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ABSTRAK 

 FINA AMANATUN NAFISAH, Implemntasi Metode Kumon Dalam 

Mengembangkan Motorik Halus Anak Usia Dini (2-3 Tahun) Di Kelas Kumon 

Tandan Raya Bantul: Jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Ilmu 

Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

 Penelitian ini dilatar belakangi dari ketertarikan peneliti terhadap metode 

kumon dengan lembar kerja yang menuntut siswa belajar secara perseorangan dan 

mandiri, ketika anak sudah belajar secara mandiri bagiaman implementasi metode 

kumon dalam mengembangkan motorik halus anak usia dini (2-3 tahun) di kelas 

kumon tandan raya bantul yang kemampuan motorik halusnya masih kurang 

optima. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1)implementasi metode 

kumon dalam mengembangkan motorik halus anak usia dini (2-3 tahun) di kelas 

kumon tandan raya bantul. (2) motorik halus apa saja yang dikembangkan metode 

kumon pada anak usia dini (2-3 tahun) di kelas kumon tandan raya bantul. (3) 

faktor pendukung dan faktor penghambat penerapan metode kumon dalam 

mengembengkan motorik halus anak usia dini (2-3 tahun) di kelas kumon tandan 

raya bantul.  

 Penelitian ini merupakan jenis penelitian kulitataif yang bersifat deskriptif. 

Data yang diperoleh dari hasil penelitian mengunakan metode pengumpulan data 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan 

adalah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil penelitian 

menunjukkan: (1) implementasi metode kumon itu sendiri dilakukan sesuai 

dengan pedoman metode kumon, yaitu anak belajar dengan lembar kerja sesuai 

dengan kemampuan masing-masing anak, lembar kerja untuk siswa prasekolah 

usia 2-3 tahun yaitu zun zun atau menarik garis, setelah anak belajar mengerjakan 

lembar kerja selanjutnya anak belajar dengan alat batu, seperti bermain PBM 

(Papan Bilangan Magnetik), bermain flash card, membaca daftar bilangan. 

Dengan alat bantu pembelajaran dapat meningkatakan perkembangan motorik 

halus anak. (2) motorik halus yang dikembangkan metode kumon yaitu: anak 

dapat menarik garis, mampu membuka lembar kerja sendiri, anak mampu bermain 

menyusun PBM dengtan mandiri, dan anak mampu mengerakan tangan jari 

menunjuk pola angka pada lembar flash card. (3) faktor pendukung meliputi: 

sarana dan prasarana yang memadai, antusias anak ketika belajar menjadi 

semangat, serta dukungan orang tua yang selalu memotivasi anak, sedangkan 

faktor penghambar yakni kondisi anak dengan mood yang tidak baik,dan  asiten 

(pengajar) yang tidak berangkat.  

Kata Kunci: Motorik Halus, Metode Kumon, Anak Usia Dini (2-3 Tahun) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah pendidikan yang diberikan 

bagi anak usia dini (0-6 tahun) yang dilakukan melalui pemberian rangsangan 

untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan baik jasmani maupun 

rohani agar memiliki kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan 

berikutnya. Melalui PAUD, diharapkan anak dapat mengembangkan seluruh 

potensi yang dimilikinya yang meliputi pengembangan moral dan nilai-nilai 

agama, fisik, sosial, emosional, bahasa, seni, menguasai sejumlah 

pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan perkembangan, serta memiliki 

motivasi dan sikap belajar untuk berkreasi.
2
 

Menurut Undang-undang Pendidikan Anak, setiap anak memiliki hak  

untuk tumbuh dan berkembang, bermain, beristirahat, berekreasi dan belajar 

dalam suatu pendidikan. Jadi belajar bagi anak bukalah kewajiban melaikan 

suatu hak yang harus dipenuhi. Untuk itu orang tua dan pemerintah wajib 

menyediakan sarana dan prasarana pendidikan untuk anak dalam rangka 

program belajar. Karena belajar adalah hak bagi anak maka belajar harus 

menyenangkan, kondusif, dan memungkinkan anak menjadi termotivasi dan 

antusias.
3
  

                                                           
2
 Ahmad Susanto, Pendidikan Anak Usia Dini (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), hlm. 16. 

 
3
Maimunah Hasan, Pendidikan Anak Usia Dini, (Yogyakarta: Diva Pres, 2009), hlm. 16. 
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Pendidikan anak usia dini adalah pendidikan adalah suatu pendidikan 

yang diselenggarakan bertujuan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan 

perkembangan anak secara mendalam atau menyeluruh atau menekankan 

pada pengembangan seluruh aspek kepribadian anak. Oleh sebab itu , maka 

PAUD memberikan kesempatan bagi anak untuk mengembangkan segala 

potesi dan kepribadian yang dimiliki setiap anak secara maksimal. Atas dasar 

ini suatu lembaga PAUD perlunya menyediakan berbagai kegiatan dapat 

mengembangkan berbagai aspek perkembangan seperti kognitif, fisik 

motorik, bahasa, dan emosi.
4
 

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan nasional pasal 1 ayat 14 dinyatakan bahwa pendidikan anak usia 

dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir 

sampai dengan usia enam tahun yang dilakulan melalui pemberian 

rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan 

jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan 

lebih lanjut.
5
 

Anak usia dinimenurutNational Association for the Education Young 

Children (NAEYC)menyatakan bahwa anak usia dini atau Early Childhood 

merupakan anak yang berada pada usia nol sampai dengan delapan tahun. 

Pada masa terebut merupakan proses pertumbuhan dan perkembangan dalam 

berbagai aspek dalam rentang kehidupan manusia. Proses pembelajaran 

                                                           
4
Suyadi, Teori Pembelajaran Anak Usia Dini, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2014), 

hlm. 22. 
5
 Undang-Undang SISDIKNAS No.20 Tahun 2003, hlm. 5. 
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terhadap anak harus memperhatikan karakteristik yang memiliki dalam tahap 

perkembangan anak.
6
 

Anak usia dini adalah suatu individu yang sedang mengalami proses 

pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat, bisa  dikatakan sebagai 

lompatan perkembangan. Karena pada perkembangan ini kecerdasan anak 

sangat luar biasa, anak usia dini memiliki rentang usia yang sangat berharga 

dibandingkan dengan usia selanjutnya. Usia tersebut merupakan fase 

kehidupan yang unik dan berada pada masa proses perubahan berupa 

pertumbuhan, perkembangan,pematangan, dan penyempurnaan, baik aspek 

jasmani maupun rohaninya yang berlangsung seumur hidup, bertahap dan 

berkesinambungan.
7
 

Metode kumon adalah sistem pendidikan di rumah yang bertujuan 

untuk mengembangkan kemampuan akademik siswa agar menjadi orang yang 

berguna di masyarakat. Pada saat yang sama, metode kumon juga bertujuan 

agar siswa menjadi mandiri dengan menumbuhkan pola pikir dan kemampuan 

untuk belajar mandiri.
8
 

Metode kumon merupakan salah satu koorporasi pendidikan yang 

digagas pertama kali oleh Toru Kumon dari Osaka Jepang pada tahun 1958. 

