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Abstrak 

 

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di TK Harapan Bunda Kota Jambi terdapat 12 

anak yang kemampuan motoriknya belum seimbang. Tujuan penelitian adalah untuk 

mengetahui Pengaruh Bermain Permainan Konstruktif terhadap Perkembangan Motorik Anak 

Usia Dini di TK Harapan Bunda Kota Jambi.  

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen. Adapun jenis metode eksperimen 

yang digunakan adalah jenis penelitian Pre-Experiment dengan desain penelitian One Group 

Pretest Posttest. Penelitian dilaksanakan di TK Harapan Bunda Kota Jambi. Populasi 

penelitian adalah anak TK yang berjumlah 55 anak, sampel dalam penelitian adalah anak 

kelas B1 dengan jumlah 20 anak. Teknik pengambilan sampel menggunakan Sampling 

Purposive. Teknik analisis data menggunakan Uji-T dan uji hipotesis menggunakan rumus 

Wilcoxon Match Pairs Test. 

Untuk pengumpulan data dilakukan dengan pemberian tes awal dan tes akhir dengan 

penyebaran angket. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan rumus Uji-T diketahui 

bila tingkat kesalahan 5%  thitung ˃ ttabel (4,421˃1,729). Kemudian dilakukan uji hipotesis 

dengan menggunakan uji jenjang bertanda Wilcoxon.  

Hasil penelitian membuktikan bahwa Terdapat Pengaruh Bermain Permainan 

Konstruktif Terhadap Perkembangan Motorik Anak Usia Dini di TK Harapan Bunda Kota 

Jambi. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji jenjang bertanda Wilcoxon dengan taraf signifikan 

5%, berdasarkan perhitungan diperoleh Thitung=0  ≤  Ttabel=52, maka Ho ditolak dan Ha 

diterima. Dibuktikan juga dengan menggunakan rumus Wilcoxon dengan nilai kritis 5% , 

Zhitung ˃ Ztabel (3,919 ˃ 1,96), sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, diperoleh kesimpulan 

bahwa permainan konstruktif memiliki pengaruh terhadap perkembangan motorik anak kelas 

B1 TK Harapan Bunda Kota Jambi. 
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PENDAHULUAN 

Pendidikan anak usia dini (PAUD) 

adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang 

pendidikan dasar yang merupakan suatu 

upaya pembinaan yang ditujukan bagi 

anak sejak lahir sampai dengan usia enam 

tahun yang dilakukan melalui pemberian 

rangsangan pendidikan untuk membantu 

pertumbuhan dan perkembangan jasmani 

dan rohani agar anak memiliki kesiapan 

untuk memasuki pendidikan lebih lanjut 

pada jalur formal, informal dan nonformal. 

Tujuan pendidikan anak usia dini 

juga dapat kita lihat dalam Undang-

Undang Sistem Pendidikan Nasional 

Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 

14 (dalam Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Republik Indonesia No. 58 

Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan 

PAUD) yang menyatakan:  

“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 dan rohani 

agar anak memiliki kesiapan dalam 

memasuki pendidikan lebih lanjut”. 

Oleh sebab itu, peran guru sangat 

dibutuhkan dalam upaya 

pengembangan dan pembinaan 

dalam mendukung pertumbuhan 

jasmani dan rohani anak usia dini. 

Senada dengan tujuan diatas, 

Solehuddin (dalam Suyadi dan Maulidya 

Ulfah, 2013 : 19) menyatakan bahwa 

tujuan pendidikan anak usia dini ialah 

memfasilitasi pertumbuhan dan 

perkembangan anak secara optimal dan 

menyeluruh sesuai dengan norma-norma 

dan nilai-nilai kehidupan yang dianut. 

Melalui pendidikan anak usia dini, anak 

diharapkan dapat mengembangkan 

segenap potensi yang dimilikinya – 

intelektual (kognitif), sosial, emosi, dan 

fisik motorik.  

Dalam kehidupan anak, bermain 

mempunyai arti yang sangat penting. 

Dapat dikatakan bahwa setiap anak yang 

normal selalu memiliki dorongan yang 

kuat untuk bermain, sehingga dapat kita 

pastikan bahwa anak yang tidak bermain 

umumnya sedang dalam keadaan sakit 

jasmaniah ataupun rohaniah. Oleh sebab 

itu, prinsip pembelajaran pada Anak Usia 

Dini adalah belajar melalui bermain dan 

bermain seraya belajar. Melalui kegiatan 

bermain anak dapat belajar dengan 

gembira tanpa adanya tekanan, serta semua 

aspek perkembangan dapat berkembang 

melalui kegiatan bermain. 

