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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 

 
 
 

A. Kajian Teori 

1. Definisi Model Pembelajaran 

Model didefinisikan oleh Sagala (2012: 175) sebagai kerangka konseptual 

yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan. Model dapat 

dipahami sebagai: (1) suatu tipe atau desain, (2) suatu deskripsi atau analogi, (3) 

suatu sistem asumsi-asumsi, data-data yang dipakai untuk menggambarkan secara 

sistematis suatu objek atau peristiwa, (4) suatu desain yang disederhanakan dari 

suatu sistem kerja, suatu terjemahan realitas yang disederhanakan, (5) suatu 

deskripsi dari suatu sistem yang mungkin atau imajiner, (6) penyajian diperkecil 

agar dapat menjelaskan dan menunjukkan sifat aslinya.  

Metzler  (2011: 17)  menyatakan bahwa model dapat difungsikan sebagai 

contoh dalam mendemonstrasikan pada orang lain tentang cara lain untuk 

bertindak atau berpikir. Model dapat diartikan sebagai miniatur suatu objek yang 

didesain untuk memudahkan proses visualisasi objek yang tidak dapat diamati 

sehingga dapat dipahami secara sistematis 

Belajar adalah suatu proses yang perubahan tingkah laku  dan  kemampuan 

yang permanen pada diri manusia karena adanya stimulus dari lingkungannya. 

Pembelajaran merupakan setiap upaya yang dilakukan dengan sengaja oleh 

pendidik yang dapat menyebabkan peserta didik melakukan kegiatan belajar. 

Pembelajaran merupakan suatu upaya yang dilakukan dengan sengaja oleh 

pendidik untuk menyampaikan ilmu pengetahuan, mengorganisasi dan 
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menciptakan sistem lingkungan dengan berbagai metode sehingga siswa dapat 

melakukan kegiatan belajar secara efektif dan efisien serta dengan hasil optimal. 

Rahyubi (2012: 251) menyatakan bahwa  model pembelajaran merupakan 

kerangka konsep untuk melakukan tahapan pembelajaran. Pernyataan tersebut 

diperkuat oleh pendapat Joyce & Weil (Metzler, 2000: 12) yang mendefinisikan 

model dalam proses belajar mengajar sebagai susunan rencana kegiatan yang 

digunakan dalam keseluruhan unit pembelajaran termasuk semua fungsi 

perencanaan, rancangan, implementasi, dan penilaian untuk unit tersebut. Lebih 

dari satu macam metode, gaya, maupun strategi mengajar dapat dilaksanakan 

dalam satu model pembelajaran. Model pembelajaran berlaku dalam saru periode 

pembelajaran seperti semester, caturwulan, atau unit. 

Samsudin (2008: 121) menyatakan bahwa “Model pembelajaran motorik 

adalah langkah-langkah pembelajaran dengan memperhatikan karakteristik anak, 

kompetensi yang akan dicapai, interaksi dalam proses pembelajaran, alat/media, 

dan penilaian”. Definisi tentang model di atas dapat disimpulkan bahwa model 

merupakan miniatur aspek-aspek dalam kehidupan. Model disusun berdasarkan 

hasil pengamatan terhadapi implementasi ilmu dalam kehidupan sehari-hari. 

Penyusunan model dimaksudkan untuk mempermudah transfer ilmu maupun 

nilai-nilai kehidupan agar dapat dipahami dan mudah diaplikasikan. 

Model pembelajaran pada anak usia dini terbagi menjadi dua jenis yaitu 

pembelajaran yang berpusat pada pendidik dan pembelajaran yang berpusat pada 

anak. Pembelajaran yang berpusat pada pendidik sering disebut juga dengan 

pengajaran langsung. Pembelajaran yang berpusat pada pendidik merupakan 
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proses pembelajaran dimana pendidik memberikan materi atau instruksi langsung 

kepada peserta didik mengenai apa yang harus dilakukan oleh anak kemudian 

mengevaluasi tindakan yang muncul pada diri anak. Model pembelajaran yang 

berpusat pada anak merupakan proses pembelajaran memberikan kesempatan dan 

kebebasan pada anak untuk mengemukakan dan mengidentifikasi pemikirannya. 

Anak langsung menggunakan pemikirannya dan memahami situasi yang nyata 

dalam bermain. Model pembelajaran ini juga menghargai seluruh proses 

perkembangan anak. 

Proses pembelajaran pada anak usia dini haruslah didasarkan prinsip- 

prinsip perkembangan anak usia dini, berikut ini: (1) Proses kegiatan belajar pada 

anak usia dini harus dilaksanakan berdasarkan belajar melalui bermain, (2) Proses 

kegiatan belajar pada anak usia dini dilaksanakan dalam lingkungan yang 

kondusif dan inovatif baik dalam ruangan ataupun di luar ruangan, (3) Proses 

kegiatan belajar anak usia dini dilaksanakan dengan pendekatan temati dan 

terpadu, (4) Proses kegiatan belajar anak usia dini harus diarahkan pada 

pengembangan potensi kecerdasan secara menyeluruh dan terpadu 

(Sujiono,2012:141). 

Trianto (2011: 73) menjelaskan beberapa prinsip yang perlu diperhatikan 

dalam pelaksanaan kegiatan atau pembelajaran pendidikan anak usia dini: 

a. Berorientasi pada perkembangan anak.  

Kegiatan pada anak harus senantiasa berorientasi kepada kebutuhan anak. 

Anak usia dini adalah anak yang sedang membutuhkan upaya-upaya 

pendidikan untuk mencapai optimalisasi semua aspek perkembangan baik 
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fisik maupun psikis, yaitu intelektual, bahasa, motorik dan sosio- 

emosional. 

b. Belajar melalui bermain 

Bermain merupakan sarana belajar anak usia dini. Melalui bermain anak 

diajak untuk bereksplorasi, menemukan, memanfaatkan dan mengambil 

kesimpulan mengenai benda di sekitarnya. 

c. Lingkungan yang kondusif  

Lingkungan harus diciptakan sedemikian rupa sehingga menarik dan 

menyenangkan dengan memerhatikan keamanan serta kenyamanan yang 

dapat mendukung kegiatan belajar melalui bermain. 

d. Menggunakan pembelajaran terpadu 

Pembelajaran pada anak usia dini harus menggunakan konsep 

pembelajaran terpadu yang dilakukan melalui tema. Tema yang dibangun 

harus menarik dan dapat membangkitkan minat anak dan bersifat 

kontekstual. Hal ini dimaksudkan agar anak mampu mengenal berbagai 

konsep secara mudah dan jelas sehingga pembelajaran menjadi mudah dan 

bermakna bagi anak. 

e. Mengembangkan berbagai kecakapan hidup 

Mengembangkan keterampilan hidup dapat dilakukan melalui berbagai 

proses pembiasaan. Hal ini dimaksudkan agar anak belajar untuk 

menolong diri sendiri, mandiri dan bertanggungjawab serta memiliki 

disiplin diri. 
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f. Menggunakan berbagai media edukatif dan sumber belajar 

Media dan sumber pembelajaran dapat berasal dari lingkungan alam 

sekitar atau bahan-bahan yang sengaja disiapkan oleh pendidik atau guru. 

g. Dilaksanakan secara bertahap dan berulang-ulang 

Pembelajaran bagi anak usia dini hendaknya dilakukan secara bertahap, 

dimulai dari konsep yang sederhana dan dekat dengan anak. Agar konsep 

dapat dikuasai dengan baik hendaknya guru menyajikan kegiatan-kegiatan 

dilakukan secara berulang-ulang. 

h. Aktif, kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan 

Proses pembelajaran yang aktif, kreatif dan inovatif, efektif, dan 

menyenangkan dapat dilakukan oleh anak yang disiapkan oleh pendidik 

melalui kegiatan-kegiatan yang menarik, menyenangkan untuk 

membangkitkan rasa ingin tahu anak, motivasi anak untuk berpikir kritis, 

dan menemukan hal- hal baru. Pengelolaan pembelajaran hendaknya 

dilakukan secara demokratis, mengingat anak merupakan subjek dalam 

proses pembelajaran. 

i. Pemanfaatan teknologi informasi 

Pelaksanaan simulasi pada anak usia dini dapat memanfaatkan teknologi 

untuk kelancaran kegiatan, misalnya tape, radio, televisi, komputer. 

Pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan pembelajaran 

dimaksudkan untuk memudahkan anak memenuhi rasa ingin tahunya. 
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Rusman (2010: 133-136) menyatakan bahwa unsur-unsur yang diperlukan 

dalam memilih model, yaitu: 

a. Pertimbangan terhadap tujuan yang hendak dicapai. Pertanyaan- 

pertanyaan yang dapat diajukan adalah: 

1) Apakah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai berkenaan dengan 

kompetensi akademik, kepribadian, sosial, dan kompetensi vokasional 

atau yang dulu diistilahkan dengan domain kognitif, afektif, dan 

psikomotor? 

2) Bagaimana kompleksitas tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? 

3)  Apakah untuk mencapai tujuan itu memerlukan keterampilan 

akademik? 

b. Pertimbangan yang berhubungan dengan bahan atau materi pembelajaran: 

1) Apakah materi pelajaran itu berupa fakta, konsep hukum, atau teori 

tertentu? 

2) Apakah untuk mempelajari materi pembelajaran itu memerlukan 

persyaratan atau tidak? 

3)  Apakah tersedia bahan atau sumber- sumber ysng relevan untuk 

mempelajari materi? 

c. Pertimbangan dari sudut peserta didik atau siswa: 

1) Apakah model pembelajaran sesuai dengan tingkat kematangan peserta 

didik? 

2)  Apakah model pembelajaran itu sesuai dengan minat, bakat, dan 

kondisi peserta didik? 
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3)  Apakah model pembelajaran itu sesuai dengan gaya belajar peserta 

didik? 

d. Pertimbangan lainnya yang bersifat non teknis: 

1) Apakah untuk mencapai tujuan hanya cukup dengan satu model saja? 

2) Apakah model pembelajaran yang kita tetapkan dianggap satu-satunya 

model yang dapat digunakan? 

3) Apakah model pembelajaran itu memiliki nilai efektivitas atau 

efisiensi? 

Penyusunan model dalam penelitian dan pengembangan ini diupayakan 

memenuhi ciri-ciri model pembelajaran yang dituliskan sebagai berikut: 

a. Berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar dari para ahli tertentu. 

b. Mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu. 

c. Dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar 

dikelas. 

d. Memiliki bagian- bagian model yang dinamakan: (1) urutan langkah-

langkah pembelajaran (syntax); (2) adanya prinsip-prinsip reaksi; (3) 

sistem sosial; (4) sistem pendukung. 

e. Memiliki dampak sebagai akibat terapan model pembelajaran. 

f. Dampak tersebut meliputi: (1) dampak pembelajaran, yaitu hasil belajar 

yang dapat diukur; (2) dampak pengiring, yaitu hasil belajar jangka 

panjang. 

g. Membuat persiapan mengajar (desain instruksional) dengan pedoman 

model pembelajaran yang dipilihnya. 
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Model permainan dalam penelitian dan pengembangan ini dikemas dalam 

sebuah buku model permainan untuk mengembangkan kemampuan motorik bagi 

siswa TK yang dapat dijadikan pedoman pada waktu kegiatan belajar mengajar. 

Model permainan ini disesuaikan dengan karakteristik siswa dan kurikulum TK. 

Nilai-nilai dalam model permainan ini berisikan tiga aspek yaitu psikomotorik, 

kognitif dan afektif. Tujuan dari model permainan untuk mengembangkan 

kemampuan motorik kasar dan motorik halus siswa TK . Model permainan ini 

disusun secara sederhana sehingga anak akan mudah memainkannya. Hasil 

pengembangan model akan disusun dalam buku pedoman untuk mempermudah 

guru dalam mempelajari model permainan motorik kasar dan motrik halus bagi 

siswa TK. Guru memiliki kebebasan untuk memilih metode, gaya, maupun 

strategi mengajar dalam melaksanakan pembelajaran motorik. 

