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ABSTRACT

Pre-school age (4-6 years) is a period
where the growth slows down and instead
the  psychomotoric  development
accelerates.  These  basic  growth  and
developments that occurs in childhood will
determine  future  developments  of  the
child.  Play  activities  are  needed  for  an
optimum psychomotor development.  This
study  is  aimed  to  determine  the
correlation between play activities and the
gross and fine psychomotor development
in Rabbani Islamic Kindergarten Batam on
2016

This  study  is  an  analytical
observational study with a cross-sectional
approach  held  in  Rabbani  Islamic
Kindergarten Batam  on 2016. The study
population  are  children  enrolled  in
Rabbani  Islamic  Kindergarten  Batam  on
2016.  Samples  were  obtained  through
totalsampling,  and  a  total  of  64
respondents  who  fulfilled  the  inclusion
criterias were recruited.  

From 51 4-6 years old respondents, a
total  of  39 respondents have active play
activities  of  which  32  (82,1%)  had  an
appropriate  gross  psychomotor
development  and  7 (17,9%)  had  an
inappropriate  gross  psychomotor
development.  From 12 respondents with
less  active  play  activities  we  found  4
respondents (33,3%) with an appropriate
development and  8 respondents (66,7%)
with  an  inappropriate  development.From
the  39  active  respondents  we  found  31
respondents (79,5%) with an appropriate
fine  psychomotor  develompent  and  8
respondents  (20,5%)  with  an
inappropriate  fine  psychomotor
develompent.  From  the  12  less  active
respondents  we  found  5 respondents
(41,7%)  with  an  appropriate  fine
psychomotor  develompent  and  7
respondents  (58,3%)  with  an
inappropriate  fine  psychomotor
develompent. Statistical analysis with chi-
square resulted  in  a  p  value  =  0,003<

0,05, and 0,026 < 0,05 which rejected Ho
and accepted Ha.

There  is  a  correlation  between  play
activities  and  the  gross  and  fine
psychomotor  development  in  Rabbani
Islamic Kindergarten Batam on 2016

Keywords : Play activities, gross and fine
psychomotor development 

PENDAHULUAN

Anak memiliki  suatu  ciri  khas  selalu
tumbuh  dan  berkembang  sejak  saat
pembuahan  sampai  berakhirnya  masa
remaja.  Hal  inilah  yang  membedakan
anak dari orang dewasa. Usia anak dibagi
menjadi beberapa tahapan yaitu usia 0-1
tahun disebut bayi, usia 1-6 tahun masa
prasekolah,  dan  usia  6-18  tahun  usia
sekolah  (Soetjiningsih,  2013).
Perkembangan  anak  terjadi  mulai  dari
aspek  sosial,  emosional,  dan  intelektual
yang  berkembang  pesat  saat  anak
memasuki  usia  prasekolah.  Masa
prasekolah  masa  dimana  kognitif  anak
mulai  menunjukkan  perkembangan  dan
anak  telah  mempersiapkan  diri  untuk
memasuki  sekolah.  Proses  belajar  pada
masa ini dengan cara bermain.

Bermain  pada  anak-anak  umumnya
memiliki  dorongan  untuk  bergerak.
Bergerak  disini  melakukan  aktifitas
gerakan yang dibutuhkan tubuh terutama
berpindah dari satu tempat ke tempat lain.
Anak membutuhkan kesempatan bermain
untuk  melatih  dirinya,  untuk
menempatkan  dirinya  di  dalam
masyarakat.  Anak-anak  tidak  dapat
dipisahkan dari kegiatan bermain. 

Salah  satu  prinsip  pembelajaran  di
taman kanak-kanak kegiatan bermain dan
belajar.  Bermain  yang  menyenangkan
anak  dapat  mengenal  lingkungan,
berinteraksi,  serta  mengembangkan
emosi  dan  imajinasi  dengan  baik.
Kegiatan  bermain  pada  anak  terjadi
secara  spontan.  Pada  usia  prasekolah,
jenis  permainan  yang  dapat  digunakan
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misalnya  buku  bergambar,  majalah  anak-anak,
alat gambar, kertas lipat, lego, boneka, dan lain-
lain. Harapan orang tua dan guru dengan bermain
kemampuan  psikomotorik  anak  akan  tumbuh
secara normal seiring dengan pertumbuhan usia,
fisik dan mental. 

Perkembangan  psikomotorik  anak  sangat
penting  dilakukannya  pemantauan,  karena
dengan pemantauan yang baik  dapat  dilakukan
deteksi perkembangan anak secara dini, sehingga
dapat dilakukan lebih awal agar tumbuh kembang
anak  dapat  berlangsung secara  normal.  Seiring
dengan  perkembangan  psikomotorik  pada  anak
usia  prasekoloah  dapat  diajarkan  dan  dilatih
perkembangan  psikomotoriknya  sesuai  dengan
usia.

Pada  usia  prasekolah  perkembangan
psikomotorik dapat dibedakan menjadi  dua yaitu
psikomotorik  kasar  dan  psikomotorik  halus.
psikomotorik kasar berupa koordinasi gerak tubuh
seperti  berlari,  berjinjit,  melompat,  bergantung,
melempar  dan  menangkap  serta  menjaga
keseimbangan.  Sedangkan  psikomotorik  halus
ditekankan  pada  koordinasi  yang  berkaitan
dengan  kegiatan  meletakkan  atau  memegang
suatu  objek  dengan  menggunakan  jari  tangan
seperti  menggambar,  menulis,  dan  lain-lain.
Peningkatan potensi psikomotorik anak akan lebih
optimal jika lingkungan mendukung mereka untuk
bergerak  bebas.  Kegiatan  diluar  ruangan  bisa
menjadi pilihan terbaik karena dapat memberikan
perkembangan  otot  dan  kekuatan  tubuhnya,
kegiatan  tersebut  akan  membantu  kemampuan
psikomotorik  kasar.  Kemampuan  psikomotorik
halus  bisa  dikembangkan  dengan  cara  anak
menuangkan  kuah  sayur  ke  dalam  tempat
makannya, menyusun permainan bongkar pasang
hingga menjadi  sebuah bangunan, dan lain-lain.
Kegiatan  tersebut  akan  membantu
perkembangan kemampuan psikomotorik halus. 