Masa kanak-kanak merupakan masa 

kritis bagi perkembangan motorik, oleh 

karena itu, masa kanak-kanak merupakan 

saat yang tepat untuk mengajarkan anak 

tentang berbagai keterampilan motorik, 

perkembangan aspek motorik dapat 

diklasifikasikan menjadi dalam  dua 

bagian yaitu motorik halus dan motorik 

kasar, seperti yang dikemukakan oleh 

Jamaris (dalam Hendra Sofyan, 2014: 15) 

sebagai berikut: 

Perkembangan motorik kasar 

berkaitan dengan perkembangan 

kemampuan dalam menggerakkan 

tubuh baik secara sebagaian 

(nonlokomotorik), yaitu 

perkembangan kemampuan 

menggerakkan sebagian dari tubuh, 

seperti menjangkau untuk 

mengambil sesuatu, dan 

kemampuan dalam menggerakkan 

tubuh secara keseluruhan 

(lokomotorik) yang terjadi pada 

waktu berjalan, berlari, melompat, 

olahraga, dll, dan gerakan pada 

waktu menarik dan mendorong. 

Pada usia dini kegiatan motorik 

akan sangat aktif dan mereka 

bergerak seolah-olah tidak pernah 

lelah. Perkembangan gerakan 

motorik halus berkaitan dengan 

perkembangan kemampuan dalam 

menggunakan jari-jari tangan untuk 

melakukan berbagai kegiatan, 

seperti gerakan menjimpit, 

menggenggam, menulis, memotong, 

menggunting, dll. 

Corbin (dalam Sumantri, 2005: 48) 

mengemukakan bahwa perkembangan 

motorik adalah perubahan kemampuan 

gerak dari bayi sampai dewasa yang 

melibatkan berbagai aspek perilaku dan 

kemampuan gerak. Aspek perilaku dan 

perkembangan motorik saling 

mempengaruhi. 

Sedangkan menurut Yudha M. 

Saputra dan Rudyanto (2005: 114) 

perkembangan motorik adalah suatu 

perubahan dalam perilaku motorik yang 

memperlihatkan interaksi dari kematangan 

makhluk dan lingkungannya. Pada 

manusia perkembangan motorik 

merupakan perubahan kemampuan 

motorik dari bayi sampai dewasa yang 

melibatkan berbagai aspek perilaku dan 

kemampuan motorik. Aspek perilaku dan 

perkembangan motorik saling 

mempengaruhi satu sama lainnya. 

Dari uraian di atas dapat 

disimpulkan bahwa perkembangan 



motorik anak usia dini adalah perubahan 

kemampuan motorik anak secara bertahap 

dan berkesinambungan yang melibatkan 

berbagai aspek perilaku dan kemampuan 

gerak. Perkembangan motorik terbagi 

menjadi dua yaitu perkembangan motorik 

halus dan perkembangan motorik kasar. 

Pada anak usia dini, perkembangan 

motorik bisa ditingkatkan melalui bermain, 

seperti yang diungkapkan oleh Catron dan 

Allen dalam Yuliani Nurani Sujiono, (di 

acu dalam Hendra Sofyan, 2014: 17) 

bahwa, bermain dapat memicu 

perkembangan motorik pada beberapa 

area, yaitu (1) koordinasi mata-tangan atau 

mata-kaki, seperti saat menggambar, 

menulis, manipulasi objek, mencari jejak 

secara visual, melempar, menangkap, 

menendang; (2) kemampuan motorik 

kasar, seperti gerak tubuh ketika berjalan, 

melompat, berbaris, meloncat, berlari, 

berjingkat, berguling-guling, merayap, dan 

merangkak; (3) kemampuan bukan 

motorik kasar (statis) seperti menekuk, 

meraih, bergiliran, memutar, meregangkan 

tubuh, jongkok, duduk, berdiri, bergoyang; 

(4) manajemen tubuh dan kontrol seperti 

menunjukkan kepekaan tubuh, kepekaan 

akan tempat, keseimbangan, kemampuan 

untuk memulai, berhenti, mengubah 

petunjuk. 

Setiap anak selalu ingin bermain. 

Hampir sepanjang waktu ia dapat gunakan 

untuk bermain. Menurut Conny (dalam 

Hendra Sofyan, 2014: 55), bermain adalah 

suatu kegiatan atau tingkah laku yang 

dilakukan anak secara sendirian atau 

berkelompok dengan menggunakan alat 

atau tidak untuk mencapai tujuan tertentu. 

Jadi, bermain ada yang dapat dilakukan 

secara sendiri dan ada pula yang dapat 

dilakukan secara berkelompok sesuai 

dengan kecepatannya sendiri maka ia 

melatih kemampuannya. 