2. Hakikat Bermain 

Usia anak prasekolah dapat dikatakan sebagai masa bermain, karena setiap 

waktunya diisi dengan kegiatan bermain. Kegiatan bermain disini maksudnya 

adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan kebebasan batin untuk memperoleh 

kesenangan (Yusuf, 2009:172). Bermain adalah salah satu aktivitas serius 

sekaligus menarik dan menyenangkan yang dapat dilakukan oleh anak usia dini, 

remaja maupun orang dewasa. Bermain sering digunakan untuk mengisi waktu 

luang dan juga untuk  mencari kesenangan. 

Rohmah  (2016:  29) menyatakan bahwa bermain adalah hak setiap anak. 

Bermain merupakan lahan anak-anak dalam mengekspresikan segala bentuk 

tingkah laku yang menyenangkan dan tanpa paksaan. Pada mulanya, bermain 
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dianggao sebagai kegiatan yang dipandang sebelah mata, namun dengan adanya 

kemajuan teknologi dan dukungan hasil penelitian mutakhir menjadikan kegiatan 

bermain menempati urutan wahid pada kegiatan untuk anak-anak. 

Playing games that are fun, inclusive and skill-based will help prepare 

children to participate in a wide variety of physical activities with greater success 

and enjoyment  (Louise, 2009:6). Artinya bermain permainan yang 

menyenangkan, inklusif dan berbasis keterampilan akan membantu anak 

mempersiapkan untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan fisik dengan sukses 

dan senang. 

Bermain bagi anak usia dini merupakan belajar yang menyenangkan. 

Bermain akan mengajarkan banyak hal bagi anak usia dini. Bermain mempunyai 

peran penting bagi  perkembangan fisik, psikis dan sosial anak usia dini. Trianto 

(2011: 25) menyatakan bahwa bermain merupakan sarana belajar anak usia dini. 

Bermain juga bermanfaat bagi anak untuk belajar bergerak dan belajar mengenai 

tubuhnya. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Gallahue & Ozmun (2006: 

174),”Children’s play is the primary made by which they learn about the body 

and movement capabilities”. 

Bermain akan mengajak anak untuk bereksplorasi, menemukan, 

memanfaatkan, dan mengambil kesimpulan mengenai benda di sekitarnya. Pratisti 

(2008: 86) menyatakan bahwa media yang dapat digunakan untuk pembentukan 

kepribadian salah satunya adalah bermain. Aspek-aspek yang sering dibicarakan 

yang diperkirakan akan berpengaruh dalam pembentukan kepribadian: rasa takut, 

agresi, kepedulian terhadap orang lain. 
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Prayitno (2014: 2) menyatakan bahwa dunia anak adalah dunia bermain, 

artinya semua jenis aktivitas yang ditujukan untuk mengembangkan potensi anak 

usia dini menggunakan bermain sebagai wahananya. Bermain merupakan  

medium, di mana si anak mencobakan diri, bukan saja dalam fantasinya tetapi 

juga benar nyata secara aktif. Anak yang bermain secara bebas, sesuai kemauan 

maupun sesuai kecepatannya sendiri, maka ia melatih kemampuannya. 

Khasanah,dkk (2011: 94) menyatakan bahwa ada beberapa prinsip 

permainan berdasarkan perilaku anak, yaitu antara lain: 

a. Permainan adalah sesuatu yang menyenangkan, di luar dari peristiwa 

sehari-hari. 

b. Permainan adalah sarana bereksperimen dalam berbagai hal, terbuka tanpa 

batas. 

c. Permainan adalah sesuatu yang aktif dan dinamis, tidak statis sehingga 

tidak terbatas ruang dan waktu. 

d. Permainan juga berlaku bagi setiap anak di sepanjang zaman, memiliki 

konteks hubungan sosial dan spontan. 

e. Bermain juga sebagai sarana komunikasi dengan teman sebaya dan 

lingkungan. 

Montolalu,dkk (2007, 1.18-1.22) menyatakan bahwa manfaat bermain bagi 

anak adalah sebagai berikut: 

a. Bermain memicu kreativitas. 

b. Bermain bermanfaat mencerdaskan otak. 

c. Bermain bermanfaat menanggulangi konflik. 
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d. Bermain bermanfaat untuk melatih empati. 

e. Bermain bermanfaat mengasah panca indera. 

f. Bermain sebagai media terapi. 

g. Bermain itu melakukan penemuan. 

Bermain akan sangat membantu kehidupan sosial anak. Bermain akan 

melatih anak untuk berkomunikasi dengan lingkungan. Parten dalam Sujiono 

(2012:144) menyatakan bahwa memandang kegiatan bermain sebagai sarana 

sosialisasi, diharapkan melalui bermain dapat memberi kesepakatan anak 

bereksplorasi, menemukan, mengekspresikan perasaan, berkreasi dan belajar 

secara menyenangkan. Kegiatan bermain dapat membantu anak mengenal tentang 

diri sendiri, dengan siapa ia hidup serta lingkungan tempat di mana dia hidup.  

Pernyataan-pernyataan di atas membawa pada kesimpulan bahwa bermain 

adalah aktivitas yang dilakukan oleh anak usia dini dengan suka rela tanpa adanya 

paksaan untuk meraih kesenangan dan juga ketenangan. Bermain akan 

berpengaruh pada keadaan fisik, psikis dan sosial. Bermain bagi anak usia dini 

tidak hanya mendapatkan kesenangan dan ketenangan, tetapi berrmain adalah 

belajar. Bermain akan membawa anak kearah yang positif.  

Bermain akan mengajak anak untuk bergerak dengan hati senang, sehingga 

anak tidak merasa tertekan sehingga dapat menyerap dengan mudah pengetahuan 

yang diajarkan dalam permainan. Bermain juga mengajarkan anak untuk 

berkomunikasi dengan temannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa bermain akan 

membawa perubahan pada aspek kognitif, afektif dan juga psikomotorik anak. 
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Karakteristik bermain yang dijelaskan oleh Rubin, Fein, & Vandenberg 

(Hughes, 2010:4-5) terdiri dari lima karakter utama, yaitu: 

a. Bermain mengandung motif, setiap pelaku memiliki motif dalam 

melakukan aktivitas bermain. 

b. Bermain tidak mengandung unsur pemaksaan, partisipan bebas 

menentukan  untuk bergabung atau tidak dalam aktivitas bermain. 

c. Partisipan merasakan kenyamanan berpartisipasi dalam bermain.  

d. Non literal, bermain sebagai distorsi realitas untuk mengakomodasi 

kepentingan pemain. Bermain dapat disebut sebagai miniatur kehidupan 

yang mengandung nilai-nilai pembelajaran teori dan moral. Siswa Taman 

Kanak-kanak merupakan usia perkembangan pembelajaran yang 

membutuhkan banyak pengalaman untuk mengembangkan kemampuan 

berimajinasi. Bermain peran mampu membantu siswa untuk melatih 

berimajinasi. Siswa ditugaskan menggunakan baju profesi sesuai yang 

diharapkan siswa, kemudian bermain peran sebagaimana tugas profesi 

yang dipilih. 

e. Partisipan terlibat secara aktif dalam aktivitas bermain. Keterlibatan yang 

dimaksud adalah keterlibatan keseluruhan aspek yang meliputi kognitif, 

afektif, psikomotor, dan perseptual motor. 
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Suyanto (2005: 117-118) menyatakan bahwa meskipun bentuk permainan 

anak- anak di seluruh dunia dari waktu ke waktu berbeda-beda, tetapi tampaknya 

esensinya tetap sama. Berikut penjelasan esensi bermain: 

a. Aktif 

Pada hampir semua permainan anak aktif, baik secara fisik maupun psikis. 

Anak melakukan eksplorasi, investigasi, eksperimentasi, dan ingin tahu 

tentang benda ataupun kejadian. 

b. Menyenangkan 

Kegiatan bermain tampak sebagai kegiatan yang bertujuan untuk 

bersenang- senang. Meskipun tidak jarang pada saat bermain 

menimbulkan tengis diantara anak yang terlibat, tetapi anak- anak 

menikamati permainannya. 

c. Motivasi Internal 

Anak ikut dalam suatu kegiatan permainan secara suka rela. Mereka 

termotivasi dari dalam dirinya (motivasi internal) untuk ikut bermain. 

d. Memiliki Aturan 

Setiap permainan ada aturannya.  

e. Simbolis dan Berarti 

Bermain memungkinkan anak menggunakan berbagai objek sebagai 

symbol dari benda atau orang lain sehingga bermain disebut simbolis. 

Peran- peran yang dimainkan anak biasanya meniru peran- peran orang 

dewasa dalam masyarakatnya sehingga kegiatan tersebut sangat berarti 

(meaningful) bagi kehidupan anak kelak. 
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Karakteristik bermain sangat khas, yaitu berupa miniatur kehidupan di 

mana setiap partisipan berperan aktif tanpa pemaksaan. Bermain merupakan 

aktivitas yang sesuai untuk melakukan pembelajaran pada anak usia sekolah 

dasar. Tujuan bermain pada anak sekolah dasar menurut Catron & Allen (Sujiono, 

2012:145), yaitu: (1) anak mengalami pengembangan sistem pemahaman situasi 

yang sedang  terjadi untuk mencapai tujuan yang lebih kompleks; (2) mampu 

memposisikan pandangan orang lain melalui aturan dan menegosiasikan aturan 

permainan; (3) menggantikan objek nyata dengan replika kemudian menggunakan 

objek yang berbeda; dan (4) muncul sikap hati-hati dalam bermain. 

Jeffree, McConkey dan Hewson (Sujiono,2012: 146) menyatakan bahwa 

terdapat enam karakteristik pada anak yang perlu dipahami oleh stimulator, yaitu: 

a. Bermain muncul dari dalam diri anak. 

Keinginan bermain harus muncul dari dalam diri anak, sehingga anak 

dapat menikmati dan bermain sesuai dengan caranya sendiri. Bermain 

dilakukan dengan sukarela, bukan paksaan. 

b. Bermain harus bebas dari aturan yang mengikat, kegiatan untuk dinikmati.  

Bermain pada anak usia dini bterbebas dari peraturan yang mengikat, 

karena anak usia dini memiliki cara bermainnya sendiri. Bermain pada anak 

selalu menyenangkan, mengasyikkan dan menggairahkan. 

c. Bermain adalah aktivitas nyata atau sesungguhnya. 

Anak melakukan aktivitas nyata, misalnya pada saat anak bermain 

dengan air dan mengenal air dari bermainnya. Bermain melibatkan partisipasi 

aktif baik fisik maupun mental. 
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d. Bermain harus difokuskan pada proses dari pada hasil. 

Anak difokuskan pada proses bermain bukan hasil yang diciptakan 

oleh anak. Anak mengenal dan mengetahui apa yang ia mainkan dan 

mendapatkan keterampilan baru, mengembangkan perkembangan anak dan 

anak memperoleh pengetahuan dari apa yang ia mainkan. 

e. Bermain harus didominasi oleh pemain. 

Bermain harus didominasi oleh pemain, yaitu anak itu sendiri tidak 

didominasi oleh orang dewasa karena jika bermain didominasi oleh orang 

dewasa maka anak tidak akan mendapatkan makna apa pun dari bermainnya. 

f. Bermain harus melibatkan peran aktif dari pemain. 

Anak sebagai pemain harus terjun langsung dalam bermain. Jika anak 

pasif dalam bermain anak tidak akan memperoleh pengalaman baru, karena 

bagi anak bermain adalah bekerja untuk mendapatkan pengetahuan dan 

keterampilan baru. 

