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Mengembangkan Motorik Halus Anak Usia 4-5 Tahun melalui Bermain 

Playdough  di PAUD  Al-Ikhlas  Sayang-Sayang Cakranegara 

Tahun Pelajaran 2014-2015 

 

ABSTRAK 

Oleh  

SURYANI 

E1F112106 

Motorik halus berhubungan dengan kemampuan anak dalam menggunakan 

otot-otot halus yang mengkoordinasikan antara mata dan tangan. Salah  satu 

kegiatan yang dapat mengembangkan kemampuan motorik halus yaitu dengan 

kegiatan bermain playdough. Bermain playdough menekankan pada koordinasi 

gerakan motorik halus dalam hal ini berkaitan dengan kegiatan membentuk 

playdough, menggunting, menempel, menggunakan jari-jari tangan, dan 

menjiplak. Maka rumusan masalah  dalam penelitian ini adalah bagaimana 

penerapan bermain playdough dalam mengembangkan motorik halus anak usia 4-

5 tahun. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan bermain 

playdough dalam mengembangkan motorik halus anak usia 4-5  tahun. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan yang dilaksanakan 

dalam tiga tahap. Sampel penelitian adalah 10 orang anak pada kelompok A 

dengan usia 4-5 tahun. Data penelitian tentang perkembangan motorik halus anak 

dikumpulkan dengan metode observasi dan  instrumen berupa lembar format 

observasi. Data hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan metode analisis 

deskriptif kuantitatif.  

Hasil analisis data menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pada setiap 

perkembangan motorik halus melalui tahap pengembangan I sebesar 51,91 % 

yang berada pada kriteria belum berkembang, kemudian pada tahap 

pengembangan II mengalami peningkatan yang cukup baik menjadi 71,2% pada 

kriteria mulai berkembang  dan pada tahap pengembangan III ternyata 

mengalami peningkatan menjadi 80,1% pada kriteria sudah berkembang. 

Berdasarkan hasil analisis data tersebut disimpulkan bahwa perkembangan 

kemampuan motorik halus anak usia 4-5 tahun dapat dikembangkan melalui 

bermain playdough. Melihat perkembangan tersebut, diharapkan kepada para 

pendidik dan orang tua agar selalu memberikan motivasi dan mengarahkan anak 

kepada kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, sehingga kemampuan yang ada 

dalam diri anak usia dini dapat berkembang optimal. 

 
Kata Kunci : Motorik Halus, Playdough 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Pendidikan merupakan suatu proses pertumbuhan dan perkembangan  

sebagai hasil  interaksi individu dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisik 

yang berlangsung sepanjang hayat. Melalui pendidikan kita dapat 

menstimulasi anak dengan berbagai cara sehingga anak dapat berkembang 

sesui dengan tingkat usia anak, baik yang menyangkut perkembangan nilai-

nilai agama dan moral, bahasa, kognitif, sosial emosional dan motorik. 

Adapun upaya yang dapat dilakukan dalam membantu mengembangkan 

kemampuan anak usia dini salah satunya adalah melalui bermain playdough 

agar anak dapat mengembangkan motorik halus anak.  

 Motorik adalah semua gerakan yang dapat dilakukan oleh seluruh 

tubuh, sedangkan perkembangan motorik dapat disebut sebagai perkembangan 

dari unsur kematangan dan pengendalian gerak tubuh. (Hurlock, tahun 

1978:228). 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. 

(Sumantri, tahun 2005:143). 

 Perkembangan motorik halus, bertujuan untuk meningkatkan 

kemampuan bermain anak melalui permainan mencoret-coret, mewarnai 

gambar, menggunting, melipat kertas, bermain playdough, anak akhirnya akan 
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dapat menggunakan pensil dengan baik, menulis dengan jelas serta membantu 

perkembangan motorik halus anak. ( Widarmi, 2010:8,8). Bermain Playdough 

adalah alat bantu pembelajaran berupa adonan mainan yang terbuat dari 

tepung yang mudah dibentuk oleh anak. Semakin sering anak bermain 

playdough maka otot-otot jari jemari tangan anak semakin lentur sehingga 

dapat mengembangkan motorik halus anak, apabila motorik halus anak 

berkembang maka dapat memudahkan anak untuk menggerakkan anggota 

tubuh yang berhubungan dengan gerak jari jemari seperti menulis, 

menggambar.  

 Pada usia dini perlu dilakukan program stimulasi, bimbingan, 

pengasuhan dan kegiatan pembelajaran untuk mengembangkan berbagai 

potensi yang dimiliki anak. Kemampuan anak usia dini dapat terstimulasi 

dengan baik apabila cara menstimulasinya sesui dengan kebutuhan dan 

perkembangan anak. Namun kenyataanya para orang tua meyekolahkan 

anaknya dengan harapan agar anak mereka bisa menulis, membaca dan 

berhitung,  tetapi mereka tidak memahami makna pendidikan untuk anak usia 

dini.  

 Masalah yang ditemukan di sekolah PAUD Al-Ikhlas usia 4-5 tahun 

para orang tua memaksakan anaknya agar bisa menulis, padahal anak tersebut 

nampak kaku memegang pensil, kadang beberapa orang tua yang menunggu 

anaknya di sekolah  melakukan kekerasan seperti mengancam, mencubit 

bahkan memukul anaknya sehingga anak tersebut merasa tertekan. 

Berdasarkan kenyataan di atas, maka salah satu upaya yang dapat dilakukan 
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adalah memberikan ketrampilan pada anak usia dini  dengan mengembangkan 

ketrampilan motorik anak khususnya motorik halus melalui bermain 

playdough. Bermain playdough memiliki pengaruh dan manfaat dalam 

mengembangkan motorik halus anak. Playdough merupakan sarana menarik 

untuk belajar membuat bermacam-macam bentuk yang diinginkan anak, 

sehingga anak merasa senang dan puas.  

 Pernyataan diatas memperkuat asumsi bahwa anak perlu mendapatkan 

kesempatan untuk menggunakan kemampuan motoriknya, melalui kegiatan 

yang menyenangkan. “Kegiatan yang menyenangkan dan dinyatakan sebagai 

wahana belajar bagi anak  adalah  bermain” (Direktorat PAUD, 2006 :5).  

 Merujuk pada harapan dan kenyataan yang ada di lapangan pada 

melakukan observasi, kemampuan motorik halus anak usia 4-5 tahun di 

PAUD Al-Ikhlas Sayang-Sayang Mataram masih belum terstimulasi secara 

optimal, hal ini ditandai sebagian anak yang belum mampu melakukan 

gerakan motorik halus seperti masih terlihat kaku dalam menulis, 

menggunakan gunting untuk memotong bentuk bentuk sederhana, melipat 

sederhana, meremas, mencetak, dan kegiatan yang memerlukan kemampuan 

motorik halus lainnya, sehingga peneliti bermaksud untuk melaksanakan 

penelitian yang bertujuan untuk membantu guru  atau pendidik di PAUD Al-

Ikhlas Sayang-Sayang Mataram untuk mengatasi permasalahan terkait 

perkembangan kemampuan motorik halus anak melalui kegiatan yang 

menyenangkan. 
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 Berdasarkan paparan yang telah diuraikan diatas, maka perlu 

dilaksanakan penelitian tentang “Mengembangkan Motorik Halus  Anak Usia 

4-5 Tahun Melalui Bermain Playdough  di PAUD Al-Ikhlas Sayang-Sayang 

Mataram Tahun Pelajaran 2014-2015. 

 

B. Rumusan Masalah  

 Dengan memperhatikan latar balakang di atas, maka dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: ”Bagaimana Penerapan Bermain Playdough 

dalam Mengembangkan Motorik Halus  Anak Usia 4-5 Tahun di PAUD Al-

Ikhlas Sayang-Sayang Mataram Tahun Pelajaran 2014-2015 ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah 

”Untuk Mengetahui Penerapan Bermain Playdough dalam Mengembangkan 

Motorik Halus Anak  Usia 4-5 Tahun di PAUD Al-Ikhlas Sayang-Sayang 

Mataram Tahun Pelajaran 2014-2015. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan tercapainya tujuan penelitian diharapkan bermanfaat bagi : 

1. Guru 

Hasil penelitian dapat dijadikan sumber informasi bagi guru dalam usaha 

mengembangkan motorik halus anak usia 4-5 tahun salah satunya dengan 

bermain playdough. 
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2. Sekolah  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi variasi terhadap kegiatan di 

sekolah. 

3. Peneliti lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat di gunakan bagi peneliti lain untuk 

mengadakan penelitian yang lebih mendalam serta memberi pengalaman 

kepada peneliti tentang bagaimana cara mengembangkan motorik halus 

anak  usia 4-5 tahun yang salah satunya dengan melalui bermain playdough 

 

E. Definisi Operasional  

1. Motorik halus adalah kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan otot-

otot halus yang mengkoordinasikan antara mata dan tangan dengan 

indikator membentuk palydough dengan bentuk bulat, lonjong, panjang, 

bulat kotak, memilin playdough dengan satu tangan dan dua tangan,    

menggunting tepi playdough dengan sebagian gunting, seluruh gunting, 

mengguting bentuk-bentuk geometri, menempel dengan ujung jari-jari 

tangan, menempel dengan playdough tampa menutupi pola bentuk 

playdough, menempel playdough dengan rapi dan bersih, memegang alat 

tulis  dengan benar,  menjplak playdough dengan menggunakan jari 

tangan, cetakan kue dan menekan playdough dengan satu jari.  

2. Bermain Playdough adalah alat bantu pembelajaran berupa adonan mainan 

yang terbuat dari tepung yang mudah dibentuk oleh anak. Kegiatan-

kegiatan yang dapat dilakukan dengan bermain playdough antara lain: 
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membentuk playdough, menggunting playdough dengan mengikuti pola 

gambar, menempel pola playdough, menulis playdough, dan menjiplak 

playdough.   
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Perkembangan Motorik Halus 

1. Pengertian Perkembangan Motorik Halus  

Motorik adalah semua gerakan yang dapat dilakukan oleh seluruh 

tubuh, sedangkan perkembangan motorik dapat disebut sebagai 

perkembangan dari unsur kematangan dan pengendalian gerak tubuh. 

Perkembangan motorik merupakan salah satu faktor yang sangat penting 

dalam perkembangan individu secara keseluruhan. Pada dasarnya, 

perkembangan ini berkembang sejalan dengan kematangan saraf dan otot 

anak. Sehingga, setiap gerakan sesederhana apapun merupakan hasil pola 

interaksi yang kompleks dari berbagai bagian dari sistem dalam tubuh yang 

dikontrol oleh otak. ( Hurlock, tahun 1978 : 228 ).  

Motorik halus merupakan gerakan yang menggunakan otot otot 

halus seperti menulis, melipat, mengguntung dan lain sebagainya 

(Suyanto, tahun 2005:51). 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. (Sumantri, tahun 2005:143) 

Motorik halus  adalah aspek yang berhubungan dengan kemampuan 

anak melakukan gerakan yang melibatkan bagian–bagian tubuh tertentu 

dan dilakukan oleh otot–otot kecil, tetapi memerlukan koordinasi yang 
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cermat seperti mengamati sesuatu, menjimpit, bermain play dough, 

menulis dan sebagainya. (Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 

tahun 2005 : 7). 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan motorik halus adalah kegiatan yang dilakukan dengan 

menggunakan otot-otot halus yang mengkoordinasikan antara mata dan 

tangan seperti bermain playdough, menggunting, menempel, menulis,  

dan menjiplak..  

2. Indikator Perkembangan Motorik Halus Anak Usia 4-5 tahun 

Adapun indikator perkembangan motorik halus anak usia 4-5 tahun 

menurut Peraturan Menteri Nasional Nomor 58 tahun 2009 adalah : 

Tabel 2.1 

Indikator Perkembangan Motorik Halus Anak Usia 4-5 Tahun 

Aspek 

Perkembangan 
TPP 

 

Indikator 

 

Motorik Halus Dapat melakukan 

gerakan jari tangan 

untuk kelenturan 

otot halus (Motorik 

halus) 

 

1. Membentuk playdough 

2. Menggunting mengikuti 

pola gambar 

3. Menempel playdough 

4. Menggunakan jari-jari 

tangan  

5. Menjiplak  
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3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Motorik Halus  

Adapun faktor- faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik halus 

anak menurut  Kartini  Kartono  (1995:21) adalah  sebagai berikut: 

a. Faktor hereditas (warisan sejak lahir atau bawaan). 

b. Faktor  lingkungan  yang  menguntungkan  atau  merugikan  

kematangan  fungsi-fungsi 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–faktor 

yang mempercepat atau memperlambat perkembangan motorik halus anak 

antara lain :       

a. Faktor Genetik 

Individu  mempunyai  beberapa  faktor  keturunan  yang  dapat  

menunjang perkembangan motorik misal otot kuat, syaraf baik, dan 

kecerdasan  yang menyebabkan perkembangan motorik individu 

tersebut 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,  sehingga bayi 
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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. 

e. Rangsangan  

Adanya  rangsangan,  bimbingan  dan  kesempatan  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,  

sosial,  mental biasanya akan mengalami hambatan dalam 

perkembangannya. 

i. Kebudayaan  

Peraturan daerah setempat  dapat  mempengaruhi  perkembangan  

motorik  anak misalnya  ada  daerah  yang  tidak  mengizinkan  anak  



11 

 

putri   naik  sepeda  maka  tidak  akan diberi pelajaran naik sepeda 

roda tiga.  

 Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat  

perkembangan motorik halus anak yang satu dengan yang lainya 

berbeda-beda karna di pengaruhi berbagai macam faktor baik itu faktor 

lingkungan, heriditas, dan diri anak. Maka kita sebagai guru dalam 

menstimulasi perkembangan motorik halus anak dengan berbagai 

kegiatan yang dapat meningkatkan motorik halus anak salah satunya 

dengan bermain playdough. 

4. Tujuan dan Fungsi Pengembangan Motorik Halus  

  Secara khusus tujuan pengembangan motorik halus untuk usia 

TK (4-6 tahun) adalah anak dapat menunjukkan kemampuan 

menggerakkan anggota tubuhnya dan terutama terjadinya koordinasi mata 

dan tangan sebagai persiapan menulis. (Pusat Kurikulum, Balitbang 

Departemen Pendidikan Nasional, 2002).  Tujuan pengembangan motorik 

halus di usia 4-5 tahun adalah:  

a. Mampu mengembangkan kemampuan motorik halus yang 

berhubungan dengan ketrampilan gerak kedua tangan. 

b. Mampu menggerakkan anggota tubuh yang berhubungan dengan gerak 

jari jemari: seperti kesiapan menulis, menggambar, dan memanipulasi 

benda-benda. 

c. Mampu mengkeordinasikan indra mata dan aktivitas tangan. 

d. Mampu mengendalikan emosi dalam beraktivitas motorik halus. 
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5. Peran Guru dalam Mengembangkan Motorik Anak PAUD 

  Dalam mengembangkan berbagai kemampuan dasar anak 

PAUD peran guru sangatlah penting, dalam merencanakan kegiatan fisik 

atau motorik seorang guru membutuhkan latar belakang yang kuat untuk 

memilih kegiatan fisik atau motorik yang bermakna dan sesuai bagi anak 

didiknya. Guru juga perlu menentukan tingkat keberhasilan yang sesuai 

dengan kemampuan anaknya, guru perlu mempelajarai tingkat 

kemampuan anak didiknya sehingga dapat menentukan jenis kegiatan dan 

ukuran keberhasilan yang sesuai dengan tahap perkembangan anak.  

Guru dapat membantu mengembangkan minat dan rasa percaya diri 

anak dan perasaan mampu melakukan berbagai kegiatan fisik motorik 

yang sesuai untuk anak PAUD. Untuk meningkatkan gerakaan motorik 

anak maka yang dapat dilakukan guru adalah :   

a. Menyediakan peralatan atau lingkungan yang memungkinkan untuk 

melatih keterampilan motoriknya 

b. Memperlakukan anak dengan sama 

c.  Memperkenalkan berbagai jenis keterampilan motorik 

d. Meningkatkan kesabaran guru karena setiap anak memiliki jangka 

waktu sendiri dalam menguasai suatu keterampilan 

e.  Aktivitas fisik yang diberikan keanak harus bervariasi  

f. Berilah anak–anak aktivitas fisik yang memungkinkan anak 

menikmati dan dapat mencapai kemampuan yang diharapkan sesuai 

perkembangannya. 
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      Jadi seorang guru harus mampu menciptakan kegiatan 

pembelajaran yang menyenagkan  bagi anak di tingkat Pendidikan 

Anak Usia Dini (PAUD),  mengingat usia mereka yang masih labil 

dan cenderung lebih ingin bermain dibandingkan belajar, salah satu 

upaya yang bisa dilakukan guru adalah dengan melaksanakan kegiatan 

pembelajaran menggunakan media permainan playdough. Diharapkan 

dengan penerapan permainan playdough di PAUD Al-Ikhlas Sayang-

Sayang Mataram dapat mengembangkan kemampuan motorik halus 

pada anak. 

 

B. Bermain Playdough  

1. Pengertian Bermain Playdough 

  Bermain  playdough adalah salah satu aktifitas yang bermanfaat 

untuk perkembangan otak anak. Dengan bermain playdough, anak tak hanya 

memperoleh kesenangan, tapi juga bermanfaat untuk meningkatkan 

perkembangan otaknya. Dengan playdough, anak-anak bisa membuat bentuk 

apa pun dengan cetakan atau dengan kraetivitasnya masing-masing  Anggraini 

(2013:27). 

Lebih lanjut pengertian play dough (play-dough) adalah adonan 

mainan ( play = bermain, dough = adonan ) atau plastisin mainan yang 

merupakan bentuk modern dari mainan tanah liat (tepung) 

(http://olvista.com/parenting/membuat-sendiri-playdough-plastisin-

mainan/, diakses 20 November 2014).  
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Sundriyati (2005), media plastisin merupakan media ungkap yang 

bahan bakunya dari lilin. Plastisin banyak dijual di toko alat sekolah atau 

toko mainan anak-anak. Biasa di jual dalam bentuk kubus dibungkus  

plastis. Karakteristik plastisin dalam keadaan biasanya keras, akan 

menjadi lunak dan plastis jika terkena panas. Jika akan dibentuk cukup 

dikepal-kepal dengan tangan menjadi lunak (dalam Cut Kamril, tahun 

2005 : 4-5 ) 

Berdasarkan dari beberapa pendapat diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa yang dimaksud dengan playdough atau plastisin adalah alat bantu 

pembelajaran berupa adonan mainan yang terbuat dari tepung yang mudah 

dibentuk oleh anak yang berguna untuk melatih kegiatan koordinasikan 

jari jemari tangan dengan mata pada motorik halus anak usia dini. 

2. Manfaat Bermain Playdough 

  Bermain playdough memiliki banyak manfaat bagi anak, 

semakin sering anak melakukan kegiatan bermain playdough semakin 

baiknya gerakan motorik halus anak, sehingga dapat meningkatkan 

perkembangan motorik halus anak. Adapun manfaat bermain playdough 

adalah sebagai berikut: 

a. Melatih kemampuan sensorik. Salah satu cara anak mengenal sesuatu 

melalui sentuhan. Dengan bermain playdough, ia belajar tentang tekstur 

dan cara menciptakan sesuatu. 
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b. Mengembangkan kemampuan berpikir. Bermain playdough bisa 

mengasah kemampuan berpikir anak. Latihlah ia dengan memberikan 

contoh cara bermain dan menciptakan sesuatu dengan playdough. 

c. Self Esteem. Permainan playdough  adalah permainan yang tampa 

aturan sehingga berguna mengembangkan kemampuan imajinasi dan 

kreativitas anak. Dengan bermain playdough, ia dapat meingkatkan 

rasa ingin tahu, sekaligus mengajarkanya tentang problem solving.  

d. Mengasah kemampuan berbahasa. Meremas, berguling, membuat 

boladan berputar adalah beberapa kata yang sering didengar anak saat 

bermain playdough. 

e. Memupuk kemampuan sosial. Berilah kesempatan kepada anak untuk 

bermain playdough dengan teman-temanya. Dengan bermain bersama, 

anak mempunyai kesempatan menjalin interaksi yang akrab dengan 

teman-temanya. (Ragam Aktivitas Harian Untuk Playgroup) 

3. Tujuan Bermain Playdough 

  Bermain playdough adalah kegiatan yang sangat disukai anak-

anak, karna teksturnya yang lembut dan dapat dibentuk sehingga anak 

menjadi senang. Adapun tujuan bermain playdough adalah sebagai berikut:  

a. Mengenal benda. 

b. Penggunaan playdough dapat membantu anak melatih keterampilan 

fisik dengan tangan ketika mereka memanipulasi playdough dengan 

jari mereka. Anak dapat berlatih seperti mencubit, meremas, atau 

menyodok saat mereka bermain dengan playdough. 
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c. Membantu anak dalam melatih imajinasi dan kemampuan kognitif 

lainnya seperti imitasi, simbolisme dan pemecahan masalah. Hal ini 

membantu anak belajar lebih banyak tentang lingkungan saat ia meniru 

bentuk benda sehari-hari dengan playdough. 

d.  Membantu anak untuk tenang disaat frustasi atau marah. Memegang 

dan meremas adonan bermain dapat menghasilkan efek menenangkan 

pada si anak dan berguna untuk mengajarkan keterampilan manajemen 

kemarahan, dan lebih nyaman untuk mengekspresikan. 

e. Mengembangkan keterampilan sosial saat ia bermain bersama dengan 

anak-anak lain dan dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk 

latihan bekerja sama dan berbagi. 

f.  Anak mampu mengembangkan kemampuan gerak halus. 

g. Dapat mengenal warna-warna. ( Yosep Nur Jatmika, Ragam Aktivitas 

Harian untuk Playgroup ). 