Metode kumon merupakan metode belajar perseorangan dimana siswa mulai 

belajar dari level yang dapat dikerjakannya sendiri dengan mudah dan tanpa 

                                                           
6
Ahmad Susanto, Pendidikan…,hlm. 1. 

7
Mulyasa, Menejemen PAUD (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 23. 

8
Dokumentasi Kumon, Buku Panduan Pengelolaan Kelas Dan Bimbingan Prasekolah, 

2018, hlm. 1.   
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kesalahan.
9
 Metode kumon terdiri dari dua mata pelajaran, yaitu Matematika 

dan Bahasa Inggris.Keduanya memiliki standar atau levelnya masing-masing. 

Level Matematika terdiri dari level “zun-zun”
10

, 6A, 5A, 4A, 3A, 2A, A, B, 

C, D, E, F, G, H, I, J, K, L,M, N, O. Sedangkan Bahas Inggris dimulai dari 

level 7A, 6A, 5A, 4A, 3A, 2 A, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. 

Karena itu semakin tinggi level bahan pelajaran kumon yang dikerjakan anak, 

maka semakin baik kondisi pelajaran anak di sekolah.
11

 

Motorik halus adalah gerakan yang menggunakan otot-otot halus atau 

sebagian anggota tubuh tertentu, yang dipengaruhi oleh kesempatan untuk 

belajar dan berlatih. Kemampuan memindahkan badan dan tangan, mencoret-

coret, menyusun balok, mengunting, menulis  dan sebagainya. Pada masa ini 

anak telah mengkoordinasikan gerakan visual motorik, seperti 

mengkoordinasikan gerakan mata dengan tangan, lengan dan tubuh secara 

bersama.
12

 

Menurut Sumantri motorik halus adalah pengorganisasian penggunaan 

sekelompok otot-otot kecil, seperti jari jemari dan tangan yang sering 

membutuhkan kecermataan dan koordinasi mata dengan tangan, keterampilan 

yang mencakup pemanfaatan menggunakan alat-alat untuk mengerjakan suatu 

objek.
13

 

                                                           
9
Rani Oktaviani Dan Rifqi Rijal, “Penerapan Metode Kumon Untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar Matematika Pada Materi Bilangan Romawi”, Jurnal Primary Vol.08 No 01 (Januari-Juni 

2016),hlm. 81.  
10

Lembar kerja dalam metode kumon. 
11

Dokumentasi kumon, Buku Keistimewaan Metode Kumon, 1995, hlm 23. 
12

Ahmad Rudyanto, Perkembangan Motorik Kasar Dan Motorik Halus, (Lampung: 

Darussalam Press, 2016), hlm. 12.  
13

Hariny Nurul  Dan Muhammad Reza, “Meningkatkan Kemampuan Motorik Melalui 

Metode Demontrasi Kelompok B Ppt Harapan Bangsa Surabaya”, Jurnal, hlm. 3.   
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Berdasarkan hasil observasi sementara yang dilakukan penulis dikelas 

kumon Tandan Raya, terdapat beberapa siswa baru khususnya prasekolah 

yang  berumur 2 dan 3 tahun.Dimana anak baru mulai belajar dan memahami 

bagaimana alur belajar dengan metode kumon. Pada penelitian ini peneliti 

fokus meneliti pada mata pelajaran matematika dimana dalam penerapan 

metode kumon terdapat lembar kerja sebagai media penerapan. Sedangkan 

metode kumon adalah belajar secara perseorangan dan mandiri, kemandirian 

siswa prasekolah yang belajar pada lembar kerja zun-zun yaitu anak dapat 

menarik garis dengan sendiri, membalik lembar kerja sendiri dan bermain alat 

bantu dengan madiri dan tanpa bantua pembimbing. Metode kumon dengan 

lembar kerja zun-zun dapat meningkatkan kekuatan tekanan menulis dan 

ketangkasan kerja yang diperlukan untuk mengerjakan lembar kerja yang 

meminta siswa untuk menulis. Ketika anak mengerjakan lembar kerja zun-

zun, seperti contohmenarik garis, anak merasa senang dengan lembar kerja 

yangmanarik. Akan tetapi, ketika anak mengerjakan lembar kerja zun-zun 

sepertimenarik garis hasilnya anak belum bisa membuat garis secara lurus 

dan beraturan. Untukmencapai pada garis yang lurus anak masih mengalami 

kesulitan, dan cara memegang pensil juga berpengaruh dalam hasil belajar 

siswa dimana ketika anak sudah bisa memegang pensil dengan benar maka 

membuat hasil belajar dapat sesuai dengan yang kita harapkan. Kebanyakan 

anak khususnya siswa prasekolah usia 2-3 tahun masih lupa cara memegang 

pensil yang benar. Sehingga berpengaruh pada perkembangan motorik halus 
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anak ketika mengerjakan lembar kerja zun-zun menjadi terhambat dan belum 

berkembang.
14

 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitan tentang “Implementasi Metode Kumon Dalam 

Mengembangkan Motorik Halus Anak Usia Dini (2-3 tahun) di Kelas Kumon 

Tandan Raya”.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Bagaimana implementasi metode kumon dalam mengembangkan motorik 

halus pada anak usia dini (2-3 tahun) di kelas kumon Tandan Raya Bantul? 

2. Motorik halus apa saja yang dikembangkan metode kumon pada anak usia 

dini (2-3 tahun) di kelas kumon Tandan Raya Bantul? 

3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat penerapan metode kumon 

dalam mengembangakan motorik halus pada anak usia dini (2-3 tahun) di 

kelas kumon Tandan Raya Bantul? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah: 

                                                           
14

Sumber data, hasil observasi pada tanggal 20 mei 2019. 
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a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi metode kumon dalam 

mengembangakan motorik halus pada anak usia dini (2-3 tahun) di 

kelas kumon Tandan Raya Bantul. 

b. Untuk mengetahui motorik halus apa saja yang dikembangkan metode 

kumon pada anak usia dini (2-3 tahun) di kelas kumon Tandan Raya 

Bantul.  

c. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat 

penerapan metode kumon dalam mengembangakan motorik halus pada 

anak usia dini (2-3 tahun) di kelas kumon Tandan Raya Bantul. 

2. Manfaat Penelitian  

Melalui penelitian yang dilakukan ini, diharapkan agar dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut:  

a. Diharapkandapat mempermudah anak dalammengembangkan 

kemampuan motorik halus dalam belajar.  

b. Dapat membantu memperbaiki penerapan metode kumon terhadap 

hasil belajar anak.  

