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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Anak merupakan pewaris dan investasi yang tak ternilai bagi orang tua dan bangsa. Anak 

yang sehat dan cerdas pasti akan membuat orang tua bangga. Pertumbuhan dan perkembangan 

mengalami peningkatan yang pesat pada usia dini, yaitu dari 0 sampai 5 tahun. Masa ini sering 

juga disebut sebagai fase ”Golden Age”. Golden age merupakan masa yang sangat penting 

untuk memperhatikan tumbuh kembang anak secara cermat agar sedini mungkin dapat 

terdeteksi apabila terjadi kelainan. Selain itu, penanganan kelainan yang sesuai pada masa 

golden age dapat meminimalisir kelainan pertumbuhan dan perkembangan anak sehingga 

kelaianan yang bersifat permanen dapat dicegah (Soejiningsih, 2003). Dengan adanya keinginan 

orang tua yang menginginkan anaknya cerdas pasti akan diberikan yang terbaik untuk mereka 

begitu juga dengan pemberian alat permainan. Pemilihan permainan yang benar dan tepat bisa 

meningkatkan potensi kecerdasan anak serta bisa menstimulus perkembangannnya. Saat ini 

banyak sekali permainan yang sifatnya  hanya sebagai permainan dan belum menstimulus 

perkembangan dan potensi kecerdasan pada anak maka perlu pemilihan yang tepat dari orang 

tua dan lingkungan sekolah untuk memberikan permainan yang bisa menunjang stimulus pada 

anak sehingga bisa membentuk kecerdasan dan perkembangan anak. Pada anak usia prasekolah 

memiliki kreatif secara alamiah, tetapi tanpa disadari selama ini orang tua hanya membatasi 

daya kreatif dan potensi kecerdasan anak. Karena  banyak orang yang menginginkan anaknya 

pintar dikelas sehingga kebebasan anak untuk bermain dan berimajinasi terampas. Padahal 

potensi kecerdasan anak dapat dikembangkan melalui bermain dengan alat permainan yang 

mendukung. Seperti alat permainan konstruktif. Pada permainan ini, anak diberi kebebasan 

untuk mengembangkan daya imajinasinya. Jenis permainan konstrutif yang populer adalah 

membuat sesuatu. Misalnya, dari lempung (plydough), balok, dan benda alam lainnya. Anak 

tidak akan bosan menggabungkan dan menyusun bentuk-bentuk kombinasi yang baru dengan 

alat permainan konstruktif. Dengan menggunakan alat permainan konstruktif, anak akan 

terangsang mewujudkan imajinasinya ke dalam sebuah karya nyata. Dengan demikian potensi 

kecerdasan yang dimiliki anak akan terstimulasi dengan baik dan optimal.  
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B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penelitian ini terfokus pada 

analisis penggunaan Alat Permainan Konstruktif pada lembaga PAUD di Kota Semarang. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus masalah dalam penelitian ini adalah 

”Bagaimanakah penggunaan alat Permainan Konstruktif pada lembaga PAUD di kota 

Semarang?” 

Pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan fokus masalah di atas adalah sebagai berikut 

: 

1. Bagaimanakah penggunaan alat Permainan Konstruktif pada lembaga PAUD di kota 

Semarang?” 

2. Bagaimanakah partisipasi orangtua dalam penggunaan alat Permainan Konstruktif pada 

lembaga PAUD di kota Semarang?” 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan fokus masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini 

adalah untuk mengetahui secara mendalam tentang : 

1. Penggunaan alat Permainan Konstruktif pada lembaga PAUD di kota Semarang. 

2. Partisipasi orangtua dalam penggunaan alat Permainan Konstruktif pada lembaga PAUD di 

kota Semarang. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Bagi Peneliti  

Peneliti mendapatkan informasi tentang penggunaan alat Permainan Konstruktif pada 

lembaga PAUD di kota Semarang. 