Kesimpulan  pernyataan di atas adalah bermain mempunyai karakteristik 

dan juga esensi. Bermain merupakan aktivitas yang di dalamnya mengandung 

beberapa karakteristik, diantarnya adalah aktivitas yang menyenangkan, 

melibatkan peran aktif dari pemain, pemain melakukan dengan suka rela tanpa 

adanya paksaan,  dan anak mengalami pengembangan sistem pemahaman situasi 

yang sedang  terjadi untuk mencapai tujuan yang lebih kompleks serta dalam 

bermain pasti ada resiko sehingga akan muncul kehati-hatian pada anak. 
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Montolalu,dkk (2007: 2.24-2.16) menyatakan bahwa secara umum tahap-

tahap perkembangan bermain ada lima tahap, yaitu: 

a. Tahap Manipulatif 

Tahap manipulatif pada anak usia 2-3 tahun sudah dapat bermain 

dengan benda-benda yang ada di sekitarnya untuk dipegang, diraba, digerak-

gerakkan, dibolak-balik, dibanting, dijatuhkan, dilempar, ditendang, 

diduduki,dicium, dipukul dan sebagainya. Anak-anak melakukan hal itu 

semua untuk memperoleh pengalaman, pengetahuan, pemahaman, dan 

mengenal sifat, bentuk, fungsi, benda-benda yang mereka mainkan dan 

merasakannya serta keterampilan manipulatif untuk melangkah. 

b. Tahap Simbolis 

Anak pada usia 3-4 tahun masuk dalam kategori bermain tahap 

simbolis yaitu anak sudah mulai mengenal benda-benda tertentu sebagai 

simbol makna benda yang lain, sebagai contoh anak-anak laki-laki bermain 

dengan balok-balok kayu diibaratkan dengan bermain mobil-mobilan sambil 

berucap “ini mobil papaku“, atau sekelompok anak perempuan dengan 

bermain pasir disimbolkan beras dalam permainan pasar-pasaran dan 

sebagainya. Tahap ini ditandai dengan kemampuan anak untuk berangan-

angan atau berimaginasi sesuai dengan kenyataan hidup yang ada. Sering anak 

berbicara sendiri dengan alat permainannya. 

c. Tahap Eksplorasi 

Pada tahap ini anak sering untuk menemukan apa yang ia inginkan 

karena pada dasarnya anak ingin mengetahui segala sesuatu yang ada di 
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sekitarnya dengan mengalami sendiri. Melalui bermain pada tahap ini anak 

akan menemukan beberapa sifat, bentuk, dan keadaan benda yang dimainkan. 

Bermain di bak pasir misalnya anak bermain pasir dengan disendok, dituang, 

dipindahkan ke tempat lain, dibentuk seperti yang mereka inginkan, dicampur 

air, diayak dan sebagainya. Melalui bermain di bak pasir tersebut anak akan 

memperoleh pengalaman berharga mengenai sifat pasir. 

d. Tahap Eksperimen 

Setelah anak memperoleh banyak pengalaman baru dalam bermain 

sebelumnya anak mulai mencoba-coba mencari jawaban dari persoalan 

ataupun angan-angan yang mereka lakukan. Kegiatan bermain mulai terpusat 

pada permainan yang mampu membuktikan apa yang mereka pikirkan yaitu 

mencari bentuk-bentuk tertentu dengan berbagai ukuran dan kekuatan. Oleh 

sebab itu, dalam bermain akan selalu mencoba-coba terus atau membuat 

percobaan-percobaan sampai mereka menemukan jawabannya. Sebagai 

contoh dalam bermain di bak pasir atau di pantai anak akan membuat berbagai 

macam bentuk bangunan atau benda menurut angan-angan mereka ataupun 

dengan bantuan kaleng, tempurung kelapa, atau bentuk benda lain dengan 

berbagai macam percobaan adonan pasir dan sebagainya. 

e. Tahap dapat dikenal 

Tahap dapat dikenal, anak usia 5-6 tahun pada umumnya telah 

mencapai tahap bermain yang nyata artinya anak-anak telah mampu bermain 

dengan berbagai bentuk dan sifat yang nyata serta hasilnya mudah dikenal 

oleh orang lain secara nyata. Misalnya bermain dengan membuat bentuk 
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binatang dengan plastisin dan membuat kandangnya atau bahkan kebun 

binatangnya sudah dapat dikenal. Selain itu pada tahap ini anak sudah mampu 

bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan cara 

membagi tugas dengan baik. 

Bermain mempunyai peran penting dalam perkembangan kemampuan 

anak. Bermain membantu anak dalam meningkatkan perkembangan 

kemampuannya. Tedjasaputra (2001:39-45) menyatakan bahwa kemampuan-

kemampuan yang berkembang dengan bermain adalah dirangkum sebagai berikut: 

(1) bermain untuk aspek fisik, (2) bermain untuk perkembangan motorik kasar 

dan motorik halus, (3) bermain untuk perkembangan aspek sosial, (4) bermain 

untuk perkembangan aspek emosi atau kepribadian, (5) bermain untuk 

perkembangan aspek kognisi, (6) bermain untuk perkembangan ketajaman 

penginderaan, (7) bermain  untuk mengembangkan keterampilan olahraga dan 

menari. 

Suyanto (2005:119) menyatakan bahwa bermain memiliki peran penting 

dalam perkembangan anak pada hampir semua bidang perkembangan, baik 

perkembangan fisik-motorik, bahasa, intelektual, moral, sosial, maupun 

emosional. 

a. Kemampuan Motorik 

Bermain memungkinkan anak bergerak secara bebas sehingga anak 

mampu mengembangkan kemampuan motoriknya. 
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b. Kemampuan Kognitif 

Anak belajar memahami pengetahuan dengan berinteraksi melalui objek 

yang ada di sekitarnya. Bermain memberikan kesempatan kepada anak 

untuk berinteraksi dengan objek. 

c. Kemampuan Afektif 

Permainan memiliki aturan. Aturan akan diperkenalkan oleh teman 

bermain sedikit demi sedikit, tahap demi tahap sampai setiap anak 

memahami aturan bermain. Bermain akan melatih anak menyadari adanya 

aturan dan pentingnya memahami aturan, hal itu merupakan tahap awal 

dari perkembangan moral (afeksi). 

d. Kemampuan Bahasa 

Saat bermain anak menggunakan bahasa, baik untuk berkomunikasi 

dengan temannya maupun sekedar menyatakan pikiran (thinking aloud).  

Bermain mempunyai peran yang sangat penting bagi aspek-aspek 

perkembangan anak. Bermain merupakan aktivitas yang membawa dampak positif 

pada kemampuan kognitif, psikomotorik, afektif dan bahasa anak. Bermain akan 

mengajak anak berfikir dan juga mengeluarkan ide-ide di dalam pikirannya. Anak 

akan berusaha memecahkan masalah dalam permainan dengan sadar atau tanpa 

sadar. Bermain akan meningkatkan kemampuan psikomotorik anak, karena 

dengan bermain anak akan aktif bergerak. Bermain juga mengajarkan anak untuk 

berinteraksi dengan teman mainnya. Anak akan belajar bekerjasama dan juga 

berkomunikasi dengan baik kepada teman bermainnya. Bermain juga akan 
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mengajarkan anak nilai-nilai yang baik, seperti jujur dan bertanggungjawab. Hal 

ini menunjukkan bahwa bermain sangat penting untuk pembelajaran bagi anak. 

3. Perkembangan Motorik Anak Usia Dini 

Hurlock (Izzaty, 2008:1) menyatakan bahwa perkembangan individu 

merupakan pola gerakan atau perubahan yang secara dinamis dimulai dari 

pembuahan atau konsepsi dan terus berlanjut sepanjang siklus kehidupan manusia 

yang terjadi akibat dari kematangan dan pengalaman. Allen,K.E.& Marotz,L.N. 

(2010: 21) menyatakan bahwa perkembangan mengacu pada bertambahnya 

kompleksitas perubahan dari sesuatu yang sangat sederhana menjadi sesuatu yang 

lebih rumit dan rinci.  Proses ini meliputi kemajuan yang teratur sepanjang 

rangkaian yang berurutan atau jalur. Sedikit demi sedikit, pengetahuan, perilaku, 

dan keterampilan menjadi semakin baik dan berkembang. Hainstok dalam Sujiono 

(2012: 54) mengemukakan perkembangan yang terjadi pada anak usia dini 

merupakan masa terjadinya pematangan fisik dan posikis sehingga anak siap 

merespon dan mewujudkan semua tugas-tugas perkembangan yang diharapkan 

muncul pada pola perilakunya sehari-hari. 

Allen,K.E.& Marotz,L.N. (2010: 27) menyatakan bahwa ada tiga prinsip 

yang mengatur perkembangan motorik, yaitu: 

a. Cephalocaudal  

Perkembangan tulang dan otot yang dimulai dari kepala sampai kaki. 

Bayi pertama-tama belajar untuk mengendalikan otot yang menunjuang kepala 

dan leher, lalu tubuh dan kemudian segala hal yang memungkinkannya 

menjangkau benda. Otot untuk berjalan berkembang belakangan. 
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b. Proximodistal  

Perkembangan tulang dan otot yang dimulai dengan meningkatnya 

pengendalian otot yang paling dekat dengan bagian tengah tubuh, secara 

bertahap bergerak menuju ke bagian yang jauh dari titik tengah menuju ke 

bagian kaki dan tangan. Pengendalian dari kepala dan leher dicapai sebelum 

anak dapat mengambil sebuah benda dengan menggunakan ibu jari dan jari 

telunjuk  (memungut dengan menjepit atau jari berhadapan dengan ibu jari). 

c. Perbaikan (refinement) 

Perkembangan otot dari yang umum menuju yang spesifik dalam 

kegiatan motorik kasar maupun motorik halus. Perbaikan motorik kasar, 

contohnya anak berumur 2 tahun dapat berusaha melempar sebuah bola 

namun hanya mencapai jarak pendek. Anak sama, dalam beberapa tahun ke 

depan dapat melemparkan bola ke suatu lubang dengan cepat dan akurat. 

Keterampilan motorik halus, bandingkan usaha anak berumur tiga tahun untuk 

makan sendiri dengan anak berumur delapan tahun yang termotivasi (apapun 

alasannya) untuk menunjukkan tata kramanya di meja makan. 

Urutan perkembangan sama untuk semua anak, tetapi kecepatan 

perkembangan sangat beragam pada masing- masing anak. Kecepatan dan tingkat 

perkembangan berkaitan erat dengan kematangan fisiologis dari sistem saraf, otot, 

dan kerangka tubuh. Perkembangan juga dipengaruhi oleh keunikan faktor 

keturunan, lingkungan, budaya, dan nilai keluarga pada tiap individu. Kombinasi 

faktor- faktor ini menimbulkan beragamnya variasi yang bisa diamati pada anak 

(Allen,K.E.& Marotz,L.N., 2010: 21).  
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Perkembangan masa kanak- kanak ini sangat penting. Perkembangan pada 

anak usia dini akan menjadi pondasi awal untuk perkembangan masa- masa 

selanjutnya. Jamaris dalam Sujiono (2012:54) menyatakan bahwa perkembangan 

merupakan suatu proses yang bersifat kumulatif,  artinya perkembangan terdahulu 

akan menjadi dasar bagi perkembangan selanjutnya. Oleh sebab itu, apabila 

terjadi hambatan pada perkembangan terdahulu maka perkembangan selanjutnya 

cenderung akan mendapat hambatan. 

Anak usia dini berada dalam masa keemasan di sepanjang rentang usia 

perkembangan manusia. Montessori dalam Sujiomo (2012: 54) menyatakan 

bahwa masa ini merupakan periode sensitive (sensitive periods), selama masa 

inilah anak secara khusus mudah menerima stimulus-stimulus dari lingkungannya. 

Montessori selanjutnya mengatakan usia keemasan merupakan masa di mana anak 

mulai peka untuk menerima berbagai stimulasi dan berbagai upaya pendidikan 

dari lingkungannya baik disengaja maupun tidak disengaja.  