4. Langkah-langkah Bermain Playdough 

Adapun langkah-langkah bermain playdough dalam mengembangkan 

motorik halus anak usia 4-5 tahun adalah : 

1. Pijakan lingkungan main 

a. Menyiapkan tempat/ menata ruang 

b. Menyiapkan bahan-bahan 

c. Menyiapkan peralatan playdough 

d. Mempertimbangkan waktu bermain 
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2. Pijakan sebelum main  

a. Membuka kegiatan dengan salam dan berdoa  

b. Guru membangun pengetahuan anak terkait dengan tema hari ini 

dengan bercakap-cakap. 

c. Guru memperkenalkan playdough 

d. Guru menjelaskan bagaimana langkah-langkah bermain playdough, 

anak diminta terlebih dahulu anak diminta terlebih dahulu membentuk 

playdough dengan bentuk bulat, bentuk  lonjong, bentuk panjang, 

bentuk bulat kotak, lalu memilin playdough dengan satu tangan 

kemudian dengan dua tangan, kemudian membentuk playdough sesui 

dengan tema yang diberikan guru, membentuk playdough sesui 

keinginan masing-masing anak.  Kemudian mengunting playdough, 

lalu menempelkanya pada playdough yang sudah dibentuk setelah itu 

menulis playdough dan menjiplak playdough 

e. Guru dan anak membuat kesepakatan dan aturan main 

f. Anak di bagi menjadi beberapa kelompok 

3. Pijakan selama main  

a. Guru memberikan kesempatan kepada anak untuk melakukan 

kegiatan bermain playdough 

b. Guru mengawasi dan mengamati anak yang sedang bermain 

playdough 
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c. Adapun yang harus diamati guru terkait dengan indikator bermain 

playdouhg yang tepat seperti meremas, menekan, memilin, 

membentuk, mencetak, dan memotong playdough.  

d. Guru menghampiri anak yang mengalami kesulitan dalam melakukan 

langkah –langkah bermain playdough.   

4. Pijakan setelah main  

a. Guru mengingatkan waktu bermain sudah selesai  

b. Setelah selesai bermain playdough anak-anak membereskan dan 

merapikan mainan. 

c. Guru melakukan tanya jawab tentang kegiatan yang sudah di lakukan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

  Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian 

pengembangan. Penelitian pengembangan adalah metode yang digunakan 

untuk menghasilkan produk tertentu, dan  menguji keefektifan produk 

tersebut (Sugiyono, 2009: 407). Selain itu, penelitian pengembangan 

merupakan penelitian yang berguna untuk memperoleh informasi tentang 

perkembangan suatu objek dalam waktu tertentu (Umar, 1998: 24).  

  Penelitian pengembangan adalah penelitian yang bertujuan untuk 

mencari jawaban terhadap suatu persoalan dengan melakukan kegiatan 

pengembangan. Jadi, tujuan dari penelitian ini adalah meningkatkan 

perkembangan motorik halus  anak  usia 4-5 tahun melalui bermain  

playdough. 

  Berdasarkan judul penelitian ini, peneliti menggunakan metode 

kualitatif yang bersifat deskriptif. Peneliti kualitatif merupakan penelitian 

yang berorientasi yang bersifat bersifat alamiah atau naturalis yang dilakukan 

di lapangan (Sugiono, 2009: 25). 

  Penelitian deskriptif pada umumya menggambarkan secara sistimatis 

dan menginterpretasikan fakta dan karakteristik obyek dan subyek yang 

diteliti secara tepat. Jadi metode kualitatif  deskriptif adalah suatu metode 

pendekatan dalam penelitian untuh memperoleh data yang valid dan tepat. 

Dengan demikian dalam menggunakan metode yang bersifat kualitatif, 
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peneliti hanya mengungkapkan  apa adanya dari ucapan, tulisan, dan perilaku 

yang diamati orang-orang atau obyek yang diamati.  

 

B. Sifat Penelitian 

  Sifat penelitian yang digunakan adalah kolaboratif, dimana peneliti 

melakukan pengamatan, observasi dan praktek langsung. Peneliti melakukan 

pengamatan secara langsung terhadap pengembangan motorik halus anak  

melalui bermain playdough. Peneliti bekerjasama dalam hal memberi  

informasi guna melengkapi data-data yang diperlukan dalam penelitian. 

 

B. Subyek  Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah siswa  kelompok A usia 4-5 tahun  yang 

berjumlah 10 di PAUD Al-ikhlas, Kelurahan sayang-sayang Tahun Pelajaran 

2014-2015. 

 

C. Faktor Yang Diteliti 

Faktor yang menjadi pusat dari penelitian adalah 

1. Faktor Anak 

Faktor anak yang diteliti dalam penelitian ini adalah perkembangan 

motorik halus anak usia 4-5 tahun yang nampak saat bermain playdough 

dengan indikator : meremas playdough, memilin, mencetak adonan, 

membentuk, menempel, dan memotong playdough. 

 



21 

 

2. Faktor guru 

Kemampuan guru dalam menyusun rencana penerapan bermain playdough 

dalam mengembangkan motorik halus anak usia 4-5 tahun mulai dari 

menyusun RKH, penyiapan media, alat dan bahan yang digunakan  dalam 

penelitian.  

 

D. Indikator Kinerja 

Adapun indikator  yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

1. Keberhasilan penelitian ini dilihat, apabila langkah-langkah penerapan 

bermain playdough telah dilaksanakan dengan tepat dapat mencapai nilai 

80%. 

2. Perkembangan motorik halus anak dikatakan berkembang apabila tiap-

tiap anak mencapai minimal 80% dari indikator yang dikembangkan. 

 

E. Prosedur Penelitian  

1. Prosedur Penelitian  

 Pada penelitian ini menggunakan tahapan pengembangan untuk 

meningkatkan motorik halus anak usia 4-5 tahun melalui bermain 

playdough di PAUD Al-Ikhlas, Kelurahan Sayang-sayang, Tahun 

Pelajaran 2014-2015.  Rancangan penelitian ini dilaksanakan dalam 3 

tahap pengembangan yaitu, tahap pengembangan I, tahap pengembangan 

II dan tahap pengembangan III. Setiap tahapan pengembangan terdiri dari 
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beberapa tahap yaitu tahap perencanaan, penerapan dan refleksi kegiatan 

hasil pengembangan yang telah dilakukan. 

Adapun alur  penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  3.1 

(Menurut Arikunto, 2006) 

Perencanaan 

Pelaksanaan Pengembangan I 

Observasi  

Refleksi  

Perencanaan 

Pelaksanaan Pengembangan II 

Observasi  

Refleksi  

Perencanaan 

Pelaksanaan Pengembangan I 

Observasi  

Refleksi  
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2. Rancangan Penelitian  

a. Merumuskan masalah penelitian; 

b. Permohonan izin; 

c. Mengadakan penelitian awal; 

d. Memperkenalkan kegiatan yang akan digunakan dalam kegiatan 

penelitian; 

e. Menyusun rencana kegiatan 

f. Menyiapkan instrumen penelitian; 

g. Mengumpulkan dan analisis data; 

h. Menarik kesimpulan; 

i. Menyusun laporan penelitian; 

3. Tahapan Pengembangan 

a. Pengembangan I 

1) Tahap Perencanaan 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaan adalah 

sebagai berikut: 

a) Menyiapkan RKH  

b) Menyiapkan media  playdough 

c) Menyiapkan lembar pedoman pengamatan terhadap aktivitas 

guru selama kegiatan pembelajaran berlangsung. 

d) Menyiapkan lembar wawancara dan observasi untuk mencatat 

perkembangan motorik halus  anak 
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e) Menyiapkan alat untuk mendokumentasikan proses kegiatan 

dan hasil karya anak. 

f) Evaluasi 

g) Indikator kemampuan motorik halus anak 

2) Tahap Penerapan 

Adapun langkah–langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam 

melaksanakan kegiatan bermain playdough adalah: 

a. Pijakan lingkungan main 

1) Menyiapkan alat dan media yang akan digunakan pada 

kegiatan bermain playdough serta menyediakan tempat 

atau area yang akan dijadikan tempat pelaksaan 

kegiatan. 

2) Menata alat dan media main yang mencerminkan 

rencana pembelajaran yang sudah dibuat 

3) Mempertimbangkan densitas (keragaman) baik jenis 

alat main maupun penggunaan alat main 

4) Mempertimbngkan intensitas (waktu bermain) 

b. Pijakan sebelum main 

1) Membuka kegiatan dengan salam dan berdoa bersama, 

dilanjutkan kegiatan bercakap-cakap dengan anak-anak 

2) Diskusi kegiatan melalui cerita (objek) dan mengaitkan 

dengan kegiatan main 
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3) Menyampaikan kegiatan yang akan dilakukan yaitu 

bermain playdough 

4) Memperkenalkan alat dan media  yang sudah disiapkan 

5) Menyampaikan bagimana aturan main, serta cara 

menggunakan alat dan media  main 

c. Pijakan selama main 

1) Memberikan kesempatan kepada anak untuk melakukan 

kegiatan bermain playdough 

2) Menstimulasi dengan mengajukan pertanyaan terbuka 

yang disesuikan dengan indikator  

3) Mengamati dan mencatat perkembangan motorik halus  

anak dalam kegiatan bermain playdough 

4) Mendokumentasikan proses kegiatan dan hasil karya 

anak  

d. Pijakan setelah main  

1) Membereskan alat dan media yang telah digunakan 

2) Merangsang anak dengan percakapan sederhana untuk 

mengingat kembali pengalaman main dan menarik 

kesimpulan dari kegiatan yang sudah dilakukan 

3) Menutup kegiatan dengan bernyanyi dan berdoa 

3) Refleksi Kegiatan dan Hasil Pengembangan 

Peneliti mengoreksi keberhasilan kegiatan bermain playdough   

berdasarkan indikator kinerja. Apabila belum mencapai dengan 
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yang di harapkan maka dilanjutkan dengan tahap perkembangan 

selanjutnya. 

b. Pengembangan II 

                     1). Tahap Perencanaan 

Kegiatan yang  dilakukan pada tahap perencanaan ini adalah 

sebagai berikut: 

a) Menyiapkan RKH  

b) Menyiapkan media playdough 

c) Menyiapkan lembar pedoman pengamatan terhadap aktivitas 

guru selama kegiatan pembelajaran berlangsung. 

d) Menyiapkan lembar wawancara dan observasi untuk mencatat 

perkembangan motorik halus anak 

e) Menyiapkan alat untuk mendokumentasikan proses kegiatan 

dan hasil karya anak 

f) Evaluasi 

g) Indikator perkembangan motorik halus anak: 

                    2). Tahap Penerapan 

Kegiatanya sama dengan tahap pengembangan I namun akan 

lebih disempurnakan. 

                     3). Analisis Kegiatan dan Hasil Pengembangan. 

Pada kegiatan pengembangan II telah dilakukan penyempurnaan 

terhadap kegiatan pengembangan I yang telah dilakukan 

sebelumya. Hasil kegiatan pada tahap pengembangan II belum  
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mencapai optimal  maka disempurnakan pada tahap 

pengembangan III.    

 

F. Metode Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian 

1. Metode Pengumpulan Data  

a. Observasi 

Pada penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan 

adalah metode observasi. Observasi dikatakan sebagai kegiatan 

pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan 

seluruh alat indra (Arikunto, 2006:156). Observasi dilakukan dengan 

mengamati perkembangan dan kemampuan anak dalam kegiatan 

bermain playdough di PAUD Al-ikhlas, Sayang-sayang, Mataram . 

Metode yang diguanakan pada penelitian ini adalah jenis observasi 

sistematis yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan 

pedoman pengamatan (observasi). Pada proses observasi, observer 

akan memberi tanda cek list (√) pada kolom yang berisi kegiatan 

penelitian. Adapun hasil observasi yang dilakukan selanjutnya akan 

dikumpulkan ditanya dan akan dianalisis serta dideskripsikan 

kedalam bentuk tulisan. 

b. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan 

oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaanya lebih 

mudah dan hasilnya lebih baik, (Arikunto, 2006:160). 
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Lembar observasi (pengamatan) pada penelitian ini menggunakan chek-list 

berupa daftar indikator yang dikumpulkan datanya untuk melihat perkembangan 

motorik halus  anak usia 4-5 tahun di PAUD Al-ikhlas Sayang-sayang, Mataram. 

Untuk hasil yang optimal dalam penelitian terlebih dahulu peneliti menyusun 

instrumen.  

Berikut ini adalah kisi-kisi pedoman observasi untuk mengumpulkan data 

perkembangan motorik halus anak usia 4-5 tahun di di PAUD Al-ikhlas Sayang-

sayang, Mataram tahun pelajaran 2014-2015 yang disusun berdasarkan Permen 58 

Tahun 2009. Adapun kisi-kisi dan instrumen penilaian penelitian perkembangan 

kemampuan motorik halus anak usia 4-5 melalui bermain playdough  

Kisi-kisi instrumen penelitian perkembangan motorik halus anak usia 4-5 

tahun  

Tabel. 3.1 

Kisi-Kisi Instrumen Penelitian Perkembangan Motorik Halus 

No Indikator 

1 Membentuk playdough dengan bentuk bulat, lonjong, panjang, bulat kotak, 

memilin playdough dengan satu tangan dan dua tangan, membentuk 

playdough sesui keinginan. 

2 Menggunting tepi playdough dengan sebagian gunting, dan seluruh gunting 

3 Menempel playdoug dengan ujung- ujung jari tangan, menempel dengan 

playdough tampa menutupi pola bentuk playdough, menempel playdough 

dengan rapid an bersih. 

4 Memegang alat tulis dengan benar 

5 Menjiplak playdough dengan menggunakan jari-jari tangan, menjiplak 

playdough dengan menggunakan cetakan kue dan menekan playdough 

dengan satu jari. 
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Kriteria Penilaian  

Dalam pedoman observasi menggunakan skoring yaitu 

a. Skor 1 diberikan apabila indikator perkembangan motorik halus belum 

berkembang 

b. Skor 2  diberikan apabila indikator perkembangan motorik halus mulai 

berkembang  

c. Skor 3 diberikan apabila indikator perkembangan motorik halus sudah 

berkembang. 

   (Arikunto, 2006: 24). 

 Setelah hasil didapat kemudian perkembangan kemamampuan motorik 

halus  anak dilihat berdasarkan konversi nilai: 

76-83% Sudah Berkembang (Baik) 

61-71% Mulai Berkembang (Cukup) 

55-60% Belum Berkembang (Kurang) 

 

C. Analisis Data 

       Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari awal wawancara, catatan lapangan, dan dokmentasi, 

dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam 

unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang 

penting dan yang kan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah 

dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2010: 335). 
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 Analisis data yang berkaitan dengan perkembangan motorik halus  anak usia 

4-5 tahun yang dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif. Melalui 

anlisis deskriptif ini akan dapat dilihat secara jelas tingkat kemampuan anak 

sebagai subyek penalitian, baik pada pengembangan pertama maupun pada 

berikutnya. 

 Setelah data-data dalam penelitian terkumpul selanjutnya akan dianalisis. 

Analisis data merupakan satu langkah penting dan cukup rumit dalam 

pelaksanaan penelitian. Anlisis data harus dilakukan oleh peneliti untuk 

memaparkan hasil penalitianya. Data yang telah terkumpul, selanjutnya 

dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

NA= SA x 100% 

             SMI 

 

 

Keterangan  

NA  : Nilai akhir 

SA  :  Skor yang diperoleh anak 

SMI  ;  Skor maksimal ideal 

(Nurkancana dan Sunartana, 1990: 99). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

           Hasil penelitian mengembangkan kemampuan motorik halus  pada 

anak usia 4-5 tahun melalui kegiatan bermain playdough  di PAUD Al-

Ikhlash Pelajaran 2014-2015, dilaksanakan dalam tiga tahap pengembangan 

I, tahap pengembangan II, dan tahap pengembangan III mengalami 

peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil penelitian pada masing-

masing tahapan di bawah ini: 

1. Tahap Perkembangan I 

Tahap pengembangan I dilaksanakan dalam satu kali pertemuan yaitu 

pada hari senin  tanggal 9 Maret 2015 di PAUD Al-Ikhlas dengan tema 

“Alat-alat Komunikasi”, sub tema “alat komunikasi langsung”,  kegiatan 

dilaksanakan dari awal sampai akhir  08.00-10.30 sesuai dengan skenario 

pembelajaran yang dibuat,  pada pelaksanaan ini dilakukan oleh 2 orang 

observer (guru kelompok A dan Peneliti), tahapan pelaksanaan ini 

dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Adapun  hasil yang diperoleh 

dari penelitian pada tahap pengembangan I ini dijabarkan dalam tabel 

berikut ini: 
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Tabel 4.1 

Data Hasil Pengembangan Tahap I 

 

Aspek Kegiatan Capaian hasil kegiatan 

Peren-

canaan 
Pijakan lingkungan 

Perencanaan adalah 

Mempersiapkan semua hal 

yang dibutuhkan untuk 

melaksanakan 

pembelajaran antara lain: 

a. Menyiapkan skenario 

pembelajaran 

 ( RKH )  

 

 

b. Menyiapkan lembar 

observasi untuk men-

catat perkembangan 

kemampuan motorik 

halus pada anak dan 

kegiatan guru selama 

proses pem-belajaran 

 

 

c. Menyiapkan media 

/bahan  pembelajaran 

berupa bahan untuk 

kegiatan bermain 

playdough 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d. Menyiapkan alat doku-

mentasi 

 

Capaian pelaksanaan kegiatan 

dalam perencanaan  pembelajaran 

pada tahap pengembangan I 

adalah : 

 

Terlaksana dengan baik, tersedia 

RKH tema “Alat-alat 

Komunikasi” Sub tema : alat 

komunikasi langsung”   
 

Terlaksana dengan baik, 

tersedianya lembar observasi 

tentang  kemampuan  motorik 

halus anak dan lembar observasi 

tentang kegiatan guru selama 

proses pembelajaran berlangsung. 

 

Terlaksana cukup baik, karena 

bahan  yang digunakan sesuai 

dengan jumlah anak sehingga 

tidak ada anak yang hanya 

bermain sendiri. 
 

Tersedianya media  pembelajaran 

berupa bahan - bahan  kegiatan 

bermain playdough, dan 

perlengkapan alat-alat bermain 

playdough seperti alat mencetak, 

gunting, alat untuk menulis 

 

 

Terlaksana dengan baik, adanya 

foto-foto anak yang sedang 

melakukan kegiatan bermain 

playdough 

Pelak-

sanaan 
 

Pijakaan sebelum main  

Kegiatan yang dilakukan  

pada tahap awal adalah : 

 

Kegiatan ini terlaksana dengan 

baik, Guru mengawali kegiatan 
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Aspek Kegiatan Capaian hasil kegiatan 

 

 

 

 

 

 

 

a. Membuka kegiatan 

dengan salam dan berdoa 

bersama 

 
 

b. Menjelaskan  tema dan 

sub tema, guru membuka 

wawasan anak dengan 

melakukan tanya jawab 

terkait tema  

 

 

 

c. Menjelaskan kegiatan 

yang akan dilaksanakan 

 
 

 

 

d. Menjelaskan kepada anak 

tahapan kegiatan yang 

akan dilakukan oleh anak  

 
 

 

 

 

 

e. Menjelaskan aturan  main 

dan membuat kesepakatan  
 

dengan mengucapkan salam, 

pada saat kegiatan berdoa semua  

anak dapat mengikuti dengan 

tertib di pimpin oleh salah satu 

teman yang ditunjuk oleh guru.  
 

 

Guru menjelaskan tema tentang 

alat-alat komunikasi dan sub 

temanya alat komunikasi 

langsung   

 

Guru menjelaskan pada anak 

tentang kegiatan yang akan 

dilaksanakan dan menjelaskan 

media/bahan yang akan 

digunakan dalam pembelajaran 

berupa bahan – bahan kegiatan 

bermain playdough 
 

Ketika guru memperkenalkan 

bahan – bahan playdough yang 

akan digunakan dalam 

pembelajaran anak merespon 

dengan baik. 

 

Guru menjelaskan tahapan atau 

urutan kegiatan bermain 

playdough yang akan dilakukan 

oleh anak yaitu membentuk 

playdough, menggunting 

playdough, menempel 

playdough, menulis playdough 

dan mencetak.  

 

Guru menjelaskan aturan main 

selama kegiatan main dan 

membuat kesepakatan main dan 

anak cukup mengerti akan 

kesepakatan yang dibuat. 

 Pijakan selama main 

Kegiatan yang dilakukan 

selama kegiatan main yaitu : 

a. Guru memperkenalkan 

gambar alat-alat 

 

Pada  tahap pengembangan 

pertama indikator – indikator  

yang di rencanakan terlaksana 

dengan cukup baik.  
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Aspek Kegiatan Capaian hasil kegiatan 

komunikasi yang akan 

dibuat dengan 

menggunakan 

playdough  

b. Memulai kegiatan 

sesuai aturan main dan 

kesepakatan yang sudah 

dibuat dan  memberi 

kesempatan kepada 

anak untuk  membentuk 

playdough  

c. Mendampingi anak dan 

memberi  motivasi 

dalam kegiatan bermain 

playdough  

 

 

d. Melakukan evaluasi 

terhadap hasil belajar 

anak 

Sebelum memulai kegiatan 

bermain playdough terlebih 

dahulu guru mengenalkan gambar 

alat-alat komunikasi yang akan 

dibuat menggunakan playdough, 

anak-anak langsung mengenali 

gambar – gambar yang 

diperlihatkan dan 

menyebutkannya. Selanjutnya 

anak didampingi guru memulai 

kegiatan bermain playdough 

langkah demi langkah yaitu dari 

membentuk pladough menjadi 

bentuk hp, kemudian 

menggunting playdough yang 

sudah dipipihkan, lalu 

menempelnya pada bentuk hp, 

kemudian membuat tombol hp 

dengan cara menulis memakai 

lidi,  

 

Peneliti dan guru kelas  

melakukan evaluasi diakhir 

pembelajaran dimana ditemukan 

beberapa anak yang bisa 

menyelesaikan kegiatannnya 

dengan cukup baik dan ada juga 

yang masih kurang. Ada yang 

tidak tuntas dalam mengerjakan 

kegiatannya, ini dikarenakan oleh 

gambar yang banyak sehingga 

anak merasa kesulitan untuk 

menyelesaikannya. 
 

