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Abstract

Finemotordevelopmentisveryimportantforthedevelopmentofearlychildhood

asawhole.Kindergartenagechildrenstilloftenhavedifficultymovingtheir

fingersforactivitiessuchasmixing,squeezing,shapingandcomposing.This

studyaimstodescribefinemotorskillsandcreativityinearlychildhoodthrough

playing plasticine.Theresearchmethodusedisqualitativewhichiscarriedout

bycollectingdataorbasedonscientificpapersthatconnectresearchwith

existingliteraturetosolveaproblem.Themethodofcollectingdataisbyreading

and recording and managing research materials and then concluding the

researchmaterial.Theresultsofthestudyshow thatthedevelopmentoffine

motorskillsandcreativityinearlychildhoodrequiressocialemotionalandhand

movementssuchasmixing,squeezing,makingshapes,andarrangingdone

throughplayingplasticine.

Keywords:finemotorskills;playingplasticine.



PENDAHULUAN

Pendidikanmerupakansalah

satukebutuhanhidup yang sangat

diperlukan untuk mengembangkan

kompetensi manusia melalui

pembelajaran.Pendidikanmencakup

proseshidupdaninteraksimanusia

denganlingkungannyadalam rangka

mengembangkan seluruh potensi

yangdimilikisesuaidengantahapan

perkembanganagarberjalanoptimal.

Prayitno (2009:203) menjelaskan

bahwapendidikanmerupakansuatu

wahana bagi pengembangan

manusia, yang mana pendidikan

menjadi media bagi pemuliaan

kemanusiaan.

Pendidikan bagianak usia

diniadalahberupapemberianupaya

yangdilakukanuntukmembimbing,

mengasuh,menstimulasisehingga

akanmenghasilkankemampuandan

keterampilan anak. Menurut

Siswanto(2008:2),“Pendidikananak

memang harus dimulaisejak dini

agar anak bisa mengembangkan

potensinya secara optimaldengan

tujuan agar anak-anak yang

mengikuti PAUD menjadi lebih

mandiri, disiplin, dan mudah

diarahkan untuk menyerap ilmu

pengetahuansecaraoptimal”.

Berdasrkan undang-undang

nomor 20 tahun 2003 tentang

sistem pendidikannasionalpasal1

angka 14 menyatakan bahwa

pendidikan anak usia dini(PAUD)

adalah suatu upaya pembinaan

embinaan yang ditujukan kepada

anak-anaksejaklahirsampaidengan

usia enam tahun yang dilakukan

melalui pemberian rangsangan

pendidikan untuk membantu

pertumbuhan dan perkembangan

jasmani dan rohani agar anak

memilikikesiapandalam memasuki

pendidikan lebih lanjut

(Kemendiknas,2009:1).



Taman Kanak-kanak adalah

salahsatubentuksatuanpendidikan

anakusiaempatsampaienam tahun

untuk menciptakan situasi

pendidikanyangdapatmemberikan

rasaamandanmenyenangkanbagi

anak.Masainipulayangmerupakan

masa untuk meletakkan dasar

pertama dalam mengembangkan

kemampuan fisik motorik,kognitif,

bahasa,sosialemosional,konsep

diri,disiplin,kemandirian,seni,moral

dan nilai-nilai agama supaya

pertumbuhan dan perkembangan

anak tercapai secara optimal

(PermendikbudNo137Tahun2014).

Anakusiadiniberadapada

rentang usia 0 sampaidengan 6

tahun,anakusiatamankanak-kanak

beradapadarentangusia4-6tahun.

Batasaninisesuaidenganbatasan

menurutUndang-undangNomor20

Tahun 2003 Tentang Sistem

Pendidikan Nasional yang

menyatakan bahwa “taman kanak-

kanakmerupakanpendidikanformal

padajalurpendidikananakusiadini

yangmendidikanakusia4-6tahun”.

(Suryana,2011:31-32).