D. Kajian Pustaka 

Penelitian ini menggunakan kajian pustaka pada penelitian 

sebelumnya yang relevan. Permasalahan yang diteliti oleh peneliti yaitu 

implementasi metode kumon dalam mengembangkan motorik halus anak usia 

didni (2-3 tahun) di kelas kumon tandan raya. Adapun penelitian yang 

dijadikan bahan rujukan sebagai berikut: 
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Pertama, skripsi karya Watini Program Studi Pendidikan Guru 

Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Peningkatan Motorik 

Halus Anak Dengan Metode Demontrasi Dalam Pemanfaatan Bahan Bekas 

Pada Kelompok B Di Raudhatul Athfal Jamus Ngluwar Magelang Tahun 

Ajaran 2013/2014”. Bertujuan untuk meningkatkan kemampuan motorik 

halus anak dalam pemanfaatan bahan bekas dapat meningkat.
15

Persamaan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah membahas tentang motorik 

halus anak.Perbedaan antara peneliti ini adalah terletak pada kegiatan yang 

digunakan oleh peneliti.Jika peneliti ini menggunakan metode kumon maka 

pada skripsi yang diteliti oleh watini menggunakan kegiatan pemanfaatan 

bahan bekas untuk meningkatkan motorik halus. 

Kedua, skripsi karya oleh Amamul Amanah, Fakultas Tarbiyah Dan 

Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta 

Tahun 2010 dengan judul “Penerapan Metode Demontrasi Dalam 

Meningkatkan Motorik Anak Usia Dini (Study Terhadap Pembelajaran 

Materi Ibadah Salat) Nol BesarDi Tk Karna Duta Tangkil, Bantul 

Yogyakarta”.
16

Persamaan penelitaian yang dilakukan oleh peneliti adalah 

membahas tentang motorik halus anak.Perbedaan antara peneliti ini adalah 

                                                           
15

Watini, “Peningkatan Kemampuan Motorik Halus Anak Dengan Metode Demontrasi 

Dalam Pemanfaatan Bahan Bekas Pada Kelompok B Di Raudhatul Athfal Jamus Ngluwar 

Magelang Tahun Ajaran 2013/2014”, Skripsi, Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2014.   
16

Asmamul Amanah, “Penerapan Metode Demontrasi Dalam Meningkatkan Motorik 

Anak Usia Dini, Study Terhadap Pembelajaran Materi Ibadah Sholat Kelas Nol Besar Di Tk 

Karina Duta Tangkil Bantul Yogykarta”, Skripsi, Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Jurusan PAI 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2010. 
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terletak pada kegiatan yang digunakan oleh peneliti. Jika peneliti ini 

menggunakan metode kumon maka pada skripsi yang diteliti oleh Amamul 

Amanahmenggunakan metode demontrasi untuk meningkatkan motorik anak 

usia dini.  

Ketiga, skripsikarya oleh Laeli Marwati, Program Studi Pendidikan 

Guru Pendidikan Anak Usia Dini Jurusan Pendidikan Prasekolah Dan 

Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta 

Oktober 2013 dengan judul “Meningkatkan Ketrampilan Motorik Halus Anak 

Melalui Metode Drill Di Kelompok B RA Masyithoh 02 Sirau Kemrajen 

Banyumas”.
17

Persamaan penelitaian yang dilakukan oleh peneliti adalah 

membahas tentang motorik halus.Perbedaan antara peneliti ini adalah terletak 

pada kegiatan yang digunakan oleh peneliti.Jika peneliti ini menggunakan 

metode kumon maka pada skripsi yang diteliti olehLaeli Marwati 

menggunakan metode drilluntuk mengembangkan kekampuan motorik. 

Keempat, skripsi karya oleh Halimah, Jurusan Pendidikan Fisika, 

Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN Alauddin Makasar 2018 Dengan Judul 

“Pengeruh Penerapan Model Pembelajaran Kumon Terhadap Pemahaman 

Konsep Fisika Peserta Didik Kelas XI IPA MAN Sidrap”.
18

Persamaan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama menerapkan model 

pembelajaran kumon atau metode kumon. Sedangan perbedaan antara peneliti 

                                                           
17

Laeli Marwati,  “Meningkatkan Ketrampilan Motorik Halus Anak Melalui Mrtode Drill 

Di Kelompok B RA Masyithoh 02 Sirau Kemrajen Banyumas”, Skripsi, Program Studi Pendidikan 

Guru Pendidikan Anak Usia Dini Jurusan Pendidikan Prasekolah Dan Sekolah Dasar Fakultas 

Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta Oktober, 2013 
18

Halimah,  Pengeruh Penerapan Model Pembelajaran Kumon Terhadap Pemahaman 

Konsep Fisika Peserta Didik Kelas XI IPA MAN Sidrap, skripsi, Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan 

UIN Alauddin Makasar 2018 
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ini adalah terletak pada apa yang dikembangkan sedangkan peneliti lebih 

mengembangkan motorik halus anak udia dini maka pada skripsi yang di tulis 

oleh Halimah lebih menekankan pada pemahaman konsep fisika.   

Kelima, skripsi karya oleh Muhammad Nanda Syarifudin, Jurusan 

Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Negri Semarang 2015 dengan 

judul “Implementasi Pembelajaran Kumon Sebagai Upaya Peningkatan Hasil 

Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran KKPI Kelas X Akuntansi SMK Swadaya 

Kota Semarang”.
19

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah 

membahas implementasi pembelajaran kumon atau metode kumon. 

Sedangkan perbedaan terletak pada apa yang ingin dicapainya jika peneliti 

lebih mengembangkan motorik halus anak usia dini maka pada skripsi yang 

ditulis oleh Muhammad nanda lebih menekankan pada upaya peningkatan 

hasil belajarnya.  

E. Kajian Teori 

1. Metode Kumon  

a. Pengertian Metode kumon  

Metode kumon merupakan salah satu koorporasi pendidikan 

yang digagas pertama kali oleh Toru Kumon dari OsakaJepang pada 

tahun 1958. Metode kumon merupakan metode belajar perseorangan 

                                                           
19

Muhammad Nanda Syarifudin, Implementasi Pembelajaran Kumon Sebagai Upaya 

Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran KKPI Kelas X Akuntansi SMK Swadaya 

Kota Semarang, skripsi, Fakultas Teknik Universitas Negri Semarang 
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dimana siswa mulai belajar dari level yang dapat dikerjakan sendiri 

dengan mudah tanpa kesalahan.
20

 

Metode kumon adalah metode pembelajaran yang mengejar 

potensi setiap siswa dan mengembangkan kemampuannya secara 

maksimal.
21

Metode kumon diterapkan melalui lembar kerja yang 

disusun secara sistematis dan small step sesuai dengan materi pelajaran 

dalam beberapa tahap perkembangan kemampuan siswa.Lembar kerja 

ini akan memberikan kesempatan pada siswa untuk belajar mandiri 

sesuai dengan kemampuan maksimalnya, karena awal pembelajaran 

kumon akan diberikan tes penempatan sebagai penentuan tingkat 

kemampuan siswa untuk mengetahui titik pangkal yang tepat. Kata 

tepat dapat diartikan, bahwa siswa mengerjakan kumon sesuai dengan 

kemampuan maksimalnya tanpa adanya bantuan dari guru atau 

asisten.
22

 