2. Bagi Lembaga Pendidikan  

Memberikan pemahaman mengenai urgensi alat Permainan Konstruktif pada lembaga 

PAUD di kota Semarang. 
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3. Bagi Orang Tua 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada orang tua agar lebih 

memperhatikan perkembangan anak dan menstimulasi dengan alat Permainan Konstruktif. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Bermain dan Alat Permainan Konstruktif 

Bermain adalah awal timbulnya kreatifitas bagi setiap orang terutama bagi anak. Bermain 

menjadi penting karena dalam kegiatan bermain terdapat unsur yang menyenangkan sehingga 

anak akan dapat mengungkapkan gagasan-gagasannya secara bebas dalam hubungan dengan 

lingkungannya. Oleh karena itu kegiatan tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu dasar dalam 

mengembangkan kreatifitas anak. Berdasar hasil riset Galton (dalam Akbar, 2001) menyatakan 

bahwa kreatifitas dapat dipacu melalui lingkungan sejak usia dini. Kreatifitas bisa tampil dini 

dalam kehidupan anak dan terlihat pada saat anak bermain. Demikian juga, pernyataan senada 

yang dilontarkan oleh Mulyadi (2004) kreatifitas anak usia prasekolah, tidak bisa dilepaskan 

dari faktor bermain. 

Kehidupan bermain adalah kehidupan anak-anak. Bermain memberikan kesempatan pada 

anak untuk mengekspresikan dorongan-dorongan kreatifnya, juga kesempatan untuk merasakan 

obyek-obyek dan tantangan untuk menemukan sesuatu dengan caracara baru. Untuk mencapai 

tujuan tersebut “menumbuhkan kreatifitas” dibutuhkan intensitas bermain yang baik dan 

berkualitas dalam merangsang imajinasi untuk mengembangkan kreatifitas anak. Karena 

proses-proses mental yang dikembangkan sejak usia dini akan menjadi bagian menetap dari 

individu dan akan memberikan dampak-dampak terhadap perkembangan intelektual 

selanjutnya. Bermain bagi anak merupakan seluruh aktivitas termasuk bekerja, kesenangannya 

dan merupakan metode bagaimana mengenal dunia. Bermain tidak sekedar mengisi waktu, 

tetapi merupakan kebutuhan anak sebagaimana halnya makanan, perawatan, dan cinta kasih. 

Anak memerlukan berbagai variasi permainan untuk kesehatan fisik, mental dan 

perkembangan emosinya. Melalui bermain, anak tidak hanya menstimulasi pertumbuhan fisik, 

kematangan social dan juga intelektual si anak, tapi juga dapat menstimulasi perkembangan 

psikologisnya. Anak tidak sekedar melompat, melempar atau berlari, tetapi mereka bermain 

dengan seluruh emosinya, perasaannya dan pikirannya. Sama halnya dengan Bruner (dalam 

Hurlock, 1996) yang mengatakan bahwa bermain pada masa anak-anak adalah kegiatan yang 

serius, yang merupakan bagian penting dalam perkembangan tahun-tahun pertama masa kanak-

kanak, dan juga main merupakan kegiatan pokok dalam masa kanak-kanak. 
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Pada masa usia prasekolah anak akan mulai menghabiskan waktunya dengan bermain, 

bermain bagi anak usia prasekolah (3–5 tahun) bukan hanya sekedar membuang-buang waktu 

saja tetapi bermain bagi anak adalah hal yang menyenangkan dan dapat memperkaya hidup. 

Namun kesempatan bermain sedikit demi sedikit akan berkurang jika anak sudah mulai masuk 

sekolah, anak-anak akan lebih disibukkan dengan pelajaran serta pekerjaan rumah (PR) atau 

hal-hal yang lebih bersifat akademis, tetapi bagaimanapun juga dimana ada anak di situ ada 

permainan, dunia anak tidak dapat dipisahkan dari kegiatan bermain. 