MenurutSeptiari(2012:15)

kemampuan motorik halus adalah

kemampuan yang berhubungan

dengan keterampilan fisik yang

melibatkanototototkecil,koordinasi

matadantangan.

Oleh karena itu gerakan ini

tidak teralu membutuhkan tenaga,

namun gerakan inimembutuhkan

koordinasimata dan tangan yang

cermat.Biasanya gerakan motorik

halus biasanya dilakukan seperti,

merasakan, meremas, membuat

bentuk,menggulung, menggunting,

menulis,mewarnai,dan gerakan-

gerakantanganyanglain

Perkembangangerakmotorik

halus merupakan meningkatnya

pengkoordinasiangeraktubuhyang

melibatkanototdansarafyangjauh

lebihkecilataudetail.Kelompokotot



dan saraf inilah yang nantinya

mampu mengembangkan gerak

motorik halus seperti meremas

kertas, menyobek, menggambar,

menempel,menjahitdansebagainya.

Namun tidak semua anak

mengalamiperkembangan motorik

yang sempurna, sesuai dengan

perkembanganusianya,adabanyak

halyang menjadimasalah dalam

perkembangan motorik seorang

anak terutama motorik halusnya.

Perkembangan motorikhalusyang

baik akan mempengaruhi

perkembanganyanglainnyaseperti

perkembangankoordinasimatadan

tangan.

NamunsetelahdiamatidiTK

asyiyahBustanulAthfal1Kelompok

B1tahunpelajaran2020/2021yang

berusia 5-6 tahun dalam

perkembangan motorik halusnya

terlihat kurang maksimal. Anak

belum bisabermain.

Hurlockdalam Suyadi(2009:

178) mengungkapkan

perkembangangerakmotorikhalus

merupakanmeningkatnyakoordinasi

gerak tubuh yang melibatkan otot

dansarafyangjauhlebihkecilatau

detail. Kelompok otot dan saraf

inilah yang nantinya mampu

mengembangkan gerak motorik

halussepertimeremas,mencampur,

membuat bentuk huruf,dan lain

sebagainya.

Hambatanyangterlihatpada

perkembangan motorik halus anak

pada TK asyiyah BustanulAthfal

kelompok B1 dapat diperkirakan

beberapa hal seperti: rendahnya

kemampuan motorik halus anak

melalui bermain plastisin,karena

kurangnya sarana dan prasarana

dalam kegiatan pembelajaran guru

yangkurangbervariasi.

Menurut Dewey (dalam

Montolalu,2009:1.7)anak belajar

tentang dirinya sendiri serta

dunianya melaluibermain.Melalui



pengalaman-pengalaman awal

bermain yang bermakna

menggunakanbenda-bendakonkret,

anakmengembangkankemampuan

danpengertiandalam memecahkan

masalahsedangkanperkembangan

sosialnya meningkat melalui

interaksi dengan teman sebaya

dalam bermain.

Untuk mengembangkan

kemampuanmotorikhalusnya,guru

juga harus menggunakan suatu

permainan yang bisa mendukung

kemampuan motorik halus anak.

Salah satunya bermain plastisin

adalah yang cocok untuk

meningatkan kemampuan motorik

halus. Karena seperti yang

diungkapkan oleh Parten (dalam

Dockett dan Fleer, 2000: 14)

memandang kegiatan bermain

sebagai sarana sosialisasi,

diharapkan melaluibermain dapat

memberi kesempatan anak

bereksplorasi, menemukan,

mengekspresikan perasaan,

berkreasi, dan belajar secara

menyenangkan.Selainitu,kegiatan

bermain dapat membantu anak

mengenal tentang diri sendiri,

dengan siapa anak hidup serta

lingkungan tempat dimana anak

hidup.

Swartz (2005: p.59)

mengatakan bahwa plastisin

merupakan bahan yang digunakan

untuk bermain oleh anak-anak di

kelas. Plastisin memberikan

pengalaman yang menyenangkan

dan memuaskan bagi anak-anak,

namun bukan hanya aktivitas

“bersenang-senang”. Sedangkan

menurutWellMinadalam Rochayah

(2012: 20), “Plastisin/lilin malam

juga termasuk clay (tanah liat),

biasanyauntukmainananakbanyak

dijualditokodenganbanyakwarna

danmudahdibentuk”.