Salah satu kekuatan metode kumon adalah siswa dapat maju 

dalam pelajaran matematika dengan belajar secara mandiri dan maju 

melampou tingkatan kelas mereka saat ini.Dengan, metode kumon 

siswa belajar bagaimana belajar secara mandiri. Sebagai hasilnya, 

                                                           
20

Rani Oktaviani & Rifqi Rijal, Penerapan Metode Kumon Untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar Matematika Pada Materi Bilangan Romawi, Jurnal Primary Vol. 08 No. 01 (Juni 2016), 

hlm 81. 
21

Dokumentasi Kumon, http://www.kumon.org diakses pada tanggal 20 juni pukul 19.35 

WIB.  
22

Dina Apriana, “Implementasi Metode Kumon Dalam Pembelajaran Matematika Pada 

Kelas Rendah Di Sdn 2 Sukamulia”, Jurnal Education, Vol 9 No 1, Juni 2014, hlm 76. 

http://www.kumon.org/
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metode belajar ini juga membantu siswa untuk mengembangkan 

prestasi mereka di pelajaran lain dengan baik.
23

 

Program belajar dimulai dari bagian yang dapat dikerjakan 

siswa dengan mudah, dan sedikit demi sedikit dilanjutkan ke tingkat 

yang lebih tinggi. Sehingga meskipun siswa berada pada kelas yang 

sama, namun memiliki tingkat kemampuan yang berbeda. Jika siswa 

mencapai target pada tingkat tertentu maka siswa tersebut 

diperkenankan melanjutkan pada tingkat berikutnya (bahkan 

memungkinkan bagi siswa untuk mempelajari bahan pelajaran diatas 

tingkat kelasnya di sekolah).
24

 

Namun jika siswa belum berhasil menyelesaikan tingkatanya, 

siswa tidak diperkenankan melanjutkan ke tingkat berikutnya sebelum 

siswa benar-benar berhasil. Lembar kerja kumon diselesaikan dengan 

waktu yang cepat dan berulang-ulang untuk mengukur kemajuan 

kemampuan belajar siswa melalui belajar mandiri secara rutin dengan 

kemampuan dan kecepatan maksimal siswa. Proses pembelajaran 

dengan kumon tersebut akan menanamkan pemahaman konsep secara 

bertahap dan melatih kecepatan kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan tahapan lembar kerja kumon. Keberhasilan siswa akan 

memberikan rasa senang dan kepuasan dengan kemampuan sendiri.
25

 

 

                                                           
23

 Toru Kumon, Prinsip-Prinsip Metode Kumon (Indonesia: PT KIE, 2009), hlm. 60.  
24

 Dina Apriana, Implementasi…, hlm. 76.  
25

Ibid ., hlm. 77 
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b. Bahan Pelajaran Zun-Zun (Program Ketrampilan Pensil) 

1) Bimbingan 

Pembelajaran dengan lembar kerja zun-zun dapat 

meningkatkan kekuatan tekanan menulis dan ketangkasan kerja 

yang diperlukan untuk mengerjakan lemabar kerja yang meminta 

siswa manulis.Dengan berlatih menarik garis dengan rapi pada 10 

lembar kerja zunzun yang dapat dikerjakan siswa, siswa 

mendapatkan kemampuan menarik garis dengan kuat dan benar 

dalam satu kali pengerjaan. 

Kondisi belajar yang ingin diwujudkan dengan lembar kerja 

zun zun adalah sebagai berikut:  

a) Kuantitas dan tekanan menarik garis 

Siswa belajar menggunakan lembar kerja dalam jumlah 

yang banyak dan menarik garis dengan tekanan yang bagus. 

b) Kualitas menariuk garis (rapi dan benar)  

Siswa bisa menarik garis dari titik awal dan berhenti di 

titik akhir dengan benar. Setelah terbentuk kuantitas dan 

kualitas menarik gari(menarik garis dalam jumlah yang banyak 

dengan rapid an benar), Maka berikutnya yang perlu dibentuik 

adalah “kecepatan”, yaitu siswa bisa menarik garis dengan 

kecepatan yang bagus sambil mengendalikan gerakan 

tangannya sendiri.
26

  

                                                           
26

Kumon, Buku Panduan…, hlm. 13.  
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2) Tujuan Bahan Pelajaran Zun-zun
27

 

  Tabel 1.1 Tujuan bahan pelajaran zun-zun  

ZI 1) Membiasakan siswa untuk memegang dan 

menggunakan pensil  

2) Mengembangkan ketrampilan siswa untuk 

mengendalikan pensil melalui latihan membuat garis 

yang sederhana  

ZII Untuk mengembangkan lebih jauh kemampuan siswa 

memegang pensil dengan membuat garis yang lebih 

panjang yang memerlukan lebih banyak ketangkasan 

 

  Zun-zun merupakan suatu lembar kerja yang direvisi 

sebagai pelengkap untuk meningkatkan motorik halus, sebelum 

adanya lembar kerja zun-zun banyak siswa yang kesulitan dalam 

pengerjaan soal-soal yang berkaitanya dengan cara pengunaan 

pensil dan menulis. Secara keseluruhan metode kumon untuk 

pembelajaran matematika dan bahasa inggris tetapi ketika itu di 

terapkan pada anak usia dini banyak siswa yang motorik halusnya 

belom berkembang dengan baik, maka pada pemberian lembar 

kerja zun-zun dapat meningkatkan motorik halus anak, seperti hal 

nya ketika menarik garis, cara memegang pensil, dan tekanan 

dalam menulis, hal-hal seperti itu dapat dikembangkan melalui 

lembar kerja zun-zun. Dengan adanya lembar kerja zun-zun maka 

                                                           
27

Ibid, hlm. 13.  
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anak akan lebih tertarik dengan berbagai variasi bentuk yang 

bermacam-macam. Ketika lembar kerja yang menarik garis di 

sendirikan maka anak akan lebih fokus ketika itu sudah terbentuk 

pada siswa prasekolah maka kesiapan anak selanjutnya akan jauh 

lebih baik.  

  Dengan tujuan bahan pelajaran zun-zun dan cara 

membimbing anak dengan lembar kerja zun-zun dapat disimpulkan 

bahwa pemberian lembar kerja zun-zun dapat meningkatkan 

kemampuan motorik halus anak. 
28

 

  

                                                           
 28

 Hasil Wawancara Dengan Pemilik Kumon Pada Tangga l5 Januari 2020  
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3) Step-Step Dalam Bahan Pelajaran Zun Zun:
29

 

 

Mewarnai    Garis Lurus   Garis 

Lengkung  

ZI 1-20     ZI 21-50      ZI 50-100 

 

 

 

    

Bentuk Dan Gambar  Mengikuti Garis 

ZII 1-60    ZII 61-80  

 

 

 

 

 

Sudut dan Garis Lengkung  

ZII 81-100 

 

 

 

 

    Gambar 1.1Step-Step Bahan Pelajaran Zun Zun 

                                                           
29

Ibid,.hlm 13.  
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4) Penerapan Bimbingan Lembar Kerja Zun-Zun 
30

 

  

Nomor  Catatan Bimbingan  

Melalui 

lembar 

kerja  

Zun-zun 

I 

 Pertahankan agar proses belajar ini tetap mudah 

dan menyenangkan dengan menggunakan gambar 

untuk mengikutsertakan siswa.  