Hurlock (dalam Hendra Sofyan, 

2014: 56), mengartikan bermain adalah 

setiap kegiatan yang dilakukan kesenangan 

yang ditimbulkannya, tanpa 

mempertimbangkan hasil akhir. Bermain 

dilakukan secara sukarela dan tidak ada 

paksaan atau tekanan dari luar. 

Ada berbagai jenis permainan yang 

dapat mempengaruhi perkembangan 

motorik pada anak. Salah satu bentuk 

permainan yang mempengaruhi 

perkembangan motorik anak adalah 

dengan permainan konstruktif.  

Bermain konstruktif adalah kegiatan 

bermain di mana anak membentuk sesuatu, 

menciptakan bangunan tertentu dengan 

alat permainan yang tersedia, seperti: 

membuat rumah-rumahan menggunakan 

balok, menggambar, menyusun kepingan-

kepingan kayu bergambar, atau membuat 

bentuk menggunakan playdough (Mayke 

S. Tedjasputra, 2001: 28). 

Sedangkan menurut Yuliani Nurani 

Sujiono dan Bambang Sujiono (2010: 

144), Bermain Konstruktif adalah cara 

bermain yang bersifat membangun, 

membina, memperbaiki, dimana anak-anak 

menggunakan bahan untuk membuat 

sesuatu yang bukan untuk bertujuan 

bermanfaat, melainkan ditujukan bagi 

kegembiraan yang diperolehnya dari 

membuatnya. Yang dimaksud konstruktif 

adalah bahwasanya anak-anak membuat 

bentuk-bentuk dengan balok-balok, pasir, 

lumpur, tanah liat, manik-manik, cat, 

pasta, gunting dan krayon. Sebagian besar 

konstruksi yang dibuat merupakan tiruan 

dari apa yang dilihatnya dalam kehidupan 

sehari-hari atau dari layar bioskop atau 

televisi. Menjelang berakhirnya awal masa 

kanak-kanak, anak-anak sering 

menambahkan kreativitasnya ke dalam 

konstruksi-konstruksi yang dibuat 

berdasarkan pengamatannya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Lebih lanjut Mayke S. Tedjasaputra 

(2001: 56), mengemukakan bahwa 

permainan konstruktif adalah kegiatan 

yang menggunakan berbagai benda untuk 

menciptakan suatu hasil karya tertentu dan 

gunanya untuk meningkatkan kreativitas, 

melatih motorik halus, melatih 

konsentrasi, ketekunan, dan daya tahan. 

Berdasarkan uraian di atas dapat 

disimpulkan bahwa permainan adalah 



salah satu bentuk aktivitas sosial yang 

dominan pada masa awal anak-anak yang 

bertujuan untuk menimbulkan rasa senang 

pada diri anak. Sebab, anak-anak 

menghabiskan lebih banyak waktunya 

diluar rumah bermain dengan teman-

temannya dibanding terlibat aktivitas lain. 

Karena itu, kebanyakan hubungan sosial 

dengan teman sebaya dalam masa ini 

terjadi dalam bentuk permainan. 

Sedangkan bermain merupakan 

kegiatan yang dilakukan anak secara 

spontan karena disenangi, dan sering tanpa 

tujuan tertentu. Bagi anak, bermain 

merupakan suatu kebutuhan yang perlu 

agar ia dapat berkembang secara wajar dan 

utuh, menjadi orang dewasa yang dapat 

menyesuaikan dan membangun dirinya, 

menjadi pribadi yang matang dan mandiri. 

Dengan permainan konstruktif anak 

dapat mengembangkan motoriknya. Anak 

dapat membuat sesuatu menggunakan 

benda-benda seperti balok, sedangkan 

bentuk permainan konstruktif 

menggunakan bahan alam misalnya 

playdough dan cat. 

Terkait permasalahan di atas 

diperoleh masalah pada kemampuan 

motorik anak kelompok B1 di TK Harapan 

Bunda. Terdapat 12 dari 20 anak yang 

kemampuan motoriknya belum seimbang. 

Hal tersebut terlihat ketika anak kesulitan 

saat berusaha mengambil permainan 

konstuktif berupa benda yaitu balok, 

disamping kesulitan dalam mengambil 

balok, anak juga terlihat kesulitan dalam 

menyusun balok tersebut untuk dijadikan 

bentuk yang baru, anak juga kesulitan 

dalam menyusun kepingan puzzle menjadi 

utuh, serta pada permainan konstruktif 

berupa bahan alam yaitu playdough, anak 

kesulitan dalam membuat bentuk yang 

baru. Tak hanya itu, dalam kegiatan 

pembelajaran, anak-anak melakukan 

kegiatan masih mengikuti pada contoh 

guru. Guru juga lebih menekankan pada 

membaca dan menulis, sehingga membuat 

anak kurang dapat memaksimalkan 

motoriknya. Permainan konstruktif juga 

masih jarang digunakan di TK Harapan 

Bunda, dimana hal ini dapat 

memaksimalkan perkembangan motorik 

anak. 

