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Pengembangan Kemampuan Motorik Halus Melalui Kegiatan Bermain 

Playdough Anak Usia 4-5 Tahun di PAUD al-Aqsho 

Tahun Pelajaran 2017/2018 

 

ABSTRAK 

Oleh 

Baiq Farida Harianti 

EIF 113 007 

 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kemampuan motorik halus melibatkan 

otot-otot kecil dengan koordinasi mata dan tangan, dan membutuhkan gerakan 

jemari tangan yang tepat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

bagaimana mengembangkan kemampuan motorik halus melalui kegiatan bermain 

playdough anak usia 4-5 tahun di PAUD al-Aqsho Keru NarmadaTahun Ajaran 

2017-2018. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

pengembangan. Subyek dalam penelitian ini adalah peserta didik kelompok A 

yang berusia 4-5 tahun   berjumlah 10 orang anak yang terdiri dari 7 anak 

perempuan dan 3 anak laki-laki.. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan 

data adalah metode observasi dan dokumentasi serta analisis data menggunakan 

teknik deskriptif  kualitatif  

 

Langkah-langkah dalam bermain playdough melalui tahap perencanaan, 

tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pada 

tahap pengembangan I yang mencapai nilai rata-rata 64% berada pada kriteria 

cukup berkembang, kemudian pada pengembangan tahap II memperolehnilai rata-

rata 69% berada pada kriteria berkembang denganbaik, dan pada pengembangan 

tahap III memperoleh nilai rata-rata 80% berada pada kriteria berkembang 

sangatbaik. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

terdapat peningkatan perkembangan motorik halus anak melalui kegiatan bermain 

playdough pada anak usia 4-5 tahun di PAUD Al-aqsho Keru Narmada  tahun 

Ajaran 2017/2018.  

Kata Kunci :Motorik Halus, Bermain Paydou
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang 

ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang 

dilaksanakan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu 

pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar memiliki kesiapan 

dalam memasuki pendidikan lebih lanjut (Permendikbud, 2014). 

Perkembangan motorik (motor development) adalah perubahan secara 

progresif pada kontrol dan kemampuan untuk melakukan gerakan yang 

diperoleh melalui interaksi antara faktor kematangan dan latihan atau 

pengalaman selama kehidupan yang dapat dilihat melalui perubahan atau 

pergerakan yang dilakukan (Hildayani dkk, 2011: 8.4). 

Perkembangan otot yang besar memungkinkan mereka untuk berlari 

atau mengendarai sepeda roda tiga. Peningkatan koordinasi mata-tangan 

membantu mereka untuk dapat menggunakan gunting atau sendok untuk 

makan.Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa anak diusia ini mengalami 

peningkatan yang pesat dalam perkembangan motoriknya, baik motorik kasar 

maupun motorik halus (Hildayani dkk, 2011: 8.15). 

Namun, berdasarkan dari hasil observasi awal bulan april 2017 di 

PAUD Al Aqsho Keru Narmada, ditemukan banyak anak yang kemampuan 

motorik halusnya masih kurang, adapun kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan di PAUD Al Aqsho  masih belum bervariasi dan tidak menarik bagi 

anak. Guru lebih fokus pada pembelajaran membaca, menulis dan berhitung 
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(calistung), sehingga anak jadi bosan dengan kegiatan yang guru berikan. 

Persentase kemampuan motorik halus anak pada saat ini belum mencapai 

80%, dari data awal dapat dilihat persentase perkembangan kemampuan 

motorik halus anak berkisar 60%. 

Terlihat saat gerakan tangan yang masih kaku dalam menuliskan 

namanya sendiri, kekuatan tangannya masih kurang saat mengancing bajunya, 

menjumput dengan tangan, dan masih banyak anak yang kemampuannya 

belum berkembang karena pengalamannya yang masih kurang dalam 

membentuk suatu bentuk dari playdough. Guru masih jarang untuk 

menggunakan playdough dalam mengembangkan motorik halus anak terutama 

pada usia 4-5 tahun. Maka dari hasil uraian di atas maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul Pengembangan Kemampuan Motorik 

Halus Melalui Kegiatan Bermain Playdough  2017/2018” 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana mengembangkan kemampuan motorik halus melalui kegiatan 

bermain  playdoughanak usia 4-5 tahun di PAUD AL-Aqsho Keru Narmada 

Tahun Ajaran 2017-2018? 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengembangkan kemampuan motorik halus melalui kegiatan 

bermain playdoughanak usia 4-5 tahun di PAUD AL-Aqsho Keru Narmada 

Tahun Ajaran 2017-2018. 