Perkembangan terjadi pada bermacam-macam bidang kemampuan. 

Perkembangan dalam setiap bidang sangat bergantung pada apakah anak 

mendapat stimulus yang tepat, dan kesempatan serta dukungan yang cukup untuk 

belajar. Perkembangan yang terjadi diantaranya adalah perkembangan motorik, 

perkembangan perceptual, perkembangan kognitif, perkembangan berbahasa, dan 

perkembangan personal dan sosial. Salah satu perkembangan yang dialami oleh 

anak usia dini adalah perkembangan motorik. Perkembangan motorik ini sangat 

erat kaitannya dengan pertumbuhan fisik.  
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Allen,K.E.& Marotz,L.N.(2010: 24) menyatakan bahwa pertumbuhan fisik 

yang baik akan mendukung  perkembangan pada motorik anak. Proses 

pertumbuhan ini berkaitan erat dengan perubahan bentuk badan, proporsi dan juga 

ukuran tubuh. Pertumbuhan fisik yang baik akan mendukung meningkatkan 

kekuatan otot agar dapat bergerak, mengkoordinasi penglihatan dan pengendalian 

motorik, serta memadukan kegiatan syaraf dan otot guna mengendalikan buang air 

kecil dan besar. Pertumbuhan anak juga berkaitan erat dengan status nutrisi dan 

etnis. Kemampuan motorik merupakan kemampuan anak untuk bergerak dan 

mengendalikan bagian tubuhnya adalah fungsi utama dari bidang ini. Perbaikan 

(refinement) dari perkembangan motorik bergantung pada kematangan otak, input 

dari system sensorik, meningkatnya ukuran dan jumlah urat otot sistem syaraf 

yang sehat dan kesempatan untuk berlatih.  

Suyanto (2005: 49) menyatakan bahwa perkembangan fisik motorik 

meliputi perkembangan badan, otot kasar (gross muscle) dan otot halus (fine 

muscle), yang selanjutnya disebut motorik kasar dan motorik halus. 

Perkembangan badan, meliputi empat unsur, yaitu: (1) kekuatan, (2) ketahanan, 

(3) kecekatan dan (4) keseimbangan. Perkembangan motorik merupakan 

perkembangan yang berhubungan dengan kemampuan gerak. Perkembangan 

motorik ini dibagi menjadi perkembangan motorik kasar dan perkembangan 

motorik halus. Perkembangan motorik ini akan berbeda untuk setiap kelompok 

usia.  
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Perkembangan motorik kasar dan motorik halus pada anak usia dini akan 

dipaparkan sebagai berikut: 

a. Motorik Kasar 

Upton (2012: 61) menyatakan bahwa keterampilan motorik kasar 

melibatkan otot- otot besar tubuh dan mencakup fungsi- fungsi lokomotor 

seperti duduk tegak, berjalan. Keterampilan motorik kasar bergantung pada 

kekerasan dan kekuatan otot. Padmonodewo (2003: 26)  juga menyatakan 

bahwa ketermpilan motorik kasar adalah koordinasi bagian besar otot  tubuh 

misalnya melompat, main jungkat jungkit dan berlari. Suyanto (2005: 50) 

menyatakan bahwa otot kasar atau otot besar ialah otot-otot badan yang 

tersusun dari otot lurik. Otot ini berfungsi untuk melakukan gerakan dasar 

tubuh yang terkoordinasi oleh otak, seperti berjalan, berlari, melompat, 

menendang, melempar, memukul, mendorong, dan menarik. Gerakan tersebut 

dikenal dengan istilah gerakan dasar. 

Gerak dasar dasar terdiri dari tiga macam gerak, yaitu lokomotor, non 

lokomotor, dan manipulatif. Gerak lokomotor didefinisikan Pica (2008:47) 

sebagai gerak tubuh yang mengakibatkan perpindahan tempat dan penting 

bagi transportasi manusia. David, et al (2008:291) menyatakan bahwa 

locomotor skills involve moving the body through space and include skills 

such as running galloping, skipping, hopping, sliding, and leaping. Artinya 

keterampilan lokomotor merupakan gerakan tubuh yang melakukan 

perpindahan dan termasuk dalam keterampilan, seperti berlari, skipping, 

melompat, meluncur dan meloncat. 
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Gerak non lokomotor merupakan gerakan tubuh tanpa mengakibatkan 

perpindahan tempat (Pica, 2008: 54). Bentuk gerak non lokomotor, yaitu 

meregang, membungkuk, mengayun, bergoyang, menghindar, mengubah, 

mendorong, menarik, dan tiarap. Gerak manipulatif diartikan Pica (2008: 78) 

sebagai gerakan memberikan gaya pada penerima gaya. Gerak manipulatif 

dibedakan menjadi dua macam, yaitu gerakan menggerakkan dan menerima 

objek. Macam-macam gerak menggerakkan objek antara lain menyerang, 

melambung, melemparkan, menggulung, dan menendang. Gerakan menerima 

objek dapat berupa menerima dan menerkam. 

Sukamti (2007: 56-58) menyatakan bahwa gerak lokomotor adalah 

kemampuan gerak tubuh untuk berpindah tempat dari tempat yang satu ke 

tempat yang lainnya atau mengangkat tubuh. Lokomotor diartikan sebagai 

gerak berpindah tempat seperti jalan, lari, lompat, berjingkat dan lain- lain. 

Gerak non lokomotor adalah kemampuan gerak tubuh yang dilakukan di 

tempat, tanpa ada ruang gerak. Keterampilan non lokomotor merupakan gerak 

yang berpindah tempat, mengandalkan ruas- ruas persendian tubuh untuk 

membentuk posisi berbeda dengan tetap tinggal di satu titik. Contoh- contoh 

gerakan non lokomotor yaitu gerakan menghindar, mengayun, peregangan, 

melipat dan lain- lain .  

Samsudin (2008: 103) menyatakan bahwa gerakan manipulasi yaitu 

gerakan yang melibatkan pemberian gaya kepada objek-objek atau 

penerimaan gaya dari objek-objek. Bentuk-bentuk keterampilan manipulatif 

seperti mengayun, menangkap, melempar, memukul, menendang, dribbling 
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dan sebagainya. Keterampilan manipulatif sering diartikan sebagai 

kemampuan untuk memanipulasi objek dengan anggota tubuh: tangan, kaki 

dan kepala. 

Anak yang memiliki kemampuan motorik kasar yang baik maka akan 

memiliki perkembangan mental yang baik pula, karena anak mampu 

menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya sehingga rasa percaya 

dirinya akan terus meningkat dan akan berpengaruh positif pada kemampuan 

kognitifnya (Hidayanti, 2013: 195). Oleh sebab itu kelancaran perkembangan 

motorik kasar anak sangatlah penting agar perkembangan mental dan kognitif 

anak juga menjadi baik. 

b. Motorik Halus 

Upton (2012: 63) menyatakan bahwa keterampilan motorik halus 

melibatkan otot-otot kecil yang memungkinkan fungsi-fungsi seperti 

menggenggam dan memanipulasi objek-objek kecil.  Fungsi-fungsi seperti 

menulis, menggambar dan mengenakan pakaian bergantung pada 

keterampilan motorik halus. Keterampilan-keterampilan ini melibatkan 

kekuatan, pengendalian motorik halus dan kecekatan. Padmonodewo 

(2003:26) juga menyatakan bahwa keterampilan motorik halus adalah 

koordinasi bagian kecil otot tubuh, terutama tangan. Keterampilan motorik 

halus misalnya, kegiatan membalik halaman buku, menggunakan gunting dan 

menggabungkan kepingan apabila bermain puzzle.  
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Suyanto (2005: 50) menyatakan bahwa perkembangan motorik halus 

meliputi perkembangan otot halus dan fungsinya. Otot ini berfungsi untuk 

melakukan gerakan- gerakan bagian-bagian tubuh yang lebih spesifik, seperti 

menulis melipat, merangkai, mengancing baju, mengikat tali sepatu dan 

menggunting. Berbagai pembelajaran seperti melipat mengelem dan 

menggunting kertas dapat melatih motorik anak. Menggambar bebas dengan 

kuas besar, kuas kecil dan mewarnai mengembangkan otot-otot halus pada jari 

anak tangan. Hal itu akan bermanfaat untuk melatih jari-jari tangan agar bisa 

memegang pensil dan belajar menulis di kemudian hari.  

Gerak motorik halus adalah meningkatkannya pengoorganisasian 

gerak tubuh yang melibatkan kelompok otot dan saraf kecil lainnya 

(Purnamasari, 2014: 6). Gerakkan motorik halus ini tidak terlalu  

membutuhkan tenaga, namun gerakan ini membutuhkan koordinasi mata dan 

tangan yang cermat. Gerakan motorik halus anak yang baik akan membuat 

anak dapat berkreasi, seperti menggunting kertas, menggambar, mewarnai, 

serta menganyam. Gerakan motorik halus setiap anak memiliki kematangan 

untuk menguasai kemampuan ini tidak selalu pada tahap yang sama. 

Sari (2012: 3) menyatakan bahwa pengembangan motorik halus pada 

anak adalah pengorganisasian penggunaan sekelompok otot-otot kecil seperti 

jari jemari dan tangan yang sering membutuhkan kecerdasan dan koordinasi 

mata dan tangan. Motorik halus ini dapat dilatih dan dikembangkan melalui 

kegiatan dan rangsangan yang kontinu secara rutin. Contoh mengembangkan 

kemampuan motorik halus yaitu: bermain puzzle, menyusun balok, 
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memasukan benda ke dalam lubang sesuai bentuknya, membuat garis, melipat 

kertas dan sebagainya.  

Kecerdasan motorik halus setiap anak berbeda-beda dalam hal 

ketepatannya. Perbedaan ini juga dipengaruhi oleh pembawaan anak dan 

stimulai yang didapatkannya. Lingkungan (orangtua) mempunyai pengaruh 

yang lebih besar dalam kecerdasan motorik halus anak. Lingkungan dapat 

meningkatkan ataupun menurunkan taraf kecerdasan anak, terutama pada 

masa-masa pertama kehidupannya. Setiap anak mampu mencapai tahap 

perkembangan motorik halus yang optimal asal mendapatkan stimulasi tepat. 

4. Karakteristik Siswa Taman Kanak- kanak 

Siswa Taman Kanak- Kanak (TK) merupakan anak usia dini dengan 

rentang usia 4 sampai 6 tahun. TK kelompok A terdiri dari anak usia 4 sampai 5 

tahun, sedangakan siswa TK kelompok B terdiri dari anak usia 5 sampai 6 tahun. 

Anak usia dini merupakan individu yang berbeda, unik, dan memiliki karakteristik 

tersendiri sesuai dengan tahapan usianya. Masa usia dini termasuk dalam masa 

keemasan (golden age) dimana stimulus seluruh aspek perkembangan berperan 

penting untuk tugas perkembangan selanjutnya (Trianto, 2011: 14).  

Masa keemasan pada anak merupakan masa dimana anak mulai peka 

untuk menerima berbagai stimulasi dan berbagai upaya pendidikan dari 

lingkungannya baik disengaja maupun tidak disengaja. Prastiti (2008: 87) juga 

menyatakan bahwa masa keemasan merupakan masa kritis dimana seorang anak 

membutuhkan rangsangan- rangsangan yang tepat untuk mencapai kematangan 

yang sempurna. Arti kritis adalah sangat mempengaruhi keberhasilan pada masa 
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berikutnya. Apabila masa kritis ini tidak memperoleh rangsangan yang tepat 

dalam bentuk latihan atau proses belajar maka diperkirakan anak akan mengalami 

kesulitan pada masa-masa perkembangan berikutnya. 