Pada tahun 2007 sekitar 35,4% anak usia dini
di  Indonesia  menderita  penyimpangan
perkembangan  seperti  penyimpangan  dalam
motorik kasar, motorik halus, serta penyimpangan
mental emosional. Pada tahun 2008 berdasarkan
pemantauan status tumbuh kembang balita usia
dini,  prevalensi  tumbuh  kembang turun  menjadi
23,1% (Profil anak Indonesia, 2011).

Pada usia dini otak anak sedang berkembang
dengan pesatnya sebesar 50% dan pada usia 8
tahun  perkembangan  mencapai  80%,
perkembangan sempurna (100%)  terjadi   pada
saat anak  berumur 18 tahun. Jadi perkembangan
yang paling pesat pada periode usia dini sehingga
pada  masa  ini  sangat  diperlukan  kegiatan
bermain yang menyenangkan. 

Pada tahap pertumbuhan dan perkembangan
anak   jika  ada  satu  tahap  yang belum dilewati

maka pada tahap selanjutnya atau tahap sekolah
anak akan bermain yang seharusnya pada tahap
tersebut  sudah  dilewatinya  dan  timbul
penyimpangan perilaku seperti kenakalan remaja.
Orang  tua  harus  memahami  kewajiban  dalam
memenuhi  hak  anak  seperti  memberikan  kasih
sayang,  perhatian,  pendidikan,  nafkah  dan
rekreasi  yang  semua  ini  mendukung
perkembangan anak. 

Peneliti  memilih  Taman  Kanak-kanak  Islam
Terpadu  Rabbani  Kota  Batam  karena  di  TKIT
tersebut  halaman  untuk  bermain  dan  jenis
permainan disana cukup memenuhi representatif
penelitian ini sebagai kegiatan bermain anak. 

Berdasarkan  studi  pendahuluan  yang
dilakukan oleh peneliti dengan melakukan survey
pendahuluan  terhadap  kepala  sekolah  Taman
Kanak-kanak  Islam  Terpadu  Rabbani,  TK  ini
memiliki  64  orang  siswa yang dibagi  menjadi  4
kelas yang berisikan masing-masing 13-19 orang
per kelasnya. Usia siswa yang berada di TK ini
mulai dari usia 4-6 tahun. Waktu pembelajaran di
TK  ini  di  mulai  dari  pukul  setengah  delapan
hingga  jam  12  siang  untuk  hari  senin  hingga
kamis, dan untuk hari jumat mulai dari setengah
delapan  sampai  jam  11  siang.  Fasilitas  yang
diberikan  sekolah  untuk  menunjang
perkembangan  psikomotorik  kasar  dan  halus
anak  seperti  bola,  ayunan,  jungkat-jungkit,
seluncuran, buku bergambar, majalah anak-anak,
alat gambar, kertas lipat,  lego, boneka dan lain-
lain.

Permasalahan yang ditemukan yaitu apakah
terdapat  hubunganantara  Kegiatan  Bermain
dengan Perkembangan Psikomotorik  Kasar  dan
Halus  di  Taman  Kanak-kanak  Islam  Terpadu
Rabbani Kota Batam tahun 2016.

METODE PENELITIAN

Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah
observasi  analitik  dengan  pendekatan  cross
sectional. Penelitian observasi analitik, yaitu untuk
mencari  hubungan  antara  variabel  bebas  dan
variabel terikat dengan cara melakukan observasi.
Sedangkan  pendekatan  cross  sectional adalah
jenis  pendekatan  penelitian  yang  menekankan
pada  waktu  pengukuran  atau  observasi  data
variabel bebas dan terikat hanya satu kali, pada
satu saat (Notoadmodjo, 2010).

Tempat  penelitian  ini  dilakukan  di  Taman
Kanak-kanak Islam Terpadu Rabbani Kota Batam,
pada  bulan  Oktober  2016.Dalam  penelitian  ini
yang  menjadi  populasi  adalah  seluruh  peserta
didik  di  Taman  Kanak-kanak  Islam  Terpadu
Rabbani Kota Batam Tahun 2016 yang berjumlah
64  orang.Teknik  pengambilan  populasi  dengan
secara total sampel.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

A.  Analisis Univariat

Distribusi Frekuensi Kegiatan Bermain

Tabel 1. Distribusi  Frekuensi  Kegiatan
Bermain  di  Taman  Kanak-kanak
Islam Terpadu  Rabbani  Kota  Batam
Tahun 2016

Kegiatan
Bermain

Frekuensi
(f)

Persentase
(%)

Tidak Aktif 12 23,5
Aktif 39 76,5
Total 51 100

Berdasarkan  tabel  1  menunjukkan  bahwa
sebagian  besar  dari  51  responden  yang  diteliti
terdapat  39  responden  (76,5%)  yang  memiliki
kegiatan bermain aktif, sedangkan yang memiliki
kegiatan  bermain  tidak  aktif  sebanyak  12
responden (23,5%).