Anak-anak pada dasarnya ingin 

mempelajari dan mengetahui apa saja yang 

dilihatnya. Dengan demikian anak bias 

menyibukkan daya imajinasinya, 

mengembangkan kecakapan daya cipta 

anak. Anak-anak menjumpai mainan yang 

bias dipergunakannya dengan kreatif, 

misalnya permainan konstruktif. 

Permainan konstruktif tidak akan membuat 

anak merasa bosan karena dalam 

permainan konstuktif yang dipentingkan 

adalah kesenangan. Anak-anak akan 

sangat sibuk membuat hal baru seperti 

menggunakan balok-balok, puzzle, dan 

plastisin. Permainan konstruktif ini tidak 

akan membuat anak menjadi malas, karena 

dalam bermain konstruktif anak akan terus 

menggunakan motoriknya untuk 

menghidupkan permainan ini dengan 

membuat hal-hal yang baru dan unik. 

Berdasarkan latar belakang masalah 

diatas, dapat dirumuskan permasalahan 

adakah Pengaruh Permainan Konstruktif 

Terhadap Perkembangan Motorik Anak 

Usia Dini di TK Harapan Bunda Kota 

Jambi? 

Tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah untuk mengetahui 

adakah Pengaruh bermain permainan 

konstruktif terhadap perkembangan 

motorik anak usia dini di TK Harapan 

Bunda Kota Jambi. 

 

METODE 

Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian Kuantitatif Pre-Experimental 

design dengan rancangan One-Group Pre 

test-Post test Design dimana dalam design 

ini peneliti melakukan pengukuran 

sebanyak dua kali yakni sebelum diberi 

perlakuan pre test dan sesudah diberi 

perlakuan post test untuk mengetahui 

pengaruh perlakuan (treatment) bermain 

permainan konstruktif terhadap 

perkembangan motorik anak usia dini. 

Dengan demikian hasil perlakuan dapat 



diketahui lebih akurat, karena dapat 

membandingkan dengan keadaan sebelum 

diberi perlakuan (Sugiyono, 2016: 110) 

Populasi pada penelitian ini adalah 

siswa-siswi di TK Harapan Bunda 

Kecamatan Telanai Pura dengan jumlah 

siswa sebanyak 55 anak. Pengambilan 

sampel pada penelitian ini yaitu dengan 

Sampling Purposive yaitu teknik 

penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu dan untuk menentukan 

berdasarkan banyaknya anak dan 

rekomendasi dari guru. Adapun yang 

menjadi sampel penelitian ini yaitu anak 

kelompok B1 yang berjumlah 20 anak, 

dimana jumlah anak pada kelas B1 lebih 

banyak dari kelas lainnya. Penelitian ini 

dilaksanakan di TK Harapan Bunda 

Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi. 

Waktu penelitian dilaksanakan Semester 

Ganjil Tahun Ajaran 2016/2017. Penelitian 

ini direncanakan dalam waktu 1 bulan 

dengan 8 kali pertemuan. Variabel bebas 

dalam penelitian ini yaitu permainan 

konstruktif dan variabel terikat dalam 

penelitian ini yaitu perkembangan motorik 

anak. 

Instrumen yang digunakan peneliti 

dalam penelitian ini adalah teknik 

kuesioner. Kuesioner atau yang dikenal 

sebagai angket merupakan salah satu 

teknik pengumpulan data dalam bentuk 

pengajuan pertanyaan tertulis melalui 

sebuah daftar pertanyaan yang sudah 

dipersiapkan sebelumnya, dan harus diisi 

oleh responden. 

Teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah untuk menguji 

perbedaan rerata nilai tersebut dikenal 

dengan T-test atau Uji-t. dengan demikian 

kita ingat bahwa dalam menggunakan 

teknik korelasi peneliti melihat korelasi 

setiap nilai, bukan rerata, sedangkan dalam 

menggunakan teknik Uji-t peneliti 

membandingkan dua buah nilai yaitu 

rerata. 

Teknik analisis data yang digunakan 

adalah statistik non parametrik, yaitu 

Wilcoxon Match Pairs Test (Uji Jenjang 

Bertanda Wilcoxon), karena jumlah 

sampel yang relative kecil dan data yang 

dianalisis berupa data ordinal (berjenjang) 

(Sugiyono, 2015: 178). 

Kriteria Pengujian Hipotesis 

1. Ho diterima jika Zhitung (Zh) ≤

 Ztabel (Zt)  

2. Ha diterima jika Zhitung (Zh)  >

 Ztabel (Zt) 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengumpulan data dalam penelitian 

ini diperoleh dengan cara melakukan 

eksperimen. Desain eksprimen yang 

digunakan adalah desain kelompok tunggal 

pretest dan posttest (One Group Pretest 

Posttest Design), dimana eksperimen 

dilaksanakan terhadap satu kelompok 

tanpa kelompok pembanding dengan 

memberikan tes awal dan tes akhir pada 

subjek penelitian. 