Hakikatnya anak adalah makhluk individu yang membangun sendiri 

pengetahuannya. Anak lahir dengan membawa sejumlah potensi yang siap untuk 

ditumbuhkembangkan asalkan lingkungan menyiapkan situasi dan kondisi yang 

dapat merangsang kemunculan dari potensi yang tersembunyi. Lingkungan akan 

memberikan pengalaman, memainkan peran yang sangat penting dalam timbulnya 

keterampilan motorik yang baru (Allen,K.E.& Marotz,L.N., 2010: 25).  

Santrock (2007: 14) menyatakan bahwa sangat penting membuat suasana 

berlatih selalu menyenangkan agar anak- anak dapat menikmati kesenangan dan 

gerakan tersebut. Masa anak- anak yang bahagia merupakan dasar bagi 

keberhasilan di masa datang dan sebaliknya, agar pertumbuhan dan 

perkembangan tercapai secara optimal, maka dibutuhkan situasi dan kondisi yang 

kondusif pada saat memberikan stimulasi dan upaya pendidikan yang sesuai 

dengan kebutuhan dan minat anak.  

Pendidikan TK merupakan salah satu acara agar anak mendapat 

rangsangan yang tepat dan terarah. Guru akan memberikan rangsangan yang 

sesuai dengan usia dan fase perkembangan anak. Ketepatan guru memberikan 

rangsangan akan membantu meningkatkan perkembangan anak. Siswa TK 

kelompok mengalami berbagai macam perkembangan.  
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Bidang- bidang perkembangan siswa TK diantaranya adalah sebagai 

berikut: 

a. Perkembangan Fisik 

Awal masa kanak-kanak merupakan masa yang paling baik untuk 

mempelajari keterampilan tertentu. Hurlock (Izzaty, 2008: 86) menyatakan 

bahwa ada tiga alasan yakni:  

1) Anak senang mengulang-ngulang, sehingga dengan senang hati mau 

mengulang suatu aktivitas sampai terampil. 

2) Anak-anak bersifat pemberani, sehingga tidak terhambat rasa takut 

kalau mengalami sakit atau diejek teman-teman sebagaimana ditakuti 

oleh anak yang lebih besar. 

3) Anak mudah dan cepat belajar karena tubuh mereka masih lentur dan 

keterampilan yang baru dikuasai tidak mengganggu keterampilan yang 

sudah ada. 

Siswa TK mengalami banyak perkembangan fisik. Perkembangan fisik 

berlangsung teratur, tidak secara acak. Perkembangan yang dialami pada 

setiap anak akan sama, hanya laju perkembangan yang membedakannya. Masa 

ini anak mulai mengembangkan keterampilan- keterampilan motorik baru. 

Keterampilan motorik ini akan terbentuk dengan adanya pengalaman dan juga 

didukung dengan pemberian stimulus yang baik.  
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Anak usia 4-6 tahun banyak mengalami perkembangan kemampuan 

motorik Sujiono (2012: 160) menyatakan bahwa perkembangan kemampuan 

motorik yang terjadi pada anak usia 4-6 tahun adalah sebagai berikut: 

1) Mampu berlari, meloncat, memanjat, dan keseimbangan menguatkan 

kemampuan motorik kasar yang telah berkembang dengan baik. 

2) Peningkatan kemampuan kontrol atau jari tangan mengambil benda-

benda yang kecil, memotong garis dengan gunting, memegang pensil 

dengan bantuan orang dewasa, merangkai manik-manik kecil. 

3) Membangun yang membutuhkan keahlian, biasanya menyukai 

konstruk anak dan juga aktivitas besar dengan unit dan bahan 

konstruksi yang besar. 

4) Menunjukkan minat yang besar dalam permainan bola dengan 

peraturan yang sederhana. 

Keterampilan-keterampilan di atas menunjukkan adanya 

peningkatan perkembangan motorik pada anak. Anak sudah mulai 

gerakan-gerakan yang lebih spesifik. Gerakan yang dilakukan menjadi 

lebih sulit. Usia ini anak juga mulai bermain permainan fisik dengan 

temannya. Permaianan fisik yang dilakukan juga mulai dengan 

menggunakan peraturan.  

b. Perkembangan Sosial 

Keluarga dan pendidik anak usia dini menekankan pentingnya 

perkembangan sosial selama masa anak-anak awal atau tahun- tahun 

prasekolah. Masa prasekolah  banyak anak yang mulai mengadakan hubungan 
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dekat dengan orang-orang non keluarga. Anak pada masa ini mulai 

berinteraksi dengan lingkungan diluar lingkungan keluarga. Anak mulai 

mengenal teman di dalam lingkungan prasekolah dan juga lingkungan 

bermainnya. Anak-anak akan mulai bermain bersama.  

Izzaty (2008: 92) menyatakan bahwa anak mulai menjelajahi dunia 

prasekolah dan mengalami serangkaian situasi sosial yang baru serta 

bervariasi. Beberapa situasi berhubungan dengan bermain. Masa prasekolah 

ada peralihan pola bermain anak, dari permainan soliter ke permainan paralel, 

yaitu anak berdekatan dengan orang- orang lain ketika mereka bermain. Anak  

prasekolahpun akan dapat terlibat pada permainan kooperatif dengan anak 

lainnya, seperti pada permainan sosiodrama, akan tetapi anak juga dapat 

merasa bahagia untuk melakukan permainan soliter dalam jangka waktu yang 

lama. 

Yusuf (2009: 171) menyatakan bahwa kematangan penyesuaian sosial 

anak akan sangat terbantu, apabila anak dimasukkan ke Taman Kanak-kanak 

(TK). TK sebagai “jembatan bergaul” merupakan tempat yang memberikan 

peluang kepada anak untuk belajar memperluas pergaulan sosialnya, dan 

menaati peraturan (kedisiplinan). TK dipandang mempunyai kontribusi yang 

baik bagi perkembangan sosial anak, karena alasan-alasan berikut: 

1) Suasana TK sebagaian masih seperti suasana keluarga. 

2) Tata tertibnya masih longgar, tidak terlalu mengikat kebebasan anak. 

3) Anak berkesempatan untuk aktif bergerak, bermain dan riang gembira 

yang kesemuanya mempunyai nilai pedagogis. 



44 
 

4) Anak dapat mengenal dan bergaul dengan teman sebaya yang beragam 

(multi budaya), baik etnis, agama dan budaya. 

Sujiono (2012: 66) menyatakan bahwa beberapa perkembangan sosial 

yang terjadi pada anak usia 5 sampai 6 tahun adalah sebagai berikut; 

1) Menyatakan gagasan yang kaku tentang jenis kelamin. 

2) Memiliki teman baik, meskipun untuk jangka waktu yang pendek. 

3) Sering bertengkar tetapi dalam waktu yang singkat. 

4) Dapat berbagi dan mengambil giliran. 

5) Ikut ambil bagian dalam setiap kegiatan pengalaman di sekolah. 

6) Mempertimbangkan setiap guru merupakan hal yang sangat penting. 

7) Ingin menjadi yang nomor satu. 

8) Menjadi lebih posesif terhadap barang- barang kepunyaannya. 

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa anak usia 5-6 tahun mulai 

berinteraksi dengan lingkungan disekitarnya. Anak mulai mengenal siapa 

dirinya dan mulai dapat membedakan perbedaan gender. Anak pada usia 5-6 

tahun akan mulai berkomunikasi dengan teman sebayanya dan juga akan 

mulai bermain bersama- sama. Anak-anak juga akan mulai berkompetisi saat 

bermain. Bermain akan membantu meningkatkan perkembangan sosial anak 

prasekolah. 
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Yusuf (2009: 171-172) menyatakan bahwa untuk memfasilitasi 

perkembangan sosial anak, maka guru-guru TK hendaknya melakukan hal-hal 

berikut: 

1) Membantu anak memahami alasan tentang diterapkannya aturan, 

seperti keharusan memelihara ketertiban di dalam kelas dan larangan 

masuk atau keluar kelas saling mendahului. 

2) Membantu anak untuk memahami, dan membiasakan anak untuk 

memelihara persahabatan, kerjasama, saling membantu, dan 

menghargai serta menghormati. 

3) Memberikan informasi kepada anak tentang adanya keragaman 

budaya, suku dan agama di masyarakat, atau di kalangan anak sendiri, 

dan perlunya saling menghormati di antara anak-anak. Sangat menarik 

jika penyajiannya dibantu dengan gambar-gambar (alat peraga). 

c. Perkembangan Emosional 

Setiap orang mengikuti pola perkembangan emosi yang sama, 

sekalipun dalam variasi yang berbeda. Variasi tersebut meliputi segi frekuensi, 

intensitas, dan jangka waktu dari berbagai macam emosi, serta usia 

pemunculannya yang disebabkan oleh beberapa kondisi yang mempengaruhi 

perkembangan emosi. Oleh karena itu , emosi anak kecil kecil tampak berbeda 

seperti orang dewasa (Trianto, 2011:18). 

Sujiono (2012: 66) menyatakan bahwa perkembangan-perkembangan 

emosional yang terjadi pada anak usia 3-4 tahun antara lain: 

1) Dapat memaklumi beberapa frustasi. 
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2) Mulai mengembangkan pengendalian diri. 

3) Menghargai kejutan dan peristiwa tertentu. 

4) Mulai menunjukkan selera humor. 

5) Mulai mengungkapkan kasih sayang secara terang-terangan. 

6) Takut akan gelap, merasa diabaikan,atau pada situasi yang belum 

dikenal. 

Perkembangan- perkembangan emosional yang terjadi pada anak usia 

5-6 tahun antara lain: 

1) Dapat menyatakan perasaan. 

2) Dapat mengendalikan agresi dengan lebih baik. 

3) Menyatakan perhatian yang lebih sedikit ketika terpisah. 

4) Menyatakan selera humor di dalam lelucon, kata- kata omong kosong. 

5) Belajar mengenai hal- hal yang benar dan hal- hal yang salah. 

6) Mulai dapat menyatakan. 

d. Perkembangan Kognitif 

Masa anak-anak awal, anak berpikir konvergen menuju ke suatu 

jawaban yang paling mungkin dan paling besar terhadap suatu persoalan. 

Perkembangan kognitif menggambarkan bagaimana pikiran anak berkembang 

dan berfungsi sehingga dapat berpikir. Menurut piaget, semua anak memiliki 

pola perkembangan kognitif yang sama yaitu melalui empat tahapan: 1) 

semsorimotor, 2) preoperasional, 3) konkret operasional, 4) formal operasional 

(Slamet Suyanto, 2005:53). 
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Teori perkembangan kognitif Piaget dalam Izzaty (2008: 88) 

menyatakan bahwa anak pada masa kanak-kanak awal berada dalam tahap 

perkembangan praoperasional (2-7 tahun), istilah praoperasional menunjukkan 

pada pengertian belum matangnya cara kerja pikiran. Praoperasional adalah 

tahap anak mulai berpikir secara simbolis mengenai sesuatu dalam 

lingkungannya saat itu. Contohnya, anak usia tiga tahun mengambil sebuah 

tongkat yang panjang dan menganggapnya tongkat pancingan. Contoh ini juga 

menunjukkan aspek kedua tahap praoperasional, munculnya kemampuan 

berbicara, yang merupakan bentuk lain penggunaan simbol. 

Yusuf (2009: 167) menyatakan bahwa perkembangan intelektual masa 

prasekolah dalam periode praoperasional dideskripsikan sebagai berikut:  

1) Mampu berpikir dengan menggunakan simbol (symbolic function). 

2) Berpikirnya masih dibatasi oleh persepsinya. Mereka meyakini apa 

yang dilihatnya, dan hanya terfokus kepada satu atribut/ dimensi 

terhadap satu objek dalam waktu yang sama. Cara berpikir mereka 

bersifat memusat (centering). 

3) Berpikirnya masih kaku tidak fleksibel. Cara berpikirnya terfokus 

kepada keadaan awal atau akhir dari suatu transformasi, bukan kepada 

transformasi itu sendiri yang mengantarai keadaan tersebut. 