 Berikan penjelasan singkat tentang program ini dan 

berikan bimbingan yang diperlukan oleh orang tua 

siswa. 

 

ZI 1-20  

 

 Siswa tidak perlu untuk mewarnai lembar kerja 

tersebut dengan rapi. Lembar kerja tersebut dibuat 

untuk siswa senang.  

 Siswa bisa menggunakan warna apapun yang 

mereka inginkan tanpa memperhatikan warna dari 

gambar tersebut.  

 Siswa bisa menggunakan krayon, pensil warna, dan 

lain sebagainya.  

 Bicarakan tentang gambar-gambar tersebut ketika 

siswa sedang mewarnainya.  

 ZI 5b, 10b, 15b dan 20b merupakan halaman 

kosong. Siswa bisa menggambar apapun yang 

mereka inginkan.  

 

ZI 21-50  

 

 Ingatkan siswa cara memegang pensil jika dan 

ketika diperlukan.  

 Motivasi siswa untuk membuat garis atas ke bawah 

dan dari kiri ke kanan. Hal tersebut akan 

memberikan mereka kesempatan untuk berlatih 

arah menulis.  

 Jika siswa mengalami kesulitan membuat garis 

yang panjang di ZI 40-50, mereka harus 

mengulang ZI 21-40 

 

ZI 51-

100  

 Siswa bisa menggunakan titik biru sebagai 

panduan ketika membuat garis lengkung. Titik-

                                                           
 

30
Dokumen kumon “Worksheets Instruction Guide”  
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 tikik tersebuat dibuat dengan tujuan:  

- Menciptakan step di tengah-tengah garis yang 

lebih panjang, 

- Mempermudah siswa dalam mengubah arah 

garis. 

 Siswa tidak diharuskan untuk membuat garis 

melalui titik biru. Tujuannya adalah semata-mata 

membuat garis pada jalur yang diberikan.  

Berikan titik tambahan jika diperlukan 

 

Melalui 

lembar 

kerja  

Zun-zun 

II 

 latihan yang bagus pada bagian ZII 1-60 akan 

mempermudahkan siswa untuk maju ke ZII 61-

100.  

 siswa harus mampu untuk memegang pensil 

dengan kokoh.  

 Pastikan bahwa cara siswa memegang pensil 

dengan kokoh sehingga siswa tersebut bisa 

membuat garis yang tegas (tidak terlalu tipis dan 

tidak terlalu tebal) 

 

ZII 1-30  

 

 Pada sisi a pastikan siswa mulai dari lingkaran dan 

garisnya tidak melewati tanda bintang. Jika soswa 

membuat garis dari bintang ke bagian lingkaran, 

beritahukan kembali petunjuk dan minta mereka 

untuk mengikutinya.  

 Tambahkan titik-titik jika diperlukan.  

 Anda bisa membacakan petunjuk yang tertera 

kepada siswa karena mereka tidak diharapkan 

untuk membaca perintah tersebut sendiri.  

 

ZII 31-

60  

 

 Pergunakan gambar dan cerita agar penyelesaian 

lembar kerja lebih menyenagkan.  

ZII 61-

80 

 

 Siswa harus berhenti sebentar pada titik hijau 

untuk menunjukan tingkat ketrampilan yang 

diperlukan.  

 Jika siswa mempunyai masalah pada bagian ini, 

lihatlah kembali kemajuannya sampai dengan ZII 

60. 
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 Pergunakan anak pernah untuk membimbing siswa 

di ZII 66- 74  

 

ZII 80-

100  Pastikan bahwa siswa berhenti sejenak pada titik 

hijau.  

 

 

c. Menulis dengan pensil yang pendek dan lunak  

Buatlah anak banyak menulis corat-coret, untuk anak yang 

baru pertama kali memegang pensil, sekalipun anda memintanya 

untuk mencoba menggambar garis lurus, tentu ia tidak dapat menarik 

garis dengan bagus dan garisnya berantakan. Selain karena jari anak 

masih lemah dan fungsi motoriknya belum begitu berkembang, hal ini 

juga disebabkan karena tangannya masih kecil, sehingga anak tidak 

dapat menggunakan pensil berukuran tipis dengan pandai.
31

 

Untuk menumbuhkan kemampuan mengerakan tangan sesuai 

keinginan anak, latihan yang diberikan tidak harus selalu latihan 

menggunakan pensil.Bermain balok susun, permainan batu-gunting-

kertas, dan bermain mengambil benda dengan sumpit juga dapat 

menumbuhkan kemampuan tersebut.Terdapat manfaat yang besar 

pada permainan yang menggunakan tangan dan jari seperti jigsaw 

puzzle, permainan karet gelang, dan sebagainya, karena dapat 

memperkuat kemampuan motorik anak.Untuk anak yang baru pertama 

kali menulis, sebaiknya orang tua memberikan krayon terlebih dahulu 
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Toru Kumon, Yang Salah Bukan Anak 81 Tulisan Tentang Pendidikan Metode Kumon 
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jangan lagsung diberikan pensil.Pada saat meminta anak menulis 

dengan pensil, berikanlah pensil yang isi pensilnya lunak dan 

ukuranya sesuai dengan ukuran tangan siswa seperti pensil 4B dan 

3B.
32

 

d. Papan bilangan magnetik (PBM) 

 

Papan bilangan magnetik (PBM) adalah alat bantu pelengkap 

untuk membuat siswa memahami urutan bilangan dengan baik. Tujuan 

dari PBM adalah meningkatkan ketangkasan kerja dan 

konsentrasi.Memperdalam kemampuan membaca bilangan dan 

kemampuan pemahaman urutan bilangan.
33

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 PBM (Papan Bilangan Magnetik) 

e. Langkah-Langkah Model Pembelajaran Kumon 

1) Siswa mengambil buku saku yang telah disediakan, menyerahkan 

lembar kerja PR yang sudah dikerjakan di rumah, dan mengambil 

lembar kerja yang telah dipersiapakan guru untuk dikerjakan siswa 

pada hari tersebut.  
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2) Siswa duduk dan mulai mengerjakan lembar kerjanya. Karena 

pelajaran diprogram sesuai dengan kemampuan masing-masing. 

Biasanya siswa dapat mengerjakan lembar kerja tersebut dengan 

lancar.  

3) Setelah selesai mengerjakan, lembar kerja diserahkan kepada guru 

untuk diperiksa dan diberi nilai. Sementara lembar kerjanya di 

nilai, siswa berlatih dengan alat bantu belajar. 

4) Setelah lembar kerja selesai dinilai diperiksa dan diberi nilai, guru 

mencatat hasil belajar itu pada “Daftar Nilai”. Hasil ini nantinya 

akan dianalisis untuk penyusunan program belajar berikutnya.  

5) Bila ada bagian yang masih salah, siswa diminta untuk 

membetulkan bagian tersebut hingga semua lembar kerjanya 

memperoleh nilai 100. Tujuannya, agar siswa menguasai pelajaran 

dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. 