 Pijakan setelah main 

Kegiatan yang dilakukan 

setelah kegiatan main 

adalah  

a. Mengajak anak – anak 

untuk membereskan alat 

main yang digunakan saat 

kegiatan bermain 

playdough 
 
 

 

Pada tahap pengembangan I 

pijakan setelah main diawali 

dengan mengajak anak untuk 

membereskan alat main yang 

telah digunakan saat kegiatan 

playdough terlaksana dengan 

cukup baik. Ada beberapa anak 

yang langsung membereskan alat 

mainnya dengan bekerjasama 

dengan teman lainnya dan ada 
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Aspek Kegiatan Capaian hasil kegiatan 

 

 

 

b. Merangsang anak dengan 

percakapan sederhana 

untuk mengingat kembali 

pengalaman main anak. 

 

 

 

c. Menutup kegiatan dengan 

bernyanyi dan berdo’a 

bersama 

juga anak yang belum mau 

melakukannya.  

 

Setelah beres – beres, guru 

menanyakan kembali kegiatan 

yang telah dilakukan anak dan 

memberi kesempatan pada anak 

untuk menceritakan pengalaman 

mainnya, dan semua anak 

antusias menceritakannya.  

Guru menutup kegiatan dengan 

bernyanyi dan berdo’a bersama, 

dan meminta salah satu anak 

untuk memimpin doa. 

Observasi 
 

 

Evaluasi dan analisis 

Evaluasi dilakukan pada 

akhir kegiatan. Pada tahap 

ini  guru kelas  dan peneliti 

melakukan evaluasi dengan 

kegiatan diskusi, yaitu 

mendiskusikan mengenai 

kegiatan  pembelajaran yang 

sudah terlaksana dengan 

baik dan kegiatan yang 

belum terlaksana dengan 

baik selama proses 

pembelajaran.  Peneliti dan 

guru menganalisis penyebab 

berbagai keku-rangan yang  

terjadi kemudian mencari 

dan menentukan solusi per-

baikan dan pemeca-hannya 

dari berbagai kekurangan 

yang terjadi untuk 

digunakan sebagai dasar 

merencanakan tahap 

pengembangan berikutnya 

Proses pembelajaran pada tahap 

pengembangan I sudah berjalan 

dengan cukup baik dan sudah 

tergolong aktif hanya saja belum 

maksimal. Demikian pula 

dengan pelaksanaan 

pembelajaran aktivitas guru 

termasuk dalam kriteria cukup 

aktif namun masih ada beberapa 

kegiatan yang belum terlaksana 

sehingga perlu adanya perbaikan 

agar kegiatan peningkatan 

kemampuan motorik halus anak 

melalui kegiatan bermain 

playdough dapat terlaksana 

dengan baik 

 

Refleksi  

 Berdasarkan hasil kegiatan yang telah dilakukan terhadap pengembangan 

motorik halus pada anak usia 4-5 tahun,  bahwa masih banyak anak yang belum 



36 

 

mencapai keriteria penilaian sudah berkembang. Hal itu terlihat pada 

pengembangan I baru mencapai nilai rata-rata 51,91 % yang artinya kemampuan 

rata-rata anak dalam kemampuan motorik halus belum berkembang dan belum 

bisa dikategorikan baik. Beberapa anak masih ada yang ragu-ragu untuk 

membentuk playdough, dan masih terlihat kaku saat bermain playdough. Pada 

tahap pengembangan I terdiri dari 5 indikator yaitu membentuk playdough, 

menggunting, menempel, menggunakan jari-jari tangan, dan  menjiplak, yang 

seluruhnya dibagi 20 deskriptor.  

 Ditinjau berdasarkan faktor anak dari 20 deskriptor, yang banyak masih 

terlihat belum berkembang adalah menggunting playdough, menempel playdough 

dengan rapi terdapat 4 anak yang mencapai kriteria belum berkembang. Indikator 

yang mulai berkembang adalah membentuk playdough dengan bentuk bulat, 

kotak, memilin playdough, menggunakan jari-jari tangan, menjiplak, ada 4 anak 

dan indikator yang tercapai atau sudah berkembang adalah membentuk playdough 

yang terkait dengan tema ada 2 anak.  

 Dari hasil pengamatan terhadap proses pembelajaran dan kemampuan guru 

dalam melaksanakan seluruh kegiatan dari persiapan sampai dengan pelaksanaan 

kegiatan belajar sudah cukup baik. Indikator yang belum tercapai adalah persiapan 

bahan dan alat/bahan main masih kurang, seperti kurangnya gunting sehingga 

anak-anak berebutan, guru kurang menjelaskan aturan, kegiatan bermain 

playdough pada pijakan sebelum main sehingga anak-anak belum bisa 

membereskan alat dan bahan main yang telah digunakan.  
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 Indikator yang sudah tercapai adalah guru menata  ruangan yang akan 

digunakan selama kegiatan pembelajaran, guru menyediakan bahan – bahan  yang 

dibutuhkan, baik itu menyiapkan RKH, menyiapkan lembar observasi penerapan 

bermain playdough, menyiapkan lembar observasi kegiatan guru, dan  

menyiapkan bahan - bahan kegiatan bermain playdough untuk menunjang proses 

pembelajaran, guru  membuka kegiatan dengan  salam dan berdo’a bersama, guru 

mampu membuka wawasan anak tentang tema dan guru dapat mengenalkan dan 

menjelaskan pada anak tentang kegiatan bermain playdough, guru mendampingi 

anak untuk melakukan kegiatan mainnya. 

Berdasarkan uraian tersebut maka pada kegiatan tahap selanjutnya peneliti perlu 

melakukan perbaikan dengan memberi dan melakukan stimulus agar 

perkembangan motorik halus anak  dapat berkembang dengan baik. Dari hasil 

kegiatan pada tahap pengembangan I, ada 9 orang peserta didik yang  

mendapatkan perkembangan kemampuan motorik halusnya berada pada kriteria 

belum berkembang, dengan nilai akhir Ryan  43,3 %, Asna  55%, Hendri 50 %, 

Putra 46,6 %, Gina 60 %, Adit 53 %,  Andin 50 %, Lahalu 46,6 %, dan Sopian 48 

%,  Kemudian  peserta didik yang ada pada kriteria cukup yang berjumlah 1 orang 

dengan nilai akhir, Sintia 66,6 %.  

Solusi pada tahap pengembangan II 

 Beberapa solusi  yang dapat dilakukan dalam memperbaiki kekurangan pada 

pengembangan I adalah : 

a) Menyediakan bahan – bahan dan alat-alat yang digunakan untuk kegiatan 

lebih banyak agar tidak kekurangan, untuk perbaikan kegiatan pembelajaran 
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yang belum terlaksana dengan baik pada pengembangan I, yang akan di 

gunakan pada tahap pengembangan II.  

b) Guru harus memperjelas aturan pada pijakan sebelum main agar anak 

terbiasa mengikuti aturan main, dan memberikan sanksi yang mendidik  bagi 

yang tidak mengikuti aturan 

c) Bagi siswa yang indikatornya kurang berkembang pada motorik halusnya, 

peneliti menyarankan kepada guru agar memberikan stimulasi dan 

pengawasan yang lebih di bandingkan anak lainya seperti memberikan 

contoh cara membentuk playdough, memilin dan sebagainya. 

 Karena tahap pengembangan I belum menunjukkan hasil yang maksimal 

dalam meningkatkan kemampuan motorik halus anak melalui kegitan bermain 

playdough maka harus dilakukan tahap pengembangan II. 

Hasil Capaian Per Siswa  

         Untuk mengetahui hasil capaian persiswa secara rinci akan diuraikan 

indikator yang berkembang, belum berkembang, dan mulai berkembang. Adapun 

pada tahap pengembangan I anak memperoleh skor 51,91 % yang artinya 

kemampuan motorik halus anak belum berkembang adapun uraiannya sebagai 

berikut  

001  

 Pada tahap pengembangan I anak memperoleh skor 43 %   yang artinya 

kemampuan motorik halusnya belum berkembang.  Adapun indikator yang mulai 

berkembang dengan skor 2 adalah membentuk playdough dengan bentuk bulat, 
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memilin playdough, dan menjiplak.  Adapun indikator yang belum berkembang 

dengan skor 1 adalah membentuk playdough, menggunting, menempel 

playdough, dan menggunakan alat tulis. 

002 

 Pada tahap pengembangan I anak memperoleh skor 55 % yang artinya 

kemampuan motorik halusnya belum berkembang.  Adapun indikator yang mulai 

berkembang  dengan skor 2 adalah membentuk playdough, menempel playdough, 

menggunakan alat tulis dan menjiplak. Adapun  indikator  yang belum 

berkembang dengan skor 1 adalah menggunting, belum rapi dalam menempel 

playdough. 

003 

 Pada tahap pengembangan I anak memperoleh skor 50 %   yang artinya 

kemampuan motorik halusnya belum berkembang. Adapun  indikator yang mulai 

berkembang  dengan skor 2 adalah membentuk playdough dengan bentuk bulat, 

panjang, kotak, memilin playdough, menulis dan menjiplak. Adapun  indikator  

yang belum berkembang dengan nilai 1 adalah menggunting, menempel 

playdough  . 

004 

 Pada tahap pengembangan I anak memperoleh skor 46 %   yang artinya 

kemampuan motorik halusnya belum berkembang, adapun indikator yang mulai 

berkembang  dengan skor 2 adalah membentuk playdough, menjiplak playdough, 
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dan menggunakan alat tulis.  Adapun  indikator yang belum berkembang dengan 

skor 1 adalah menggunting, menempel playdough  . 

005 

 Pada tahap pengembangan I anak memperoleh skor 60 %   yang artinya 

kemampuan motorik halusnya belum berkembang.  Adapun indikator yang sudah 

berkembang dengan skor 3 adalah meniru bentuk playdough, indikator yang mulai 

berkembang  dengan skor 2 adalah membentuk playdough, menggunting, 

menempel, dan menggunakan alat tulis. Adapun  indikator yang belum 

berkembang dengan skor 1 adalah membentuk playdough panjang, dan lonjong  . 

006 

 Pada tahap pengembangan I anak memperoleh skor 53 %   yang artinya 

kemampuan motorik halusnya belum berkembang. Adapun  indikator yang mulai 

berkembang  dengan skor  2 adalah membentuk playdough, dan menggunakan 

jari-jari tangan. Adapun  indikator yang yang belum berkembang dengan skor  1 

adalah menggunting, menempel, dan menjiplak.   

007 

 Pada tahap pengembangan I anak memperoleh skor 50 %   yang artinya 

kemampuan motorik halusnya belum berkembang. Adapun  indikator yang mulai 

berkembang  dengan 2 adalah membentuk playdough, menggunakan jari-jari 

tangan, dan menjiplak. adapun indikator yang belum berkembang dengan skor 1 

adalah menggunting, menempel.  
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008 

 Pada tahap pengembangan I anak memperoleh skor 46,6 %   yang artinya 

kemampuan motorik halusnya belum berkembang. Adapun  indikator yang mulai 

berkembang  dengan skor 2 adalah membentuk playdough, dan menjiplak. 

Adapun  indikator yang belum berkembang dengan skor 1 adalah menggunting, 

menempel, menggunakan jari-jari tangan.  

009 

 Pada tahap pengembangan I anak memperoleh skor 66,6 %   yang artinya 

kemampuan motorik halusnya mulai berkembang. Adapun  indikator yang sudah 

berkembang  dengan skor 3 adalah membentuk playdough, indikator yang mulai 

berkembang dengan skor 2 adalah menggunting, menggunakan jari-jari tangan, 

dan indikator yang belum berkembang dengan skor 1 adalah menempel. 

010 

 Pada tahap pengembangan I anak memperoleh skor 48 %   yang artinya 

kemampuan motorik halusnya belum berkembang. Adapun  indikator yang mulai 

berkembang  dengan skor 2 adalah membentuk playdough, menjiplak, dan  

indikator yang belum berkembang dengan skor  1 adalah menempel, 

menggunting, menggunakan jari-jari tangan. 
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2. Tahap Pengembangan II 

 Tahap pengembangan II dilaksanakan dalam satu kali pertemuan yaitu pada 

hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 di di PAUD Al-Ikhlas dengan tema “Alat-

alat Komunikasi”, sub tema “alat komunikasi tak langsung”,  kegiatan 

dilaksanakan dari awal sampai akhir  08.00 – 10.30 sesuai dengan skenario 

pembelajaran yang dibuat,  pada pelaksanaan ini dilakukan oleh 2 orang 

observer (guru kelompok A dan Peneliti), tahapan pelaksanaan ini 

dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Tahapan pelaksanaan 

pengembangan II ini dilaksanakan sesuai untuk  perbaikan dari pengembangan 

pertama dan hasil refleksi dari kegiatan yang dilakukan pada hari senin 

tanggal 9 Maret 2015.  

 Adapun  hasil yang diperoleh dari penelitian pada tahap pengembangan II 

ini dijabarkan dalam tabel berikut ini 

Tabel 4.2 

Data Hasil Pengembangan Tahap II 

 

Aspek Kegiatan Capaian hasil kegiatan 

Peren-

canaan 
Pijakan lingkungan 

a. Menyiapkan skenario 

pembelajaran( RKH )  

b. Menyiapkan lembar 

observasi untuk men-catat 

perkembangan kemampuan 

motorik halus pada anak 

dan kegiatan guru selama 

proses pem-belajaran 

c. Menyiapkan media /bahan  

pembelajaran berupa bahan 

untuk kegiatan bermain 

playdough 

d. Menyiapkan alat doku-mentasi 

 

Capaian pelaksanaan kegiatan 

dalam perencanaan  pembelajaran 

pada tahap pengembangan II 

adalah : 

 

Terlaksana dengan baik, tersedia 

RKH tema “Alat-alat 

Komunikasi” Sub tema : alat 

komunikasi tak langsung”   
 

Terlaksana dengan baik, 

tersedianya lembar observasi 

tentang  kemampuan  motorik 

halus anak dan lembar observasi 

tentang kegiatan guru selama 



43 

 

Aspek Kegiatan Capaian hasil kegiatan 

proses pembelajaran berlangsung. 

 

Tersedianya media  pembelajaran 

berupa bahan - bahan  kegiatan 

bermain playdough, dan 

perlengkapan alat-alat bermain 

playdough seperti alat mencetak, 

gunting, alat untuk menulis 

 
 

Pelak-

sanaan 
 

Pijakaan sebelum main  

Kegiatan yang dilakukan  

pada tahap awal adalah : 

 

a. Membuka kegiatan dengan 

salam dan berdoa bersama 

b. Menjelaskan  tema dan sub 

tema, guru membuka 

wawasan anak dengan 

melakukan tanya jawab 

terkait tema  

c. Menjelaskan kegiatan yang 

akan dilaksanakan 

 

 

 

 

d. Menjelaskan kepada anak 

tahapan kegiatan yang akan 

dilakukan oleh anak  

 

 

 

 

 

 

e. Menjelaskan aturan  main, 

membuat kesepakatan dan 

reword 

 

Guru mengawali kegiatan 

dengan mengucapkan salam, 

pada saat kegiatan berdoa  

Guru menjelaskan tema tentang 

alat-alat komunikasi dan sub 

temanya alat komunikasi tak 

langsung   

 

Guru menjelaskan pada anak 

tentang kegiatan yang akan 

dilaksanakan dan menjelaskan 

media/bahan yang akan 

digunakan dalam pembelajaran 

berupa bahan – bahan kegiatan 

bermain playdough 
 

Guru menjelaskan tahapan atau 

urutan kegiatan bermain 

playdough yang akan dilakukan 

oleh anak yaitu membentuk 

playdough, menggunting 

playdough, menempel 

playdough, menulis playdough 

dan mencetak.  

 

Guru menjelaskan aturan main 

selama kegiatan main dan 

membuat kesepakatan main serta  

memberikan hadiah berupa jajan 

bagi yang mempunyai karya 

terbaik 

 Pijakan selama main 

Kegiatan yang dilakukan selama 

kegiatan main yaitu : 

 

Pada  tahap pengembangan 

pertama indikator – indikator  
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Aspek Kegiatan Capaian hasil kegiatan 

a. Guru memperkenalkan 

gambar alat-alat 

komunikasi yang akan 

dibuat dengan 

menggunakan playdough  

b. Memulai kegiatan sesuai 

aturan main dan 

kesepakatan yang sudah 

dibuat dan  memberi 

kesempatan kepada anak 

untuk  membentuk 

playdough  

c. Mendampingi anak dan 

memberi  motivasi dalam 

kegiatan bermain 

playdough  

 

e. Melakukan evaluasi terhadap 

hasil belajar anak 

yang di rencanakan terlaksana 

dengan cukup baik.  

Sebelum memulai kegiatan 

bermain playdough terlebih 

dahulu guru mengenalkan gambar 

alat-alat komunikasi tak langsung 

yang akan dibuat menggunakan 

playdough 
 

 Pijakan setelah main 

Kegiatan yang dilakukan setelah 

kegiatan main adalah  

a. Mengajak anak – anak untuk 

membereskan alat main yang 

digunakan saat kegiatan 

bermain playdough 
 

b. Merangsang anak dengan 

percakapan sederhana untuk 

mengingat kembali 

pengalaman main anak. 

 

c. Menutup kegiatan dengan 

bernyanyi dan berdo’a bersama 

 

 

Anak-anak mulai beres – beres, 

membersihkan dan merapikan 

alat-alat yang sudah digunakan. 

Akan tetapi ada beberapa anak 

seperti Ryan, dan Putra tidak mau 

membereskan, peneliti 

mengamati dan menanyakan 

kepada guru kenapa mereka 

bersikap demikian. 

Guru dan anak-anak bercakap-

cakap tentang kegiatan yang 

sudah dilakukan dan 

mengumumkan kegiatan yang 

akan dilakukan besok pagi 

Guru menutup kegiatan dengan 

berdo’a bersama 

Obser-

vasi 

 

Evaluasi dan analisis 

Evaluasi dilakukan pada akhir 

kegiatan. Pada tahap ini  guru 

kelas  dan peneliti melakukan 

evaluasi dengan kegiatan 

diskusi, yaitu mendiskusikan 

mengenai kegiatan  

pembelajaran yang sudah 

Proses pembelajaran pada tahap 

pengembangan II sudah berjalan 

dengan lebih baik dibandingkan 

pada tahap sebelumnya dan 

sudah tergolong aktif 
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Aspek Kegiatan Capaian hasil kegiatan 

terlaksana dengan baik dan 

kegiatan yang belum terlaksana 

dengan baik selama proses 

pembelajaran.  Peneliti dan guru 

menganalisis penyebab berbagai 

keku-rangan yang  terjadi 

kemudian mencari dan 

menentukan solusi per-baikan 

dan pemeca-hannya dari 

berbagai kekurangan yang 

terjadi untuk digunakan sebagai 

dasar merencanakan tahap 

pengembangan berikutnya 

  

Refleksi  

 Pada kegiatan pengembangan yang telah dilakukan sebelumnya bahwa 

masih banyak anak yang belum mencapai kriteria penilaian sudah 

berkembang.  Untuk itu  pada kegiatan pengembangan II diharapkan terjadi 

peningkatan perkembangan motorik halus anak. Adapun dari faktor anak, 

indikator yang tercapai atau sudah berkembang adalah membentuk 

playdough, menjiplak, dan menggunakan jari-jari tangan ada 5 anak, 

indikator yang mulai berkembang adalah menempel playdough ada 4 anak,  

dan indikator yang belum berkembang adalah menggunting playdough 1 anak 

masih membutuhkan bimbingan guru dan pengawasan karena anak tersebut 

tangannya masih kaku dan tidak mau mengikuti kegiatan.  

 Dari faktor guru indikator yang belum tercapai adalah guru kurang 

memberikan stimulasi dan pendekatan pada anak yang tidak mau mengikuti 

kegiatan. Indikator yang sudah tercapai adalah pada pijakan sebelum main, 

selama main, dan setelah main guru sudah melaksanakan kegiatan lebih  baik 

dibandingkan dengan tahap pengembangan I. Sebagian anak yang 
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sebelumnya belum berkembang untuk menempel dengan rapi dan 

menggunting telah menunjukkan peningkatan karena peneliti melakukan 

perbaikan terhadap kekurangan yang ada pada tahap pengembangan I. Pada 

tahap pengembangan II terjadi peningkatan nilai rata-rata dari 51,91% 

menjadi 71,2 %, namun belum mencapai nilai rata-rata yang diharapkan yaitu 

80% sehingga perlu dilakukan tahap pengembangan III.  