Berdasarkanpendapatdiatas

sehinggadapatdisimpulkanbahwa



plastisinadalahadonanataubenda

lunakdenganberbagaiwarnayang

dapatdibuatmenjadibentuk yang

lain dengan cara ditekan-tekan,

diremas-remas, dibentuk, dicetak

sesuai dengan keinginan dan

imajinasi anak, sehingga dengan

bermain plastisin dapat

mengembangkan semua aspek

perkembangan anak. Bermain

plastisin memberikan kesenangan

dankepuasanpadaanak-anak.

Bermain plastisin

memberikan banyak tujuan untuk

meningkatkan motorik halus anak,

diantaranyayaituagarpembelajaran

bisalebihefektif,denganlingkungan

yangsudahdikenalanakmakaanak

dapat menerima dan menguasai

dengan baik. agar pelajaran jadi

relefan dengan kebutuhan siswa

sesuai dengan minat dan

perkembangannya.agarlebihefisien

murahdanterjangkauyaknidengan

menggunakan bahan alam,seperti

tanahliat.Karenapembelajaranyang

disukaianakadalahmelaluibermain

maka metode bermain plastisin

sangattepatuntuk langkah awal

pembentukan kreativitas karena

diawalidenganprosesmelemaskan

plastisin dengan meremas,

merasakan, menggulung,

memipihkan,dll

Padadasarnyaanakusiadini

memiliki potensi kemampuan

motorik,namunsetiapanakmemiliki

kemampuan yang berbeda-beda,

sepertihalnyapadaanakkelompok

B1diTKasyiyahBustanulAthfal1.

Berdasarkan hasilpenelitian DiTK

asyiyahBustanulAthfalpadaanak

kelompok B1 ditemukan

permasalahan pada kemampuan

motorikhalusnya.Dapatdilihatpada

pembelajaran yang berlangsung,

permasalahansebagaianbesaranak

adalahketikaanakdiajakmembuat

bentuk menggunakan media

plastisin anak-anak masih sering



bingungdanbelum bisamemahami

instruksi atau perintah guru

dikarenakan tangan anak masih

kakudankuranglentur.

KAJIANLITERATURDAN

PENGEMBANGANHIPOTESIS

1.Pengertianmotorikhalus

Motorikhalusadalahgerakan

yang menggunakan otot-otothalus

atau sebagian anggota tertentu,

yang dipengerauhi untuk boleh

kesempatanuntukbelajarberlatih.

(Depdiknas:2007:1)Gerakan

motorikhalus mempunyaiperanan

yang sangatpenting,motorik halus

adalah gerakan yang hanya

melibatkan bagian-bagian tubuh

tertentu yang dilakukan oleh otot-

otot kecil saja. Oleh karena itu

gerakandidalam morikhalustidak

membutuhkan tenaga akan tetapi

membutuhkan koordinasi yang

cermatsertateliti.

MenurutDiniP dan Daeng

Sari(1996:72)motorikhalusadalah

aktivitasmotorik yang melibatkan

aktivitas otot-ototkecilatau halus

gerakan ini menuntut koordinasi

matadantangansertapengendalian

gerak yang baik yang

memungkinkannya melakukan

ketepatan dan kecermatan dalam

gerak.

Yudha M Saputra dan

Rudyanto (2005:118) menjelaskan

bahwa motorik halus adalah

kemampuananakdalam beraktivitas

dengan menggunakan otot-otot

halus(kecil) seperti menulis,

meremas, menggenggam,

menggambar, menyusun, dan

memasukan kelereng. Sedangkan

menurutKartiniKartono(1995:83)

Motorikhalusadalah ketangkasan,

keterampilan, jari tangan dan

pergelangan tangan serta

penugasan terhadap otot-ototurat

pada wajah. Pendapat lain yang

dikemukakan oleh Astati(1995:4)

bahwamotorikhalusadalahgerak

yanghanyamenggunakanotot-otot



tertentusajadandilakukanolehotot

-otot kecil yang membutuhkan

koordinasigerakdandayakosentrasi

yangbaik.