6) Jika siswa sampai mengulagi 5 kali, maka guru melakukan 

pendekatan kepada siswa dan menanyakan tentang kesulitan- 

kesulitan yang dihadapi.  

7) Setelah selesai, siswa mengikuti latihan secara lisan, sebelum 

pulang, guru memberikan evaluasi terhadap pekerjaan siswa hari 

itu dan memberitahu materi yang akan dikerjakan siswa pada hari 

berikutnya.
34
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f. Keunggulan Metode Kumon  

1) Kumon mengali potensi individu dengan metode belajar mandiri. 

2) Programdan bimbingan metode kumon diberikan secara 

perorangan dengan tingkatan yang tepat. 

3) Lembar kerja kumon disusun secara sistematis. 

4) Metode kumon menerapkan pembelajaran dan waktu singkat dan 

rutin setiap hari untuk membentuk kemampuan berkonsentrasi dan 

kebiasaan belajar sehingga siswa termotivasi mengerjakan tugas. 

5) Kumon menanamkan rasa percaya diri, rasa bahagia dan 

berkompetensi dari keberhasilan anak mencapai target dengan 

kemampuanya sendiri.
35

 

2. Motorik Halus 

a. Perkembangan Motorik 

Perkembangan motorik berarti perkembangan pengendalian 

gerakan jasmana melalui kegiatan pusat syaraf, urut syaraf, dan otot 

yang terkoordinasi. Pengendalian tersebut berasal dari perkembangan 

refleksi dan kegiatan massa yang ada pada waktu lahir. Sebelum 

perkembangan itu terjadi, anak akan tetap tidak berdaya.  

Akan tetapi kondisi ketidakberdayaan tersebut berubah secara 

cepat. Selama 4 atau 5 tahun pertama kehidupan pasca lahir, anak 

dapat mengendalikan gerakan yang kasar gerakan tersebut melibatkan 

bagian badan yang luas yang digunakan dalam berjalan, berlari, 
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melompat, berenang dan sebagainya. Setelah berumur 5 tahun, terjadi 

perkembangan yang besar dalam pengendalian koordinasi yang lebih 

baik yang melibatkan kelompok otot yang lebih kecil yang digunakan 

untuk menggengam, melempar, menangkap bola, menulis dan 

menggunakan alat.
36

 

Keterampilan  motorik adalah gerakan-gerakan tubuh atau 

bagian-bagian tubuh yang disengaja, otomatis, cepat dan akurat. 

Gerakan-gerakan ini merupkan rangkaian koordinasi dari berratus-

ratus otot yang rumit.Ketrampilan motorik ini dapat dikelompokkan 

menurut ukuran otot-otot dan bagian-bagian badan yang terkait, yaitu 

ketrampilan motorik kasar (gross moto skil) dan keterampilan motorik 

halus (fine motor skill).
37

 

Perkembangan motorik pada usia prasekolah semakin 

meningkat terutama dalam ketrampilan motorik kasarnya seperti 

berlajri, melempar, menendang yang membutuhkan otot-otot besar. 

Tulang dan otot-otot mereka semakin kuat dan kapasitas paru-paru 

mereka semakin besar sehingga membuat mereka bisa melakukan 

aktivitas motorik kasar dengan lebih baik dan lebih cepat.Namun, anak 

dibawah 6 tahun kebanyakan belum siap melakukan aktivitas olahraga 

yang membutuhkan kemahiran dan keteraturan dalam melakukannya, 

mereka lebih berkembang dalam kegiatan aktif yang bebas dan tidak 

terstruktur. 
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Keterampilan motorik halus usia prasekolah juga sudah mulai 

berkembang anak-anak belajar mengkoordinasikan antara mata dan 

tanggannya untuk melakukan aktivitas-aktivitas seperti 

mengancingkan bajun, melukis, dan memaki sepatu yang bertali dan 

aktivitas lainnya yang diperlukan dalam kegiatan sehari-hari. 
38

 

b. Perkembangan Motorik Halus  

1)  Pengertian Motorik Halus  

Motorik halus adalah gerakan yang menggunakan otot-otot 

halus atau sebagian anggota tubuh tertentu, yang dipengaruhi oleh 

kesempatan untuk belajar dan berlatih. Kemampuan memindahkan 

badan dan tangan, mencoret-coret, menyusun balok, mengunting, 

menulis dan sebagainya. Pada masa ini anak telah 

mengkoordinasikan gerakan visual motorik, seperti 

mengkoordinasikan gerakan mata dengan tangan, lengan dan tubuh 

secara bersama.
39

 

Menurut Magill motorik halus sebagai sebuah gerakan yang 

memerlukan control otot-otot ukuran kecil untuk mencapai tujuan 

tertentu yang meliputi koordinasi mata, tangan dan geraklan yang 

membutuhkan gerakan tangan atau jari untuk pekerjaan dengan 

ketelitihan tinggi. Jadi motorik halus meliputi penggunaan dan 
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Iriani Indri H, Psikologi Perkembangan Anak,(Jakarta Barat:PT Indeks, 2016), hlm 200   
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control otot kecil seperti menggunting, menggambar, mewarnai, 

dan lain-lain.
40

 

Menurut Santrock perkembangan motorik halus merupakan 

perkembangan motorik yang melibatkan gerakan yang diatur 

secara halus seperti ketrampilan tanggan. Ketrampilan motorik 

dapat diartikan sebagai suatu ketrampilan yang membutuhkan 

control yang kuat terhadap otot, khususnya yang termasuk dalam 

koordinasi tangan mata dan ketrampilan yang membutuhkan 

presisi tinggi seperti menulis, mengetik, menggambar, 

menggunting, dan memasangkan kancing baju. Fungsi ketrampilan 

motorik adalah ketrampilan untuk membantu anak memperoleh 

kemandirian (self-help), ketrampilan untuk diterima secara sosial 

(social-help) ketrampilan untuk bermain dan ketrampilan untuk 

sekolah.
41

 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

perkembangan motorik  halus adalah gerakan yang melibatkan 

bagian-bagian tubuh tertentu, khususnya koordinasi antara mata 

dan tangan yang dipengaruhi oleh kesempatan untuk belajar dan 

berlatih.  
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2) Karakteristik Perkembangan Motorik Halus  

Berikut merupakan karakteristik perkembangan motorik 

halus anak usia 3 tahun. Secara umum perkembangan motorik 

halus anak usia 3 tahun sebagai berikut:  

a) Mampu pegang gunting. 

b) Mampu menirukan bentuk lingkaran vertical horizontal dan 

garis silang. 

c) Mampu memasang bantuk linkaran, segiempat, segitiga pada 

papan puzzle. 

d) Mengambar manusia. 

e) Mencuci tangan sendiri. 

f) Membentuk benda dari plastisin.  

g) Membuat garis lurus dan lingkaran cukup rapi. 

h) Membangun menara dari Sembilan atau sepuluh balok. 

i) Memasukan biji-bijian dalam botol berleher sempit. 

j) Memegang kertas dengan satu tangan dan memepergunakan 

gunting untuk memeotong selembaran kertas berukuran 5 inci 

persegi menjadi dua bagian.
42

 

3) Faktor Yang Memperngaruhi Perkembangan Motorik Halus  

Faktor-faktor yang mempengaruhi motorik halus menurut 

Hurlock ada beberapa macam-macam. Adapun faktor-faktor yang 
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dapat mempengaruhi  perkembangan gerak motorik halus, antara 

lain:  

a) Perkembangan sistem syaraf. 