Anak  akan  merasa  senang  dan  terhibur
dengan  melakukan  kegiatan  bermain  bersama
teman-temannya.  Bagi  anak-anak  bermain
sangatlah penting, karena dengan bermain dapat
membantu perkembangan anak.  Anak di  Taman
Kanak-kanak  Islam  Terpadu  Rabbani  sangatlah
aktif saat bermain. Kegiatan bermain pada Taman
Kanak-kanak  tersebut  di  mulai  pada  pagi  hari
setelah kegiatan rutin yaitu baris berbaris. Selama
15  menit  diberikan  waktu  untuk  bermain,  guru-
guru  memberikan  kebebasan  pada  anak  untuk
bermain  di  halaman  yang  luas  pada  Taman
Kanak-kanak  tersebut  tetapi  masih  dalam
pantauannya.  Saat  bermain  anak-anak  dapat
melakukan  apapun  yang  membuatnya  merasa
senang seperti  menaiki ayunan bersama teman-
teman,  menaiki  jungkat-jungkit  berpasang-
pasangan, menaiki seluncuran secara bergantian,
memanjat jaring laba-laba bersama teman-teman,
bergelantungan  pada  tangga  yang  setengah
lingkaran,  berlari-lari  mengelilingin  ban  yang
tersedia  di  Taman  Kanak-kanak  tersebut,  dan
masih banyak lagi yang dilakukan anak-anak saat
kegiatan bermain sedang berlangsung.

Hal  ini  sesuai  dengan  kepustakaan (M.
Hariwijaya, 2009) Bermain merupakan kegiatan
yang  dilakukan  anak  secara  berulang-ulang
demi  kesenangan  tanpa  adanya  tujuan  dan
sasaran yang hendak dicapai.

Dari  pemaparan  di  atas  anak-anak
mengembangkan  keterampilan  yang
diperlukannya dengan cara yang menyenangkan
yaitu  dengan  kegiatan  bermain.  Anak  bermain
sesuai dengan tahapan usianya, untuk itu bentuk
permainan atau alat permainan diciptakan dengan

tujuan  yang  jelas  sehingga  pertumbuhan  dan
perkembangan yang diharapkan dari  anak akan
dapat dicapai. Kegiatan bermain anak tidak saja
tumbuh secara fisik tetapi juga dapat berkembang
secara psikis.  Anak wajib mendapatkan hak-hak
yang  mereka  butuhkan  dengan  cara  bermain.
Orang tua dan guru sebagai pengarah bagi anak
dalam bermain. 

Hal  ini  sesuai  dengan  kepustakaan  dari
(Bronson,  1995)  Anak  bermain  sesuai  dengan
tahapan  usianya,  dengan  pikirannya  sendiri,
dengan  perasaannya  sendiri,  dengan
pengertiannya sendiri dan dunianya sendiri. Anak
bermain ditentukan oleh dirinya sendiri, orang lain
disekitarnya,  lingkungannya,  kemampuan dirinya
dan kemampuan orang lain dan lain sebagainya
sebagai faktor lain yang mempengaruhinya.

Berdasarkan  penelitian  ini,  anak  yang
menjadi  subjek  penelitian  adalah  anak  yang
sehat  maka  kegiatan  bermain  anak  akan
menjadi  aktif.  Dalam  kehidupan  sehari-hari
anak  membutuhkan  kebebasan  untuk  dirinya
sendiri  dari  kekangan  yang  timbul  di
lingkungannya.  Dengan  bermain  anak
mempunyai kesempatan untuk mengungkapkan
emosinya  secara  bebas,  sehingga  anak
melakukan  kesenangan  tanpa
mempertimbangkan  hasil  akhir.  Peneliti
berasumsi  bahwa  sebagian  orang  tua  yang
berpendapat  bahwa  anak  yang  terlalu  banyak
bermain  akan  membuat  anak  menjadi  malas
belajar  dan  menjadikan  rendahnya  kemampuan
intelektual anak. Pendapat ini kurang begitu tepat,
karena  beberapa  ahli  psikologi  dan  ahli
perkembangan  anak  sepakat  bahwa  permainan
sangat  besar  pengaruhnya  terhadap
perkembangan anak (Joan  Freeman dan  Utami
Munandar, 1996).

Berdasarkan  hasil  penelitian  di  atas  peneliti
dapat  menyimpulkan  bahwa prevalensi  kegiatan
bermain  aktif  pada  anak  termasuk  tinggi
dibandingkan  dengan  kegiatan  tidak  aktif.
Tingginya prevalensi kegiatan bermain aktif pada
anak didukung oleh sarana dan prasarana yang
disediakan  di  Taman  Kanak-kanak tersebut  dan
pantauan dari guru-guru. Namun masih ada juga
yang  kegiatan  bermainnya  tidak  aktif  itu  dapat
disebabkan  karena  sikap  pemalu  pada  anak,
kurang  percaya  diri,  kemauan  pada  anak  itu
sendiri  yang  kurang  untuk  melakukan  kegiatan
bermain.  Kegiatan  bermain  tidak  dapat  di
paksakan karena  anak bermain  ditentukan  oleh
dirinya sendiri dan orang disekitarnya.
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Tabel 2. Distribusi  Frekuensi  Perkembangan
Psikomotorik Kasar di Taman Kanak-
kanak  Islam  Terpadu  Rabbani  Kota
Batam Tahun 2016

Perkembangan
Psikomotorik

Kasar

Frekuensi
(f)

Persentas
e (%)

Tidak Sesuai 15 29,4
Sesuai 36 70,6

Total 51 100,0

Berdasarkan  tabel  2  menunjukkan  bahwa
sebagian  besar  responden  dengan
perkembangan  sesuai  usia  perkembangannya
yaitu  sebanyak  36  responden  (70,6%),
perkembangan  tidak  sesuai  usia
perkembangannya  sebanyak  15  responden
(29,4%).

Pendidikan  Taman  Kanak-kanak  akan
maksimal  dan  baik  jika  diiringi  dengan
perkembangan  psikomotorik  kasar  yang  baik.
Anak  pada  Taman  Kanak-kanak  Islam  Terpadu
Rabbani memiliki keterampilan psikomotorik kasar
yang  baik.  Anak  dapat  melakukan  gerakan-
gerakan  permainan  seperti  berlari,  meloncat,
memanjat,  dan  dapat  melakukan  keterampilan
baris  berbaris  yang  diajarkan  dalam pendidikan
Taman  Kanak-kanak  tersebut.  Perkembangan
psikomotorik kasar ini dilakukan di halaman yang
luas  di  dalam  lingkungan  Taman  Kanak-kanak,
dan telah disediakan berbagai macam permainan
yang dapat  melatih  perkembangan psikomotorik
kasar anak. Perkembangan psikomotorik kasar ini
sesuai dengan usia anak, semakin bertambahnya
usia anak keterampilan anak bertambah juga. 