 Berdasarkan  hasil kegiatan pada tahap pengembangan II, ada 9 orang 

peserta didik yang  mendapatkan perkembangan kemampuan motorik 

halusnya berada pada kriteria mulai berkembang atau cukup, dengan nilai 

akhir, dengan nilai akhir Asna  78,3 %, Hendri 76 %, Putra 70 %, Gina 78 %, 

Adit 70 %,  Andin 76 %, Lahalu 68,3 %, Sintia 76 %. dan Sopian 65 %,  

Kemudian  peserta didik yang ada pada kriteria Kurang atau belum 

berkembang  yang berjumlah 1 orang dengan nilai akhir, Ryan  58,3 %, 

Solusi pada tahap pengembangan II 

 Beberapa solusi yang dapat dilakukan dalam memperbaiki kekurangan 

pada pengembangan II adalah bagi anak yang kurang mengikuti kegiatan, 

guru dapat membuatkan kelompok- kelompok kecil dan guru ikut membentuk 

playdough sambil bercakap-cakap dengan anak tersebut yang terkait dengan 

tema. Karena tahap pengembangan II belum menunjukkan hasil yang 

maksimal dalam meningkatkan kemampuan motorik halus anak melalui 

kegiatan bermain playdough maka harus dilakukan tahap pengembangan III. 
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Hasil Capaian Persiswa  

 Pada tahap pengembangan II anak mengalami peningkatan yang 

cukup baik dibandingkan tahap sebelumnya sehingga memperoleh skor 71,2 

%   yang artinya kemampuan motorik halus anak mulai berkembang adapun 

uraianya sebagai berikut: 

001 

 Pada tahap pengembangan II anak memperoleh skor 58,3 % yang 

artinya kemampuan motorik halusnya mulai berkembang, adapun indikator 

yang sudah berkembang  dengan skor 3 adalah membentuk playdough dengan 

bentuk bulat, dan menjiplak.  Adapun  indkator yang mulai berkembang 

dengan skor 2 adalah membentuk playdough, menggunting, menggunakan 

jari-jari tangan, dan indikator yang belum berkembang dengan skor  1 adalah 

menempel dan menggunting bentuk-bentuk geometri. 

002 

 Pada tahap pengembangan II anak memperoleh skor 78 % yang 

artinya kemampuan motorik halusnya mulai berkembang. Adapun  indikator 

yang sudah berkembang  dengan skor 3 adalah membentuk playdough, dan 

menggunakan jari-jari tangan, indikator yang mulai berkembang dengan skor 

2 adalah menggunting, menempeladapun indikator yang belum berkembang 

dengan skor 1 adalah menggunting macam-macam bentuk geometri. 

003 

 Pada tahap pengembangan II anak memperoleh skor 76 % yang 

artinya kemampuan motorik halusnya mulai berkembang. Adapun  indikator 
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yang sudah berkembang  dengan skor 3 adalah membentuk palydough, dan 

menjiplak, sedangkan indikator yang mulai berkembang dengan skor  2 

adalah menggunting, menempel, dan menggunakan jari-jari tangan. 

004 

 Pada tahap pengembangan II anak memperoleh skor 70 %   yang 

artinya kemampuan motorik halusnya mulai berkembang. Adapun  indikator 

yang sudah berkembang  dengan skor 3 adalah membentuk playdough,   

indikator yang mulai berkembang dengan skor  2 adalah menggunting, 

menempel, menggunakan jari-jari tangan, dan menjiplak.  Dan indikator yang 

belum berkembang dengan skor  1 adalah  belum menempel dengan rapi . 

005 

 Pada tahap pengembangan II anak memperoleh skor 78,3 %   yang 

artinya kemampuan motorik halusnya mulai berkembang. Adapun indikator 

yang sudah berkembang  dengan skor  3 adalah membentuk playdough dan 

menggunting bentuk-bentuk geometri, indikator yang mulai berkembang 

dengan nilai skor 2 adalah menggunakan jari-jari tangan, menempel dan 

menjiplak 

006 

 Pada tahap pengembangan II anak memperoleh skor 70 %   yang 

artinya kemampuan motorik halusnya mulai berkembang. Adapun  indikator 

yang sudah berkembang  dengan skor 3 adalah membentuk playdough,  

indikator yang mulai berkembang dengan skor 2 adalah menggunting, 
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menggunakan jari-jari tangan, menjiplak. Dan indikator yang belum 

berkembang dengan skor  1 adalah menempel.   

007 

 Pada tahap pengembangan II anak memperoleh skor 76 %   yang 

artinya kemampuan motorik halusnya mulai berkembang, adapun indikator 

yang sudah berkembang  dengan skor 3 adalah membentuk playdough, dan 

menggunting, indikator yang mulai berkembang dengan skor  2 adalah 

menjiplak, menggunakan jari-jari tangan, dan  indikator yang belum 

berkembang dengan skor  1 adalah belum rapi dalam menempel playdough. 

 

 

008 

 Pada tahap pengembangan II anak memperoleh skor 68,3 %   yang 

artinya kemampuan motorik halusnya mulai berkembang. Adapun  indikator 

yang sudah berkembang dengan skor  3 adalah membentuk playdough,  

indikator yang mulai berkembang dengan skor 2 adalah menggunting, 

menjiplak, dan menggunakan jari-jari tangan, sedangkan indikator yang 

belum berkembang dengan skor  1 adalah menempel . 

009 

 Pada tahap pengembangan II anak memperoleh skor 76 %   yang 

artinya kemampuan motorik halusnya mulai berkembang. Adapun  indikator 

yang sudah berkembang  dengan skor 3 adalah membentuk playdough, dan 
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menggunting. Indikator  yang mulai berkembang dengan skor 2 adalah 

menempel, menggunakan jari-jari tangan, menjiplak   

010 

 Pada tahap  pengembangan II anak memperoleh skor 65 %   yang 

artinya kemampuan motorik halusnya mulai berkembang. Adapun  indikator 

yang sudah berkembang dengan skor 3 adalah membentuk playdough, 

indikator mulai berkembang  dengan skor 2 adalah menempel, menjiplak, dan  

indikator yang belum berkembang dengan skor  1 adalah menggunting, 

menggunakan jari-jari tangan.   

3. Tahap Pengembangan III 

  Tahap pengembangan III dilaksanakan dalam satu kali pertemuan 

yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2015 di di PAUD Al-Ikhlas dengan 

tema “Gejala Alam ” sub tema “Macam-Macam Gejala Alam”,  kegiatan 

dilaksanakan dari awal sampai akhir  08.00 – 10.30 sesuai dengan skenario 

pembelajaran yang dibuat,  pada pelaksanaan ini dilakukan oleh 2 orang 

observer (guru kelompok A dan Peneliti), tahapan pelaksanaan ini 

dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Tahapan pelaksanaan 

pengembangan III ini dilaksanakan sesuai untuk  perbaikan dari 

pengembangan kedua dan hasil refleksi dari kegiatan yang dilakukan pada hari 

senin tanggal 17 Maret 2015.   

 Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian pada tahap pengembangan III  

ini dijabarkan dalam tabel berikut ini : 
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Tabel 4.3 

Data Hasil Pengembangan Tahap III 

 

Aspek Kegiatan Capaian hasil kegiatan 

Peren-

canaan 
Pijakan lingkungan 

Perencanaan adalah 

Mempersiapkan semua hal yang 

dibutuhkan untuk melaksanakan 

pembelajaran antara lain: 

a. Menyiapkan skenario 

pembelajaran ( RKH )  

b. Menyiapkan lembar 

observasi  

c. Menyiapkan media /bahan  

pembelajaran berupa bahan 

untuk kegiatan bermain 

playdough 

d. Menyiapkan alat-alat dan 

perlengkapan 

e. Menyiapkan alat doku-mentasi 

 

Capaian pelaksanaan 

kegiatan dalam perencanaan  

pembelajaran pada tahap 

pengembangan III adalah : 

 

Terlaksana dengan baik, 

tersedia RKH tema “ gejala 

alam” Sub tema :macam-

macam gejala alam”   
 

 
 
 
 
 
 
 

Pelak-

sanaan 
 

Pijakaan sebelum main  

Kegiatan yang dilakukan  

pada tahap awal adalah : 

 

a. Membuka kegiatan dengan 

salam dan berdoa bersama 

b. Menjelaskan  tema dan sub 

tema, guru membuka wawasan 

anak dengan melakukan tanya 

jawab terkait tema  

 

c. Menjelaskan kegiatan yang 

akan dilaksanakan 

 

 

 

 

 

 

 

d. Menjelaskan kepada anak 

tahapan kegiatan yang akan 

dilakukan oleh anak  

 

 

Guru mengawali kegiatan 

dengan mengucapkan 

salam, pada saat kegiatan 

berdoa  

 

Guru menjelaskan tema 

tentang gejala alam dan sub 

tema macam-macam gejala 

alam 

 

 

Guru menjelaskan pada 

anak tentang kegiatan yang 

akan dilaksanakan dan 

menjelaskan media/bahan 

yang akan digunakan dalam 

pembelajaran berupa bahan 

– bahan kegiatan bermain 

playdough 
 

Guru menjelaskan tahapan 

atau urutan kegiatan 

bermain playdough yang 
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Aspek Kegiatan Capaian hasil kegiatan 

 

 

 

 

e. Menjelaskan aturan  main, 

membuat kesepakatan  

akan dilakukan oleh anak 

yaitu membentuk 

playdough, menggunting 

playdough, menempel 

playdough, menulis 

playdough dan mencetak.  

 

Guru menjelaskan aturan 

dan kesepakatan main. 

Kegiatan dilaksanakan 

secara berkelompok    
 

 Pijakan selama main 

Kegiatan yang dilakukan selama 

kegiatan main yaitu : 

a. Guru menjelaskan macam-

macam gejala alam, kemudian 

memperlihatkan gambar 

macam-macam gejala alam 

dan kegiatan yang dilakukan 

anak adalah membuat gunung 

dari bahan playdough 

b. Memulai kegiatan sesuai 

aturan main dan kesepakatan 

yang sudah dibuat dan  

memberi kesempatan kepada 

anak untuk  membentuk 

playdough  

c. Mendampingi anak dan 

memberi  motivasi dalam 

kegiatan bermain playdough  

 

 

d. Melakukan evaluasi terhadap 

hasil belajar anak 

 

 

 

Guru mengawasi dan 

mengamati setiap anak dan 

menilai dengan 

menggunakan lembar 

instrument penelitian 

berdasarkan indikator. 

 Pijakan setelah main 

Kegiatan yang dilakukan setelah 

kegiatan main adalah  

d. Mengajak anak – anak untuk 

membereskan alat main yang 

digunakan saat kegiatan 

bermain playdough 
 

e. Merangsang anak dengan 

percakapan sederhana untuk 

 

 

 

Anak-anak mulai beres – 

beres, membersihkan dan 

merapikan alat-alat yang 

sudah digunakan.  

 

Guru menutup kegiatan 

dengan bernyanyi dan 
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Aspek Kegiatan Capaian hasil kegiatan 

mengingat kembali 

pengalaman main anak. 

 

f. Menutup kegiatan dengan 

bernyanyi dan berdo’a bersama 

berdo’a bersama, dan 

meminta salah satu anak 

untuk memimpin doa. 

Observasi 
 

 

Evaluasi dan analisis 

Evaluasi dilakukan pada akhir 

kegiatan. Pada tahap ini  guru 

kelas  dan peneliti melakukan 

evaluasi dengan kegiatan diskusi, 

yaitu mendiskusikan mengenai 

kegiatan  pembelajaran yang 

sudah terlaksana  

 

Setelah mengamati, 

menganalisis, menilai, dan 

menyimpulkan bahwa pada 

tahap pengembangan ke III 

sudah dapat meningkatkan 

perkembangan motorik 

halus anak 

 

Refleksi  

 Pada tahap pengembangan III pelaksanaan pembelajaran mencapai  nilai 

rata-rata 80,15 % termasuk dalam kriteria sudah berkembang. Dari hasil 

persentase diatas dapat disimpulkan bahwa dengan dilakukan pengembangan 

tahap III dapat meningkatkan kemampuan motorik halus anak dengan kategori  

sudah berkembang. Dan dapat dikatakan berhasil walaupun  beberapa anak yang 

kemampuannya masih dalam kriteria mulai berkembang,  sehingga tidak 

diperlukan pengembangan selanjutnya.  

 Dari faktor anak indikator yang sudah berkembang adalah membentuk 

playdough, menjiplak, dan menggunakan jari-jari tangan, terdapat 7 anak, dan  

indikator yang mulai berkembang adalah menempel playdough dan menggunting 

playdough ada 3 anak.  

 Berdasarkan faktor guru indikator yang sudah tercapai adalah guru menata  

ruangan yang akan digunakan selama kegiatan pembelajaran, menyediakan bahan 

– bahan  yang dibutuhkan, seperti menyiapkan RKH, menyiapkan lembar 
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observasi penerapan kegiatan bermain playdough, menyiapkan lembar observasi 

kegiatan guru,  menyiapkan bahan - bahan kegiatan bermain playdough untuk 

menunjang proses pembelajaran, guru membuka kegiatan dengan  salam dan 

berdo’a bersama. Kemudian membuka wawasan anak dengan melakukan tanya 

jawab terkait tema dan guru dan anak membuat aturan main dan kesepakatan 

terkait kegiatan main dan mendampingi anak dalam melakukan kegiatan. 

 Dari hasil kegiatan pada tahap pengembangan III, ada 7 orang peserta didik 

yang  mendapatkan perkembangan kemampuan motorik halusnya berada pada 

kriteria sudah berkembang, dengan nilai akhir, Asna  85 %, Hendri 81,6 %, Putra 

80 %, Gina 81 %, Adit 80 %,  Andin 83 %, dan  Sintia 80 %. Kemudian  peserta 

didik yang ada pada kriteria Cukup atau mulai berkembang  yang berjumlah 3 

orang dengan nilai akhir, Ryan  76,6 %, Lahalu  76 %, dan Sopian 78,3 %. 

 

Hasil Capaian Persiswa 

Pada tahap pengembangan III anak memperoleh skor 80,1 %   yang artinya 

kemampuan motorik halus anak sudah berkembang adapun uraianya sebagai 

berikut: 

001 

 Pada tahap pengembangan III anak memperoleh skor 76,6 % yang artinya 

kemampuan motorik halusnya mulai berkembang, adapun indikator yang sudah 

berkembang  dengan skor 3 adalah membentuk playdough, menjiplak, 

menggunakan jari-jari tangan.  Adapun  indikator yang mulai berkembang dengan 
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skor 2 adalah menggunting, menempel dan indikator yang belum berkembang 

dengan skor  1 adalah menempel playdough dengan rapid an bersih. 

002 

 Pada tahap pengembangan III anak memperoleh skor 85 % yang artinya 

kemampuan motorik halusnya sudah berkembang. Adapun  indikator yang sudah 

berkembang  dengan skor 3 adalah membentuk playdough, dan menggunakan jari-

jari tangan, menjiplak, dan indikator yang mulai berkembang dengan skor 2 

adalah menggunting, menempel dengan rapid an bersih.  

003 

 Pada tahap pengembangan III anak memperoleh skor  81,6 % yang artinya 

kemampuan motorik halusnya sudah berkembang. Adapun  indikator yang sudah 

berkembang  dengan skor 3 adalah membentuk palydough, dan menjiplak, dan 

menggunakan jari-jari tangan, sedangkan indikator yang mulai berkembang 

dengan skor  2 adalah menggunting, dan menempel rapid an bersih. 

004 

 Pada tahap pengembangan III anak memperoleh skor 80 %   yang artinya 

kemampuan motorik halusnya sudah berkembang. Adapun  indikator yang sudah 

berkembang  dengan skor 3 adalah membentuk playdough, menggunakan jari-jari 

tangan, dan menjiplak. Indikator  yang mulai berkembang dengan skor  2 adalah 

menggunting, menempel.   
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005 

 Pada tahap pengembangan III anak memperoleh skor 81 % yang artinya 

kemampuan motorik halusnya sudah  berkembang. Adapun indikator yang 

sudah berkembang  dengan skor  3 adalah membentuk playdough, 

menggunakan jari-jari tangan, menjiplak,  dan menggunting, indikator yang 

mulai berkembang dengan nilai skor 2 adalah menempel  

006 

 Pada tahap pengembangan III anak memperoleh skor 80 %   yang artinya 

kemampuan motorik halusnya sudah berkembang. Adapun  indikator yang 

sudah berkembang  dengan skor 3 adalah membentuk playdough, 

menggunakan jari-jari tangan, menjiplak,  indikator yang mulai berkembang 

dengan skor 2 adalah menempel dan  menggunting . 

007 

 Pada tahap pengembangan III anak memperoleh skor 83 %   yang artinya 

kemampuan motorik halusnya sudah berkembang, adapun indikator yang 

sudah berkembang  dengan skor 3 adalah membentuk playdough, 

menggunakan jari-jari tangan dan menggunting, indikator yang mulai 

berkembang dengan skor  2 adalah menjiplak dan  menempel playdough. 

008 

 Pada tahap pengembangan III anak memperoleh skor 76 %   yang artinya 

kemampuan motorik halusnya mulai berkembang. Adapun  indikator yang 

sudah berkembang dengan skor  3 adalah membentuk playdough, menjiplak 
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indikator yang mulai berkembang dengan skor 2 adalah menggunting, 

menggunakan jari-jari tangan dan  menempel. 

009 

 Pada tahap pengembangan III anak memperoleh skor  80 %   yang artinya 

kemampuan motorik halusnya sudah berkembang. Adapun  indikator yang 

sudah berkembang  dengan skor 3 adalah membentuk playdough, 

menggunakan jari-jari tangan dan menggunting. Indikator  yang mulai 

berkembang dengan skor 2 adalah menempel, dan menjiplak   

010 

 Pada tahap pengembangan III anak memperoleh skor 78,3 %   yang artinya 

kemampuan motorik halusnya mulai berkembang. Adapun  indikator yang 

sudah berkembang dengan skor 3 adalah membentuk playdough, menjiplak 

menggunakan jari-jari tangan dan indikator mulai berkembang  dengan skor 2 

adalah menempel, menggunting.   

 

B. Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian pada perkembangan tahap I, II dan III 

menunjukkan bahwa melalui kegiatan bermain playdough dapat 

mengembangkan motorik halus anak usia 4-5 tahun  di PAUD Al-ikhlas. Hal 

ini terlihat dari pengamatan yang dilakukan oleh peneliti terhadap aktivitas 

anak selama proses kegiatan berlangsung dan terlihat dari perubahan yang  

terjadi  setiap perkembangan tahap I mengalami peningkatan pada 
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perkembangan tahap II walaupun belum mencapai indikator kinerja dan,  

tahap II mengalami peningkatan dan pengembangan tahap III mengalami 

peningkatan yang maksimal sehingga tidak memerlukan tahap perkembangan 

lagi. 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat di simpulkan pada tahap 

perkembangan I adapun langkah-langkah bermain playdough sudah di 

terapkan oleh guru dan peneliti baik dari pijakan lingkungan main, pijakan 

sebelum main, selama main dan setelah main. Akan tetapi pada pijakan 

sebelum main guru kurang mempersiapkan peralatan seperti gunting yang 

jumlahnya terbatas, sehingga anak berebutan dan guru kurang menjelaskan 

aturan dalam kegiatan bermaian playdough, sehingga anak –anak belum bisa 

membereskan alat dan bahan yang telah digunakan, dan beberapa indikator 

lainya masih belum tercapai dengan optimal terutama pada indikator 

menggunting dan menempel playdough dengan rapi. Dengan perolehan nilai 

rata-rata sebesar 51,91 %. 

Pada tahap perkembangan II anak sudah dapat bermain playdough lebih 

baik dibandingkan dengan tahap pengembangan I, dan indikator yang sudah 

tercapai,  guru sudah melaksanakan pijakan sebelum main, selama main, dan 

setelah main. Sedangkan  indikator  yang belum berkembang  untuk anak 

adalah menggunting palaydough. Sehinga nilai rata-rata diperoleh sebesar 

71,2 %., dan pada tahap pengembangan III guru dan peneliti memberikan 

kegiatan bermain playdough dengan tema yang berbeda,  indikator pada anak 

yang sudah berkembang adalah membentuk playdough, menjiplak, 



59 

 

menggunakan jari-jari tangan, dan indikator yang mulai berkembang 

menempel playdough, menggunting playdough,  sehingga  memperoleh nilai 

rata-rata 80,1  %. 

Berdasarkan rekapitulasi data dan kategori dari penelitian acuan 

patokan diatas, mengembangkan motorik halus anak usia 4-5 tahun  melalui 

bermain playdough di PAUD Al-ikhlas Sayang-sayang, Cakranegara tahun 

pelajaran 2014-2015 adalah sebagai berikut : pada tahap pengembangan I 

perkembangan motorik halus anak melalui bermain playdough dengan 

perolehan nilai rata-rata 51,91 %, pada tahap pengembangan II perkembangan 

motorik halus melalui bermain playdough meningkat dengan perolehan nilai 

rata-rata 71,2  %, dan pada tahap perkembangan III perkembangan motorik 

halus anak paling baik dibandingkan tahap pengembangan I dan II dengan 

perolehan nilai 80,1 %.   

Indikator yang tidak berkembang pada tahap I adalah menggunting 

playdough, dan menempel playdough dengan rapi, indikator belum 

berkembang menggunting,  pada tahap III indikator mulai berkembang adalah 

menggunting. Maka dapat disimpulkan bahwa mengembangkan motorik halus 

anak usia 4-5 tahun melalui bermain playdough di PAUD Al-ikhlas Sayang-

sayang, Cakranegara tahun pelajaran 2014-2015 mengalami peningkatan 

dengan hasil sangat baik sehingga tidak memerlukan tahap perkembangan 

lagi.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Penerapan bermain playdough dapat  meningkatkan kemampuan motorik 

halus pada anak  usia  4-5  tahun di PAUD Al-Ikhlas, Kelurahan Sayang-

sayang, Cakranegara, Mataram. 