D. Manfaat Penelitian 
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Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat khususnya 

bagi peneliti dan pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Guru 

Membentuk potensi guru agar lebih dapat mengembangkan segala 

potensi yang dimiliki seperti dalam menciptakan media yang bermutu 

untuk memberikan kepada peserta didik sehingga guru juga dapat 

mengembangkan segala potensi yang dimiliki peserta didik mereka. 

2. Bagi Pengelola 

Memberikan sumbangan yang baik dalam rangka memperbaiki mutu 

proses pembelajaran agar dapat mengetahui bagaimana mengembangkan 

motorik halus anak dalam kegiatan bermain playdough. 

3. Bagi Peneliti 

Sebagai bahan rujukan dalam menyusun karya ilmiah yang 

berhubungan dengan kemampuan motorik halus anak melalui bermain 

playdough. 

E. Definisi Operasional 

1. Motorik halus 

Motorik halus adalah kemampuan mengkoordinasikan jari jemari 

tangan dan gerakan pergelangan tangan yang membutuhkan koordinasi 

antara mata dan otot-otot kecil pada jari tangan yang cermat, seperti  saat 

anak menggenggam, meremas, mencubit, memilin membentuk dengan 

playdought 
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2. Bermain playdough 

Bermain playdoughmerupakan suatu kegiatan yang dilakukan anak 

melalui aktivitas menggenggam, meremas, mencubit, memilin, 

membentuk dengan menggunakan media playdough. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Teori yang Relevan 

1. Kemampuan Motorik Halus 

a. Pengertian Kemampuan Motorik Halus 

Noorlaila (2010: 62) menyatakan bahwa perkembangan motorik 

halus merupakan kemampuan anak dalam melakukan gerakan yang 

melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu dan dilakukan tidak 

melakukan banyak tenaga. Senada dengan pendapat sebelumnya, 

Bambang Sujiono (2008:12.) menyatakan gerakan yang hanya 

melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu saja dan dilakukan oleh otot-

otot kecil, seperti kemampuan motorik halus menggunakan jari jemari 

tangan dan gerakan pergelangan tangan yang tepat.  

Khusus di TK, pengembangan kegiatan motorik halus lebih 

banyak diarahkan pada latihan otot tangan dan jari. Keterampilan ini 

digunakan untuk makan, berpakaian, menulis, menggunting, dan 

menggunakan alat bermain konstruksi kecil (Sujiono, dkk 2010: 12. 1). 

b. Kegiatan Bermain Playdough 

Menurut jatmika (2012:84) playdough adalah adonan mainan 

atau plastisin yang merupakan bentuk modern dari tanah liat, 

playdough mudah digunakan dan disukai oleh anak-anak.Menurut 

Sumartini (2012: 28) secara online menyatakan playdough merupakan 

media yang dapat mengasah keterampilan dan perkembangan kognitif 
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anak seperti pengenalan warna, bentuk, simbol, dan ukuran. Playdough 

merupakan salah satu alat permainan edukatif yang mudah digunakan 

oleh anak, multiguna, murah dan mudah mendapatkannya, aman dan 

tidak membahayakan, awet dan tahan lama, dapat digunkan individu 

atau klasikal, warnanya menarik dan dapat dikombinasikan, memiliki 

kesesuaian ukuran, serta elastis dan ringan. 

c. Peningkatan Kemampuan Motorik Halus Melalui Bermain 

Playdough 

Motorik halus adalah gerakan yang hanya melibatkan bagian-

bagian tubuh tertentu saja dan dilakukan oleh otot-otot kecil, seperti 

keterampilan menggunakan jari-jemari tangan dan gerakan 

pergelangan tangan yang tepat, gerakan ini tidak terlalu membutuhkan 

tenaga, namun gerakan ini membutuhkan koordinasi antara mata dan 

otot-otot pada tangan yang cermat. Oleh karena koordinasi antara mata 

dan tangan sudah semakin baik maka anak sudah dapat mengurus diri 

sendiri dengan pengawasan orang yang lebih tua.Semakin baiknya 

gerakan motorik halus, membuat anak dapat berkreasi seperti 

menggambar gambar sederhana, mewarnai, menjahit, menganyam dan 

membuat bentuk dengan menggunakan playdough. 