Hal  ini  sesuai  dengan  kepustakaan  dari
Soetjiningsih (2013) perkembangan psikomotorik
kasar  merupakan  aspek  perkembangan
kemampuan  anak  melakukan  pergerakan  yang
melibatkan  otot-otot  besar,  meliputi
perkembangan  gerakan  kepala,  badan,  anggota
badan, keseimbangan dan pergerakan.

Sejalan  dengan  perkembangan  fisik  yang
terjadi,  anak  yang  memasuki  usia  4-6  tahun
memiliki  banyak  keuntungan  dalam  hal

psikomotorik  kasar  bila  dilakukan  dengan  cara
bermain.  Setiap  bentuk  kegiatan  tersebut
mempunyai  nilai  positif  terhadap perkembangan
psikomotorik kasar, anak mampu menggerakkan
anggota tubuhnya untuk melakukan aktivitas fisik
secara  terkoordinasi  baik  untuk  kekuatan,
kerjasama  maupun  kelincahan.  Meskipun
perkembangan  tersebut  akan  berbeda  pada
setiap anak. Hal ini bisa terjadi karena berbagai
faktor  yang  mempengaruhi  antara  lain  faktor
kesehatan  anak,  status  gizi,  dan  usia  anak
tersebut.

Hasil  penelitian  ini  diperkuat  oleh  Penelitian
Sujilah  (2011),  Skripsi  dengan  judul  “Upaya
Peningkatan  Keterampilan  Motorik  Kasar  Anak
Kelompok A melalui Permainan Kecil Hijau Hitam,
dan  melempar  Bola  di  TK  ABA  karanganyar
Yogyakarta”.  Hasil  penelitian menunjukan bahwa
adanya  peningkatan  yang  signifikan  mengenai
keterampilan motorik kasar anak TK ABA Karang
Anyar Jogjakarta  melalui  permainan kecil,  hijau,
hitam,dan melempar bola.

Keterampilan  psikomotorik  anak  usia  4-6
tahun  lebih  banyak  berkembang  pada
psikomotorik kasar. Pada usia 4 tahun anak-anak
masih  suka  jenis  gerakan  sederhana  seperti
berjingkrak-jingkrak, melompat dan berlari kesana
kemari,  berjinjit,  bergantung,  melempar  dan
menangkap,  serta  menjaga  keseimbangan,
karena  kegiatan  tersebut  anak  sudah  berani
mengambil resiko. Pada usia 6 tahun, anak-anak
bahkan  lebih  berani  mengambil  resiko
dibandingkan dengan usia 4 tahun. Mereka lebih
percaya  diri  melakukan  yang  membahayakan
seperti  memanjat  tangga  yang  berbentuk
setengah  lingkaran,  berlari  kencang  dan  suka
berlomba dengan teman-temannya

Hal ini sesuai dengan kepustakaan dari (Ami
Sisilia  Sari,  2012) Perkembangan motorik  kasar
anak usia 5-6 tahun seperti, berlari dan langsung
menendang bola,  melompat-lompat  dengan kaki
bergantian,  melambungkan  bola  tenis  dengan
satu  tangan  dan  menangkapnya  dengan  satu
tangan,  berjalan  pada  garis  yang  sudah  di
tentukan,  berjinjit  dengan  tangan  dan  pinggul,
mengayunkan satu kaki kedepan atau kebelakang
tanpa kehilangan keseimbangan.

Berdasarkan  penelitian  di  atas  dapat
disimpulkan  bahwa  perkembangan  psikomotorik
kasar  anak  yang  sesuai  dengan  usia
perkembangannya  lebih  banyak dari  pada  anak
yang  perkembangan  psikomotorik  tidak  sesuai
dengan  usia  perkembangannya.  Perkembangan
psikomotorik kasar anak yang sesuai dengan usia
perkembangannya  ini  didukung  oleh  kegiatan
bermain  yang  aktif,  stimulasi  atau  rangsangan
yang bagus dari lingkungannya dan pemantauan
perkembangan  yang  baik  dari  orang  tua  dan
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lembaga Pendidikan seperti Taman Kanak-Kanak
(TK).  Sedangkan  anak  yang  perkembangan
psikomotoriknya  tidak  sesuai  dengan  usia
perkembangannya   dipengaruhi  oleh  kurangnya
pengetahuan  ibu  tentang  pentingnya  kegiatan
bermain,  keterbatasan  keluarga  dalam
menyediakan berbagai fasilitas bermain sehingga
anak kurang mendapat stimulasi atau rangsangan
dan  kurangnya  pemantauan  terhadap
perkembangan psikomotorik kasar.

Distribusi  Frekuensi  Perkembngan
Psikomotorik Halus

Tabel 3. Distribusi  Frekuensi  Perkembangan
Psikomotorik Halus di Taman Kanak-
kanak  Islam  Terpadu  Rabbani  Kota
Batam Tahun 2016

Perkembangan
Psikomotorik

Halus

Frekuens
i (f)

Persentas
e (%)

Tidak sesuai 15 29,4
Sesuai 36 70,6
Total 51 100,0

Berdasarkan  tabel  3  menunjukkan  bahwa
sebagian  besar  responden  dengan
perkembangan  sesuai  usia  perkembangannya
yaitu  sebanyak  36  responden  (70,6%),
perkembangan  tidak  sesuai  usia
perkembangannya  sebanyak  15  responden
(29,4%).