Contohnya: Anak mungkin memahami bahwa dia lebih tua dari 

adiknya, tetapi mungkin tidak memahaminya, bahwa adiknya lebih 

muda dari dirinya. 
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4) Anak sudah mulai mengerti dasar- dasar mengelompokkan sesuatu 

atau dasar satu dimensi, seperti atas kesamaan warna, bentuk, dan 

ukuran. 

Berdasarkan penjelasan- penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa 

anak usia prasekolah termasuk dalam tahap praoperasional. Pola berpikir anak 

masih kacau dan belum terorganisasai dengan baik. Oleh karena itu, 

pendidikan TK akan membantu anak dalam mematangkan pemikirannya, 

sehingga pola berpikir anak akan terorganisasi dengan baik. Kemampuan 

kognitif anak akan meningkat dengan adanya pendidikan ini.  

Anak usia 4-6 mulai belajar untuk mengenali diri sendiri dan tertarik 

untuk berinteraksi dengan teman sebaya. Anak lebih tertarik berinteraksi 

melalui aktivitas bermain karena merasa mendapatkan banyak kesempatan 

untuk berekspresi. Situasi tersebut mendorong guru untuk melakukan variasi 

pembelajaran melalui aktivitas jasmani atau biasa disebut dengan istilah, 

”Bermain sambil belajar”. Pembelajaran yang disampaikan melalui aktivitas 

jasmani mempengaruhi tiga aspek dalam pendidikan antara lain: 

1) Ranah Kognitif 

Kemampuan berpikir (bertanya, kreatif, dan menghubungkan) 

kemampuan memahami (perceptual ability), menyadari gerak, dan 

penguatan akademik. 

2) Ranah Psikomotor 

Pertumbuhan biologis, kebugaran jasmani, kesehatan, keterampilan 

gerak, dan peningkatan keterampilan gerak. 
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3) Ranah Afektif 

Rasa senang, penanggapan yang sehat terhadap aktivitas jasmani, 

kemampuan menyatakan dirinya (aktualisasi diri), menghargai diri 

sendiri, dan terdapatnya konsep diri (Samsudin, 2008: 14). 

Bermain merupakan pembelajaran yang paling tepat dalam mencakup 

ketiga ranah tersebut. Permainan mempengaruhi aspek kognitif anak. Hal ini 

terlihat disaat siswa berpikir dalam menyelesaikan masalah-masalah yang 

dihadapinya dalam bermain. Anak akan belajar memecahkan masalah dengan 

pikiran dan caranya sendiri. Selain aspek kognitif, aspek afektif juga ada 

dalam permainan. Anak akan merasa senang dan antusias dalam bermain, dan 

juga akan saling bekerjasama dengan teman satu timnya. Bermain juga akan 

mengajarkan anak sebuah tanggungjawab dan kejujuran dalam menyelesaikan 

permainan. Selanjutnya adalah ranah psikomotorik, dengan bermain anak akan 

bergerak. Anak juga akan melatih dan juga meningkatkan kemampuan 

motoriknya. Oleh karena itu sebuah permainan sangat membenatu siswa TK 

dalam mengembangkan ketiga ranah tersebut. 

5. Kurikulum Pembelajaran Taman Kanak- kanak 

Suherman dan Sulistyowati (2009: 60) menyatakan bahwa PAUD 

(Pendidikan Anak Usia Dini) merupakan salah satu jenjang pendidikan. PAUD 

memiliki peran strategis dalam proses pendidikan secara keseluruhan karena 

PAUD merupakan landasan dan wahana penyiapan anak untuk memasuki 

pendidikan dasar. Pendidikan anak usia dini (PAUD) berusaha untuk membina 

dan juga mengembangkan kemampuan-kemampuan anak agar terarah dan 
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berkembang dengan baik. Anak usia ini mengalami perkembangan yang pesat 

sehingga PAUD menjadi sangat penting.  

Salah satu lembaga PAUD adalah Taman Kanak-kanak (TK),yaitu salah 

satu lembaga pendidikan prasekolah yang terdiri dari anak usia 4-6 tahun. TK 

adalah pendidikan prasekolah yang mempersiapkan anak untuk menuju jenjang 

pendidikan selanjutnya (Asriansyah,2014: 131). Pendidikan TK akan membina 

potensi dan kemampuan siswa sehingga akan meningkat serta berkembang dengan 

baik. Pendidikan TK mempunyai nilai-nilai yang dikembangkan, sehingga peserta 

didik akan memiliki karakter yang baik. 

Trianto (2011: 24-25 ) menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini 

(PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir 

sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan 

pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani serta 

rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. 

Tujuan umum dari PAUD adalah mengembangkan berbagai potensi anak sejak 

dini sebagai persiapan untuk hidup dan dapat menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya. Tujuan PAUD secara khusus dijelaskan sebagai berikut: 

a. Membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, 

percaya diri, dan menjadi warga Negara yang demokratis dan 

bertanggungjawab. 
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b. Mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan 

sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan 

bermain yang edukatif dan menyenangkan. 

Patmonodewo (2003: 54) menyatakan bahwa kurikulum adalah suatu 

perencanaan pengelaman belajar secara tertulis. Kurikulum itu menghasilkan 

suatu proses yang akan terjadi seluruhnya di sekolah. Rancangan tersebut akan 

merupakan silabus yang berupa daftar judul pelajaran dan urutannya akan 

tersusun secara runtut sehingga menjadi sebuah program. Merencanakan suatu 

kurikulum untuk anak, guru harus memilih tujuan, bagaimana mengorganisasi isi 

kurikulum, memilih bentuk pengalaman belajar bagi anak, bagaimana urutan 

pelajaran diberikan dan kemudian menentukan bagaimana melakukan penilaian 

terhadap hasil belajar anak dan program itu sendiri. 

Trianto (2011: 27) menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat 

rencana yang dikembangkan untuk memperlancar proses pembelajaran. 

Kurikulum disusun untuk mengembangkan kemungkinan sesuai dengan 

perkembangan dan keunikan setiap anak dalam potensi, minat, kecerdasan 

berbahasa, kognitif, sosial, emosional, spiritual, kinestetik (fisik-motorik) serta 

seni.  Usia dini adalah masa yang sangat penting untuk memberikan dorongan 

maupun upaya pengembangan agar anak dapat berkembang secara optimal. 

Pengalaman yang dialami akan membentuk dan sangat berpengaruh pada 

kehidupannya. 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan 
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pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan 

sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pendidikan tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut terdapat dua dimensi, yaitu: 

(1) dimensi pertama adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan 

bahan pelajaran,dan (2) dimensi yang kedua adalah cara yang digunakan untuk 

kegiatan pembelajaran.  

Padmonodewo (2003: 56-57) menyatakan bahwa ada berbagai bentuk 

organisasi kurikulum yang dikembangkan oleh para ahli dalam bidang 

pendidikan, yaitu: 

a. Kurikulum yang sifatnya terpisah-pisah. 

Setiap pelajaran mempunyai kurikulum tersendiri dan satu dengan 

lainnya tidak ada kaitannya, karena masing-masing mata pelajaran mempunyai 

organisasi yang terintegrasikan. Kurikulum semacam ini masih diakui 

keunggulannya karena dalam menyusun kurikulum satu mata pelajaran tidak 

perlu mempertimbangkan atau dikaitkan dengan mata pelajaran lainnya.  

b. Kurikulum yang saling berkaitan.  

Masing-masing mata pelajaran ada keterkaitannya, antara dua mata 

pelajaran masih ada kaitannya. Anak mendapat kesempatan untuk melihat 

keterkaitan antar mata pelajaran, sehingga anak masih dapat belajar 

mengintegrasikan walaupun hanya antara dua mata pelajaran saja. 

c. Kurikulum yang terintegrasikan.  

Kurikulum ini anak mendapat pengalaman yang luas, karena antara 

satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lain saling berkaitan. Seulruh mata 
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pelajaran merupakan satu kesatuan yang utuh atau bulat. Guru sendiri,untuk 

kurikulum model integrasi lebih sulit dirancang. 

Sujiono (2012: 138-139) menyatakan bahwa kegiatan pembelajaran pada 

anak usia dini pada hakikatnya adalah pengembangan kurikulum secara konkret 

berupa seperangkat rencana yang berisi sejumlah pengalaman belajar melalui 

bermain yang diberikan pada anak usia dini berdasarkan potensi dan tugas 

perkembangan yang dikuasainya dalam rangka pencapaian kompetensi yang harus 

dimiliki oleh anak. Pengembangan program pembelajaran bagi anak usia dini 

seharusnya sarat dengan aktivitas bermain yang mengutamakan adanya kebebasan 

bagi anak untuk bereksplorasi dan berkreativitas, sedangkan orang dewasa 

seharusnya lebih berperan sebagai fasilitator saat anak ,membutuhkan bantuan 

untuk memecahkan masalah yang dihadapi. 

Seefeltd & Wasik (2008: 53), kurikulum untuk program belajar anak usia 

dini sekarang ini melakukan hal- hal sebagai berikut: 

a. Memasukkan tujuan untuk dicapai di dalam semua bidang sosial, emosi, 

kognitif dan fisik supaya mampu mempersiapkan anak-anak untuk 

berperan sebagai warga negara demokrasi. 

b. Menggarap perkembangan pengetahuan, pengertian, proses, dan 

keterampilan tidak sebagai fakta terpisah. 

c. Berdasarkan sasaran nyata yang menantang, namun bisa dicapai. 

d. Merefleksikan kebutuhan dan minat masing- masing anak dan kelompok. 

e. Menghormati dan mendukung keragaman individu, budaya, dan bahasa. 
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f. Membangun diatas apa yang sudah diketahui anak dan mampu 

mengkonsolidasikan belajar mereka dan memajukkan pencapaian konsep 

dan keterampilan baru. 

g. Memenuhi standar yang diakui atas disiplin pelajaran yang relevan. 

h. Melibatkan anak- anak secara aktif, sosial, fisik, dan mental. 

i. Sangat lentur sehingga para guru bisa menyesuaikan diri dengan masing- 

masing anak. 

Kedalaman muatan kurikulum pada setiap aspek perkembangan TK terdiri 

dari: pengembangan moral dan nilai-nilai agama, sosial, emosional dan 

kemandirian berbahasa,  kognitif, seni, fisik motorik. Aspek-aspek perkembangan 

tersebut selanjutnya dituangkan dalam kompetensi yang harus dikuasai peserta 

didik sesuai dengan beban belajar yang tercantum dalam struktur kurikulum. 

Kompetensi yang dimaksud terdiri atas standar kompetensi dan kompetensi dasar 

yang dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan. Muatan lokal dan 

kegiatan pengembangan diri merupakan bagian integral dari struktur kurikulum 

pada jenjang pendidikan anak usia dini. 

Trianto (2011, 124-125) menyatakan bahwa bidang pengembangan potensi 

di TK meliputi dua aspek, yaitu pengembangan pembentukan perilaku melalui 

pembiasaan dan pengembangan. Pengembangan perilaku merupakan kegiatan 

yang dilakukan secara terus- menerus dan ada dalam kehidupan sehari- hari, 

sehingga menjadi insan yang berakhlak mulia (akhlaqul-karimah) dan menjadi 

kebiasaan yang baik. Pengembangan pembentukan perilaku melalui pembiasaan, 

meliputi: moral agama, sosial, emosional dan kemandirian. Pengembangan 
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kemampuan dasar merupakan kegiatan yang dipersiapkan oleh guru untuk 

meningkatkan kemampuan dan aktivitas sesuai dengan tahap perkembangan anak. 

Pengembangan kemampuan dasar tersebut meliputi berbahasa, kognitif sains dan 

matematika, fisik (motorik kasar dan motorik halus) dan seni. 