Langkah pertama dalam 

pengambilan data adalah dengan 

melakukan tes awal (Pretest). Tes ini 

dilakukan untuk mengetahui skor siswa 

sebelum diberi perlakuan (treatment). 

Setelah dilakukan tes awal, langkah 

selanjutnya yaitu memberikan perlakuan 

kepada anak, dalam hal ini bentuk 

perlakuannya adalah bermain permainan 

konstruktif yaitu bermain balok, 

menggambar bebas, bermain puzzle dan 

bermain playdough terhadap 

perkembangan motorik anak dengan 

menggunakan rencana pelaksanaan 

pembelajaran harian. Setelah perlakuan 

selesai dilakukan, selanjutnya dilakukan 

tes akhir (posttest) . 

Berdasarkan hasil penelitian 

terhadap siswa kelas B1 TK Harapan 

Bunda Kota Jambi didapatkan skor hasil 

prestest dan posttest dari hasil belajar 

anak, yang diperoleh dari 30 soal. Dengan 

kriteria penilaian sebagai berikut: skor 1 

jika pertanyaan dijawab Belum 

Berkembang (BB), skor 2 jika pertanyaan 

dijawab Mulai Berkembang (MB), skor 3 

jika pertanyaan dijawab Berkembang 

Sesuai Harapan (BSH) dan skor 4 jika 



pertanyaan dijawab Berkembang Sangat 

Baik (BSB). 

Data skor awal pretest yang 

diperoleh peneliti pada penelitian pengaruh 

permainan konstruktif terhadap 

perkembangan motorik anak usia dini di 

TK Harapan Bunda Kota Jambi sebelum 

diberi perlakuan dapat dilihat pada tabel 

berikut ini: 

Tabel 4.1 

Skor Pretest hasil perkembangan 

motorik anak 

No 
Subjek 

Penelitian 

Skor  

 Pretest 

1 AJA 57 

2 AHH 55 

3 SM 55 

4 AA 57 

5 DSP 59 

6 SDL 59 

7 AA 59 

8 IS 55 

9 KSA 55 

10 MAZ 58 

11 ALF 60 

12 MFA 59 

13 MA 58 

14 ZK 56 

15 KV 56 

16 MAQ 54 

17 IM 58 

18 MF 60 

19 SA 58 

20 FA 60 

 Jumlah 1148 

 Rata-Rata 57,4 

 

 Setelah diperoleh skor pretest anak, 

langkah selanjutnya yang dilakukan adalah 

pemberian perlakuan (treatment) yaitu 

bermain permainan konstruktif diantaranya 

menggambar, bermain balok, bermain 

playdough, dan bermain puzzle huruf. 

Perlakuan dilakukan sebanyak enam kali 

dalam waktu 3 minggu. 

Setelah diberi perlakuan dengan 

menggunakan permainan konstruktif pada 

perkembangan motorik, dilakukan tes 

akhir (posttest). Skor yang diperoleh siswa 

hasil posttest dapat dilihat pada tabel 

berikut ini: 

Tabel 4.2 

Skor Posttest hasil perkembangan 

motorik anak 

No 
Subjek 

Penelitian 
Skor  

Posttest 

1 AJA 77 

2 AHH 75 

3 SM 70 

4 AA 79 

5 DSP 79 

6 SDL 75 

7 AA 77 

8 IS 68 

9 KSA 68 

10 MAZ 81 

11 ALF 78 

12 MFA 75 

13 MA 79 

14 ZK 75 

15 KV 69 

16 MAQ 70 

17 IM 80 

18 MF 77 

19 SA 77 

20 FA 78 

 Jumlah 1507 

 Rata-Rata 75,35 

Dari tabel di atas dapat dilihat skor 

sebelum diberi perlakuan dan skor setelah 

diberi perlakuan. Dapat dilihat bahwa 

setelah diberi perlakuan terdapat 

peningkatan pada bermain permainan 

konstruktif terhadap perkembangan 

motorik anak di kelas B1 TK Harapan 

Bunda. 

Secara umum anak kelas B1 setelah 

diberi perlakuan mengalami peningkatan. 

Skor terendah anak kelas B1 saat pretest 

adalah 54, setelah diberi perlakuan skor 

posttest tertinggi adalah 81. Berdasarkan 

data hasil penelitian dapat diketahui bahwa 

nilai anak kelas B1 mengalami 

peningkatan. 