Pendidikan pada anak usia 4-6 tahun dalam
bentuk  pemberian  rangsangan-rangsangan
terhadap  perkembangan  psikomotorik  halus
sangat  diperlukan  untuk  mengoptimalkan
kemampuan  anak.  Perkembangan  psikomotorik
halus  dilakukan  menggunakan  tangan  dalam
berbagai  alat  dan  media  contohnya  di  Taman
Kanak-kanak Islam Terpadu Rabbani Kota Batam
anak-anak  menulis,  menggambar,  menggunting,
menempel,  bermain  plastisin,  menyusun  balok,
bermain boneka.

Hal  ini  sesuai  dengan  kepustakaan  dari
(Sumantri,2005)  kemampuan  motorik  halus
adalah  pengorganisasian  penggunaan
sekelompok otot-otot kecil seperti jari jemari yang
sering membutuhkan kecermatan dan koordinasi
mata  dengan  tangan,  keterampilan  yang
mencakup  pemanfaatan  dengan  alat-alat  untuk
bekerja  dan objek yang kecil  atau pengontrolan
terhadap mesin misalnya mengetik, menjahit dan
lain-lain.

Perkembangan  psikomotorik  halus  anak
berbeda-beda.  Dalam  hal  kekuatan  dan
ketepatannya.  Perbedaan  ini  disebabkan  oleh
pembawaan  anak  dan  stimulasi  yang
didapatkannya. Lingkungan mempunyai pengaruh

yang  lebih  besar  dalam  perkembangan
psikomotorik  halus  anak.  Lingkungan  dapat
meningkatkan  ataupun  menurunkan  taraf
kecerdasan  anak,  terutama  pada  masa-masa
pertama  kehidupan.  Setiap  anak  mampu
mencapai  tahap  perkembangan  motorik  halus
yang  optimal  asal  mendapatkan  stimulasi  yang
tepat.  Di  setiap  fase,  anak  membutuhkan
rangsangan untuk mengembangkan kemampuan
mental  dan  motorik  halusnya.  Semakin  banyak
yang dilihat dan didengar anak, semakin banyak
yang  ingin  diketahuinya.  Jika  kurang
mendapatkan rangsangan anak akan bosan.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh
Lolita  Indraswari  (2012)  yang  berjudul
“Peningkatan Perkembangan Motorik Halus Anak
Usia  Dini  Melalui  kegiatan  Mozaik  Di  Taman
Kanak-Kanak Pembina Agam”. Hasil penelitian ini
menunjukkan  bahwa  melalui  kegiatan  mozaik
dapat  meningkatkan  kemampuan  motorik  halus.
Kemampuan  yang  dicapai  yaitu  anak  mampu
menempel  kepingan  mozaik,  anak  mampu
menyusun  kepingan  mozaik  dan  anak  mampu
menempel dengan teknik mozaik. Teknik mozaik
merupakan  seni  dekorasi  bidang  dengan
kepingan  bahan  kertas  berwarna  yang  disusun
dan ditempelkan dengan perekat.

Saraf  motorik  halus  ini  dapat  dilatih  dan
dikembangkan melalui  kegiatan dan rangsangan
secara  terus  menerus  seperti  melipat  kertas,
menggunting,  meronce  dan  sebagainya.  Pada
usia  4  tahun  koordinasi  gerakan  motorik  halus
anak  sangat  berkembang,  bahkan  hampir
sempurna.  Walaupun  demikian  anak  usia  ini
masih  mengalami  kesulitan  dalam  menyusun
balok-balok  menjadi  suatu  bangunan.  Hal  ini
disebabkan  oleh  keinginan  anak  untuk
meletakkan  balok  secara  sempurna  sehingga
kadang-kadang  meruntuhkan  bangunan  itu
sendiri.  Pada  usia  5  atau  6  tahun  koordinasi
gerakan motorik  halus berkembang pesat.  Pada
masa ini  anak telah mampu mengkoordinasikan
gerakan,  seperti  mengkoordinasikan  gerakan
mata dengan tangan, lengan, dan tubuh secara
bersamaan,  dapat  dilihat  pada  waktu  anak
menulis atau menggambar.

Melalui ketrampilan psikomotorik halus, anak
dapat  menghibur  dirinya  dan  memperoleh
perasaan senang.  Seperti  anak  merasa  senang
memiliki  keterampilan  memainkan  boneka,
melempar bola dan memainkan alat-alat mainan.
Dengan  keterampilan  psikomotorik  halus  anak
dapat beranjak dari kondisi tidak sesuai menjadi
sesuai  dengan  perkembangan  usianya.  Anak
dapat bergerak dari  satu tempat ketempat  yang
lain,  dan  dapat  berbuat  sendiri  untuk  dirinya
sendiri.  Kondisi  ini  akan  menunjang
perkembangan  rasa  percaya  diri.  Melalui
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peningkatan potensi perkembangan psikomotorik
halus  anak  dapat  menyesuaikan  dangan
lingkungan sekolah. Pada masa pra sekolah atau
pada  masa  awal  sekolah,  anak  sudah  dapat
dilatih  menulis,  menggambar,  melukis  dan baris
berbaris.

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan
bahwa  perkembangan  psikomotorik  halus  anak
yang sesuai dengan usia perkembangannya lebih
banyak  daripada  anak  yang  perkembangan
psikomotorik  halus  tidak  sesuai  dengan  usia
perkembangannya.  Peneliti  berasumsi  bahwa
perkembangan  psikomotorik  halus  anak  yang
sesuai  dengan  usia  perkembangannya  ini
didukung karena sering melatih diri, stimulasi atau
rangsangan yang bagus dari  lingkungannya dan

pemantauan perkembangan yang baik dari orang
tua  dan  lembaga  Pendidikan  seperti  Taman
Kanak-Kanak  (TK).  Sedangkan  anak  yang
perkembangan  psikomotorik  halusnya  tidak
sesuai  dengan  usia  perkembangannya
dipengaruhi  oleh  kurangnya  pengetahuan  ibu
tentang  pentingnya  melatih  anak  untuk
mengembangkan  kemampuannya,  keterbatasan
keluarga dalam menyediakan waktu dan kurang
menyediakan  fasilitas  bermain  sehingga  anak
kurang mendapat stimulasi atau rangsangan, dan
kurangnya pemantauan terhadap perkembangan
psikomotorik halus.