2. Tahap pembelajaran melalui bermain playdough dapat meningkatkan 

kemampuan motorik halus anak usia 4-5  tahun secara optimal dengan 

langkah-langkah yaitu: 1) guru menyiapkan bahan-bahan dan peralatan 

yang dipakai untuk kegiatan bermain playdough yang diseting sesuai tema  

2) guru menata sentra persiapan dan memberi kesempatan anak untuk 

bermain playdough. 3) guru membuat aturan dan kesepakatan main. 4) 

guru memberi kesempatan anak untuk melakukan kegiatan main , jika ada 

anak yang belum mengerti aturan main, guru akan membimbing. 5) guru 

memberi motivasi pada anak saat melakukan bermain playdough. 

3. Peningkatan capaian perkembangan kemampuan motorik halus melalui 

bermain  playdough pada anak usia 4-5 tahun di PAUD di PAUD Al-

Ikhlas, Kelurahan Sayang-sayang, Cakranegara, Mataram. Berdasarkan 

penelitian dengan 3 tahapan pengembangan yang menggunakan indikator 

kemampuan motorik halus anak mengalami peningkatan di setiap 

tahapannya, Pada tahap pengembangan I capaian perkembangan 
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kemampuan motorik halus anak melalui bermain playdough mencapai 

rata-rata nilai 51,91 %. Sedangkan pada  tahap pengembangan II capaian 

perkembangan kemampuan motorik halus anak melalui bermain 

playdough lebih meningkat dengan hasil nilai rata-rata 71,2 %, hal ini 

menunjukan perubahan terhadap perkembangan motorik halus anak, dan 

pada tahap pengembangan III capain perkembangan anak memenuhi 

indikator kinerja yaitu  dengan hasil nilai rata- rata mencapai 80,15%. 

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian pengembangan ini, maka disarankan kepada: 

a. Guru 

1. Hendaknya guru menerapkan tahapan bermain playdough agar anak 

dapat terstimulasi dengan baik. 

2. Kegiatan bermain playdough dikaitkan dengan tema yang mudah 

dipahami dan dekat dengan lingkungan anak agar perkembangan 

motorik halus anak lebih meningkat. 

3. Membuat aturan yang lebih jelas dan bisa diterima oleh anak sebelum 

melakukan kegiatan bermain playdough. 

b. Lembaga  

1. Diharapkan bisa menyediakan bahan-bahan atau sarana prasarana 

yang dapat menunjang proses kegiatan bermain playdough untuk 

menumbuhkembangkan semua aspek perkembangan anak terutama 

adalah kemampuan motorik halus.  
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2. Memberikan variasi dalam kegiatan pembelajaran yang dapat menarik 

minat para siswa sehingga kegiatan pembelajaran lebih 

menyenangkan. 

c. Peneliti 

 Menerapkan dan mengembangkan metode-metode pembelajaran yang 

mampu membantu meningkatkan kemampuan motorik halus anak usia 4-

5 tahun  yang  bervariasi dalam kegiatan pembelajaran.  
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Lampiran 01 

Instrumen Penelitian Mengembangkan  Kemampuan   Motorik Halus Anak Usia 4-5 Tahun 

Melalui Bermain Playdough di PAUD Al-Ikhlas Sayang-Sayang Cakranegara 

Tahun Pelajaran 2014-2015 

Tema/Sub Tema  : 

Hari/Tanggal  : 

Petunjuk Instrumen  : Berikut ini merupakan instrumen Mengembangkan  Kemampuan    

    Motorik Halus Anak Usia 4-5 Tahun Melalui Bermain Playdough di 

   PAUD Al-Ikhlas Sayang-Sayang Cakranegara Tahun Pelajaran 2014-

   2015 selama proses pembelajaran. Cara mengisi instrumen dibawah ini 

 adalah dengan memberi  tanda ceklist (√) pada kolom kriteria penilaian 

  yang dicapai anak. 

Petunjuk Pelaksaan : 

a. Skor 1 diberikan apabila indikator perkembangan motorik halus 

belum berkembang (BB) 

b. Skor 2  diberikan apabila indikator perkembangan motorik halus 

mulai berkembang  (MB) 

c. Skor 3 diberikan apabila indikator perkembangan motorik halus 

sudah berkembang. (SB) 

Nama  : 

 Kelompok usia  : 

No Indikator Deskriptor 

Kriteria 

Penilaian 

1 2 3 

1 

Anak mampu 

membentuk 

playdough 

1.1. Anak mampu membentuk playdough dengan meniru contoh 

yang di berikan guru seperti membuat hp 

 
  

1.2. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk bulat    

1.3. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk 

lonjong  

 
  

1.4. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk 

panjang  

 
  

1.5. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk bulat 

kotak  

 
  

1.6. Anak mampu memilin playdough dengan satu tangan    

1.7. Anak mampu memilin playdough dengan dua tangan    

1.8. Anak mampu membentuk playdough sesui dengan 

keinginan  
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2 

Anak mampu 

menggunting 

mengikuti pola 

gambar 

2.1. Anak mampu menggunting tepi playdough dengan sebagian 

gunting 

 

  

2.2. Anak mampu menggunting tepi playdough dengan seluruh 

gunting  

 

  

2.3. Anak mampu menggunakan koordinasi antara mata dan jari 

jemari tangan saat menggunting playdough   

 

  

2.4. Anak mampu menggunting pola sederhana sesuai 

gagasannya saat membuat bentuk – bentuk geometri segi 

tiga dan segi empat 

   

3 

Anak mampu 

menempel pola 

playdough  

3.1. Anak  mampu menempel dengan  ujung – ujung  jari tangan    

3.2. Anak mampu menempel dengan playdough tanpa menutupi 

pola bentuk playdough 

 

  

3.3. Anak mampu menyelesaikan menempel playdough dengan 

rapi dan  bersih 

 

  

4 

Anak mampu   

menggunakan  

jari-jari tangan  

4.1. Anak mampu memegang  alat tulis dengan benar  yaitu 

antara ibu jari dan dua jari. 

 

  

4.2. Anak mampu menggunakan otot-otot pada jari jemari 

tangan untuk menulis dengan baik 

 

  

5 

Anak mampu 

menjiplak 

5.1. Anak mampu menjilak  playdough dengan menggunakan 

jari tangan 
   

5.2. Anak mampu menjilak  playdough dengan menggunakan 

cetakan kue 

 
  

5.3.  Keordinasi mata dan tangan saat  menekan playdough 

dengan satu jari  

 
  

 

 Mataram,……………………………2015 

Peneliti 

 

(   Suryani  ) 
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Lampiran 02 :  

Instrumen Pengamatan Terhadap Aktivitas Guru di PAUD Al-Ikhlas Sayang-Sayang 

Cakranegara Tahun Pelajaran  2014-2015 

Tema / subtema  :  

Hari/tanggal   : 

Petunjuk Instrumen :Berikut ini merupakan instrumen pengamatan terhadap aktivitas 

    guru di PAUD Al-Ikhlas Sayang-Sayang Cakranegara Tahun  

    Pelajaran 2014-2015 selama proses pembelajaran. Cara mengisi 

    instrumen dibawah ini adalah dengan memberi tanda ceklist (√)  

    pada kolom  Kriteria penilaian yang dicapai guru 

 

Aspek / 

indikator 
Deskriptor 

Kriteria 

Ya Tidak 

Pijakan  

lingkungan 

main 

 

1) Penyambutan 

 Anak berbaris didepan kelas, berdoa, Tanya jawab tentang 

kondisi saat ini. 

  

2) Menyiapkan alat dan media yang akan digunakan pada 

kegiatan bermain playdough serta menyediakan tempat atau 

area yang akan dijadikan tempat pelaksaan kegiatan 

  

3) Menata alat dan media main yang mencerminkan rencana 

pembelajaran yang sudah dibuat 

  

4) Mempertimbangkan densitas (keragaman) baik jenis alat 

main maupun penggunaan alat main 

  

5) Mempertimbngkan intensitas (waktu bermain)   

Pijakan 

sebelum 

main  

6) Membuka kegiatan dengan salam dan berdoa bersama, 

dilanjutkan kegiatan bercakap-cakap dengan anak-anak 

  

7) Diskusi kegiatan melalui cerita (objek) dan mengaitkan 

dengan kegiatan main 

  

8) Menyampaikan kegiatan yang akan dilakukan yaitu bermain 

playdough 

  

9) Memperkenalkan alat dan media  yang sudah disiapkan   

10) Menyampaikan bagimana aturan main, serta cara 

menggunakan alat dan media  main 

  

Pijakan 

selama main 

11) Memberikan kesempatan kepada anak untuk melakukan 

kegiatan bermain playdough 

  

12) Menstimulasi dengan mengajukan pertanyaan terbuka yang 

disesuikan dengan indikator  

  

13) Mengamati dan mencatat perkembangan motorik halus anak 

dalam kegiatan bermain playdough 

  

14) Mendokumentasikan proses kegiatan dan hasil karya anak    

Pijakan 

setelah 

15) Membereskan alat dan media yang telah digunakan   

16) Merangsang anak dengan percakapan sederhana untuk   
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main mengingat kembali pengalaman main dan menarik 

kesimpulan dari kegiatan yang sudah dilakukan 

 

 Mataram. . .  2015 

Peneliti 

 

 

(Suryani) 
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Lampiran 03 :Daftar Nama Siswa yang di Teliti di PAUD Al-Ikhlas, Sayang- 

    Sayang, Mataram 

 

No Kode Siswa  Nama anak  

1 001 Ryan 

2 002 Asna 

3 003 Hendri  

4 004 Putra  

5 005 Gina 

6 006 Andin 

7 007 Adit 

8 008 Lahalu 

9 009 Sintia 

10 010 Sopian  
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Pengembangan  I 

Pedoman Pengamatan Guru Dalam Kegiatan Bermain Playdough  Untuk 

Mengembangkan Kemampuan Motorik Halus  Anak  Usia 4-5 Tahun 

 

Tema / subtema  : Alat-alat komunikasi/ alat komunikasi langsung 

Hari/tanggal   :Senin/ 9 Maret 2015 

Petunjuk Instrumen : 

    Berikut ini merupakan instrumen Mengembangkan  Kemampuan   

    Motorik Halus Anak Usia 4-5 Tahun Melalui Bermain Playdough 

    di PAUD Al-Ikhlas Sayang-Sayang Cakranegara Tahun Pelajaran  

    2014-2015 selama proses pembelajaran. Cara mengisi instrumen 

    dibawah ini adalah dengan memberi tanda ceklist (√) pada kolom 

     Kriteria penilaian yang dicapai anak. 

Petunjuk Pelaksaan : 

d. Skor 1 diberikan apabila indikator perkembangan motorik halus 

belum berkembang (BB) 

e. Skor 2  diberikan apabila indikator perkembangan motorik 

halus mulai berkembang  (MB) 

f. Skor 3 diberikan apabila indikator perkembangan motorik halus 

sudah berkembang.(SB)  
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Lembar Observasi Pelaksanaan Kegiatan Bermain Playdough 

Nama  : 001 

No Indikator Deskriptor 

Kriteria 

Penilaian 

1 2 3 

1 

Anak mampu 

membentuk 

playdough 

1.9. Anak mampu membentuk playdough sesui dengan tema yang di 

berikan guru  
√   

1.10. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk bulat  √  

1.11. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk lonjong  √   

1.12. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk panjang  √   

1.13. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk bulat kotak  √   

1.14. Anak mampu memilin playdough dengan satu tangan  √  

1.15. Anak mampu memilin playdough dengan dua tangan  √  

1.16. Anak mampu membentuk playdough sesui dengan keinginan  √   

2 

Anak mampu 

menggunting 

mengikuti pola 

gambar 

2.5. Anak mampu menggunting tepi playdough dengan sebagian gunting √ 
  

2.6. Anak mampu menggunting tepi playdough dengan seluruh gunting  √ 
  

2.7. Anak mampu menggunakan koordinasi antara mata dan jari jemari 

tangan saat menggunting playdough   

√ 
  

2.8. Anak mampu menggunting pola sederhana sesuai gagasannya saat 

membuat bentuk – bentuk geometri segi tiga dan segi empat 
√   

3 

Anak mampu 

menempel 

pola 

playdough  

3.4. Anak  mampu menempel dengan  ujung – ujung  jari tangan  √  

3.5. Anak mampu menempel dengan playdough tanpa menutupi pola 

bentuk playdough 

√ 
  

3.6. Anak mampu menyelesaikan menempel playdough dengan rapi dan  

bersih 

√ 
  

4 

Anak mampu   

menggunakan  

jari-jari tangan  

4.1. Anak mampu memegang  alat tulis dengan benar  yaitu antara ibu 

jari dan dua jari. 
√ 

  

4.3. Anak mampu menggunakan otot-otot pada jari jemari tangan untuk 

menulis dengan baik 

√ 
  

5 

Anak mampu 

menjiplak 

5.4. Anak mampu menjiplak  playdough dengan menggunakan jari 

tangan 

 
√  

5.5. Anak mampu menjilak  playdough dengan menggunakan cetakan 

kue 
√ 

  

5.6.  Keordinasi mata dan tangan saat  menekan playdough dengan satu 

jari  

 
√  

  14 6 0 

 NA 14 12 0 

 SMI 26x100/60 

 Nilai rata-rata 43,3% 

 Kriteria  BB 

 

 



71 

 

Lembar Observasi Pelaksanaan Kegiatan Bermain Playdough 

Nama  : 002 

No Indikator Deskriptor 

Kriteria 

Penilaian 

1 2 3 

1 

Anak mampu 

membentuk 

playdough 

1.1. Anak mampu membentuk playdough sesui dengan tema yang di 

berikan guru  
√   

1.2. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk bulat  √  

1.3. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk lonjong   √  

1.4. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk panjang   √  

1.5. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk bulat kotak   √  

1.6. Anak mampu memilin playdough dengan satu tangan  √  

1.7. Anak mampu memilin playdough dengan dua tangan  √  

1.8. Anak mampu membentuk playdough sesui dengan keinginan   √  

2 

Anak mampu 

menggunting 

mengikuti pola 

gambar 

2.1. Anak mampu menggunting tepi playdough dengan sebagian gunting √ 
  

2.2. Anak mampu menggunting tepi playdough dengan seluruh gunting  √ 
  

2.3. Anak mampu menggunakan koordinasi antara mata dan jari jemari 

tangan saat menggunting playdough   

√ 
  

2.4. Anak mampu menggunting pola sederhana sesuai gagasannya saat 

membuat bentuk – bentuk geometri segi tiga dan segi empat 
√ 

  

3 

Anak mampu 

menempel 

pola 

playdough  

3.1. Anak  mampu menempel dengan  ujung – ujung  jari tangan  √ 
 

3.2. Anak mampu menempel dengan playdough tanpa menutupi pola 

bentuk playdough 

 √ 
 

3.3. Anak mampu menyelesaikan menempel playdough dengan rapi dan  

bersih 

√ 
  

4 

Anak mampu   

menggunakan  

jari-jari tangan  

4.1.  Anak mampu memegang  alat tulis dengan benar  yaitu   antara ibu 

jari dan dua jari.  
√ 

 

4.2. Anak mampu menggunakan otot-otot pada jari jemari tangan untuk 

menulis dengan baik 
 

√ 
 

5 

Anak mampu 

menjiplak 

5.1. Anak mampu menjilak  playdough dengan menggunakan jari tangan  √  

5.2. Anak mampu menjilak  playdough dengan menggunakan cetakan 

kue 

 √ 
 

5.3.  Keordinasi mata dan tangan saat  menekan playdough dengan satu 

jari  
√ 

  

  7 13 0 

 NA 7 26 0 

 SMI 33x100/60 

 Nilai rata-rata 55% 

 Kriteria  BB 
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Lembar Observasi Pelaksanaan Kegiatan Bermain Playdough 

Nama  : 003 

No Indikator Deskriptor 

Kriteria 

Penilaian 

1 2 3 

1 

Anak mampu 

membentuk 

playdough 

1.1. Anak mampu membentuk playdough sesui dengan tema yang di 

berikan guru  
√   

1.2. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk bulat  √  

1.3. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk lonjong  √   

1.4. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk panjang   √  

1.5. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk bulat kotak   √  

1.6. Anak mampu memilin playdough dengan satu tangan √   

1.7. Anak mampu memilin playdough dengan dua tangan  √  

1.8. Anak mampu membentuk playdough sesui dengan keinginan   √  

2 

Anak mampu 

menggunting 

mengikuti pola 

gambar 

2.1. Anak mampu menggunting tepi playdough dengan sebagian gunting √  
 

2.2. Anak mampu menggunting tepi playdough dengan seluruh gunting  √ 
  

2.3. Anak mampu menggunakan koordinasi antara mata dan jari jemari 

tangan saat menggunting playdough   

√  
 

2.4. Anak mampu menggunting pola sederhana sesuai gagasannya saat 

membuat bentuk – bentuk geometri segi tiga dan segi empat 
 

√ 
 

3 

Anak mampu 

menempel 

pola 

playdough  

3.1. Anak  mampu menempel dengan  ujung – ujung  jari tangan √  
 

3.2. Anak mampu menempel dengan playdough tanpa menutupi pola 

bentuk playdough 
√  

 

3.3. Anak mampu menyelesaikan menempel playdough dengan rapi dan  

bersih 

√ 
  

4 

Anak mampu   

menggunakan  

jari-jari tangan  

4.1.  Anak mampu memegang  alat tulis dengan benar  yaitu   antara ibu 

jari dan dua jari.  √  

4.2. Anak mampu menggunakan otot-otot pada jari jemari tangan untuk 

menulis dengan baik 
√   

5 

Anak mampu 

menjiplak 

5.1. Anak mampu menjilak  playdough dengan menggunakan jari tangan  √  

5.2. Anak mampu menjilak  playdough dengan menggunakan cetakan 

kue 

 √ 
 

5.3.  Keordinasi mata dan tangan saat  menekan playdough dengan satu 

jari  

 √ 
 

  10 10 0 

 NA 10 20 0 

 SMI 30x100/60 

 Nilai rata-rata 50% 

 Kriteria  BB 

 

 

 



73 

 

Lembar Observasi Pelaksanaan Kegiatan Bermain Playdough 

Nama  : 004 

No Indikator Deskriptor 

Kriteria 

Penilaian 

1 2 3 

1 

Anak mampu 

membentuk 

playdough 

1.1. Anak mampu membentuk playdough sesui dengan tema yang di 

berikan guru  
√   

1.2. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk bulat  √  

1.3. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk lonjong  √   

1.4. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk panjang   √  

1.5. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk bulat kotak   √  

1.6. Anak mampu memilin playdough dengan satu tangan √   

1.7. Anak mampu memilin playdough dengan dua tangan  √  

1.8. Anak mampu membentuk playdough sesui dengan keinginan     

2 

Anak mampu 

menggunting 

mengikuti pola 

gambar 

2.1. Anak mampu menggunting tepi playdough dengan sebagian gunting √ 
  

2.2. Anak mampu menggunting tepi playdough dengan seluruh gunting  √ 
  

2.3. Anak mampu menggunakan koordinasi antara mata dan jari jemari 

tangan saat menggunting playdough   

√  
 

2.4. Anak mampu menggunting pola sederhana sesuai gagasannya saat 

membuat bentuk – bentuk geometri segi tiga dan segi empat 
√   

3 

Anak mampu 

menempel 

pola 

playdough  

3.1. Anak  mampu menempel dengan  ujung – ujung  jari tangan  √  

3.2. Anak mampu menempel dengan playdough tanpa menutupi pola 

bentuk playdough 

√ 
  

3.3. Anak mampu menyelesaikan menempel playdough dengan rapi dan  

bersih 

√ 
  

4 

Anak mampu   

menggunakan  

jari-jari tangan  

4.1. Anak mampu memegang  alat tulis dengan benar  yaitu   antara ibu 

jari dan dua jari. 
√ 

  

4.2. Anak mampu menggunakan otot-otot pada jari jemari tangan untuk 

menulis dengan baik 
 

√ 
 

5 

Anak mampu 

menjiplak 

5.1. Anak mampu menjilak  playdough dengan menggunakan jari tangan  √  

5.2. Anak mampu menjilak  playdough dengan menggunakan cetakan 

kue 
√  

 

5.3.  Keordinasi mata dan tangan saat  menekan playdough dengan satu 

jari  

 √ 
 

  12 8 0 

 NA 12 16 0 

 SMI 28x100/60 

 Nilai rata-rata 46,6% 

 Kriteria  BB 
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Lembar Observasi Pelaksanaan Kegiatan Bermain Playdough 

Nama  : 005 

No Indikator Deskriptor 

Kriteria 

Penilaian 

1 2 3 

1 

Anak mampu 

membentuk 

playdough 

1.1. Anak mampu membentuk playdough sesui dengan tema yang di 

berikan guru  

  
√ 

1.2. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk bulat  √  

1.3. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk lonjong   √  

1.4. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk panjang  √   

1.5. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk bulat kotak  √   

1.6. Anak mampu memilin playdough dengan satu tangan  √  

1.7. Anak mampu memilin playdough dengan dua tangan  √  

1.8. Anak mampu membentuk playdough sesui dengan keinginan   √  

2 

Anak mampu 

menggunting 

mengikuti pola 

gambar 

2.1. Anak mampu menggunting tepi playdough dengan sebagian gunting    

2.2. Anak mampu menggunting tepi playdough dengan seluruh gunting   √  

2.3. Anak mampu menggunakan koordinasi antara mata dan jari jemari 

tangan saat menggunting playdough   

√   

2.4. Anak mampu menggunting pola sederhana sesuai gagasannya saat 

membuat bentuk – bentuk geometri segi tiga dan segi empat 

√  
 

3 

Anak mampu 

menempel 

pola 

playdough  

3.1. Anak  mampu menempel dengan  ujung – ujung  jari tangan  √ 
 

3.2. Anak mampu menempel dengan playdough tanpa menutupi pola 

bentuk playdough 

√  
 

3.3. Anak mampu menyelesaikan menempel playdough dengan rapi dan  

bersih 

 √ 
 

4 

Anak mampu   

menggunakan  

jari-jari tangan  

4.1.  Anak mampu memegang  alat tulis dengan benar  yaitu   antara ibu 

jari dan dua jari.  
√ 

 