 
Grafik 4.1 Rekapitulasi Pretest dan 

Posttest Peningkatan Perkembangan 

Motorik Anak kelas B1 dengan bermain 

Permainan Konstruktif 

Grafik di atas menampilkan perbedaan 

yang diperoleh subjek penelitian sebelum 

dan sesudah diberi perlakuan (treatment) 

berupa bermain permainan konstruktif 

dalam meningkatkan perkembangan 

motorik anak di kelas B1 TK Harapan 

Bunda. Grafik di atas menunjukkan bahwa 

danya pengaruh antara sebelum dan 

sesudah diberikan perlakuan. 

Berdasarkan tabel dan grafik di 

atas diketahui bahwa terdapat pengaruh 

bermain permainan konstruktif terhadap 

perkembangan motorik anak, dimana nilai 

meningkat setelah diberi perlakuan. 

Kemudian dilakukan Uji-t. Dalam 

penelitian ini tidak dilakukan Uji 

Normalitas dan Homogenitas karena 

sampel relatif kecil, sehingga analisis data 

langsung menggunakan Uji-t. 
 Berdasarkan tabel t diketahui bila 

tingkat kesalahan 5% (uji dua sisi) dengan 

dk (derajad kebebasan) adalah 19 (dk=  n - 

1 = 20 - 1 = 19), maka harga ttabel = 

1,729. Ternyata harga thitung 4,421 lebih 

besar dari pada ttabel 1,729 sehingga dapat 

dinyatakan terdapat pengaruh signifikan 

antara sebelum dan sesudah diberikan 

perlakuan kepada anak kelas B1 dengan 

bermain permainan konstruktif. Dalam hal 

ini dapat disimpulkan bahwa instrument 

penelitian tersebut valid. 

Pengujian hipotesis dalam suatu 

penelitian merupakan hal yang paling 

penting karena diperlukan untuk menguji 

kebenaran suatu hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian. 

Hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah “permainan 

konstruktif memberikan pengaruh terhadap 

perkembangan motorik anak usia dini di 

kelompok B1 TK Harapan Bunda Kota 

Jambi”.  

 

 

Tabel 4.4 

Tabel Kerja Analisis Data Hasil Pretest 

dan Posttest Perkembangan Motorik 

Anak Di TK Harapan Bunda 

No Nama  XA1 XB1 

Beda Tanda Jenjang 

XB1-

XA1 
Jenjang + - 

1 AJA 57 77 20 15 +15 0 

2 AHH 55 75 20 15 +15 0 

3 SM 55 70 15 4 +4 0 

4 AA 57 79 22 18,5 +18,5 0 

5 DSP 59 79 20 15 +15 0 

6 SDL 59 75 16 6 +6 0 

7 AA 59 77 18 10 +10 0 

8 IS 55 68 13 2 +2 0 

9 KSA 55 68 13 2 +2 0 

10 MAZ 58 81 23 20 +20 0 

11 ALF 60 78 18 10 +10 0 

12 MFA 59 75 16 6 +6 0 

13 MA 58 79 21 17 +17 0 

14 ZK 56 75 19 12,5 +12,5 0 

15 KV 56 69 13 2 +2 0 

16 MAQ 54 70 16 6 +6 0 

17 IM 58 80 22 18,5 +18,5 0 

18 MF 60 77 17 7 +7 0 

19 SA 58 77 19 12,5 +12,5 0 

20 FA 60 78 18 10 +10 0 

  T = 

147 

Thitung= 

0 

Catatan: Penentuan jenjang mulai dari 

beda yang terkecil sampai yang terbesar 

Berdasarkan perhitungan uji 

Wilcoxon, seperti pada tabel 4.3 di atas 

diperoleh skor hasil pretest dan posttest 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

A
JA

A
H

H

SM A
A

D
SP

SD
L

A
A IS

K
SA

M
A

Z

A
LF

M
FA M

A ZK K
V

M
A

Q IM M
F

SA FA

SK
O

R
 

SUBJEK PENELITIAN 
Nilai Pretest

Posttest



yang menunjukkan peningkatan yaitu 

dengan skor tertinggi 81 dan skor terendah 

54. Skor pretest dan posttest (Di) semua 

anak tidak ada selisihnya negative (-), 

maka semua ranking anak diberi tanda 

positif (+). Selanjutnya ranking bertanda 

positif dan negatif masing-masing 

dijumlahkan, kemudian hasil penjumlahan 

yang paling kecil diambil untuk 

dijadikanThitung. Berdasarkan perhitungan 

diperoleh nilai Thitung=0, yaitu jumlah 

yang harga mutlaknya paling kecil, 

sedangkan harga kritis dalam uji Wilcoxon 

untuk n=20 (jumlah sampel) dengan taraf 

kesalahan 5% (uji dua pihak) diperoleh 

Ttabel=52. Oleh karena nilai Thitung=0 < 

Ttabel=52, maka Ho ditolak dan Ha 

diterima. Hal ini menunjukkan bahwa 

penerapan permainan konstruktif 

mempunyai pengaruh terhadap 

perkembangan motorik anak usia dini di 

kelas B1 TK Harapan Bunda Kota Jambi.  