Menurut Lindya (2008)

motorik halus yaitu aspek yang

berhubungan dengan kemampuan

anakuntukmelakukangerakanpada

bagian-bagian tubuh tertentu saja

dan dilakukan oleh otot-ototkecil

tetapimemerlukankoordinasiyang

cermat. Elizabeth B. Hurlock

(1998:39) mengemukakan bahwa

perkembanganmotorikhalusadalah

suatu proses kematangan yang

berhubungan dengan aspek

deferensial bentuk atau fungsi

termasuk perubahan sosial

emosiona.Proses motorik adalah

gerakan yang langsung melibatkan

otot untuk bergerak dan proses

persyaratan yang menjadikan

sesorang mampu menggerakan

anggotatubuhnya(tangan,kaki,dan

anggotatubuhnya).

2.Pengertian keterampilan

motorikhalus

Keterampilan motorik halus

anak adalah kemampuan

mengkordinasikangerakanototkecil

darianggota tubuh.Keterampilan

motorikhalusterutsmsmelibatkan

jaritangan,dan biasanya dengan

koordinasimata.

3.Pengerianplastisin

Bahan inisudah berbentuk

paket yang dapat dibeliditoko,

plastisinpadadasarnyamerupakan

pengganti tanah liat yang dapat

dibentuktanpamenyisakankotoran

padalenganataupakaian.Alatini

dapat melatih sekaligus

mengembangkan kreatifitas anak

dalam membentukkreatifitasanak

dalam membuat berbagaibentuk

modelsekaligus.

METODEPENELITIAN

Jenis penelitian iniadalah

penelitian kualitatif.Pendapatlain

daripenjelasan Sugiyono “Metode



penelitian kualitatifsering disebut

metodepenelitiannaturalistikkarena

penelitiannyadilakukanpadakondisi

yang alamiah, disebut metode

kualitatif karena data yang

terkumpul dan analisisnya lebih

bersifatkualitatif.Penelitiansebagai

sistem ilmu pengetahuan,proses

penelitiankualitatifmelaluibeberapa

tahap yaknitahapan berpikirkritis

ilmiah, dimulai dari peneliti

melakukanpemikiransecarainduktif

dengan menangkap berbagaifakta

danfenomenadilapangan(Bunging,

2007:6).

RuangLingkupPenelitian

Ruanglingkuppenelitianinianalisis

kemampuan motorik halus dan

kreativitas anak melalui kegiatan

bermainplastisin,khususnyadiTK

Asyiyah Bustanul Athfal Kota

Kendari.

BahandanAlat

Penelitian yang digunakan dalam

penelitian ini menggunakan

pedoman wawancara (interview

guide)danpedomanobservasidan

menggunakanhandphone.

TempatPenlitian

Penelitian dilaksanakan di TK

Asyiyah Bustanul Athfal Kota

Kendari.

TeknikPengumpulanData

Ada beberapa teknik yang

yang dapat digunakan untuk

mengumpulkan data,dimana satu

sama lain mempunyaifungsiyang

berbeda dan hendaknya dapat

digunakan secara tepat sesuai

dengan tujuan penelitian dan jenis

data yang akan digali. Dalam

penelitian ini menggunakan

beberapametode,yaituwawancara

atau interview, observasi atau

pengamatandandokumentasi.

1.Wawancara

Wawancara adalah

percakapandenganmaksudtertentu.

Percakapan itu dilakukan oleh dua

pihak, yaitu pewawancara



(interviewer) yang mengajukan

pertanyaan dan terwawancara

(interviewee) yang memberikan

jawaban atas pertanyaan itu

(Moleong,2005:186).Maksuddari

digunakannya metode ini adalah

untukmemperolehketeranganatau

data yang diperlukan untuk tujuan

penelitian.