B.  Analisis Bivariat
 

Tabel 4. Hubungan Kegiatan Bermain dengan Perkembangan Psikomotorik Kasar di Taman Kanak-
kanak Islam Terpadu Rabbani Kota Batam Tahun 2016

Kegiatan Bermain Perkembangan psikomotorik kasar p Value RR
(95%)Tidak sesuai Sesuai Total

F % F % f %
Tidak Aktif 8 66,7 4   33,3 12 100

0.003 9,143Aktif 7 17,9 32 82,1 39 100
Total 15 36 51

Berdasarkan  tabel  4  menunjukkan  bahwa
jumlah responden dengan kegiatan bermain aktif
sebanyak  39  responden  dengan  perkembangan
psikomotorik  kasar  yang  sesuai  sebanyak  32
responden  (82,1%),  sedangkan  perkembangan
psikomotorik  kasar  tidak  sesuai  adalah  7
responden  (17,9%).  Dari  12  responden  yang
memiliki kegiatan bermain tidak aktif sebanyak 4
responden  (33,3)  dengan  perkembangan
psikomotorik  kasar  sesuai  dan  sebanyak  8
responden  (66,7)  dengan  perkembangan  tidak
sesuai.

Hasil uji statistik dengan chi-square diperoleh
p  value =  0,003  angka  tersebut  menunjukkan
angka yang signifikan karena  p value lebih kecil

dibandingkan dengan taraf signifikansi ( α ¿  =

5%  (0,05).  Sehingga  p  value 0,003<  0,05.  Ho
ditolak maka Ha diterima. Jadi dapat disimpulkan
Ada  Hubungan  Kegiatan  Bermain  dengan
Perkembangan Psikomotorik Kasar di  Taman
Kanak-kanak  Islam  Terpadu  Rabbani  Kota
Batam Tahun 2016. 

Resiko  relatif  (relative  risk)  adalah
perbandingan  antara  angka  insiden  kelompok
yang terpajan faktor resiko dengan angka insiden
pada kelompok yang tidak terpajan faktor resiko.
Nilai resiko relatif pada penelitian ini adalah 9,143.
Dengan nilai ini dapat diartikan bahwa anak yang
mempunyai kegiatan bermain tidak aktif beresiko
9,143                 (9   kali   lebih  tinggi)   untuk

mengalami 

perkembangan  psikomotorik  kasar  yang  tidak
sesuai dengan usia per-kembangannya. Pada uji
chi-square dengan bantuan komputer, didapatkan
p  value sebesar  0,003  serta  pada  confident
interval 95%  Didapatkan  selang  kepercayaan
2,140 – 39,069. Apabila  p value< 0,05 dan nilai
selang  kepercayaan  tidak  mengandung  nilai
resiko  relatif  sama dengan 1,  maka nilai  resiko
relatif  dinyatakan signifikan atau bermakna yang
berarti dapat mewakili seluruh populasi.

Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  dengan
penelitian  yang  dilakukan  oleh  Sainah  (2011),
Skripsi  dengan  judul  ”Upaya  Meningkatkan
Keterampilan  Motorik  Kasar  melalui  Permainan
Memantulkan Bola pada Anak Kelompok B1 TK
ABA  Karanganyar  Yogyakarta.  Hasil  penelitian
yang  dilakukan  Sainah  menunjukan  bahwa
adanya peningkatan motorik  kasar  anak melalui
permainan memantulkan bola. 

Penelitian  Oleh  Wahyuni  (2013),  Skripsi
dengan  Judul  “Upaya  Mengembangkan  Motorik
kasar  Anak  Melalui  Permainan  Tradisional
”Terompah Tempurung”  Di  RA Binuang Padang.
Hasil penelitian menunjukan bahwa, motorik kasar
anak berkembang melalui  permainan  tradisional
“Terompah Tempurung” Di RA Binuang Padang. 

Dari  kedua  hasil  penelitian  di  atas  peneliti
berasumsi  bahwa  pengembangan  psikomotorik
kasar anak dapat dikembangkan melalui kegiatan
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bermain,  karena anak-anak lebih  mudah belajar
jika  dirinya  merasa  senang.  Dengan  keadaan
tersebut maka apapun yang diajarkan oleh guru
pada anak akan bisa diterima dengan baik  dan
anak  tidak  mudah  bosan.  Kegiatan  bermain
menuntut  gerakan  fisik  sehingga  hal  ini  sangat
bagus  untuk  kesehatan,  keseimbangan  dan
perkembangan  otak  anak.  Hal  ini  tentu
diharapkan dengan kegiatan bermain anak lebih
tertarik  dan  lebih  mudah  mengikuti  kegiatan

dalam  upaya  meningkatkan  perkembangan
psikomotorik kasar. Kegiatan bermain yang tidak
aktif  tetapi  perkembangan  psikomotorik  kasar
anak  sesuai  dengan  usia  perkembangan  itu
dikarenakan  pada  saat  waktu  bermain  anak
tersebut  tidak  memiliki  kemauan  untuk  bermain
dan suasana hati anak yang tidak sesuai.