Hanya saja pada akhir masa kanak-kanak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan 

sangat sadar akan kesesuaian jenis permainan bersama dengan kelompok jenis kelaminnya. 

Manfaat bermain bagi anak bukan hanya hiburan relaksasi, melainkan juga memungkinkan 

anak belajar, baik emosional maupun intelektual. Dari segi intelektual, bermain dapat membuat 

anak menyerap informasi baru dan kemudian memanipulasinya sehingga cocok dengan apa-apa 

yang telah diketahuinya. Melalui bermain seorang anak dapat mempraktekkan dan 

meningkatkan pemikirannya serta mengembangkan kreatifitasnya (Freeman & Munandar, 

2001). 

Salah satu bentuk permainan yang meningkatkan kreatifitas adalah permainan konstruktif, 

dimana anak diberi kebebasan untuk mengembangkan daya imajinasinya. Jenis permainan 

konstrutif yang populer adalah membuat sesuatu dan menggambar. Membuat sesuatu misalnya 

dari lempung, pasir, balok, lilin, cat, kertas dan lain sebagainya. Dengan bermain konstruktif 

anak tidak akan bosan-bosannya menggabungkan dan menyusun bentuk-bentuk kombinasi yang 

baru dengan alat permainannya. 

Permainan konstruktif tidak akan membuat anak merasa bosan karena dalam permainan 

ini yang dipentingkan adalah hasilnya dan kesenangan. Anak-anak akan sangat sibuk dengan 

membuat hal yang baru seperti dengan menggunakan balok-balok, lego dan lain-lain. 

Permainan juga tidak akan membuat anak menjadi malas, karena dalam permainan ini anak 

terus menggunakan daya  imajinasinya untuk menghidupkan permainan ini dengan membuat 

hal-hal yang baru dan unik. 

Alat permainan pada intinya merupakan media yang berfungsi untuk mengenal 

lingkungan dan membimbing anak untuk mengenali keberadaan dirinya. Alat ini menjadi sarana 

bermain yang dapat digunakan dengan melibatkan seluruh panca indera. Kegiatan bermain 

tersebut akan menyenangkan sehingga aktivitas sel otak akan meningkat yang pada akhirnya 
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merangsang kecerdasan anak. Kegiatan bermain akan lebih baik apabila mengandung unsur 

edukatif. Permainan juga merupakan salah satu bentuk aktivitas sosial yang dominan pada masa 

awal anak-anak. Sebab, anak-anak menghabiskan lebih banyak waktunya di luar rumah untuk 

bermain dengan teman-temannya dibanding terlibat dengan aktivitas lainnya. Karena itu, 

permainan bagi anakanak adalah suatu bentuk aktivitas yang menyenangkan yang dilakukan 

semata-mata untuk aktivitas itu sendiri, bukan karena ingin memperoleh suatu hasil dari 

aktivitas tersebut. Hal ini disebabkan karena bagi anak-anak proses melakukan sesuatu lebih 

menarik daripada hasil yang akan didapatkannya (Martuti, 2008: 94).  

Konstruktif yang dimaksud adalah kegiatan bermain yang memiliki unsur pembelajaran 

yang dapat membangun dan mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak. Pembelajaran 

konstruktif adalah suatu proses membangun pengetahuan di dalam kerangka berpikir kognitif 

berdasarkan pada pengalaman (Sanjaya: 2006). Anak mencari dan membangun pengetahuannya 

sendiri. Guru sebagai fasilitator bertugas mendorong dan mendampingi anak untuk 

mengkonstruksi sebuah makna. Jadi, Alat Permainan Konstruktif adalah segala sesuatu yang 

dapat digunakan sebagai sarana atau peralatan untuk bermain yang mengandung nilai 

konstruktif (membangun pengetahuan anak) yang secara otomatis memiliki unsur edukatif 