2.Observasi

Teknik observasi ini

digunakan untuk melakukan

pengamatan langsung terhadap

kegiatanyangdilakukandisekolah.

Teknik pengumpulan data dengan

observasiprosespembelajaranyaitu

guru sebagai pendidik, pengajar,

sumber pengajar, motivator dan

masihbanyaklagi

3.Dokumentasi

Menurut Sugiyono

(2010:203), dokumen merupakan

catatanperistiwayangtelahberlalu

dalam bentuktulisan,gambar,atau

karya-karya monumental dari

seseorang. Secara sederhana,

metode dokumentasiinidilakukan

dengan cara mengumpulkan

dokumen-dokumen atau foto-foto

sertalampiranyangbergunasebagia

informasidalam penelitianini.Alat

bentuk yang digunakan pada saat

dokumentasi adalah kamera.

Kegiatan dokumentasi dalam

penelitian ini bertujuan untuk

memperoleh data-data tentang

sekolah foto maupun rekam

kegiatan.

DefenisiOperasional

Yudha M Saputra dan

Rudyanto (2005:118) menjelaskan

bahwa motorik halus adalah

kemampuananakdalam beraktivitas

dengan menggunakan otot-otot

halus(kecil) seperti menulis,

meremas, menggenggam,

menggambar, menyusun, dan

memasukan kelereng. Sedangkan

menurutKartiniKartono(1995:83)

Motorikhalusadalah ketangkasan,



keterampilan, jari tangan dan

pergelangan tangan serta

penugasan terhadap otot-ototurat

pada wajah. Pendapat lain yang

dikemukakan oleh Astati(1995:4)

bahwamotorikhalusadalahgerak

yanghanyamenggunakanotot-otot

tertentusajadandilakukanolehotot

-otot kecil yang membutuhkan

koordinasigerakdandayakosentrasi

yangbaik.

PlastisinadalahBahansudah

berbentukpaketyangdapatdibelidi

toko, plastisin pada dasarnya

merupakanpenggantitanahliatyang

dapatdibentuk tanpa menyisakan

kotoranpadalenganataupakaian.

Alat ini dapat melatih sekaligus

mengembangkan kreatifitas anak

dalam membentukkreatifitasanak

dalam membuat berbagaibentuk

modelsekaligus.

TeknikAnalisisData

Menurut Sugiyono (2010:

335),yangdimaksuddenganteknik

analisisdataadalahprosesmencari

data,menyusun secara sistematis

data yang diperoleh dari hasil

wawancara,catatan lapangan,dan

dokumentasi, dengan cara

mengorganisasikan data ke dalam

kategori,menjabarkankedalam unit-

unit,melakukansintesis,menyusun

kedalam polamemilihmanayang

pentingdanyangakandipelajari,dan

membuat kesimpulan sehingga

mudah dipahamioleh dirisendiri

maupunoranglain.

Teknik anaisis data yang

digunakan dalam penelitian ini

adalahanalisisdatainduktif.Analisis

data induktif adalah penarikan

kesimpulan yang berangkat dari

fakta-faktakhusus,untukkemudian

ditarik kesimpulan secara umum.

Adapun langkah-langkah untuk

menganalisisdatadalam penelitian

iniadalahsebagaiberikut:

1. Pengumpulan data adalah

mencari, mencatat, dan



mengumpulkan semua secara

objektifdanapaadanyasesuai

dengan hasil observasi dan

wawancara dilapangan yaitu

pencatatan data dan berbagai

bentuk data yang ada di

lapangan.

2. ReduksiDataMenurutSugiyono

(2010: 338). Mereduksi data

berartimerangkum,memilihhal-

halyang pokok,memfokuskan

padahal-halyangpenting,dicari

tema dan polanya dan

membuanghalyangtidakperlu.