Selain menggunakan uji jenjang 

bertanda Wilcoxon, pengujian hipotesis 

dalam penelitian ini juga dapat dibuktikan 

dengan rumus Wilcoxon bahwa bermain 

permainan konstruktif berpengaruh 

terhadap perkembangan motorik anak. 

Diketahui n = 20, maka: 

Mean (nilai rata-rata): µT  =  
n (n+1)

4
 

        =  
20(20+1)

4
 

          =  
20 (21)

4
 

        =  
420

4
    =  105 

Simpangan Baku: σT       

=   √
n(n+1)(2n+1)

24
    

        

 =   √
20(20+1)(2.20+1)

24
 

         

=   √
20(21)(41)

24
    

=  √
17220

24
 

         

=   √717,5     

 

 = 26,786 

Berdasarkan hasil perhitungan di 

atas di dapat nilai rata-rata (µT) = 105 dan 

simpangan baku (σT) = 26,786. Jika nilai 

rata-rata dan simpangan baku dimasukkan 

ke dalam rumus akan diperoleh hasil 

sebagai berikut: 

   Z =  
T− μT

σT
  

   Z =  
0−105

26,786
 

  Z =
−105

26,786
 

   Z =  −3,919 

Berdasarkan hasil rumus uji jenjang 

bertanda Wilcoxon di atas diperoleh nilai 

Zhitung= 3,919 (nilai (-) tidak 

diperhitungkan karena harga mutlak). Bila 

nilai kritis 5% (untuk pengujian dua sisi), 

maka harga Ztabel = 1,96, dengan 

demikian nilai Zhitung= 3,919 lebih besar 

dari nilai Ztabel= 1,96 (Zhitung ˃ Ztabel) Ho 

ditolak dan Ha diterima. Jadi permainan 

konstruktif berpengaruh terhadap 

perkembangan motorik anak usia dini. 

Berdasarkan hasil uji hipotesis 

tersebut dapat disimpulkan bahwa Zhitung 

˃ Ztabel= 3,919 ˃ 1,96. Dari hasil tersebut 

terbukti bahwa terdapat Pengaruh Bermain 

Permainan Konstruktif Terhadap 

Perkembangan Motorik Anak Usia Dini di 

TK Harapan Bunda Kota Jambi. 

Perbedaan skor pretest dan posttest 

yang diperoleh anak kelas B1, dapat dilihat 

pada tabel 4.6. 

 

 



Tabel 4.6 

Skor Pretest dan Posttest Hasil 

Perkembangan Motorik Anak 

No 
Subjek 

Penelitian 

Skor 

Pretest 

Skor 

Posttest 

Nilai 

Beda 

1 AJA 57 77 20 

2 AHH 55 75 20 

3 SM 55 70 15 

4 AA 57 79 22 

5 DSP 59 79 20 

6 SDL 59 75 16 

7 AA 59 77 18 

8 IS 55 68 13 

9 KSA 55 68 13 

10 MAZ 58 81 23 

11 ALF 60 78 18 

12 MFA 59 75 16 

13 MA 58 79 21 

14 ZK 56 75 19 

15 KV 56 69 13 

16 MAQ 54 70 16 

17 IM 58 80 22 

18 MF 60 77 17 

19 SA 58 77 19 

20 FA 60 78 18 

 Jumlah 1148 1507 359 

 Rata-Rata 57,4 75,35 17,95 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

bermain permainan konstruktif terhadap 

perkembangan motorik anak usia dini di 

TK Harapan Bunda Kota Jambi 

berkembang dengan baik. Hal ini dapat 

diketahui melalui hasil pretest dan posttest 

perkembangan motorik anak sebelum 

diberikan perlakuan bermain permainan 

konstruktif dan setelah diberikan perlakuan 

bermain permainan konstruktif. Oleh 

karena itu, hasil penelitian ini bisa 

dijadikan bahan rujukan bagi guru-guru 

dalam perkembangan motorik anak usia 

dini. 

 Peningkatan perkembangan tersebut 

dapat dilihat dengan rata-rata nilai 

perkembangan motorik sebelum bermain 

permainan konstruktif adalah 57,4 menjadi 

75,35 setelah bermain permainan 

konstruktif. 

 Hasil tersebut sejalan dengan 

pendapat Mayke (2001: 57) bahwa 

bermain konstruktif dapat 

mengembangkan kemampuan anak untuk 

berdaya cipta (kreatif), melatih 

kemampuan motorik anak, melatih 

konsentrasi, ketekunan dan daya tahan. 