Muatan Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dalam Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 146 tahun 2014 berisi 

program-program pengembangan yang terdiri dari: 

a. Program pengembangan nilai agama dan moral mencakup perwujudan 

suasana belajar untuk berkembangnya perilaku baik yang bersumber dari 

kehidupan bermasyarakat dalam konteks bermain. 

b. Program pengembangan fisik-motorik mencakup perwujudan suasana 

untuk berkembangnya kematangan kinestetik dalam konteks bermain. 

c. Program pengembangan kognitif mencakup perwujudan suasana untuk 

berkembangnya kematangan proses berpikir dalam konteks bermain. 

d. Program pengembangan bahasa mencakup perwujudan suasana untuk 

berkembangnya kematangan bahasa dalam konteks bermain. 

e. Program pengembangan sosial-emosional mencakup perwujudan suasana 

untuk berkembangnya kepekaan, sikap, dan keterampilan sosial serta 

kematangan emosi dalam konteks bermain. 

f. Program pengembangan seni mencakup perwujudan suasana untuk 

berkembangnya eksplorasi, ekspresi, dan apresiasi seni dalam konteks 

bermain. 
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Kemampuan dasar yang dikembangkan di TK menjadi pondasi siswa 

membangun komunikasi, konstruksi berpikir, dan penguatan fisik dalam 

melakukan aktivitas. Pengembangan kemampuan dasar berbahasa sesuai konsep 

Kemendiknas (2010: 17-18) bertujuan untuk mengembangkan kemampuan siswa 

berkomunikasi secara efektif dan tepat. Siswa diharapkan mampu menggunakan 

bahasa Indonesia secara benar sehingga bahasa yang digunakan dalam 

pembelajaran TK adalah bahasa baku, namun sederhana untuk dapat diterima 

siswa. Pengembangan kemampuan dasar kognitif memiliki tujuan untuk 

mengembangkan kemampuan berpikir siswa sehingga mampu menerima materi 

pembelajaran, mengolah, dan memecahkan masalah sederhana. 

Pelaksanaan Pembelajaran di TK perlu memperhatikan prinsip-prinsip 

pembelajaran. Berikut Prinsip-prinsip pengembangan program pembelajaran di 

RA Darul Qur’an 01 (2014:2-8):  

a. Berorientasi pada kebutuhan anak. 

b. Sesuai dengan perkembangan anak. 

c. Sesuai dengan keunikan setiap individu. 

d. Kegiatan belajar dilakukan dengan bermain. 

e. Pembelajaran berpusat pada anak. 

f. Anak sebagai pembelajar aktif. 

g. Anak belajar dari yang konkrit ke abstrak, dari yang sederhana ke yang 

kompleks, dari gerakan ke verbal, dan dari diri sendiri ke sosial. 

h. Menyediakan lingkungan yang mendukung proses belajar. 

i. Merangsang munculnya kreativitas dan inovasi. 
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j. Mengembangkan kecakapan hidup. 

k. Menggunakan berbagai sumber dan media belajar yang ada di lingkungan 

sekitar. 

l. Anak belajar sesuai dengan kondisi sosial budayanya. 

m. Melibatkan peran serta orangtua. 

n. Stimulasi pendidikan bersifat menyeluruh yang mencakup semua aspek 

perkembangan. 

Selain prinsip-prinsip pembelajaran TK, yang sangat penting dalam 

pembelajaran adalah asas-asas pembelajaran. Berikut asas-asas pembelajaran di 

TK berdasarkan Depdiknas  (2005:5) : 

a. Asas Apresepsi 

Kegiatan mental anak dalam mengolah hasil belajar dipengaruhi oleh 

pengetahuan dan pengalaman yng telah dimiliki sebelumnya. Oleh sebab itu, 

pembelajaran yang dilakukan guru hendaknya memperhatikan pengetahuan 

dan pengalaman awal agar anak bisa mencapai hasil belajar secara optimal. 

b. Asas Kekongkritan 

Melalui interaksi dengan objek-objek nyata dan pengalaman kongkrit, 

pembelajaran perlu menggunakan berbagai media dan sumber belajar agar apa 

yang dipelajari anak menjadi lebih bermakna, misalnya menggunakan gambar 

hewan untuk mempelajari hewan, membawa hewan (hidup) di dalam kelas, 

menggunakan audio visual tentang banjir untuk mempelajari tentang air dan 

lain-lain. 
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c. Asas Motivasi 

Belajar akan optimal jika anak memiliki dorongan untuk belajar. Oleh 

sebab itu, pembelajaran hendaknya dirancang sesuai dengan kebutuhan, minat 

dan kemauan anak. Misalnya, memberi penghargaan terhadap anak yang 

berprestasi dengan pujian atau hadia, memajang setiap karya anak di kelas, 

lomba antar kelompok, melibatkan anak pada berbagai kegiatan lomba dan 

kegiatan TK, melakukan pekan unjuk kemampuan anak. 

d. Asas Kemandirian 

Kemandirian merupakan upaya yang dimaksudkan untuk melatih anak 

dalam memecahkan masalahnya. Oleh sebab itu, pembelajaran hendaknya 

dirancang untuk mengembangkan kemandirian anak, misalnya: tata cara 

makan, menggosok gigi, memakai baju, melepas dan memakai sepatu, buang 

air kecil dan buang air besar, merapikan mainan setelah dipakai dan lain-lain. 

e. Asas Kerjasama (Kooperatif) 

Kerjasama menjadi asas karena dengan bekerjasama keterampilan 

sosial anak akan berkembang optimal. Oleh sebab itu, pembelajaran 

hendaknya dirancang untuk mengembangkan keterampilan sosial anak, 

misalnya bertanggung jawab terhadap kelompok, menghargai pendapat orang 

lain, aktif dalam kerja kelompok, membantu anak lain dan lain-lain. 

f. Asas Individualisasi 

Individualisasi menjadi asas karena setiap anak bersifat unik, berbeda 

dengan anak yang lain. Oleh sebab itu, pembelajaran hendaknya 

memperhatikan perbedaan individu, misalnya perbedaan latar belakang 
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keluarga, perbedaan kemampuan, perbedaan minat, perbedaan gaya belajar 

dan lain-lain agar anak mencapai hasil belajar secara optimal. 

g. Asas Korelasi 

Korelasi menjadi asas karena aspek pengembangan yang satu dengan 

aspek pengembangan yang lain saling berkaitan. Oleh sebab itu, pembelajaran 

di TK dirancang dan dilaksanakan secara terpadu. Misalnya, perkembangan 

bahasa anak berkaitan erat dengan perkembangan kognitif, perkembangan 

kognitif anak berkaitan erat dengan perkembangan perilaku (pembiasaan) 

anak-anak lain. 

h. Asas Belajar Sepanjang Hayat 

Belajar sepanjang hayat mejadi asas karena proses belajar anak tidak 

hanya berlangsung di TK tetapi sepanjang hayat anak. Oleh sebab itu, 

pembelajaran di TK hendaknya diupayakan untuk membekali anak agar bisa 

belajar sepanjang hayat dan  mendorong anak selalu ingin dan berusaha 

belajar kapanpun dan di manapun. 

Pembelajaran di TK mempunyai aspek-aspek pengembangan yang harus 

dicapai. Depdiknas (2005:2-3) menyatakan bahwa aspek-aspek pengembangan 

pembelajaran di TK dibagi menjadi dua bidang pengembangan, yaitu: 

a. Bidang pengembangan dan pembiasaan 

Bidang pengembangan pembiasaan merupakan kegiatan yang 

dilakukan secara terus menerus dan ada dalam kehidupan sehari-hari anak 

sehingga menjadi kebiasaan yang baik. Bidang pengembangan dan 

pembiasaan terdiri dari : (1) aspek perkembangan moral dan nilai-nilai agama 
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diharapkan akan meningkatkan ketaqwaan anak terhadap Tuhan Yang Maha 

Esa dan membina sikap anak dalam  rangka meletakkan dasar agar anak 

menjadi warga negara yang baik, dan (2) aspek perkembangan sosial dan 

kemandirian dimaksudkan untuk membina anak agar dapat mengendalikan 

emosinya secara wajar dan dapat berinteraksi dengan sesamanya maupun 

dengan orang dewasa dengan baik serta dapat menolong dirinya sendiri dalam 

rangka kecakapan hidup. 

b. Bidang pengembangan kemampuan dasar 

Bidang pengembangan kemampuan dasar merupakan kegiatan yang 

dipersiapkan oleh guru untuk meningkatkan kemampuan dan kreativitas anak 

sesuai dengan tahap perkembangannya yaitu: 

1) Berbahasa 

Pengembangan ini bertujuan agar anak mampu mengungkapkan 

pikiran melalui bahasa yang sederhana secara tepat, berkomunikasi secara 

efektif, dan membangkitkan minat anak untuk berbahasa Indonesia.  

2) Kognitif 

Pengembangan ini bertujuan agar anak mampu mengolah 

perolehan belajarnya, menemukan bermacam-macam alternatif pemecahan 

masalah, membantu anak untuk mengembangkan kemampuan logika 

matematikanya dan pengetahuan akan ruang dan  waktu, serta mempunyai 

kemampuan untuk memilah-milah, mengelompokkan serta 

mempersiapkan pengembangan kemampuan berpikir teliti. 
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3) Fisik-Motorik 

Pengembangan ini bertujuan untuk memperkenalkan dan melatih 

gerakan kasar dan halus, meningkatkan keterampilan tubuh dan cara hidup 

sehat sehingga dapat menunjang pertumbuhan jasmani yang kuat, sehat 

dan terampil. 

4) Seni 

Pengembangan bertujuan agar anak dapat dan mampu menciptakan 

sesuatu berdasarkan hasil imajinasinya, mengembangkan kepekaan, dan 

dapat menghargai hasil karya yang kreatif. 

Samsudin (2008: 29) menyatakan bahwa tujuan pengembangan 

kemampuan dasar ranah motorik di TK untuk meningkatkan kemampuan 

pengelolaan, kontrol, dan koordinasi gerakan tubuh. Hasil yang diharapkan adalah 

anak memiliki keterampilan gerak tubuh dan cara hidup sehat untuk mendukung 

pertumbuhan jasmani. Pembelajaran  motorik dengan bermain merupakan pilihan 

yang terbaik. Aktivitas   motorik sendiri sangat bermanfaat untuk pertumbuhan 

dan perkembangan anak usia dini.  Selain untuk pertumbuhan dan perkembangan 

anak usia dini, aktivitas motorik  juga sangat bermanfaat untuk menunjang 

kegiatan anak sehari-hari, misalnya: mengancingkan baju, mengikat tali sepatu, 

berjalan dan lain-lain. 

Andrew,et al (2011: 866) menyatakan bahwa “Physical activity is essential 

for the normal growth and development of children and adolenscents, plays an 

important role in the prevention of becoming  overweight and obese in childhood 

an adolenscence, and reduces the health risks of condition”. Artinya aktifitas fisik 
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sangat penting agar pertumbuhan dan perkembngan anak-anak dan remaja 

berjalan normal, dan juga mempunyai peran penting dalam pencegahan 

overweigth  dan obesitas dimasa anak-anak dan remaja,serta mengurangi resiko 

tidak baik pada kesehatan.  