4.2. Anak mampu menggunakan otot-otot pada jari jemari tangan untuk 

menulis dengan baik 
 

√ 
 

5 

Anak mampu 

menjiplak 

5.1. Anak mampu menjilak  playdough dengan menggunakan jari tangan  √  

5.2. Anak mampu menjilak  playdough dengan menggunakan cetakan 

kue 

 √ 
 

5.3.  Keordinasi mata dan tangan saat  menekan playdough dengan satu 

jari  

 √ 
 

  5 14 1 

 NA 5 28 3 

 SMI 36x100/60 

 Nilai rata-rata 60% 

 Kriteria  BB 
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Lembar Observasi Pelaksanaan Kegiatan Bermain Playdough 

Nama  : 006 

No Indikator Deskriptor 

Kriteria 

Penilaian 

1 2 3 

1 

Anak mampu 

membentuk 

playdough 

1.1. Anak mampu membentuk playdough sesui dengan tema yang di 

berikan guru  

 √ 
 

1.2. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk bulat  √  

1.3. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk lonjong   √  

1.4. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk panjang   √  

1.5. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk bulat kotak   √  

1.6. Anak mampu memilin playdough dengan satu tangan √   

1.7. Anak mampu memilin playdough dengan dua tangan  √  

1.8. Anak mampu membentuk playdough sesui dengan keinginan   √  

2 

Anak mampu 

menggunting 

mengikuti pola 

gambar 

2.1. Anak mampu menggunting tepi playdough dengan sebagian gunting √   

2.5. Anak mampu menggunting tepi playdough dengan seluruh gunting  √  
 

2.6. Anak mampu menggunakan koordinasi antara mata dan jari jemari 

tangan saat menggunting playdough   

√  
 

2.7. Anak mampu menggunting pola sederhana sesuai gagasannya saat 

membuat bentuk – bentuk geometri segi tiga dan segi empat 

 √ 
 

3 

Anak mampu 

menempel 

pola 

playdough  

3.1. Anak  mampu menempel dengan  ujung – ujung  jari tangan  √ 
 

3.2. Anak mampu menempel dengan playdough tanpa menutupi pola 

bentuk playdough 

√  
 

3.3. Anak mampu menyelesaikan menempel playdough dengan rapi dan  

bersih 

√  
 

4 

Anak mampu   

menggunakan  

jari-jari tangan  

4.1.  Anak mampu memegang  alat tulis dengan benar  yaitu   antara ibu 

jari dan dua jari.  
√ 

 

4.2. Anak mampu menggunakan otot-otot pada jari jemari tangan untuk 

menulis dengan baik 
 

√ 
 

5 

Anak mampu 

menjiplak 

5.1. Anak mampu menjilak  playdough dengan menggunakan jari tangan √   

5.2. Anak mampu menjilak  playdough dengan menggunakan cetakan 

kue 
√ 

 
 

5.3.  Keordinasi mata dan tangan saat  menekan playdough dengan satu 

jari  

 
√ 

 

  8 12 0 

 NA 8 24 0 

 SMI 32x100/60 

 Nilai rata-rata 53% 

 Kriteria  BB 
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Lembar Observasi Pelaksanaan Kegiatan Bermain Playdough 

Nama  : 007 

No Indikator Deskriptor 

Kriteria 

Penilaian 

1 2 3 

1 

Anak mampu 

membentuk 

playdough 

1.1. Anak mampu membentuk playdough sesui dengan tema yang di 

berikan guru  
 

√ 
 

1.2. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk bulat  √  

1.3. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk lonjong  √   

1.4. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk panjang  √   

1.5. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk bulat kotak  √   

1.6. Anak mampu memilin playdough dengan satu tangan  √  

1.7. Anak mampu memilin playdough dengan dua tangan  √  

1.8. Anak mampu membentuk playdough sesui dengan keinginan   √  

2 

Anak mampu 

menggunting 

mengikuti pola 

gambar 

2.1. Anak mampu menggunting tepi playdough dengan sebagian gunting √  
 

2.2. Anak mampu menggunting tepi playdough dengan seluruh gunting  √   

2.3. Anak mampu menggunakan koordinasi antara mata dan jari jemari 

tangan saat menggunting playdough   

√   

2.4. Anak mampu menggunting pola sederhana sesuai gagasannya saat 

membuat bentuk – bentuk geometri segi tiga dan segi empat 
√   

3 

Anak mampu 

menempel 

pola 

playdough  

3.1. Anak  mampu menempel dengan  ujung – ujung  jari tangan  √  

3.2. Anak mampu menempel dengan playdough tanpa menutupi pola 

bentuk playdough 

√  
 

3.3. Anak mampu menyelesaikan menempel playdough dengan rapi dan  

bersih 

√  
 

4 

Anak mampu   

menggunakan  

jari-jari tangan  

4.1. Anak mampu memegang  alat tulis dengan benar  yaitu   antara ibu 

jari dan dua jari.  
√ 

 

4.2. Anak mampu menggunakan otot-otot pada jari jemari tangan untuk 

menulis dengan baik 
 

√ 
 

5 

Anak mampu 

menjiplak 

5.1. Anak mampu menjilak  playdough dengan menggunakan jari tangan  √  

5.2. Anak mampu menjilak  playdough dengan menggunakan cetakan 

kue 
√  

 

5.3.  Keordinasi mata dan tangan saat  menekan playdough dengan satu 

jari  

 √ 
 

  10 10 0 

 NA 10 20 0 

 SMI 30x100/60 

 Nilai rata-rata 50% 

 Kriteria  BB 
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Lembar Observasi Pelaksanaan Kegiatan Bermain Playdough 

Nama  : 008 

No Indikator Deskriptor 

Kriteria 

Penilaian 

1 2 3 

1 

Anak mampu 

membentuk 

playdough 

1.1. Anak mampu membentuk playdough sesui dengan tema yang di 

berikan guru  
√  

 

1.2. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk bulat  √  

1.3. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk lonjong   √  

1.4. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk panjang  √   

1.5. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk bulat kotak  √   

1.6. Anak mampu memilin playdough dengan satu tangan  √  

1.7. Anak mampu memilin playdough dengan dua tangan  √  

1.8. Anak mampu membentuk playdough sesui dengan keinginan  √   

2 

Anak mampu 

menggunting 

mengikuti pola 

gambar 

2.1. Anak mampu menggunting tepi playdough dengan sebagian gunting √   

2.2. Anak mampu menggunting tepi playdough dengan seluruh gunting  √  
 

2.3. Anak mampu menggunakan koordinasi antara mata dan jari jemari 

tangan saat menggunting playdough   

√  
 

2.4. Anak mampu menggunting pola sederhana sesuai gagasannya saat 

membuat bentuk – bentuk geometri segi tiga dan segi empat 

 √ 
 

3 

Anak mampu 

menempel 

pola 

playdough  

3.1. Anak  mampu menempel dengan  ujung – ujung  jari tangan √  
 

3.2. Anak mampu menempel dengan playdough tanpa menutupi pola 

bentuk playdough 

√  
 

3.3. Anak mampu menyelesaikan menempel playdough dengan rapi dan  

bersih 

√  
 

4 

Anak mampu   

menggunakan  

jari-jari tangan  

4.1.  Anak mampu memegang  alat tulis dengan benar  yaitu   antara ibu 

jari dan dua jari. 

√  
 

4.2. Anak mampu menggunakan otot-otot pada jari jemari tangan untuk 

menulis dengan baik 

√  
 

5 

Anak mampu 

menjiplak 

5.1. Anak mampu menjilak  playdough dengan menggunakan jari tangan  √  

5.2. Anak mampu menjilak  playdough dengan menggunakan cetakan 

kue 

 √  

5.3.  Keordinasi mata dan tangan saat  menekan playdough dengan satu 

jari  

 √  

  12 8  

 NA 12 16  

 SMI 28x100/60 

 Nilai rata-rata 46,6% 

 Kriteria  BB 
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Lembar Observasi Pelaksanaan Kegiatan Bermain Playdough 

Nama  : 009 

No Indikator Deskriptor 

Kriteria 

Penilaian 

1 2 3 

1 

Anak mampu 

membentuk 

playdough 

1.1. Anak mampu membentuk playdough sesui dengan tema yang di 

berikan guru  

 √ 
 

1.2. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk bulat   √ 

1.3. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk lonjong    √ 

1.4. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk panjang   √  

1.5. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk bulat kotak   √  

1.6. Anak mampu memilin playdough dengan satu tangan  √  

1.7. Anak mampu memilin playdough dengan dua tangan  √  

1.8. Anak mampu membentuk playdough sesui dengan keinginan   √  

2 

Anak mampu 

menggunting 

mengikuti pola 

gambar 

2.1. Anak mampu menggunting tepi playdough dengan sebagian gunting  √  

2.2. Anak mampu menggunting tepi playdough dengan seluruh gunting   √  

2.3. Anak mampu menggunakan koordinasi antara mata dan jari jemari 

tangan saat menggunting playdough   
 

√  

2.4. Anak mampu menggunting pola sederhana sesuai gagasannya saat 

membuat bentuk – bentuk geometri segi tiga dan segi empat 

 √ 
 

3 

Anak mampu 

menempel 

pola 

playdough  

3.1. Anak  mampu menempel dengan  ujung – ujung  jari tangan  √ 
 

3.2. Anak mampu menempel dengan playdough tanpa menutupi pola 

bentuk playdough 

√  
 

3.3. Anak mampu menyelesaikan menempel playdough dengan rapi dan  

bersih 

√  
 

4 

Anak mampu   

menggunakan  

jari-jari tangan  

4.1.  Anak mampu memegang  alat tulis dengan benar  yaitu   antara ibu 

jari dan dua jari.  
√ 

 

4.2. Anak mampu menggunakan otot-otot pada jari jemari tangan untuk 

menulis dengan baik 
 

√ 
 

5 

Anak mampu 

menjiplak 

5.1. Anak mampu menjilak  playdough dengan menggunakan jari tangan  √  

5.2. Anak mampu menjilak  playdough dengan menggunakan cetakan 

kue 

 √ 
 

5.3.  Keordinasi mata dan tangan saat  menekan playdough dengan satu 

jari  

 √ 
 

  2 16 2 

 NA 2 32 6 

 SMI 40x100/60 

 Nilai rata-rata 66,6% 

 Kriteria  MB 
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Lembar Observasi Pelaksanaan Kegiatan Bermain Playdough 

Nama  : 010  

No Indikator Deskriptor 

Kriteria 

Penilaian 

1 2 3 

1 

Anak mampu 

membentuk 

playdough 

1.1. Anak mampu membentuk playdough sesui dengan tema yang di 

berikan guru  
√ 

  

1.2. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk bulat  √  

1.3. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk lonjong   √  

1.4. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk panjang   √  

1.5. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk bulat kotak  √   

1.6. Anak mampu memilin playdough dengan satu tangan  √  

1.7. Anak mampu memilin playdough dengan dua tangan  √  

1.8. Anak mampu membentuk playdough sesui dengan keinginan   √  

2 

Anak mampu 

menggunting 

mengikuti pola 

gambar 

2.1. Anak mampu menggunting tepi playdough dengan sebagian gunting √  
 

2.2. Anak mampu menggunting tepi playdough dengan seluruh gunting  √  
 

2.3. Anak mampu menggunakan koordinasi antara mata dan jari jemari 

tangan saat menggunting playdough   

√  
 

2.4. Anak mampu menggunting pola sederhana sesuai gagasannya saat 

membuat bentuk – bentuk geometri segi tiga dan segi empat 
√ 

 
 

3 

Anak mampu 

menempel 

pola 

playdough  

3.1. Anak  mampu menempel dengan  ujung – ujung  jari tangan √ 
 

 

3.2. Anak mampu menempel dengan playdough tanpa menutupi pola 

bentuk playdough 

√  
 

3.3. Anak mampu menyelesaikan menempel playdough dengan rapi dan  

bersih 

√  
 

4 

Anak mampu   

menggunakan  

jari-jari tangan  

4.1.  Anak mampu memegang  alat tulis dengan benar  yaitu   antara ibu 

jari dan dua jari.  
√ 

 

4.2. Anak mampu menggunakan otot-otot pada jari jemari tangan untuk 

menulis dengan baik 
√ 

 
 

5 

Anak mampu 

menjiplak 

5.1. Anak mampu menjilak  playdough dengan menggunakan jari tangan  √  

5.2. Anak mampu menjilak  playdough dengan menggunakan cetakan 

kue 

 √ 
 

5.3.  Keordinasi mata dan tangan saat  menekan playdough dengan satu 

jari  
√  

 

  11 9 0 

 NA 11 18 0 

 SMI 29x100/60 

 Nilai rata-rata 48% 

 Kriteria  BB 
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PENGEMBANGAN  II 

PEDOMAN PENGAMATAN GURU DALAM KEGIATAN BERMAIN PLAYDOUGH  UNTUK 

MENINGKATKAN KEMAMPUAN MOTORIK HALUS  ANAK  USIA 4-5 TAHUN 

 

Tema / subtema : Alat-alat komunikasi/ alat komunikasi langsung 

Hari/tanggal   :Selasa / 17 Maret 2015 

Petunjuk Instrumen :Berikut ini merupakan instrumen Mengembangkan  Kemampuan  Motorik Halus 

    Anak Usia 4-5 Tahun Melalui Bermain Playdough di PAUD Al-Ikhlas Sayang-

    Sayang Cakranegara Tahun Pelajaran  2014-2015 selama proses pembelajaran. 

    Cara mengisi instrumen dibawah ini adalah dengan memberi tanda ceklist (√) 

    pada kolom  kriteria penilaian yang dicapai anak. 

Petunjuk Pelaksaan : 

a. Skor 1 diberikan apabila indikator perkembangan motorik halus 

belum berkembang (BB) 

b. Skor 2  diberikan apabila indikator perkembangan motorik halus 

mulai berkembang  (MB) 

c. Skor 3 diberikan apabila indikator perkembangan motorik halus sudah 

berkembang.(SB)  
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Lembar Observasi Pelaksanaan Kegiatan Bermain Playdough 

Nama  : 001 

No Indikator Deskriptor 

Kriteria 

Penilaian 

1 2 3 

1 

Anak mampu 

membentuk 

playdough 

1.1. Anak mampu membentuk playdough sesui dengan tema yang di 

berikan guru  
  √ 

1.2. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk bulat   √ 

1.3. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk lonjong    √ 

1.4. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk panjang   √  

1.5. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk bulat kotak   √  

1.6. Anak mampu memilin playdough dengan satu tangan   √ 

1.7. Anak mampu memilin playdough dengan dua tangan   √ 

1.8. Anak mampu membentuk playdough sesui dengan keinginan   √  

2 

Anak mampu 

menggunting 

mengikuti pola 

gambar 

2.1. Anak mampu menggunting tepi playdough dengan sebagian gunting  √ 
 

2.2. Anak mampu menggunting tepi playdough dengan seluruh gunting   √ 
 

2.3. Anak mampu menggunakan koordinasi antara mata dan jari jemari 

tangan saat menggunting playdough   

 √ 
 

2.4. Anak mampu menggunting pola sederhana sesuai gagasannya saat 

membuat bentuk – bentuk geometri segi tiga dan segi empat 
√   

3 

Anak mampu 

menempel 

pola 

playdough  

3.1. Anak  mampu menempel dengan  ujung – ujung  jari tangan  √  

3.2. Anak mampu menempel dengan playdough tanpa menutupi pola 

bentuk playdough 

 
√  

3.3. Anak mampu menyelesaikan menempel playdough dengan rapi dan  

bersih 

√ 
  

4 

Anak mampu   

menggunakan  

jari-jari tangan  

4.1. Anak mampu memegang  alat tulis dengan benar  yaitu antara ibu 

jari dan dua jari. 

 √ 
 

4.2. Anak mampu menggunakan otot-otot pada jari jemari tangan untuk 

menulis dengan baik 

 √ 
 

5 

Anak mampu 

menjiplak 

5.1. Anak mampu menjilak  playdough dengan menggunakan jari tangan  √  

5.2. Anak mampu menjilak  playdough dengan menggunakan cetakan 

kue 

 
√ 

 

5.3.  Keordinasi mata dan tangan saat  menekan playdough dengan satu 

jari  

 
 √ 

  7 11 2 

 NA 7 22 6 

 SMI 35x100/60 

 Nilai rata-rata 58,3% 

 Kriteria  BB 
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Lembar Observasi Pelaksanaan Kegiatan Bermain Playdough 

Nama  : 002 

No Indikator Deskriptor 

Kriteria 

Penilaian 

1 2 3 

1 

Anak mampu 

membentuk 

playdough 

1.1. Anak mampu membentuk playdough sesui dengan tema yang di 

berikan guru  
  √ 

1.2. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk bulat   √ 

1.3. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk lonjong   √  

1.4. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk panjang   √  

1.5. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk bulat kotak    √ 

1.6. Anak mampu memilin playdough dengan satu tangan   √ 

1.7. Anak mampu memilin playdough dengan dua tangan   √ 

1.8. Anak mampu membentuk playdough sesui dengan keinginan    √ 

2 

Anak mampu 

menggunting 

mengikuti pola 

gambar 

2.1. Anak mampu menggunting tepi playdough dengan sebagian gunting  √ 
 

2.2. Anak mampu menggunting tepi playdough dengan seluruh gunting   √ 
 

2.3. Anak mampu menggunakan koordinasi antara mata dan jari jemari 

tangan saat menggunting playdough   

 √ 
 

2.4. Anak mampu menggunting pola sederhana sesuai gagasannya saat 

membuat bentuk – bentuk geometri segi tiga dan segi empat 

 √ 
 

3 

Anak mampu 

menempel 

pola 

playdough  

3.1. Anak  mampu menempel dengan  ujung – ujung  jari tangan   √ 

3.2. Anak mampu menempel dengan playdough tanpa menutupi pola 

bentuk playdough 

  √ 

3.3. Anak mampu menyelesaikan menempel playdough dengan rapi dan  

bersih 

 
√  

4 

Anak mampu   

menggunakan  

jari-jari tangan  

4.1.  Anak mampu memegang  alat tulis dengan benar  yaitu   antara ibu 

jari dan dua jari.  
 √ 

4.2. Anak mampu menggunakan otot-otot pada jari jemari tangan untuk 

menulis dengan baik 
 

 √ 

5 

Anak mampu 

menjiplak 

5.1. Anak mampu menjilak  playdough dengan menggunakan jari tangan  √  

5.4. Anak mampu menjilak  playdough dengan menggunakan cetakan 

kue 

  
√ 

5.5.  Keordinasi mata dan tangan saat  menekan playdough dengan satu 

jari  

 
√  

  1 11 8 

 NA 1 22 24 

 SMI 47x100/60 

 Nilai rata-rata 78,3% 

 Kriteria  MB 
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Lembar Observasi Pelaksanaan Kegiatan Bermain Playdough 

Nama  : 003 

No Indikator Deskriptor 

Kriteria 

Penilaian 

1 2 3 

1 

Anak mampu 

membentuk 

playdough 

1.9. Anak mampu membentuk playdough sesui dengan tema yang di 

berikan guru  
 √  

1.10. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk bulat   √ 

1.11. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk lonjong   √  

1.12. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk panjang    √ 

1.13. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk bulat kotak    √ 

1.14. Anak mampu memilin playdough dengan satu tangan  √  

1.15. Anak mampu memilin playdough dengan dua tangan   √ 

1.16. Anak mampu membentuk playdough sesui dengan keinginan    √ 

2 

Anak mampu 

menggunting 

mengikuti pola 

gambar 

2.5. Anak mampu menggunting tepi playdough dengan sebagian gunting  √ 
 

2.6. Anak mampu menggunting tepi playdough dengan seluruh gunting   √  

2.7. Anak mampu menggunakan koordinasi antara mata dan jari jemari 

tangan saat menggunting playdough   

 √  

2.8. Anak mampu menggunting pola sederhana sesuai gagasannya saat 

membuat bentuk – bentuk geometri segi tiga dan segi empat 
 

√ 
 

3 

Anak mampu 

menempel 

pola 

playdough  

3.4. Anak  mampu menempel dengan  ujung – ujung  jari tangan   √ 

3.5. Anak mampu menempel dengan playdough tanpa menutupi pola 

bentuk playdough 

  √ 

3.6. Anak mampu menyelesaikan menempel playdough dengan rapi dan  

bersih 

  √ 

4 

Anak mampu   

menggunakan  

jari-jari tangan  

4.1.  Anak mampu memegang  alat tulis dengan benar  yaitu   antara ibu 

jari dan dua jari.  √  

4.3. Anak mampu menggunakan otot-otot pada jari jemari tangan untuk 

menulis dengan baik 
 √  

5 

Anak mampu 

menjiplak 

5.4. Anak mampu menjiplak  playdough dengan menggunakan jari 

tangan 

  
√ 

5.5. Anak mampu menjiplak  playdough dengan menggunakan cetakan 

kue 

 √ 
 

5.6.  Keordinasi mata dan tangan saat  menekan playdough dengan satu 

jari  

 √ 
 

  0 14 6 

 NA 0 28 18 

 SMI 46x100/60 

 Nilai rata-rata 76,6% 

 Kriteria  MB 
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Lembar Observasi Pelaksanaan Kegiatan Bermain Playdough 

Nama  : 004  

No Indikator Deskriptor 

Kriteria 

Penilaian 

1 2 3 

1 

Anak mampu 

membentuk 

playdough 

1.9. Anak mampu membentuk playdough sesui dengan tema yang di 

berikan guru  
  √ 

1.10. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk bulat   √ 

1.11. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk lonjong   √  

1.12. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk panjang   √  

1.13. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk bulat kotak   √  

1.14. Anak mampu memilin playdough dengan satu tangan  √  

1.15. Anak mampu memilin playdough dengan dua tangan  √  

1.16. Anak mampu membentuk playdough sesui dengan keinginan     

2 

Anak mampu 

menggunting 

mengikuti pola 

gambar 

2.5. Anak mampu menggunting tepi playdough dengan sebagian gunting  √ 
 

2.6. Anak mampu menggunting tepi playdough dengan seluruh gunting   √ 
 

2.7. Anak mampu menggunakan koordinasi antara mata dan jari jemari 

tangan saat menggunting playdough   

 √ 
 

2.8. Anak mampu menggunting pola sederhana sesuai gagasannya saat 

membuat bentuk – bentuk geometri segi tiga dan segi empat 
√   

3 

Anak mampu 

menempel 

pola 

playdough  

3.4. Anak  mampu menempel dengan  ujung – ujung  jari tangan  √  

3.5. Anak mampu menempel dengan playdough tanpa menutupi pola 

bentuk playdough 

 
√  

3.6. Anak mampu menyelesaikan menempel playdough dengan rapi dan  

bersih 

√ 
  

4 

Anak mampu   

menggunakan  

jari-jari tangan  

4.1. Anak mampu memegang  alat tulis dengan benar  yaitu   antara ibu 

jari dan dua jari. 