Dengan demikian data yang

telah direduksi akan

memberikan gambaran yang

lebihjelas,danmempermudah

peneliti untuk melakukan

pengumpulan data selanjutnya,

danmencarinyabiladiperlukan.

HASILDANPEMBAHASAN

Dilingkungan sekolah TK

Aisyiyah Bustanul Athfal, dalam

melakukanpembelajaranpadasaat

pandemikviruscoronaini.Gurudi

tuntut untuk melakukan metode

pembelajaran salah satunya

teknologidibidangpendidikanyang

dapatmendukungsuasankondusif.

Dalam proses belajar mengajar

adalah penggunaan media

pembelajaranberbasisonline(daring)

dan luring.Dengan media iniguru

dapat memberikan tugas-tugas

dengan mudah dan efisien.Guru

juga dapatdengan mudah melihat

dimana kekuatan dan kelemahan

anak didik,lalu membantu anak

untukmeningkatkankemampuannya.

Metode yang sering

digunakan dalam pembelajaran

online menggunakan media atau

metode mempersembahkan tugas

dimanaanakdalam menyelesaikan

tugasyangtelahdiberikanolehguru

dankemudiananak-anakmengambil

kembalitugasyangtelahdiberikan

dan dikerjakan kembalikerumah.

Untukituperangurudalam halini



sangatpenting,guru harus kreatif

dan inofatif agar pembelajaran

online dapatberjalan sesuaiyang

diharapkan.Sepertisekolah-sekolah

lain pada umumnya,TK Bustanul

Athfal menerapkan pembelajaran

online selama pandemik covid 19

terhitung 9 september sampai

denganoktober.









Ibu guru saatmendampingianak

belajardisekolah(luring)padamasa

pandemicovid19

Pembelajaran daring adalah

bagaimana seorang guru tetap

kreatif menyajikan pembelajaran

beranisecara menyenangkan dan

mudah dimengertisehingga anak

tidak merasa bosan dan tetap

produktifdirumah.Untuk itu guru

harusmampumenyatukanpersepsi

darikosentrasianak-anakdidikyang

berjauhan guna untuk membuat



tangguh anak dengan berusaha

memotivasi anak agar semangat

belajardalam melaksanakantugas.

Padapembelajaraninianak

didampingilangsungolehgurupada

saat anak-anak membawa tugas

dan kemudian guru menjelaskan

tugas selanjutnya kepada anak

untukdiselesaikan dirumah.Pada

pembelajaran pendampingan anak

olehguruinidimanaorangtuamurid

keolahan dalam memilikiteknologi

dan paket sehingga mereka

membawa tugas kesekolah dan

mengambiltugaskembaliyangtelah

diberikanolehgurudantugasyang

diberikan itu anak-anak

membawanya tidak setiap hari

melainkan3kaliseminggu.

KESIMPULAN

Salah satu pekembangan

yang harus difasilitasioleh guru

adalahpekembanganmotorikhalus

dan kreativitas. Perkembangan

motorikhalusiniberkaitandengan

gerakan-gerakantangandanjari-jari

yang berkoordinasidengan mata.

Kreativitasjugaperludikembangkan,

karenamenjadikananaklebihkreatif,

bisa memecahkan masalah,

memberisolusidan manfaatyang

dilakukanmelaluikegiatanplastisin,

karena kegiatan inisuatu kegiatan

yang memerlukan konsentrasi,dan

berkreasi dalam menyusun dan

menempelkanbahan-bahantertentu.

Jadi disimpulkan bahwa

perkembangankemampuanmotorik

halusdankreativitaspadaanakusia

dinimemerlukan koordinasimata

dan tangan, seperti menyusun

meremas, ditekan-tekan, diremas-

remas, dibentuk, dicetak sesuai

dengankeinginandanimajinasianak,

sehingga dengan bermain plastisin

dapat mengembangkan semua

aspekperkembangananak.Bermain

plastisin memberikan kesenangan

dankepuasanpadaanak-anak.
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