Sistem syaraf sangat berpengaruh dalam perkembangan 

motorik karena sistem saraf lah yang mengontrol gerak motorik 

pada tubuh manusia. 

b) Kemampuan fisik yang memungkinkan untuk bergerak. 

Perkembangan motorik sangat erat kaitanyadengan 

fisik, maka kemampuan fisik seseorang akan akan sangat 

berpengaruh pada perkembangan motorik seseorang. Anak 

yang normal perkembangan motoriknya alan lebih baik 

dibandingkan anak yang memiliki kekurangan fisik.  

c) Keinginan anak yang memotifasinya untuk bergerak.  

Ketika anak mampu melakukan sesuatu gerakan 

motorik, maka akan termotivasi untuk bergerak kepada motorik 

yang lebih luas lagi. Karena semakin dilatih kemampuan 

motorik anak akan semakin meningkat.  

d) Lingkungan yang mendukung.  

Perkembangan motorik anak akan lebih optimal jika 

lingkungan tempat tumbuh kembang anak mendukung mereka 

untuk bergerak bebas. Kegiatan diluar ruangan bisa menjadi 

pilihan yang terbaik karena dapat menstimulasi perkambangan 

otot. 
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e) Aspek psikologi anak. 

Untuk menghasilkan kemampuan motorik yang baik 

pada anak diperlukan kondisi psikologis yang baik pula, agar 

mereka dapat mengembangkan gerakan motoriknya. 

f) Umur. 

Kecepatan pertumbuhan yang pesat adalah pada masa 

prenatal, tahun pertama kehidupan dan pada masa remaja. 

g) Jenis kelamin. 

Setelah melewati pubertas, pertumbuhan anak laki-laki 

akan lebih cepat dibandinkan dengan anak perempuan.  

h) Genetik. 

Genetik adalah bawaan anak, yaitu potensial anak yang 

akan menjadi cirri khasnya. Antara lain bentuk tubuh cacat 

fisik dan kecerdasan. Kelainan genetikakan mempengaruhi 

proses tumbuh kembang anak. 

i) Kelainan kromosom.  

Pada umumnya kelainan kromosom akan disertai 

dengan kegagalan pertumbuhan.
43

 

Berdasarkan dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa, 

faktor-faktor yang mempengaruhi motorik halus tidak lepas dari 

sifat dasar geneti serta keadaan pasca lahir yang berhubungan 

dengan pola perilaku yang diberikan pada anak serta faktor internal 
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dan eksternal yang ada di sekeliling anak dan pemberian gizi yang 

cukup. 

4) Tujuan Dan Fungsi Perkembangan Motorik Halus  

a) Tujuan Perkambangan Motorik Halus 

Pada saat berkembangnya ketrampilan motorik, 

meningkat pula tingkat kecerdasan, akurasi, kekuatan dan 

efisiensi gerakan.Peningkatan kecepatan yang paling besar 

terjadi pada masa kanak-kanak, dan kemudian menurun pada 

saat anak menjelang uasia puber.Ketrampilan motorik yang 

cenderung memperlihatkan perbaikan yang terbesar adalah 

ketrampilan yang dipelajari di sekolah kelompok bermain yang 

dibimbing maupun dalam kegiatan perkemahan saat 

berlibur.Ketrampilan ini, misalnya menulis, menggambar, 

melukis, menarik, dan kegiatan yang berkaitan dengan 

ketrampilan olah raga.Dengan demikian, anak memperoleh 

ketrampilan dan kecakapan lebih besar dan lebih baik melalui 

bimbingan di sekolah dari pada yang dipelajarinya melalui 

teman sebaya atau ketrampilan yang dipelajarinya dirumah, 

sedangkan orang tua kurang memiliki waktu untuk 

membimbingnya.
44

 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa 

tujuan peningkatan motorik halus ini diantaranya untuk 
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meningkatkan kemampuan motorik halusnya khususnya pada 

jari tangan dan optimalisai ke arah yang lebih baik lagi. 

b) Fungsi Perkembangan Motorik Halus  

Fungsi ketrampilan motorik halus, diataranya, sebagai 

alat untuk mengembangkan ketrampilan gerak kedua tangan, 

dan sebagai alat untuk mengembangkan koordinasi kecepatan 

tangan dengan gerakan mata, sebagai alat untuk melatih 

penguasaan emosi. 

Elizabeth B Hurluck mencatat beberapa alasan tentang 

fungsi perkembanganmotorik halus bagi kosentrasi 

perkembangan individu, yaitu: 

(1) Melalui ketrampilan motorik anak dapat menghibur 

dirinyadan memperoleh perasaan senang, seperti anak 

merasa sneng dengan memiliki ketrampilan memainkan 

boneka, melempar, dan menangkap bola, atau memainkan 

alat-alat mainan lainnya.  

(2) Melalui keterampilan motorik anak dapat beranjak dari 

kondisi helpessness (tidak berbahaya), pada bulan-bulan 

pertama kehidupannya, menuju kondisi yang idepence 

(bebas dan tidak bergantung) anak dapat bergerak dari satu 

tempat ke tempat yang lainnya dan dapat berbuat sendiri 

untuk dirinya, kondisi ini akan dapat menunjang 

perkembangan self confidence (rasa percaya diri).  
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(3) Melalui keterampilan motorik, anak dapat menyesuaikan 

dirinya dengan lingkungan sekolah (school adjustment), 

pada usia pra sekolah (taman kanak-kanak) atau usia kelas 

awal sekolah dasar, anak sudah dapat dilatih menggambar, 

melukis, baris-barisan, dan persiapan menulis.
45

 

Dari pendapat di atas dapat disumpulkan bahwa 

ketrampilan motorik anak terutama ketrampilan bantu diri. 

Dimana ketampilan ini merupakan sebuah pondasi awal bagi 

anak untuk menuju pada tahap ketrampilan-ketrampilan yang 

selanjutnya, seperti pada lingkungan sosial, teman bermain dan 

berakhir anak siap untuk memasuki dunia sekolah sehingga apa 

yang dialkukan dapat tercapai secara optimal.  

5) Prinsip Perkembangan Motorik Halus  

Perkembangan motorik halus anak usia dini hendaknya 

memperhatikan beberapa prinsip-prinsip sebagai berikut: 

a) Berorientasi pada kebutuhan anak. 

b) Belajar sambil bermain. 

c) Kreatif dan inofatif. 

d) Lingkungan kondusif. 

e) Teman. 

f) Mengembangkan ketrampilan hidup 

g) Menggunakan kegiatan terpadu. 
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h) Kegiatan berorientasi pada prinsip-prinsip perkembangan 

anak.
46

 

6) Tahap Perkembangan Motorik Halus 

a) Tabel tahap perkembangan motorik halus menurut usianya 

antara lain: 

 Tabel 1.2 Perkembangan Motorik Halus Anak Usia Dini 

2-4 Tahun.
47

 

Usia 2-3 

tahun 

1. Meremas kertas atau kain dengan 

menggerakan lima jari. 