 
√  

4.3. Anak mampu menggunakan otot-otot pada jari jemari tangan untuk 

menulis dengan baik 
 

√ 
 

5 

Anak mampu 

menjiplak 

5.4. Anak mampu menjilak  playdough dengan menggunakan jari tangan   √ 

5.5. Anak mampu menjilak  playdough dengan menggunakan cetakan 

kue 

  √ 

5.6.  Keordinasi mata dan tangan saat  menekan playdough dengan satu 

jari  

 √ 
 

  2 14 4 

 NA 2 28 12 

 SMI 42x100/60 

 Nilai rata-rata 70 % 

 Kriteria  MB 
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Lembar Observasi Pelaksanaan Kegiatan Bermain Playdough 

Nama  : 005 

No Indikator Deskriptor 

Kriteria 

Penilaian 

1 2 3 

1 

Anak mampu 

membentuk 

playdough 

1.9. Anak mampu membentuk playdough sesui dengan tema yang di 

berikan guru  

  
√ 

1.10. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk bulat   √ 

1.11. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk lonjong   √  

1.12. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk panjang   √  

1.13. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk bulat kotak   √  

1.14. Anak mampu memilin playdough dengan satu tangan  √  

1.15. Anak mampu memilin playdough dengan dua tangan   √ 

1.16. Anak mampu membentuk playdough sesui dengan keinginan    √ 

2 

Anak mampu 

menggunting 

mengikuti pola 

gambar 

2.8. Anak mampu menggunting tepi playdough dengan sebagian gunting  √  

2.9. Anak mampu menggunting tepi playdough dengan seluruh gunting   √  

2.10. Anak mampu menggunakan koordinasi antara mata dan jari 

jemari tangan saat menggunting playdough   
 

√  

2.11. Anak mampu menggunting pola sederhana sesuai gagasannya saat 

membuat bentuk – bentuk geometri segi tiga dan segi empat 

 √ 
 

3 

Anak mampu 

menempel 

pola 

playdough  

3.4. Anak  mampu menempel dengan  ujung – ujung  jari tangan  √ 
 

3.5. Anak mampu menempel dengan playdough tanpa menutupi pola 

bentuk playdough 

 √ 
 

3.6. Anak mampu menyelesaikan menempel playdough dengan rapi dan  

bersih 

 √ 
 

4 

Anak mampu   

menggunakan  

jari-jari tangan  

4.1.  Anak mampu memegang  alat tulis dengan benar  yaitu   antara ibu 

jari dan dua jari.  
 

√ 

4.3. Anak mampu menggunakan otot-otot pada jari jemari tangan untuk 

menulis dengan baik 
 

√ 
 

5 

Anak mampu 

menjiplak 

5.4. Anak mampu menjilak  playdough dengan menggunakan jari tangan   √ 

5.5. Anak mampu menjilak  playdough dengan menggunakan cetakan 

kue 

  √ 

5.6.  Keordinasi mata dan tangan saat  menekan playdough dengan satu 

jari  

 √ 
 

  0 13 7 

 NA 0 26 21 

 SMI 47x100/60 

 Nilai rata-rata 78,3% 

 Kriteria  MB 
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Lembar Observasi Pelaksanaan Kegiatan Bermain Playdough 

Nama  : 006 

No Indikator Deskriptor 

Kriteria 

Penilaian 

1 2 3 

1 

Anak mampu 

membentuk 

playdough 

1.9. Anak mampu membentuk playdough sesui dengan tema yang di 

berikan guru  

  √ 

1.10. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk bulat   √ 

1.11. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk lonjong   √  

1.12. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk panjang   √  

1.13. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk bulat kotak   √  

1.14. Anak mampu memilin playdough dengan satu tangan  √  

1.15. Anak mampu memilin playdough dengan dua tangan   √ 

1.16. Anak mampu membentuk playdough sesui dengan keinginan   √  

2 

Anak mampu 

menggunting 

mengikuti pola 

gambar 

2.2. Anak mampu menggunting tepi playdough dengan sebagian gunting  √  

2.12. Anak mampu menggunting tepi playdough dengan seluruh 

gunting  

 √ 
 

2.13. Anak mampu menggunakan koordinasi antara mata dan jari 

jemari tangan saat menggunting playdough   

 √ 
 

2.14. Anak mampu menggunting pola sederhana sesuai gagasannya saat 

membuat bentuk – bentuk geometri segi tiga dan segi empat 

  
 

3 

Anak mampu 

menempel 

pola 

playdough  

3.4. Anak  mampu menempel dengan  ujung – ujung  jari tangan   
 

3.5. Anak mampu menempel dengan playdough tanpa menutupi pola 

bentuk playdough 

 √ 
 

3.6. Anak mampu menyelesaikan menempel playdough dengan rapi dan  

bersih 

 √ 
 

4 

Anak mampu   

menggunakan  

jari-jari tangan  

4.1.  Anak mampu memegang  alat tulis dengan benar  yaitu   antara ibu 

jari dan dua jari.  
 √ 

4.3. Anak mampu menggunakan otot-otot pada jari jemari tangan untuk 

menulis dengan baik 
 

 √ 

5 

Anak mampu 

menjiplak 

5.4. Anak mampu menjilak  playdough dengan menggunakan jari tangan  √  

5.5. Anak mampu menjilak  playdough dengan menggunakan cetakan 

kue 

 √ 
 

5.6.  Keordinasi mata dan tangan saat  menekan playdough dengan satu 

jari  

 
 √ 

  0 14 6 

 NA 0 28 18 

 SMI 46x100/60 

 Nilai rata-rata 76 % 

 Kriteria  MB 
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Lembar Observasi Pelaksanaan Kegiatan Bermain Playdough 

Nama  : 007  

No Indikator Deskriptor 

Kriteria 

Penilaian 

1 2 3 

1 

Anak mampu 

membentuk 

playdough 

1.9. Anak mampu membentuk playdough sesui dengan tema yang di 

berikan guru  
 

 √ 

1.10. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk bulat   √ 

1.11. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk lonjong   √  

1.12. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk panjang   √  

1.13. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk bulat kotak   √  

1.14. Anak mampu memilin playdough dengan satu tangan  √  

1.15. Anak mampu memilin playdough dengan dua tangan  √  

1.16. Anak mampu membentuk playdough sesui dengan keinginan   √  

2 

Anak mampu 

menggunting 

mengikuti pola 

gambar 

2.5. Anak mampu menggunting tepi playdough dengan sebagian gunting √  
 

2.6. Anak mampu menggunting tepi playdough dengan seluruh gunting  √   

2.7. Anak mampu menggunakan koordinasi antara mata dan jari jemari 

tangan saat menggunting playdough   

 √  

2.8. Anak mampu menggunting pola sederhana sesuai gagasannya saat 

membuat bentuk – bentuk geometri segi tiga dan segi empat 
√   

3 

Anak mampu 

menempel 

pola 

playdough  

3.4. Anak  mampu menempel dengan  ujung – ujung  jari tangan  √  

3.5. Anak mampu menempel dengan playdough tanpa menutupi pola 

bentuk playdough 

 √ 
 

3.6. Anak mampu menyelesaikan menempel playdough dengan rapi dan  

bersih 

√  
 

4 

Anak mampu   

menggunakan  

jari-jari tangan  

4.1. Anak mampu memegang  alat tulis dengan benar  yaitu   antara ibu 

jari dan dua jari.  
√ 

 

4.3. Anak mampu menggunakan otot-otot pada jari jemari tangan untuk 

menulis dengan baik 
 

 √ 

5 

Anak mampu 

menjiplak 

5.4. Anak mampu menjilak  playdough dengan menggunakan jari tangan   √ 

5.5. Anak mampu menjilak  playdough dengan menggunakan cetakan 

kue 

 √ 
 

5.6.  Keordinasi mata dan tangan saat  menekan playdough dengan satu 

jari  

 √ 
 

  2 14 4 

 NA 2 28 12 

 SMI 42x100/60 

 Nilai rata-rata 70 % 

 Kriteria  MB 
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Lembar Observasi Pelaksanaan Kegiatan Bermain Playdough 

Nama  : 008 

No Indikator Deskriptor 

Kriteria 

Penilaian 

1 2 3 

1 

Anak mampu 

membentuk 

playdough 

1.9. Anak mampu membentuk playdough sesui dengan tema yang di 

berikan guru  

 √ 
 

1.10. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk bulat   √ 

1.11. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk lonjong    √ 

1.12. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk panjang   √  

1.13. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk bulat kotak   √  

1.14. Anak mampu memilin playdough dengan satu tangan  √  

1.15. Anak mampu memilin playdough dengan dua tangan   √ 

1.16. Anak mampu membentuk playdough sesui dengan keinginan   √  

2 

Anak mampu 

menggunting 

mengikuti pola 

gambar 

2.5. Anak mampu menggunting tepi playdough dengan sebagian gunting  √  

2.6. Anak mampu menggunting tepi playdough dengan seluruh gunting   √ 
 

2.7. Anak mampu menggunakan koordinasi antara mata dan jari jemari 

tangan saat menggunting playdough   

√  
 

2.8. Anak mampu menggunting pola sederhana sesuai gagasannya saat 

membuat bentuk – bentuk geometri segi tiga dan segi empat 

 √ 
 

3 

Anak mampu 

menempel 

pola 

playdough  

3.4. Anak  mampu menempel dengan  ujung – ujung  jari tangan  √ 
 

3.5. Anak mampu menempel dengan playdough tanpa menutupi pola 

bentuk playdough 

 √ 
 

3.6. Anak mampu menyelesaikan menempel playdough dengan rapi dan  

bersih 

√  
 

4 

Anak mampu   

menggunakan  

jari-jari tangan  

4.1.  Anak mampu memegang  alat tulis dengan benar  yaitu   antara ibu 

jari dan dua jari. 

 √ 
 

4.3. Anak mampu menggunakan otot-otot pada jari jemari tangan untuk 

menulis dengan baik 

 √ 
 

5 

Anak mampu 

menjiplak 

5.4. Anak mampu menjilak  playdough dengan menggunakan jari tangan  √  

5.5. Anak mampu menjilak  playdough dengan menggunakan cetakan 

kue 

 √  

5.6.  Keordinasi mata dan tangan saat  menekan playdough dengan satu 

jari  

 √  

  2 15 3 

 NA 2 30 9 

 SMI 41x100/60 

 Nilai rata-rata 68,3 % 

 Kriteria  MB 
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Lembar Observasi Pelaksanaan Kegiatan Bermain Playdough 

Nama  : 009 

No Indikator Deskriptor 

Kriteria 

Penilaian 

1 2 3 

1 

Anak mampu 

membentuk 

playdough 

1.9. Anak mampu membentuk playdough sesui dengan tema yang di 

berikan guru  

 √ 
 

1.10. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk bulat   √ 

1.11. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk lonjong    √ 

1.12. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk panjang   √  

1.13. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk bulat kotak    √ 

1.14. Anak mampu memilin playdough dengan satu tangan  √  

1.15. Anak mampu memilin playdough dengan dua tangan   √ 

1.16. Anak mampu membentuk playdough sesui dengan keinginan   √  

2 

Anak mampu 

menggunting 

mengikuti pola 

gambar 

2.5. Anak mampu menggunting tepi playdough dengan sebagian gunting  √  

2.6. Anak mampu menggunting tepi playdough dengan seluruh gunting   √  

2.7. Anak mampu menggunakan koordinasi antara mata dan jari jemari 

tangan saat menggunting playdough   
 

√  

2.8. Anak mampu menggunting pola sederhana sesuai gagasannya saat 

membuat bentuk – bentuk geometri segi tiga dan segi empat 

 √ 
 

3 

Anak mampu 

menempel 

pola 

playdough  

3.4. Anak  mampu menempel dengan  ujung – ujung  jari tangan  √ 
 

3.5. Anak mampu menempel dengan playdough tanpa menutupi pola 

bentuk playdough 

 √ 
 

3.6. Anak mampu menyelesaikan menempel playdough dengan rapi dan  

bersih 

 √ 
 

4 

Anak mampu   

menggunakan  

jari-jari tangan  

4.1.  Anak mampu memegang  alat tulis dengan benar  yaitu   antara ibu 

jari dan dua jari.  
√ 

 

4.3. Anak mampu menggunakan otot-otot pada jari jemari tangan untuk 

menulis dengan baik 
 

 
√ 

5 

Anak mampu 

menjiplak 

5.4. Anak mampu menjilak  playdough dengan menggunakan jari tangan  √  

5.5. Anak mampu menjilak  playdough dengan menggunakan cetakan 

kue 

  
√ 

5.6.  Keordinasi mata dan tangan saat  menekan playdough dengan satu 

jari  

 √ 
 

  0 14 6 

 NA 0 28 18 

 SMI 46x100/60 

 Nilai rata-rata 76% 

 Kriteria  MB 
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Lembar Observasi Pelaksanaan Kegiatan Bermain Playdough 

Nama  : 010 

No Indikator Deskriptor 

Kriteria 

Penilaian 

1 2 3 

1 

Anak mampu 

membentuk 

playdough 

1.9. Anak mampu membentuk playdough sesui dengan tema yang di 

berikan guru  
 

√  

1.10. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk bulat  √  

1.11. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk lonjong    √ 

1.12. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk panjang   √  

1.13. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk bulat kotak   √  

1.14. Anak mampu memilin playdough dengan satu tangan  √  

1.15. Anak mampu memilin playdough dengan dua tangan  √  

1.16. Anak mampu membentuk playdough sesui dengan keinginan   √  

2 

Anak mampu 

menggunting 

mengikuti pola 

gambar 

2.5. Anak mampu menggunting tepi playdough dengan sebagian gunting √  
 

2.6. Anak mampu menggunting tepi playdough dengan seluruh gunting   √ 
 

2.7. Anak mampu menggunakan koordinasi antara mata dan jari jemari 

tangan saat menggunting playdough   

√  
 

2.8. Anak mampu menggunting pola sederhana sesuai gagasannya saat 

membuat bentuk – bentuk geometri segi tiga dan segi empat 
√ 

 
 

3 

Anak mampu 

menempel 

pola 

playdough  

3.4. Anak  mampu menempel dengan  ujung – ujung  jari tangan  √  

3.5. Anak mampu menempel dengan playdough tanpa menutupi pola 

bentuk playdough 

 √ 
 

3.6. Anak mampu menyelesaikan menempel playdough dengan rapi dan  

bersih 

 √ 
 

4 

Anak mampu   

menggunakan  

jari-jari tangan  

4.1.  Anak mampu memegang  alat tulis dengan benar  yaitu   antara ibu 

jari dan dua jari.  
 √ 

4.3. Anak mampu menggunakan otot-otot pada jari jemari tangan untuk 

menulis dengan baik 
√ 

 
 

5 

Anak mampu 

menjiplak 

5.2. Anak mampu menjilak  playdough dengan menggunakan jari tangan   √ 

5.3. Anak mampu menjilak  playdough dengan menggunakan cetakan 

kue 

 √ 
 

5.4.  Keordinasi mata dan tangan saat  menekan playdough dengan satu 

jari  

 √ 
 

  4 13 3 

 NA 4 26 9 

 SMI 39x100/60 

 Nilai rata-rata 65% 

 Kriteria  MB 
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PENGEMBANGAN  III 

PEDOMAN PENGAMATAN GURU DALAM KEGIATAN BERMAIN PLAYDOUGH  UNTUK 

MENINGKATKAN KEMAMPUAN MOTORIK HALUS  ANAK  USIA 4-5 TAHUN 

 

Tema / subtema : Alat-alat komunikasi/ alat komunikasi langsung 

Hari/tanggal   :Selasa / 23 Maret 2015 

Petunjuk Instrumen :Berikut ini merupakan instrumen Mengembangkan  Kemampuan  Motorik Halus 

    Anak Usia 4-5 Tahun Melalui Bermain Playdough di PAUD Al-Ikhlas Sayang-

    Sayang Cakranegara Tahun Pelajaran  2014-2015 selama proses pembelajaran. 

    Cara mengisi instrumen dibawah ini adalah dengan memberi tanda ceklist (√) 

    pada kolom  kriteria penilaian yang dicapai anak. 

Petunjuk Pelaksaan : 

a. Skor 1 diberikan apabila indikator perkembangan motorik halus belum 

berkembang (BB) 

b. Skor 2  diberikan apabila indikator perkembangan motorik halus mulai 

berkembang  (MB) 

c. Skor 3 diberikan apabila indikator perkembangan motorik halus sudah 

berkembang.(SB)  
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Lembar Observasi Pelaksanaan Kegiatan Bermain Playdough 

Nama  : 001 

No Indikator Deskriptor 

Kriteria 

Penilaian 

1 2 3 

1 Anak mampu 

membentuk 

playdough 

1.1 Anak mampu membentuk playdough sesui dengan tema yang di 

berikan guru  
  √ 

1.2 Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk bulat   √ 

1.3 Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk lonjong    √ 

1.4 Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk panjang   √  

1.5 Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk bulat kotak   √  

1.6 Anak mampu memilin playdough dengan satu tangan   √ 

1.7 Anak mampu memilin playdough dengan dua tangan   √ 

1.8 Anak mampu membentuk playdough sesui dengan keinginan    √ 

2 Anak mampu 

menggunting 

mengikuti pola 

gambar 

2.1 Anak mampu menggunting tepi playdough dengan sebagian gunting   √ 

2.2 Anak mampu menggunting tepi playdough dengan seluruh gunting   √ 
 

2.3 Anak mampu menggunakan koordinasi antara mata dan jari jemari 

tangan saat menggunting playdough   

 √ 
 

2.4 Anak mampu menggunting pola sederhana sesuai gagasannya saat 

membuat bentuk – bentuk geometri segi tiga dan segi empat 
 √  

3 Anak mampu 

menempel 

pola 

playdough  

3.1 Anak  mampu menempel dengan  ujung – ujung  jari tangan  √  

3.2 Anak mampu menempel dengan playdough tanpa menutupi pola 

bentuk playdough 

 
√  

3.3 Anak mampu menyelesaikan menempel playdough dengan rapi dan  

bersih 

 
√  

4 Anak mampu   

menggunakan  

jari-jari tangan  

4.1 Anak mampu memegang  alat tulis dengan benar  yaitu antara ibu 

jari dan dua jari. 