Playdough adalah media yang dibuat sendiri dengan bahan 

sederhana seperti tepung terigu, minyak goreng, air, garam dan 

berbagai pewarna makanan.Teksturnya yang lunak membuat anak-

anak suka berkreasi. 
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Dari beberapa pengertian masing-masing variable dapat 

disimpulkan bahwa dengan menggunakan media playdoughsecara 

tidak langsung akan membantu perkembangan motorik halus anak, 

dengan membentuk menggunakan palaydough sangat bermanfaat, 

karena semua tangan, jari jemari dan telapak tangan berfungsi dalam 

proses pembentukan. 

 

. 

D.  Kerangka Berfikir 

Perkembangan motorik halus anak merupakan salah satu yang penting 

dalam kehidupan anak karena menyangkut kemandirian dan kelangsungan 

hidup anak selanjutnya salah satunya yaitu dalam kesiapan memsuki 

pendidikan dasar berhubungan dengan kemampuan menulis anak dan 

perkembangan kognitifnya. Apabila kemampuan motorik halus anak tidak 

terstimulasi dengan baik maka anak akan terganggu dalam kesehariannya saat 

teman yang lain sudah mandiri  memakai baju, menyisir rambut, dan  

melakukan segala hal dengan koordinasi mata dengan tangan, namun ia belum 

mampu melakukannya membuat anak tidak percaya diri dan akan 

menghambat proses sosial anak 

Kemampuan motorik halus anak dikembangkan dari usia dini melalui 

berbagai kegiatan salah satunya dengan bermain playdough, karena 

merupakan salah satu media yang aman dan menyenangkan untuk dimainkan 

anak . Kesimpulan yang diperoleh yaitu bermain playdough baik untuk 
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mengembangkan motorik halus anak karena melibatkan kelenturan jari jemari 

tangan dengan koordinasikan dengan mata dalam bermain membutuhkan 

kekuatan tangan dan kemampuan berpikir anak dalam membuat bentuk yang 

akan anak bentuk sesuai dengan tema. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan. Melalui 

tahapan, perencanaan, analisis kegiatan, dan hasil kegiatan. Setiap peneliti 

memerlukan pendekatan atau desain yang menunjukkan rencana pengumpulan 

data agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta sesuai dengn 

tujuan penelitian. 

Berdasarkan judul peneliti angkat, peneliti menggunakan metode 

penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu 

pendekatan dalam melaksanakan atau melakukan penelitian yang berorientasi 

pada gejala atau fenomena yang bersifat alami mengingat orientasinya di 

lapangan (Sugiyono, 2009:25).. 

B. Sifat Penelitian 

Adapun yang dijadikan subyek dalam penelitian ini adalah siswa 

kelompok A usia 4-5 tahun yang berjumlah 10 anak di PAUD Al-Aqsho Keru 

Narmada Tahun Ajaran 2017/2018. 

C. Faktor Yang Diteliti 

Faktor –faktor yang diteliti dalam penelitian ini adalah:  

1. Faktor Guru 

2. Faktor siswa 

D. Metode Pengumpulan Data  

1. Metode Pengamatan (Observasi) 
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2. Dokumentasi  

E. Analisis Data 

Bodgan (dalam Sogiyono, 2010: 244), menyatakan analisis data 

adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh 

dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga 

dapat dengan mudah dipahami dan temuannya dapat dimformasikan 

kepada orang lain. 

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah secara manual. 

Adapun data dianalisis dengan perhitungan sebagai berikut : 

 

Rumus:   P = 
 

  
 x 100 

(Sutrisno Hadi, 2006) 

Keterangan : 

P = Presentase  

f = Skor yang dicapai 

Σf = Skor Maksimal Ideal/Nilai tertinggi 

Setelah semua data yang diambil dalam suatu penelitian terkumpul, 

langkah selanjutnya adalah menganalisis data yang terkumpul tersebut 

sehingga nantinya dapat ditarik suatu kesimpulan melalui perhitungan data 

tersebut. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian pengembangan ini dilaksanakan di PAUD Al-Aqsho 

Keru Narmada tahun ajaran 2017/2018, subyek penilitian adalah siswa 

kelompok A yang berusia 4-5 tahun di PAUD Al-Aqsho Keru Narmada 

tahun ajaran 2017/2018 yang berjumlah 10 anak. Penelitian ini dilakukan 

dalam mengembangkan kemampuan motorik halus anak kelompok A usia 

4-5 Tahun. 