2. Melipat kertas meskipun belom rapi/ 

lurus 

3. Menggunting kertas tanpa pola 

4. Koordinasi jari tangan cukup baik 

untuk memegang benda pipih seperti 

sikat gigi, sendok 

Usia 3-4 

tahun 

1. Memcuci dan melap tangan  

2. Mengaduh cairan dengan sendok  

3. Memegang garpu dengan mengegam 

4. Menggambar lingkaran kasar 

5. Menggunting kertas jadi dua 

6. Mengambil benda kecil dengan jepit  

7. Menuang air dari teko 

                                                           
46

Ibid., hlm. 41. 
 47

Ibid., hlm. 61 



33 

 

 

 

8. Membuka kancing depan  

9. Memcuci dan mengeringkan tangan  

10. Menuang air, pasir, atau biji-bijian 

kedalam tempat penampungan 

(mangkuk, ember) 

11. Memasukan benda kecil kedalam botol 

(potongan lidi, krikil, biji-bijian) 

12. Meronce manik-manik yang tidak 

terlalu kecil dengan benang yang agak 

kaku  

13. Mengunting kertas mengikuti pola garis 

lurus. 

 

b) Table Perkembangan Motorik Halus Menurut Standar Tingkat 

Pencapaian Perkembangan  

 Tabel 1.3 Perkembangan Motorik Halus Anak Usia Dini 

Usia 18 Bulan – 24 Bulan. 

Lingkungan 

perkembangan  

Tingkat pencapaian perkembangan 

18 - < 24 Bulan 

Motorik Halus  1. Menarik garis vertikal atau horizontal 

2. Memasukan benda pada wadah yang 

sesuai. 

3. Membalik halam buku walaupun belom 
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sempurna. 

4. Menyobek kertas.
48

 

 

Lingkup 

perkembangan  

Timgkat pencapaian perkembangan 

2- <3 tahun 3- <4 tahun 

Motorik Halus  1. Meremas kertas 

atau kain dengan 

mengerakan lima 

jari   

2. Melipat kertas 

meskipun belom 

rapi/ lurus 

3. Menggunting 

kertas tanpa pola 

4. Koordinasi jari 

tanggan cukup 

baik untuk 

memegang benda 

pipih seperti sikat 

gigi, sendok  

 

1. Menuang air, oasir, 

atau biji-bijian 

kedalam tempat 

penampung. 

2. Memasukan benda 

kecil kedalam botol 

(potongan lidi, 

krikil, biji-bijian) 

3. Meronce menarik-

menarik yang tidak 

terlalu kecil dengan 

benang yang agak 

kaku. 

4. Menggunting 

kertas mengikuti 

pola garis lurus. 
49
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan di kelas kumon tandan 

raya bantul mengenai implementasi metode kumon dalam mengembangkan 

motorik halus anak usia dini (2-3 tahun), maka dapat disumpulkan: 

1. Implementasi metode kumon dalam mengembangan motorik halus anak 

usia dini (2-3 tahun) di kelas kumon tandan raya bantul. Terdapat 6 

lagkah yang harus dilalui anak ketika belajar di kumon, setiap anak 

memiliki waktu belajar 30 manit. 

a. Menyiapkan bahan ajar yang akan dikerjakan anak di kelas kumon 

tandan raya bantul.  

b. Membimbing anak ketika mengerjakan lembar kerja (zun-zun) 

c. Bermain PBM (papan bilangan magnetik) 

d. Bermain flash card 

e. Membaca daftar bilangan 

f. Melakukan evaluasi  

2. Motorik halus apa saja yang dikembangkan metode kumon pada anak usia 

dini (2-3 tahun) di kelas kumon tandan raya bantulmeliputi: 

a. Anak mampu menarik garis  

b. Anak mampu membuka lembar kerja sendiri 

c. Anak mampu bermain menyusun PBM (Papan Bilangan Magnetik) 

dengan mandiri  
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d. Anak mampu mengerakan tangan, jari menunjuk mengikuti pola huruf 

pada lembar kerja flash card  

Poin diatas merupakan perkembangan motorik halus yang di 

kembangkan melalui metode kumon. Dengan metode kumon ada 

peningkatan dalam mengembangkan motorik halus anak hal tersebut 

dapat dibuktikan dengan perbedaan anak yang perkembangan motorik 

halusnya berkembang sangat baik ada 5 anak, sedangkan terdapat 2 anak 

yang perkembangan motorik halusnya berkembang sesuai harapan. Jadi, 

perkembangan motorik halus anak usia dini (2-3 tahun) melalui metode 

kumon dapat dikatakan mengalami peningkatan perkembangan yang 

sangat baik.  

3. Faktor Pendukung Dan Penghambat Penerapan Metode Kumon Dalam 

Mengembangakan Motorik Halus Pada Anak Usia Dini (2-3 Tahun) Di 

Kelas Kumon Tandan Raya bantul. 

a. Faktor pendukung meliputi: sarana dan prasarana yang memadai, 

antusias anak terhadapat metode belajar di kumon, dan dukungan 

orang tua merupakan faktor pendukung terhadap keberhasilan 

metode kumon.  

b. Faktor penghambat meliputi: kondisi anak yang kurang baik seperti 

kurangnya istirahat yang cukup bagi anak, dan asisten (pengajar) 

yang tidak masuk.  
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B. Saran 

Berdasarkan data hasil penelitian dan kesimpulan mengenai 

implementasi metode kumon dalam mengembangkan motorik halus anak usia 

dini (2-3 tahun) di kelas kumon tandan raya bantul peneliti memberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Dengan metode kumon dapat di terapkan di lembaga pendidikan formal 

Sebagai trobosan yang baru bagi model pembelajaran.  

2. Sebaiknya penataan ruang belajar di perhatikan lagi dan untuk siswa 

prasekolah lebih baik mempunyai area khusus prasekolah supaya anak 

tidak merasa tergangu jika ada siswa lain yang berlalu lalang. Dan ketika 

belajar anak akan lebih fokus ketika memiliki ruang tersendiri.  

3. Dipertegas kembali mengenai aturan bahwa larangan orang tua 

menunggu di dalam kelas karena jika orang tua menunggu anaknya di 

dalam kelas makan akan membuat ruang kelas semakin terlihat rame dan 

panas sehingga proses belajar siswa akan terganggu. 

4. Penambahan asisten atau pengajar karena dengan siswa yang banyak 

ketika anak berdatangan secara bersamaan dan kelas akan merasa penuh 

maka penambahan pengajar sangatlah bermanfaat supaya semua anak 

terkondisikan dan terkontrol dan anak tidak menunggu lama ketika 

menunggu hasil belajarnya. 
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