Depdikanas  (2007: 11)  menyatakan bahwa agar pelaksanaan 

pengembangan  fisik-motorik  di TK dapat  mencapai tujuan seperti yang 

diharapkan, hendaknya guru dalam melaksanakan kegiatan belajar-mengajar 

memperhatikan  prinsip-prinsip sebagai berikut:  

a. Pengembangan fisik-motorik yang diharapkan dicapai dapat dilakukan 

secara bertahap dan berulang sesuai dengan kemampuan anak didik. 

b. Dalam memberikan kegiatan pengembangan fisik-motorik, hendaknya 

dikaitkan dengan tema yang sesuai dengan lingkungan anak dan kegiatan-

kegiatan lain yang menunjang kemampuan yang hendak dikembangkan. 

c. Permainan-permainan atau latihan-latihan yang diberikan hendaknya 

disesuaikan dengan taraf pertumbuhan dan perkembangan jasmani serta 

rohani anak. 

d. Kegiatan pengembangan fisik-motorik hendaknya harus diberikan dalam 

situasi menarik dan menyenangkan anak. 

e. Memberikan kebebasan kepada anak untuk melakukan kegiatan 

pengembangan fisik-motorik dan menghindarkan kepemimpinan yang 

otoriter. 

f. Memberikan pengawasan dan bimbingan terhadap anak yang melakukan 

kegiatan pengembangan fisik-motorik. 
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g. Kegiatan pengembangan fisik-motorik yang dilakukan hendaknya 

bervariasi. 

h. Kegiatan pengembangan fisik-motorik yang dilakukan sehari-hari 

hendaknya dilakukan secara integratif. 

Pola pembelajaran motorik pada anak TK berdasarkan penjelasan 

Samsudin (2008: 39-40) mengikuti tahapan: 

a. Latihan pemanasan 

Tujuan untuk menciptakan, menyesuaikan, dan membawa anak siap 

beraktivitas. 

b. Latihan inti 

Tujuan untuk meningkatkan keterampilan intelektual, sosial, emosional 

dan kualitas fisik. 

c. Latihan penenangan 

Tujuan untuk menyiapkan fisik dan mental anak untuk dapat mengikuti 

pembelajaran berikutnya. 

Pengembangan program pembelajaran TK berpusat pada kebutuhan 

peserta didik dan lingkungan. Nilai-nilai yang disampaikan dalam program 

pembelajaran TK beragam agar dapat mengakomodasi perbedaan individu yang 

ada, namun tetap terintegrasi. Hal tesebut membuka peluang untuk 

menyelenggarakan pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus.  

Program pembelajaran dikembangkan secara dinamis antara kemajuan 

ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Dampak yang diharapkan adalah siswa 

tumbuh menjadi penerus bangsa yang mampu berpikir secara global tanpa 
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meninggalkan kebudayaan bangsa. Relevansi program pembelajaran TK dengan 

kebutuhan kehidupan diperhatikan agar siswa memiliki dasar kecakapan hidup 

dalam bermasyarakat. Substansi program pembelajaran secara menyeluruh serta 

disajikan secara berkesinambungan mencakup seluruh dimensi perkembangan, 

ilmu yang dikaji, dan bidang pengembangan yang direncanakan. Penanaman 

minat belajar sepanjang hayat dilakukan dalam penyelenggaraan program 

pembelajaran TK.  

Dasar penilaian dalam pembelajaran TK disesuaikan dengan konsep 

pertumbuhan dan perkembangan anak. Tingkat pencapaian perkembangan siswa 

TK bukan berupa pencapaian keterampilan akademik, melainkan aktualisasi 

potensi semua aspek perkembangan yang dapat dicapai anak pada rentang usia 

tertentu (Kemendiknas, 2010:1). Keseluruhan isi program pembelajaran TK 

disusun menjadi satu kesatuan yang utuh kemudian disampaikan pada siswa 

secara tematik. Anak usia dini membutuhkan pembelajaran tematik untuk 

membangun pengetahuan secara menyeluruh dan sistematis. Materi pembelajaran 

yang disampaikan secara tematik menimbulkan kesinambungan antar aspek 

sehingga pembelajaran mampu mengembangkan seluruh aspek perkembangan 

anak.  

Penyelenggaraan pembelajaran TK selama 1 tahun dilakukan dalam dua 

semester. Pembelajaran setiap semester terdapat 17 minggu efektif dengan durasi 

jam belajar setiap pertemuan 150-180 menit. Penyelenggaraan pembelajaran enam 

atau lima hari per minggu memiliki jumlah keseluruhan pertemuan sebanyak 900 

menit (Kemendiknas, 2010: 19). Berdasarkan contoh rencana kegiatan harian 
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(RKH) dapat disimpulkan bahwa setiap pertemuan terdiri dari kegiatan 

pembelajaran awal 30 menit, inti 60 menit, istirahat 30 menit, dan akhir 30 menit 

(Kemendiknas, 2010: 30-33).  

Model pembelajaran di TK secara umum menerapkan pembelajaran 

berpusat pada anak dan guru. Karakteristik kedua model pembelajaran tersebut 

dirangkum dalam tabel 7. 

Tabel 1. Karakteristik Model Pembelajaran Berpusat pada Anak dan Guru 

Unsur Pembelajaran Berpusat pada 
Anak 

Pembelajaran Berpusat 
pada Guru 

Bahan, ruang, 
dan waktu dapat 
digunakan secara 
bebas. 
 

Berdasarkan petunjuk guru 
Peran guru Mengikuti minat 
dan keinginan anak. 
 

Pengalaman langsung 
Berpusat pada anak 
Langsung, inisiasi, 
mengevaluasi, menekan, 
dan berdasarkan 
penampilan anak. 

Kerangka kerja 
pengajaran 
 

Berorientasi pada kegiatan: 
menguji, menggali dan 
mempunyai tantangan. 

Memiliki tahapan 
berdasarkan tujuan akhir 
yang akan dicapai. 

Motivasi Keinginan belajar intrinsik 
 

Eksternal, berdasarkan 
Penghargaan. 

Konsep belajar Pengalaman langsung 
menggunakan pengetahuan 
dalam bermain untuk 
memahami situasi nyata. 

Drill atau pengulangan 
untuk menguasai 
keterampilan. 

Individual vs 
fokus kelompok 

Individual, berdasarkan 
kebutuhan anak. 

Kebutuhan kelompok 
sebagai satu kesatuan. 
Kemampuan untuk 
berkelompok. 

Metodologi Kebebasan sepenuhnya bagi 
guru untuk menggunakan 
intuisi,perasaan,dan 
penilaian. 

Berdasarkan model/ 
contoh yang dilihat. 
 

Sumber: Sujiono (2012: 141) 

Guru perlu menjalin komunikasi secara efektif dengan siswa ketika 

melaksanakan pembelajaran berpusat pada siswa. Umpan balik secara spesifik 

yang diberikan guru pada siswa akan memudahkan siswa untuk menerima 
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informasi. Siswa merasa mendapatkan pengetahuan yang dibutuhkan sehingga 

menimbulkan rasa nyaman untuk berinteraksi dengan guru. Kondisi tersebut 

menguntungkan guru dalam menggali kebutuhan individual siswa. 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

1. Judul penelitian ”Model Permainan Tematik Integratif untuk Meningkatkan 

Kebugaran Jasmani, Mengenal Huruf dan Angka Anak TK (tesis)”. Penelitian 

yang dilakukan oleh Asriansyah pada tahun 2014 bertujuan untuk 

menghasilkan model permainan bagi anak TK untuk meningkatkan kebugaran 

jasmani, mengenal huruf, dan angka. Relevansi penelitian yang akan diteliti 

terletak pada tujuan permainan yaitu untuk mengajak anak bermain seraya 

belajar dengan tanpa mengambil hak anak untuk bermain dan tanpa 

mengabaikan kewajiban anak untuk belajar (pembelajaran dengan pendekatan 

permainan).  

2. Judul penelitian ”Model Pengenalan Air bagi Siswa Taman Kanak- kanak 

(tesis)”. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Sita Utami pada tahun 2013 

bertujuan untuk menghasilkan model pengenalan air bagi anak TK untuk 

mengembangakan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang telah 

disesuaikan kurikulum dan karakteristik siswa TK. Relevansi penelitian yang 

akan diteliti terletak pada tujuan permainan yaitu untuk mengembangkan 

model permainan untuk siswa Taman Kanak-kanak. 

3. Judul penelitian “Pengembangan Model Pembelajaran Motorik Kasar Siswa 

Taman Kanak-kanak Kelompok A. Penelitian ini dilakukan oleh Nuridin 

Widya Pranoto tahun 2016 bertujuan untuk menghasilkan model pembelajaran 
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motorik kasar siswa TK kelompok A. Relevansi penelitian terletak pada tujuan 

penelitian, yaitu menghasilkan model pembelajaran dengan bermain dan juga 

mengembangkan kemampuan motorik kasar siswa TK.  

4. Judul penelitian “Pengembangan Model Pembelajaran Integratif berbasis 

Aktivitas Jasmani untuk Taman Kanak-kanak”. Penelitian ini dilakukan oleh 

Uray Gustian dan Tomoliyus tahun 2015 yang bertujuan untuk 

mengembangkan model pembelajaran integratif berbasis aktivitas jasmani 

bagi TK. Relevansi penelitian terletak pada pengembangan model 

pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan siswa TK. Model 

pembelajaran ini juga menggunakan aktivitas jasmani. 

C. Kerangka Pikir 

Masa kanak-kanak merupakan masa yang sangat penting. Masa anak 

merupakan dasar pertumbuhan dan perkembangan untuk masa selanjutnya. Saat 

masa kanak-kanak, seorang anak harus mendapatkan bimbingan yang baik agar ke 

mana arah  dan tujuan perubahan anak tersebut jelas. Salah satu bimbingan yang 

sangat berperan penting adalah pendidikan. Anak akan mendapatkan arahan dan 

perubahan dalam lembaga pendidikan formal maupun non formal. 

Pendidikan yang biasa diikuti oleh anak- anak adalah pendidikan Taman 

Kanak- kanak (TK). Pendidikan TK merupakan pendidikan prasekolah yang 

didapatkan oleh anak. Pembelajaran TK bertujuan untuk mengembangkan faktor 

fisik, afektif dan kognitif anak. Tujuan dari pembelajaran di TK sangat banyak. 

Salah satu tujuan dari kurikulum TK  adalah mengembangkan motorik kasar dan 
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motorik halus siswa. Kebanyakan guru hanya menekankan pada motorik halus, 

sehinngga aktifitas untuk mengembangkan motorik kasar sering tersingkirkan.  

Tujuan dari pembelajaran di TK  akan dicapai jika guru dapat memilih 

dengan tepat model pembelajaran seperti apa yang disukai oleh siswa, sehingga 

siswa akan menikmati pelajaran sehingga pengetahuan akan didapat oleh siswa. 

Salah satu model pembelajaran yang sangat cocok untuk anak TK adalah dengan 

model permainan. Peneliti memiliki gagasan untuk menyusun model permainan 

yang dapat mengembangkan kemampuan motorik kasar dan motorik halus anak 

yang diselenggarakan dalam pembelajaran TK. Siswa TK kelompok  A dan B 

dipilih sebagai sasaran utama dalam penelitian karena memiliki kemampuan 

motorik pada siswa kelompok A dan B hampir sama. Rentang usia 4-6 tahun 

memiliki kemampuan motorik yang hampir sama. 

Produk yang dikembangkan berupa buku  model permainan bagi siswa 

TK. Pengembangan isi dan tujuan model berpedoman pada kurikulum TK. Fokus 

pengembangan model adalah kemampuan motorik kasar dan motorik halus siswa 

TK. Pengembangan pada tahap pemilihan bentuk permainan disesuaikan dengan 

karakteristik siswa TK. Produk yang dihasilkan diharapkan mampu untuk: (1) 

mengembangkan motorik kasar siswa, (2) mengembangkan motorik halus siswa.  

D. Pertanyaan Peneliti 

Berdasarkan perumusan masalah dan kerangka pikir yang telah 

disampaikan, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian: 

1. Model permainan seperti apa yang dapat mengembangkan motorik kasar dan 

motorik halus siswa TK secara bersamaan? 
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2. Model permainan seperti apa yang dapat mengembangkan motorik kasar dan 

motorik halus yang sesuai dengan kurikulum dan karakteristik siswa TK? 

3. Model permainan seperti apa saja yang dapat membuat siswa TK aktif dan 

senang dalam mengikuti pembelajaran motorik? 


