunakan alat permainan edukatif sebagai alat bantu dalam proses 

pembelajaran?. 

Jawab : Perkembangan motorik halus anak meningkat. 

4. Apakah bapak/ibu merasa terbantu dengan menggunakan alat permainan 

edukatif dalam proses pembelajaran? 
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Jawab : Sangat membantu karena APE dapat meningkatkan konsentrasi 

anak. 

5. APE apa saja yang efektif digunakan dalam mengembangkan motorik 

halus anak usia 5-6 tahun?. 

Jawab : Plastisin, papan angka. 

6. Apakah ada alat permainan edukatif  lain yang pada dasarnya bukan untuk 

mengembangkan kemampuan motorik halus anak digunakan untuk 

mengembangkan motorik halus pada saat proses pembelajaran?. 

Jawab : Botol bekas. 
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HASIL WAWANCARA 18 

Identitas 

Nama  : Mahnim, S.Pd 

Pendidikan  : S1 

Nama sekolah : TK PKK Terpadu Mayang Nira 

Adapun pertanyaan dibawah ini untuk melihat efektifitas penggunaan alat 

permainan edukatif (APE) dalam mengembangkan motorik halus anak usia 5-6 

tahun di TK se-Kecamatan Selong Lombok Timur Tahun Pelajaran 2014/2015 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana respon anak  terhadap alat permainan edukatif yang digunakan 

dalam proses pembelajaran?. 

Jawab : Anak lebih bersemangat untuk mengikuti proses pembelajaran. 

2. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap penggunaan alat permainan 

edukatif saat proses pembelajaran dalam mengembangkan kemampuan 

motorik halus anak? 

Jawab : Membantu mengembangkan motorik halus anak. 

3. Apakah perkembangan motorik halus anak meningkat setelah 

menggunakan alat permainan edukatif sebagai alat bantu dalam proses 

pembelajaran?. 

Jawab : Perkembangan motorik halus anak meningkat. 

4. Apakah bapak/ibu merasa terbantu dengan menggunakan alat permainan 

edukatif dalam proses pembelajaran? 
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Jawab : Sangat membantu karena APE dapat meningkatkan konsentrasi 

anak. 

5. APE apa saja yang efektif digunakan dalam mengembangkan motorik 

halus anak usia 5-6 tahun?. 

Jawab : Plastisin, papan angka. 

6. Apakah ada alat permainan edukatif  lain yang pada dasarnya bukan untuk 

mengembangkan kemampuan motorik halus anak digunakan untuk 

mengembangkan motorik halus pada saat proses pembelajaran?. 

Jawab : Botol bekas. 
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HASIL WAWANCARA 19 

Identitas 

Nama  : Rahma Oktariana, S.Pd 

Pendidikan  : S1 

Nama sekolah : TK PKK Terpadu Mayang Nira 

Adapun pertanyaan dibawah ini untuk melihat efektifitas penggunaan alat 

permainan edukatif (APE) dalam mengembangkan motorik halus anak usia 5-6 

tahun di TK se-Kecamatan Selong Lombok Timur Tahun Pelajaran 2014/2015 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana respon anak  terhadap alat permainan edukatif yang digunakan 

dalam proses pembelajaran?. 

Jawab : Anak lebih bersemangat untuk mengikuti proses pembelajaran. 

2. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap penggunaan alat permainan 

edukatif saat proses pembelajaran dalam mengembangkan kemampuan 

motorik halus anak? 

Jawab : Membantu mengembangkan motorik halus anak. 

3. Apakah perkembangan motorik halus anak meningkat setelah 

menggunakan alat permainan edukatif sebagai alat bantu dalam proses 

pembelajaran?. 

Jawab : Perkembangan motorik halus anak meningkat. 

4. Apakah bapak/ibu merasa terbantu dengan menggunakan alat permainan 

edukatif dalam proses pembelajaran? 
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Jawab : Sangat membantu karena APE dapat meningkatkan konsentrasi 

anak dan anak menjadi lebih aktif. 

5. APE apa saja yang efektif digunakan dalam mengembangkan motorik 

halus anak usia 5-6 tahun?. 

Jawab : Plastisin, papan angka. 

6. Apakah ada alat permainan edukatif  lain yang pada dasarnya bukan untuk 

mengembangkan kemampuan motorik halus anak digunakan untuk 

mengembangkan motorik halus pada saat proses pembelajaran?. 

Jawab : Botol bekas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

HASIL WAWANCARA 20 

Identitas 

Nama  : Nurul Haini, A.Ma. Pd 

Pendidikan  : D2 

Nama sekolah : TK PKK Terpadu Mayang Nira 

Adapun pertanyaan dibawah ini untuk melihat efektifitas penggunaan alat 

permainan edukatif (APE) dalam mengembangkan motorik halus anak usia 5-6 

tahun di TK se-Kecamatan Selong Lombok Timur Tahun Pelajaran 2014/2015 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana respon anak  terhadap alat permainan edukatif yang digunakan 

dalam proses pembelajaran?. 

Jawab : Anak menjadi lebih aktif. 

2. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap penggunaan alat permainan 

edukatif saat proses pembelajaran dalam mengembangkan kemampuan 

motorik halus anak? 

Jawab : Membantu mengembangkan motorik halus anak. 

3. Apakah perkembangan motorik halus anak meningkat setelah 

menggunakan alat permainan edukatif sebagai alat bantu dalam proses 

pembelajaran?. 

Jawab : Perkembangan motorik halus anak meningkat. 

4. Apakah bapak/ibu merasa terbantu dengan menggunakan alat permainan 

edukatif dalam proses pembelajaran? 
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Jawab : Sangat membantu karena APE dapat meningkatkan konsentrasi 

anak dan anak menjadi lebih aktif. 

5. APE apa saja yang efektif digunakan dalam mengembangkan motorik 

halus anak usia 5-6 tahun?. 

Jawab : Plastisin, papan angka, plastisin. 

6. Apakah ada alat permainan edukatif  lain yang pada dasarnya bukan untuk 

mengembangkan kemampuan motorik halus anak digunakan untuk 

mengembangkan motorik halus pada saat proses pembelajaran?. 

Jawab : Tutup botol. 
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Gambar-gambar alat permainan edukatif (APE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