Hubungan  Kegiatan  Bermain  dengan
Perkembangan Psikomotorik Halus

Tabel 5.  Hubungan Kegiatan Bermain dengan Perkembangan Psikomotorik Halus di Taman Kanak-
kanak Islam Terpadu Rabbani Kota Batam Tahun 2016

Kegiatan
Bermain

Perkembangan psikomotorik halus p Value RR
(95%)Tidak sesuai Sesuai Total

f % f % F %
Tidak Aktif 7 58,3 5 41,7 12 100

0,026 5,425Aktif 8 20,5 31  79,5 39 100
Total 15 36 51

Berdasarkan  tabel  5  menunjukkan  bahwa
jumlah responden dengan kegiatan bermain aktif
sebanyak 39 Responden dengan perkembangan
psikomotorik  halus  yang  sesuai  sebanyak  31
responden  (79,5%),  sedangkan  perkembangan
psikomotorik  halus  tidak  sesuai  adalah  8
responden  (20,5%).  Dari  12  responden  yang
memiliki  kegiatan   bermain  tidak   aktif sebanyak
5  responden  (41,7%)  dengan  per-kembangan
psikomotorik  halus  sesuai  dan  sebanyak  7
responden (58,3%) dengan perkembangan tidak
sesuai.

Hasil uji statistik dengan chi-square diperoleh
p  value =  0,026  angka  tersebut  menunjukkan
angka yang signifikan karena  p value lebih kecil

dibandingkan dengan taraf signifikansi ( α ¿  =

5%  (0,05).  Sehingga  p  value 0,026<  0,05.  Ho
ditolak maka Ha diterima. Jadi dapat disimpulkan
Ada  Hubungan  Kegiatan  Bermain  dengan
Perkembangan Psikomotorik  Halus  di  Taman
Kanak-kanak  Islam  Terpadu  Rabbani  Kota
Batam Tahun 2016. 

Resiko  relatif  (relative  risk)  adalah
perbandingan  antara  angka  insiden  kelompok
yang terpajan faktor resiko dengan angka insiden
pada kelompok yang tidak terpajan faktor resiko.
Nilai resiko relatif pada penelitian ini adalah 5,425.
Dengan nilai ini dapat diartikan bahwa anak yang
mempunyai kegiatan bermain tidak aktif beresiko
5,425                 (5   kali   lebih   tinggi)   untuk
mengalami 

perkembangan  psikomotorik  halus  yang  tidak
sesuai dengan usia per-kembangannya. Pada uji
chi-square dengan bantuan komputer, didapatkan
p  value sebesar  0,026  Serta  pada  confident
interval 95%  didapatkan  selang  kepercayaan

1,357 – 21,695. Apabila  p value< 0,05 dan nilai
selang  kepercayaan  tidak  mengandung  nilai
resiko  relatif  sama dengan 1,  maka nilai  resiko
relatif  dinyatakan signifikan atau bermakna yang
berarti dapat mewakili seluruh populasi.

Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  dengan
penelitian  yang  dilakukan  oleh  Lolita  Indraswari
(2012)  yang  berjudul  “Peningkatan
Perkembangan  Motorik  Halus  Anak  Usia  Dini
Melalui kegiatan Mozaik Di Taman Kanak-Kanak
Pembina Agam”. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa  melalui  kegiatan  mozaik  dapat
meningkatkan  kemampuan  motorik  halus.
Kemampuan  yang  dicapai  yaitu  anak  mampu
menempel  kepingan  mozaik,  anak  mampu
menyusun  kepingan  mozaik  dan  anak  mampu
menempel dengan teknik mozaik.

Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan
bahwa  perkembangan  psikomotorik  halus  anak
dapat  dikembangkan  melalui  kegiatan  bermain
dengan  cara  menekankan  pada  kemampuan
mengambil  benda  dengan  jari,  memindahkan
benda dari tangan yang satu ke tangan yang lain.
Dengan  tekun  berlatih  anak  dapat
mengembangan  psikomotorik  halus  sesuai
dengan  perkembangan  usianya.  Pemberian
latihan yang sistematis haruslah didorong dengan
kegiatan pengembangan psikomotorik halus yang
menarik  contohnya seperti  menempel  potongan-
potongan  kertas  berwarna  dan  menenpelnya
hingga  menjadi  sebuah  gambar,  memilah  biji-
bijian  sesuai  dengan  namanya,  dan  menyusun
balok-balok  hingga  menjadi  sebuah  bangunan,
juga di dalamnya harus ada motivasi yang datang
dari  anak  itu  sendiri  dan  juga  guru,  agar
pengembangan  keterampilan  psikomotorik  halus
anak  berkembang  dengan  optimal.
Perkembangan  psikomotorik  halus  pada  anak
juga dapat  meningkatkan kreativitas,  emosi  dan
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sosial  anak,  melatih  tingkat  kesabaran  anak,
konsentrasi  anak,  dan  membuat  anak  menjadi
mandiri.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
1. Sebagian  besar  responden  (76,5%)

mempunyai kegiatan bermain aktif di Taman
Kanak-kanak  Islam  Terpadu  Rabbani  Kota
Batam Tahun 2016.

2. Sebagian  besar  responden  (70,6%)
mempunyai  perkembangan  psikomotorik
kasar  yang  sesuai  dengan  usia
perkembangannya  di  Taman  Kanak-kanak
Islam  Terpadu  Rabbani  Kota  Batam  Tahun
2016.

3. Sebagian  besar  responden  (70,6%)
mempunyai  perkembangan  psikomotorik
halus  yang  sesuai  dengan  usia
perkembangannya  di  Taman  Kanak-kanak
Islam  Terpadu  Rabbani  Kota  Batam  Tahun
2016.

4. Ada  hubungan  yang  signifikan  (p  value =
0,003)  antara  kegiatan  bermain  dengan
perkembangan psikomotorik kasar di Taman
Kanak-kanak  Islam  Terpadu  Rabbani  Kota
Batam  Tahun  2016.  Nilai  (RR=9,143)  yang
memiliki arti anak yang mempunyai kegiatan
bermain tidak aktif beresiko 9 kali lebih tinggi
untuk  mengalami  perkembangan
psikomotorik kasar yang tidak sesuai dengan
usia perkembangannya. 