  √ 

4.2 Anak mampu menggunakan otot-otot pada jari jemari tangan untuk 

menulis dengan baik 

  √ 

5 Anak mampu 

menjiplak 

5.1 Anak mampu menjilak  playdough dengan menggunakan jari tangan  √  

5.2 Anak mampu menjilak  playdough dengan menggunakan cetakan kue   √ 

5.3 Keordinasi mata dan tangan saat  menekan playdough dengan satu 

jari  

 
√  

  0 9 11 

 NA 0 22 18 

 SMI 40x100/60 

 Nilai rata-rata 76,6% 

 Kriteria  MB 
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Lembar Observasi Pelaksanaan Kegiatan Bermain Playdough 

Nama  : 002 

No Indikator Deskriptor 

Kriteria 

Penilaian 

1 2 3 

1 Anak mampu 

membentuk 

playdough 

1.1. Anak mampu membentuk playdough sesui dengan tema yang di 

berikan guru  
  √ 

1.2. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk bulat   √ 

1.3. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk lonjong   √  

1.4. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk panjang   √  

1.5. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk bulat kotak    √ 

1.6. Anak mampu memilin playdough dengan satu tangan   √ 

1.7. Anak mampu memilin playdough dengan dua tangan   √ 

1.8. Anak mampu membentuk playdough sesui dengan keinginan    √ 

2 Anak mampu 

menggunting 

mengikuti pola 

gambar 

2.1 Anak mampu menggunting tepi playdough dengan sebagian gunting  √ 
 

2.2 Anak mampu menggunting tepi playdough dengan seluruh gunting   √ 
 

2.3 Anak mampu menggunakan koordinasi antara mata dan jari jemari 

tangan saat menggunting playdough   

 √ 
 

2.4 Anak mampu menggunting pola sederhana sesuai gagasannya saat 

membuat bentuk – bentuk geometri segi tiga dan segi empat 

 √ 
 

3 Anak mampu 

menempel 

pola 

playdough  

3.1. Anak  mampu menempel dengan  ujung – ujung  jari tangan   √ 

3.2. Anak mampu menempel dengan playdough tanpa menutupi pola 

bentuk playdough 

  √ 

3.3. Anak mampu menyelesaikan menempel playdough dengan rapi dan  

bersih 

 
√  

4 Anak mampu   

menggunakan  

jari-jari tangan  

4.1.Anak mampu memegang  alat tulis dengan benar  yaitu   antara ibu 

jari dan dua jari.  
 √ 

4.3. Anak mampu menggunakan otot-otot pada jari jemari tangan untuk 

menulis dengan baik 
 

 √ 

5 Anak mampu 

menjiplak 

5.1 Anak mampu menjilak  playdough dengan menggunakan jari tangan  √  

5.2 Anak mampu menjilak  playdough dengan menggunakan cetakan kue   √ 

5.3  Keordinasi mata dan tangan saat  menekan playdough dengan satu 

jari  

 
√  

  0 9 11 

 NA 0 18 33 

 SMI 51x100/60 

 Nilai rata-rata 85% 

 Kriteria  SB 
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Lembar Observasi Pelaksanaan Kegiatan Bermain Playdough 

Nama  : 003 

No Indikator Deskriptor 

Kriteria 

Penilaian 

1 2 3 

1 Anak mampu 

membentuk 

playdough 

1.1. Anak mampu membentuk playdough sesui dengan tema yang di 

berikan guru  
 √  

1.2. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk bulat   √ 

1.3. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk lonjong   √  

1.4. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk panjang    √ 

1.5. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk bulat kotak    √ 

1.6. Anak mampu memilin playdough dengan satu tangan  √  

1.7. Anak mampu memilin playdough dengan dua tangan   √ 

1.8. Anak mampu membentuk playdough sesui dengan keinginan    √ 

2 Anak mampu 

menggunting 

mengikuti pola 

gambar 

2.1. Anak mampu menggunting tepi playdough dengan sebagian 

gunting 

 √ 
 

2.2. Anak mampu menggunting tepi playdough dengan seluruh gunting   √  

2.3. Anak mampu menggunakan koordinasi antara mata dan jari jemari 

tangan saat menggunting playdough   

 √  

2.4. Anak mampu menggunting pola sederhana sesuai gagasannya saat 

membuat bentuk – bentuk geometri segi tiga dan segi empat 
 

√ 
 

3 Anak mampu 

menempel 

pola 

playdough  

3.1. Anak  mampu menempel dengan  ujung – ujung  jari tangan   √ 

3.2. Anak mampu menempel dengan playdough tanpa menutupi pola 

bentuk playdough 

  √ 

3.3. Anak mampu menyelesaikan menempel playdough dengan rapi dan  

bersih 

  √ 

4 Anak mampu   

menggunakan  

jari-jari tangan  

4.1. Anak mampu memegang  alat tulis dengan benar  yaitu   antara ibu 

jari dan dua jari. 
 √  

4.2. Anak mampu menggunakan otot-otot pada jari jemari tangan untuk 

menulis dengan baik 
 √  

5 Anak mampu 

menjiplak 

5.1. Anak mampu menjiplak  playdough dengan menggunakan jari tangan   
√ 

5.2. Anak mampu menjiplak  playdough dengan menggunakan cetakan 

kue 

 √ 
 

5.3. Keordinasi mata dan tangan saat  menekan playdough dengan satu 

jari  

 √ 
 

  0 11 9 

 NA 0 22 27 

 SMI 49x100/60 

 Nilai rata-rata 81,6% 

 Kriteria  SB 
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Lembar Observasi Pelaksanaan Kegiatan Bermain Playdough 

Nama  : 004  

No Indikator Deskriptor 

Kriteria 

Penilaian 

1 2 3 

1 Anak mampu 

membentuk 

playdough 

1.1. Anak mampu membentuk playdough sesui dengan tema yang di 

berikan guru  
  √ 

1.2. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk bulat   √ 

1.3. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk lonjong    √ 

1.4. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk panjang    √ 

1.5. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk bulat kotak    √ 

1.6. Anak mampu memilin playdough dengan satu tangan  √  

1.7. Anak mampu memilin playdough dengan dua tangan  √  

1.8. Anak mampu membentuk playdough sesui dengan keinginan     

2 Anak mampu 

menggunting 

mengikuti pola 

gambar 

2.1. Anak mampu menggunting tepi playdough dengan sebagian gunting  √ 
 

2.2. Anak mampu menggunting tepi playdough dengan seluruh gunting   √ 
 

2.3. Anak mampu menggunakan koordinasi antara mata dan jari jemari 

tangan saat menggunting playdough   

 √ 
 

2.4. Anak mampu menggunting pola sederhana sesuai gagasannya saat 

membuat bentuk – bentuk geometri segi tiga dan segi empat 
 √  

3 Anak mampu 

menempel 

pola 

playdough  

3.1. Anak  mampu menempel dengan  ujung – ujung  jari tangan   √ 

3.2. Anak mampu menempel dengan playdough tanpa menutupi pola 

bentuk playdough 

 
√  

3.3. Anak mampu menyelesaikan menempel playdough dengan rapi dan  

bersih 

 
√  

4 Anak mampu   

menggunakan  

jari-jari tangan  

4.1. Anak mampu memegang  alat tulis dengan benar  yaitu   antara ibu 

jari dan dua jari. 

 
√  

4.2. Anak mampu menggunakan otot-otot pada jari jemari tangan untuk 

menulis dengan baik 
 

√ 
 

5 Anak mampu 

menjiplak 

5.1. Anak mampu menjilak  playdough dengan menggunakan jari tangan   √ 

5.2. Anak mampu menjilak  playdough dengan menggunakan cetakan 

kue 

 √  

5.3. Keordinasi mata dan tangan saat  menekan playdough dengan satu 

jari  

  
√ 

  0 12 8 

 NA 0 24 24 

 SMI 48x100/60 

 Nilai rata-rata 80 % 

 Kriteria  SB 
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Lembar Observasi Pelaksanaan Kegiatan Bermain Playdough 

Nama  : 005 

No Indikator Deskriptor 

Kriteria 

Penilaian 

1 2 3 

1 

Anak mampu 

membentuk 

playdough 

1.1. Anak mampu membentuk playdough sesui dengan tema yang di 

berikan guru  

  
√ 

1.2. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk bulat   √ 

1.3. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk lonjong    √ 

1.4. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk panjang    √ 

1.5. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk bulat kotak    √ 

1.6. Anak mampu memilin playdough dengan satu tangan  √  

1.7. Anak mampu memilin playdough dengan dua tangan  √  

1.8. Anak mampu membentuk playdough sesui dengan keinginan   √  

2 

Anak mampu 

menggunting 

mengikuti pola 

gambar 

2.1. Anak mampu menggunting tepi playdough dengan sebagian gunting  √  

2.2. Anak mampu menggunting tepi playdough dengan seluruh gunting   √  

2.3. Anak mampu menggunakan koordinasi antara mata dan jari jemari 

tangan saat menggunting playdough   
 

√  

2.4. Anak mampu menggunting pola sederhana sesuai gagasannya saat 

membuat bentuk – bentuk geometri segi tiga dan segi empat 

 √ 
 

3 

Anak mampu 

menempel 

pola 

playdough  

3.1. Anak  mampu menempel dengan  ujung – ujung  jari tangan   
√ 

3.2. Anak mampu menempel dengan playdough tanpa menutupi pola 

bentuk playdough 

 √ 
 

3.3. Anak mampu menyelesaikan menempel playdough dengan rapi dan  

bersih 

 √ 
 

4 

Anak mampu   

menggunakan  

jari-jari tangan  

4.1. Anak mampu memegang  alat tulis dengan benar  yaitu   antara ibu 

jari dan dua jari. 
 

√ 
 

4.2. Anak mampu menggunakan otot-otot pada jari jemari tangan untuk 

menulis dengan baik 
 

√ 
 

5 

Anak mampu 

menjiplak 

5.1. Anak mampu menjilak  playdough dengan menggunakan jari tangan   √ 

5.2. Anak mampu menjilak  playdough dengan menggunakan cetakan 

kue 

 √  

5.3.  Keordinasi mata dan tangan saat  menekan playdough dengan satu 

jari  

  
√ 

  0 12 8 

 NA 0 24 24 

 SMI 48x100/60 

 Nilai rata-rata 80,3% 

 Kriteria  SB 
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Lembar Observasi Pelaksanaan Kegiatan Bermain Playdough 

Nama  : 006 

No Indikator Deskriptor 

Kriteria 

Penilaian 

1 2 3 

1 Anak mampu 

membentuk 

playdough 

1.1. Anak mampu membentuk playdough sesui dengan tema yang di 

berikan guru  

  √ 

1.2. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk bulat   √ 

1.3. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk lonjong    √ 

1.4. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk panjang    √ 

1.5. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk bulat kotak   √  

1.6. Anak mampu memilin playdough dengan satu tangan  √  

1.7. Anak mampu memilin playdough dengan dua tangan   √ 

1.8. Anak mampu membentuk playdough sesui dengan keinginan    √ 

2 Anak mampu 

menggunting 

mengikuti pola 

gambar 

2.1. Anak mampu menggunting tepi playdough dengan sebagian gunting  √  

2.2. Anak mampu menggunting tepi playdough dengan seluruh gunting   √ 
 

2.3. Anak mampu menggunakan koordinasi antara mata dan jari jemari 

tangan saat menggunting playdough   

 √ 
 

2.4. Anak mampu menggunting pola sederhana sesuai gagasannya saat 

membuat bentuk – bentuk geometri segi tiga dan segi empat 

  
 

3 Anak mampu 

menempel 

pola 

playdough  

1.1. Anak  mampu menempel dengan  ujung – ujung  jari tangan   
 

1.2. Anak mampu menempel dengan playdough tanpa menutupi pola 

bentuk playdough 

 √ 
 

1.3. Anak mampu menyelesaikan menempel playdough dengan rapi dan  

bersih 

 √ 
 

4 Anak mampu   

menggunakan  

jari-jari tangan  

4.1. Anak mampu memegang  alat tulis dengan benar  yaitu   antara ibu 

jari dan dua jari. 
 

 √ 

4.2. Anak mampu menggunakan otot-otot pada jari jemari tangan untuk 

menulis dengan baik 
 

√  

5 Anak mampu 

menjiplak 

5.1. Anak mampu menjilak  playdough dengan menggunakan jari tangan   √ 

5.2. Anak mampu menjilak  playdough dengan menggunakan cetakan 

kue 

  √ 

5.3. Keordinasi mata dan tangan saat  menekan playdough dengan satu 

jari  

 
√  

  0 11 9 

 NA 0 22 27 

 SMI 50x100/60 

 Nilai rata-rata 83 % 

 Kriteria  SB 
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Lembar Observasi Pelaksanaan Kegiatan Bermain Playdough 

Nama  : 007  

No Indikator Deskriptor 

Kriteria 

Penilaian 

1 2 3 

1 Anak mampu 

membentuk 

playdough 

1.1. Anak mampu membentuk playdough sesui dengan tema yang di 

berikan guru  
 

 √ 

1.2. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk bulat   √ 

1.3. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk lonjong    √ 

1.4. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk panjang    √ 

1.5. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk bulat kotak    √ 

1.6. Anak mampu memilin playdough dengan satu tangan  √  

1.7. Anak mampu memilin playdough dengan dua tangan  √  

1.8. Anak mampu membentuk playdough sesui dengan keinginan    √ 

2 Anak mampu 

menggunting 

mengikuti pola 

gambar 

2.1. Anak mampu menggunting tepi playdough dengan sebagian gunting  √ 
 

2.2. Anak mampu menggunting tepi playdough dengan seluruh gunting   √  

2.3. Anak mampu menggunakan koordinasi antara mata dan jari jemari 

tangan saat menggunting playdough   

 √  

2.4. Anak mampu menggunting pola sederhana sesuai gagasannya saat 

membuat bentuk – bentuk geometri segi tiga dan segi empat 
 √  

3 Anak mampu 

menempel 

pola 

playdough  

1.1. Anak  mampu menempel dengan  ujung – ujung  jari tangan  √  

1.2. Anak mampu menempel dengan playdough tanpa menutupi pola 

bentuk playdough 

 √ 
 

1.3. Anak mampu menyelesaikan menempel playdough dengan rapi dan  

bersih 

 √ 
 

4 Anak mampu   

menggunakan  

jari-jari tangan  

4.1. Anak mampu memegang  alat tulis dengan benar yaitu   antara ibu 

jari dan dua jari. 
 

√ 
 

4.2. Anak mampu menggunakan otot-otot pada jari jemari tangan untuk 

menulis dengan baik 
 

 √ 

5 Anak mampu 

menjiplak 

5.1. Anak mampu menjilak  playdough dengan menggunakan jari tangan   √ 

5.2. Anak mampu menjilak  playdough dengan menggunakan cetakan 

kue 

 √ 
 

5.3.  Keordinasi mata dan tangan saat  menekan playdough dengan satu 

jari  

 √ 
 

  0 12 8 

 NA 0 24 24 

 SMI 48x100/60 

 Nilai rata-rata 80 % 

 Kriteria  SB 
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Lembar Observasi Pelaksanaan Kegiatan Bermain Playdough 

Nama  : 008 

No Indikator Deskriptor 

Kriteria 

Penilaian 

1 2 3 

1 Anak mampu 

membentuk 

playdough 

1.1. Anak mampu membentuk playdough sesui dengan tema yang di 

berikan guru  

 √ 
 

1.2. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk bulat   √ 

1.3. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk lonjong    √ 

1.4. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk panjang    √ 

1.5. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk bulat kotak    √ 

1.6. Anak mampu memilin playdough dengan satu tangan   √ 

1.7. Anak mampu memilin playdough dengan dua tangan   √ 

1.8. Anak mampu membentuk playdough sesui dengan keinginan   √  

2 Anak mampu 

menggunting 

mengikuti pola 

gambar 

2.1. Anak mampu menggunting tepi playdough dengan sebagian gunting  √  

2.2. Anak mampu menggunting tepi playdough dengan seluruh gunting   √ 
 

2.3. Anak mampu menggunakan koordinasi antara mata dan jari jemari 

tangan saat menggunting playdough   

 √ 
 

2.4. Anak mampu menggunting pola sederhana sesuai gagasannya saat 

membuat bentuk – bentuk geometri segi tiga dan segi empat 

 √ 
 

3 Anak mampu 

menempel 

pola 

playdough  

3.1. Anak  mampu menempel dengan  ujung – ujung  jari tangan   
√ 

3.2. Anak mampu menempel dengan playdough tanpa menutupi pola 

bentuk playdough 

 √ 
 

3.3. Anak mampu menyelesaikan menempel playdough dengan rapi dan  

bersih 

 √ 
 

4 Anak mampu   

menggunakan  

jari-jari tangan  

4.1. Anak mampu memegang  alat tulis dengan benar  yaitu   antara ibu 

jari dan dua jari. 

 √ 
 

4.2. Anak mampu menggunakan otot-otot pada jari jemari tangan untuk 

menulis dengan baik 

 √ 
 

5 Anak mampu 

menjiplak 

5.1. Anak mampu menjilak  playdough dengan menggunakan jari tangan  √  

5.2. Anak mampu menjilak  playdough dengan menggunakan cetakan 

kue 

 √  

5.3.  Keordinasi mata dan tangan saat  menekan playdough dengan satu 

jari  

 √  

  0 13 7 

 NA 0 26 21 

 SMI 47x100/60 

 Nilai rata-rata 76 % 

 Kriteria  MB 

 

 



100 

 

Lembar Observasi Pelaksanaan Kegiatan Bermain Playdough 

Nama  : 009 

No Indikator Deskriptor 

Kriteria 

Penilaian 

1 2 3 

1 

Anak mampu 

membentuk 

playdough 

1.1. Anak mampu membentuk playdough sesui dengan tema yang di 

berikan guru  

  
√ 

1.2. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk bulat   √ 

1.3. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk lonjong    √ 

1.4. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk panjang   √  

1.5. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk bulat kotak    √ 

1.6. Anak mampu memilin playdough dengan satu tangan  √  

1.7. Anak mampu memilin playdough dengan dua tangan   √ 

1.8. Anak mampu membentuk playdough sesui dengan keinginan   √  

2 

Anak mampu 

menggunting 

mengikuti pola 

gambar 

2.1. Anak mampu menggunting tepi playdough dengan sebagian gunting  √  

2.2. Anak mampu menggunting tepi playdough dengan seluruh gunting   √  

2.3. Anak mampu menggunakan koordinasi antara mata dan jari jemari 

tangan saat menggunting playdough   
 

√  

2.4. Anak mampu menggunting pola sederhana sesuai gagasannya saat 

membuat bentuk – bentuk geometri segi tiga dan segi empat 

 √ 
 

3 

Anak mampu 

menempel 

pola 

playdough  

3.1. Anak  mampu menempel dengan  ujung – ujung  jari tangan   
√ 

3.2. Anak mampu menempel dengan playdough tanpa menutupi pola 

bentuk playdough 

 √ 
 

3.3. Anak mampu menyelesaikan menempel playdough dengan rapi dan  

bersih 

 √ 
 

4 

Anak mampu   

menggunakan  

jari-jari tangan  

4.1. Anak mampu memegang  alat tulis dengan benar  yaitu   antara ibu 

jari dan dua jari. 
 

√ 
 

4.2. Anak mampu menggunakan otot-otot pada jari jemari tangan untuk 

menulis dengan baik 
 

 
√ 

5 

Anak mampu 

menjiplak 

5.1. Anak mampu menjilak  playdough dengan menggunakan jari tangan  √  

5.2. Anak mampu menjilak  playdough dengan menggunakan cetakan 

kue 

  
√ 

5.3.  Keordinasi mata dan tangan saat  menekan playdough dengan satu 

jari  

 √ 
 

  0 12 8 

 NA 0 24 24 

 SMI 48x100/60 

 Nilai rata-rata 80% 

 Kriteria  SB 
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Lembar Observasi Pelaksanaan Kegiatan Bermain Playdough 

Nama  : 010 

No Indikator Deskriptor 

Kriteria 

Penilaian 

1 2 3 

1 Anak mampu 

membentuk 

playdough 

1.1. Anak mampu membentuk playdough sesui dengan tema yang di 

berikan guru  
 

 √ 

1.2. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk bulat   √ 

1.3. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk lonjong    √ 

1.4. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk panjang   √  

1.5. Anak mampu membentuk playdough dengan bentuk bulat kotak   √  

1.6. Anak mampu memilin playdough dengan satu tangan  √  

1.7. Anak mampu memilin playdough dengan dua tangan  √  

1.8. Anak mampu membentuk playdough sesui dengan keinginan   √  

2 Anak mampu 

menggunting 

mengikuti pola 

gambar 

2.1. Anak mampu menggunting tepi playdough dengan sebagian gunting  √ 
 

2.2. Anak mampu menggunting tepi playdough dengan seluruh gunting   √ 
 

2.3. Anak mampu menggunakan koordinasi antara mata dan jari jemari 

tangan saat menggunting playdough   

 √ 
 

2.4. Anak mampu menggunting pola sederhana sesuai gagasannya saat 

membuat bentuk – bentuk geometri segi tiga dan segi empat 

 √  

3 Anak mampu 

menempel 

pola 

playdough  

3.1. Anak  mampu menempel dengan  ujung – ujung  jari tangan   √ 

3.2. Anak mampu menempel dengan playdough tanpa menutupi pola 

bentuk playdough 

  √ 

3.3. Anak mampu menyelesaikan menempel playdough dengan rapi dan  

bersih 

 √ 
 

4 Anak mampu   

menggunakan  

jari-jari tangan  

4.1. Anak mampu memegang  alat tulis dengan benar  yaitu   antara ibu 

jari dan dua jari. 
 

 √ 

4.2. Anak mampu menggunakan otot-otot pada jari jemari tangan untuk 

menulis dengan baik 
 

√ 
 

5 Anak mampu 

menjiplak 

5.1. Anak mampu menjilak  playdough dengan menggunakan jari tangan   √ 

5.2. Anak mampu menjilak  playdough dengan menggunakan cetakan 

kue 

 √ 
 

5.3.  Keordinasi mata dan tangan saat  menekan playdough dengan satu 

jari  

 √ 
 

  0 13 7 

 
NA 0 

26 
2

1 

 SMI 47x100/60 

 Nilai rata-rata 78,3% 

 Kriteria  MB 
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FOTO DOKUMENTASI 

Perkembangan I  

Gambar. 01 

 
Guru membuka pelajaran 

 

Gambar . 02  

 
Membentuk playdough dengan tema yang diberikan guru 

 

Gambar  03.  

 
Menggunting playdough 
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FOTO DOKUMENTASI 

Perkembangan II 

 

Gambar 04 

 
Mengunakan otot-otot pada jari jemari tangan untuk menulis 

 

Gambar 05 

         
Menjiplak playdough dengan menggunakan cetakan kue 

Gambar 06 

 
Memilin playdough dengan dua tangan 
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FOTO DOKUMENTASI 

Perkembangan III 

 

Gambar 07  

 
Menempel playdoug 

Gambar 08 

        
Hasil karya anak 

 