Penelitian ini dilakukan dari tanggal 21 Februari sampai dengan 

tanggal 21 Maret 2018. Penelitian ini dilaksanakan dalam 3 tahap 

pengembangan, yakni tahap pengembangan (I), tahap pengembangan (II), 

tahap pengembangan (III). Setiap tahap pengembangan terdiri dari 

perencanaan, pelaksanaan atau observasi, dan evaluasi atau refleksi.Setiap 

tahap dilakukan dua kali pertemuan dengan alokasi waktu setiap 

pertemuan adalah 1x45 menit. 

1) Analisis  

 Dari hasil observasi dapat dilihat pengembangan 

kemampuan motorik halus anak dari tahap I, II, III sebagai berikut: 
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Tabel 4.4 

Rekapitulasi Pengembangan Motorik Halus melalui Kegiatan 

Bermain Playdough pada Pengembangan I, II, dan III 

No Nama Anak Pengembangan Tahap 

Tahap I 

(%) 

Tahap II 

(%) 

Tahap III 

(%) 

1 01 73 74 85 

2 02 44 60 72 

3 03 74 74 78 

4 04 81 85 86 

5 05 33 37 69 

6 06 63 67 79 

7 07 56 66 80 

8 08 70 73 82 

9 09 79 84 85 

10 10 64 69 80 

Total 637 689 796 

Rata – Rata 

Dalam % 

64% 69% 80% 

 

B. Pembahasan 

2. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan penerapan 

kegiatan bermain playdough dapat mengembangkan motorik halus 

anak usia 4-5 tahun. Hal ini dapat dilihat dari jumlah persentase 

yang didapatkan pada pengembangan tahap I yakni 64%, pada 

pengembangan tahap II yakni 69% dan pada pengembangan tahap 

III yakni 80%.Peningkatan yang terjadi dari pengembangan tahap I 

hingga pengembangan tahap II yaitu 5% dan peningkatan yang 

terjadi dari pengembangan tahap II hingga pengembangan tahap III 

yaitu 11%. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1.  Pengembangkan kemampuan motorik halus anak usia 4-5 tahun dengan 

langkah-langkah bermain playdough diantaranya : 

a. Tahap Perencanaan, yaitu Guru menyiapkan bahan-bahan dan peralatan 

yang aman dan tidak beracun, Guru menata ruangan yang akan 

digunakan untuk proses pembelajaran. 

b. Tahap Pelaksanaan, yaitu Guru memberi kesempatan anak untuk 

melakukan kegiatan main, Guru mendampingi anak dan memotivasi 

anak saat bermain playdough,  

c. Tahap Evaluasi, yaitu kreativitas, kemampuan kerjasama, dan 

kemampuan menjelaskan. 

    2.   Pengembangan  kemampuan motorik halus anak dengan bermain playdough      

diketahui dari hasil  menunjukkan bahwa pada tahap pengembangan I 

yang mencapai nilai rata-rata 64% berada pada kriteria cukup berkembang, 

kemudian pada pengembangan tahap II memperoleh nilai rata-rata 69% 

berada pada kriteria berkembang dengan baik, dan pada pengembangan 

tahap III memperoleh nilai rata-rata 80% berada pada kriteria berkembang 

sangat baik. 
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d. Saran  

Adapun saran-saran untuk mengembangkan kemampuan motorik halus 

anak melalui kegiatan bermain playdough dapat dikemukakan oleh peneliti 

dari hasil penelitian untuk mengembangkan kemampuan motorik halus anak 

melalui kegiatan bermain playdough pada kelompok A ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Guru 

a. Dapat termotivasi dan selalu melihat perkembangan anak, berusaha 

memberikan stimulasi atau dorongan kepada anak dalam upaya 

mengembangan kemampuan motorik halus anak, salah satunya dengan 

kegiatan bermain playdough. 

b. Kegiatan bermain playdough hendaknya dikaitkan dengan tema yang 

mudah dipahami dan dekat dengan lingkungan anak. 

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

melakukan kegiatan bermain playdough. 

d. Pengelola PAUD 

Diharapkan agar selalu memberikan motivasi kepada guru dalam 

upaya mengembangkan motorik halus anak melalui kegiatan bermain 

menggunakan media playdough. 

e. Peneliti  

Hasil penelitian ini digunakan oleh peneliti untuk menelliti tentang 

perkembangan motorik halus melaui kegiatan bermain playdough dengan 

71 
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bentuk yang lain agar lebih kreatif dalam memberikan inovasi baru atau 

kegiatan bermain playdough yang di modifikasi kembali sesuai dengan 

aspek yang ingin dikembangkan sehingga dapat mengembangkan aspek-

aspek perkembangan anak yang lain selain aspek motorik halus. 
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