5. Ada  hubungan  yang  signifikan  (p  value =
0,026)  antara  kegiatan  bermain  dengan
perkembangan psikomotorik halus di Taman
Kanak-kanak  Islam  Terpadu  Rabbani  Kota
Batam  Tahun  2016.  Nilai  (RR=5,425)  yang
memiliki arti anak yang mempunyai kegiatan
bermain tidak aktif beresiko 5 kali lebih tinggi
untuk  mengalami  perkembangan
psikomotorik halus yang tidak sesuai dengan
usia perkembangannya.

DAFTAR PUSTAKA

Aisyah,  Siti.  2008.Perkembangan  dan  Konsep
Dasar  Pengembangan  Anak  Usia  Dini.
Universitas Terbuka: Jakarta

Budiarto, E. 2001. Biostatistika untuk Kedokteran
dan  Kesehatan  Masyarakat.  Jakarta:
Penerbit Buku Kedokteran EGC.

Endah. 2008. Aspek Perkembangan Motorik dan
Keterhubungannya dengan Aspek Fisik dan
Intelektual Anak. 

Gunawan,  W  M.  2009.  Bermain  itu  Asyiik.
Yogyakarta: Elmatera Publishing. 

Hidayat, A A. 2008. Pengantar Ilmu Keperawatan
Anak 1. Jakarta: Salemba Medika.

Jalal,  F.  2009.  Pengaruh  Gizi  dan  Stimulasi
Psikososial  terhadap  Pembentukan
Kecerdasan  Anak  Usia  Dini:  Agenda
Pelayanan Tumbuh kembang Anak Holistik
– Integratif . Padang: Universitas Andalas.

Kemenkes,  RI.  2012.  Pedoman  Fasilitator
Pelatihan Stimulasi  Deteksi  dan Intervensi
Dini  Tumbuh  Kembang  Anak  di  Tingkat
Pelayanan Kesehatan Dasar.

___________.  2012. Profil Kesehatan Indonesia.
Jakarta.

___________.   2013.  Riset  Kesehatan  Dasar.
Jakarta

Lolita  indraswari.  2012.  Peningkatan
Perkembangan  Motorik  Halus  Anak  Usia
Dini  Melalui  kegiatan  Mozaik  Di  Taman
Kanak-Kanak Pembina Agam

Montolalu, B,E.F. 2008. Bermain dan Permainan
Anak. Universitas Terbuka: Jakarta.

Narendra,  M  B.  2010.  Tumbuh  Kembang  Anak
dan Remaja. Jakarta: Sagung Seto.

Notoatmodjo,  S.  2007.  Metodologi  Penelitian
Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta.

_____________.  2010.  Ilmu  Prilaku  Kesehatan.
Jakarta: Rineka Cipta

_____________.  2012.  Metodologi  Penelitian
Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta.

Rahyubi,  Heri.  2014.  Teori-Teori  Belajar  Dan
Aplikasi  Pembelajaran  Motorik.  Nusa
Media: Bandung

Rumengan,  J.  2008.  Metodologi  Penelitian
Kesehatan. Bandung: Cita Pustaka.

Sainah. 2011. Upaya Meningkatkan Keterampilan
Motorik  Kasar  melalui  Permainan
Memantulkan Bola pada Anak Kelompok B1
TK ABA Karanganyar Yogyakarta

Samsudin. 2007. Pembelajaran Motorik Di Taman
Kanak-Kanak. Litera: Jakarta



9
Saiful Batubara dan Cevy Amelia : Hubungan Antara Kegiatan Bermain ……………………….

Sastroasmoro, S. 2014. Dasar-Dasar Metodologi
Penelitian  Klinis.  Edisi  5.  Jakarta:  Sagung
Seto.

Siswanto. 2014, Metodologi Penelitian Kesehatan
dan Kedokteran. Jakarta: Bursa Ilmu.

Soetjiningsih, R G. 2013. Tumbuh kembang Anak.
Edisi 2. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran
EGC.

Sojilah.  2011.  Upaya  Peningkatan  Keterampilan
Motorik  Kasar  Anak  Kelompok  A  melalui
Permainan  Kecil  Hijau  Hitam,  dan
melempar  Bola  di  TK  ABA  karanganyar
Yogyakarta

Sujiono,  Yuliani  Nuraini.  2013.  Konsep  Dasar
Pendidikan  Anak  Usia  Dini.  Universitas
Negeri Jakarta: Jakarta.

Susanto, Ahmad. 2011. Perkembangan Anak Usia
Dini.  Kencana  Prenada  Media  Group:
Jakarta.

Suyanto, S. 2005. Dasar-Dasar Pendidikan Anak
Usia Dini. Yogyakarta: Hikayat Publishing.

Taufik,  L.  2014.  Hubungan Obesitas  pada Anak
Usia  5  Tahun  dengan  Perkembangan

Motorik Halus dan Kasar di  Wilayah Kerja
Puskesmas  Botania  Kota  Batam  Tahun
2014. Batam: Universitas Batam.

Wahyuni. 2013. Upaya Mengembangkan Motorik
kasar Anak Melalui Permainan Tradisional”
Terompah  Tempurung” Di  RA  Binuang
Padang.

Wulandari.  2010.  Hubungan Status Gizi  dengan
Perkembangan Motorik  Kasar dan Motorik
Halus Anak Usia 3-5 Tahun di Play Group
Traju Mas Purwerejo.

Yanti,  E.  2011.  Hubungan  Stimulasi  terhadap
Perkembangan  Motorik  Halus  Anak  Usia
Prasekolah  (3-5  Tahun)  di  PAUD   Al
Mubaraqah  Ampang  Kecamatan  Kuranji
Kota Padang Tahun 2011, Padang: STIKES
Mercu Bakti Jaya.

Yusuf,  S.  2011.  Psikologi  Perkembangan  Anak
dan  Remaja.  Bandung:  PT  Remaja
Rosdakarya.