Kalau ia berhasil, akan menimbulkan rasa 

puas, mendapat penghargaan social (pujian 

dari orang lain) yang akan meningkatkan 

keinginan anak bekerja lebih baik lagi. 

 Berdasarkan uraian tersebut dapat 

dijelaskan bahwa bermain permainan 

konstruktif berpengaruh terhadap 

perkembangan motorik anak di kelas B1 

TK Harapan Bunda Kota Jambi. 

 Hasil tersebut senada dengan 

pendapat Hurlock (dalam Ferlin Merdiana, 

2014: 15-16) bermain konstruktif 

merupakan permainan yang memiliki 

berbagai manfaat, antara  lain: 1) 

Meningkatkan  kemampuan motorik   

kasar   dan   halus   anak,   2) Mengenalkan   

konsep   dasar matematika  yaitu:  

mengenalkan  konsep  berat  dan  ringan,  

panjang - pendek,  besar - kecil,  tinggi - 

rendah,  belajar  mengelompokkan  benda 

berdasarkan  bentuk  dan  warna,  

mengenalkan  konsep  arah  kiri - kanan, 

atas - bawah,   3) Merangsang   kreativitas   

dan   imajinasi   anak,   4) 

Mengembangkan keterampilan bahasa 

anak (karena anak memberikan label  pada  

benda  yang  dilihatnya  serupa),  5) Bila  

bermain  dengan temannya,   permainan   

ini   dapat   melatih   kepemimpinan,   

inisiatif, perencanaan, mengemukakan 

pendapat, dan kemampuan mengarahkan  

orang  lain,  6) Permainan  ini  juga  

mengembangkan empati  anak  dengan  

menghargai  hasil  karya  orang  lain.Inilah  

yang merupakan bagian dari kecerdasan 

emosi anak. 

 Berdasarkan hasil perhitungan 

statistik pada pengujian hipotesis Wilcoxon 

Match Pair Test penelitian perkembangan 

motorik melalui kegiatan bermain 

permainan konstruktif didapatkan nilai 

Zhitung = 3,919 lebih besar dari nilai 

Ztabel, suatu kenyataan bahwa nilai Zhitung 



yang diperoleh dari hasil perhitungan 

adalah 3,919 lebih besar dari pada nilai 

kritis Ztabel dengan taraf signifikan 5% 

yaitu 1,96 (Zhitung > Ztabel). Dari 

perhitungan di atas, dihasilkan bahwa 

hipotesis kerja (Ha) diterima, hal ini berarti 

bahwa “Penerapan permainan konstruktif 

memberikan pengaruh terhadap 

perkembangan motorik anak usia dini di 

kelas B1 TK Harapan Bunda Kota Jambi”. 

 Hal ini membuktikan bahwa terdapat 

pengaruh bermain konstruktif terhadap 

perkembangan motorik anak di TK 

Harapan Bunda Kota Jambi tahun 2017. 

 

PENUTUP 

 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan, maka kesimpulan yang dapat 

disampaikan untuk menjawab rumusan 

masalah yang ada dalam penelitian ini 

adalah penerapan permainan konstruktif 

memiliki pengaruh terhadap 

perkembangan motorik anak di Kelas B1 

TK Harapan Bunda Kota Jambi. Hal itu 

didasarkan pada analisis data yang telah 

dilakukan dengan menggunakan uji 

statistic nonparametik Wilcoxon Match 

Pair Test (Uji Jenjang Bertanda 

Wilcoxon). Analisis ini diperoleh Thitung < 

Ttabel yaitu 0 < 52 dan Zhitung ˃ Ztabel 

yaitu 3,919 ˃ 1,96 sehingga Ho ditolak dan 

Ha diterima. Dengan demikian hipotesis 

penelitian yang berbunyi “Terdapat 

pengaruh bermain permainan konstruktif 

terhadap perkembangan motorik anak usia 

dini di TK Harapan Bunda Kota Jambi” 

telah terbukti benar. 

 

Saran 

1. Bagi peneliti lain yang ingin 

mengembangkan dan menggunakan 

penerapan permainan konstruktif, 

diharapkan melakukan pengulangan 

pengamatan yang lebih banyak, karena 

pemberian perlakuan (treatment) 

bermain permainan konstruktif dalam 

penelitian ini hanya dilakukan 

sebanyak 6 kali pertemuan. 

2. Selain itu, diharapkan dengan adanya 

penerapan permainan konstruktif dapat 

mempengaruhi perkembangan anak 

yang lain selain perkembangan 

motorik. Karena masih banyak aspek 

perkembangan anak lainnya yang 

belum diteliti. 
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