(pendidikan), dan dapat mengembangkan seluruh kemampuan anak. Alat permainan konstruktif 

edukatif dapat berupa apa saja yang ada disekeliling, misalnya sapu, piring, gelas, sendok, tutup 

botol, dan lain-lain. Tetapi prinsip dasar dalam pemanfaatan Alat permainan adalah alat-alat 

tersebut dibuat sendiri dari bahan-bahan yang sudah tidak terpakai lagi atau bahan-bahan yang 

mudah diperoleh disekitar kita, atau lebih dikenal sebagai Alat permainan edukatif tradisional 

yang cenderung memiliki banyak manfaat, selain sederhana dalam desain, serba guna, aman, 

tahan lama dan merangsang atau menstimulasi otak anak, permainan edukatif dengan 

menggunakan alat tradisional ini lebih murah dan tidak menjadikan anak anti sosial, karena 

pada umumnya permainan dengan alat-alat ini melibatkan dua anak atau lebih (kelompok dalam 

kegiatan) (Freman dan Munandar, 1996: 253-254). 

 

B. Pendidikan Anak Usia Dini  

Berbagai temuan ilmiah mengungkapkan proses kehidupan manusia sejak bayi dalam rahim 

seorang ibu dan usia emas (golden age) yaitu sampai usia 5 tahun terutama pada 2 tahun 

pertama kehidupannya merupakan tahap kritis dalam perkembangan manusia. Pada masa ini, 
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pertumbuhan dan perkembangan otak berlangsung dengan sangat cepat dan sangat dipengaruhi 

rangsangan-rangsangan lingkungan terutama perawatan dan interaksi yang berkualitas yang 

diterima anak serta asupan zat gizi dan perawatan kesehatan. Pada usia dini  kompetensi 

kognitif, emosi, dan sosial muali dibentuk dan diperluas. Kegagalan yang terjadi pada anak usia 

dini, terutama pada dua tahun pertama kehidupan mengakibatkan kegagalan pada usia 

selanjutnya, karena kegagalan tersebut bersifat permanen dan sangat sulit dipulihkan. 

Otak anak tumbuh dan berkembang karena interaksi dengan lingkungannya dan belajar 

berfungsi dilingkungannya. Kekurangan stimulasi yang diperlukan otak anak akan berakibat 

pada mengecilnya otak anak dibandingkan dengan dengan anak normal yang mendapatkan 

stimulasi yang cukup dan tepat waktu. Hal ini akan mengganggu proses pertumbuhan otak anak 

secara alamiah. Oleh karena itu hubungan antara anak dengan orang tua atau pengasuh lainnya 

(caregiver) sangat berpengaruh terhadap perkembangan otak anak. Apabila hubungan antara 

anak dengan orang tua dan pengasuh lainnya bersifat positif, struktur kognitif anak belajar 

mengatur emosi dan perilakunya, demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu kedekatan emosi 

anak dengan orang tua atau pengasuh merupakan landasan untuk perkembangan emosi anak dan 

untuk belajar hal-hal lain dalam hidupnya. 

Menurut Rogers dalam Catron dan Allen (1999:58), keberhasilan guru yang sebenarnya 

menekankan pada tiga kualitas dan sikap yang utama, yaitu : (1) guru yang memberikan fasilitas 

untuk perkembangan anak menajdi manusia seutuhnya, (2) membuat suatu pelajaran menjadi 

berharga dengan menerima perasaan anak-anak dan kepribadian dan percaya bahwa yang lain 

dasarnya layak dipercaya membantu menciptakan suasana selama belajar, (3) mengembangkan 

pemahaman empati bagi guru yang peka / sensitif untuk mengenal perasaan anak-anak di dunia. 

Peran guru di dalam kelas boleh jadi bagian yang paling penting dari rencana pelajaran yang tak 

terlihat. Kekritisan dalam menentukan keefektifan dan kualitas dari perawatan dan pendidikan 

utuk anak kecil. Guru mungkin merupakan faktor yang paling penting dalam mendidik dan 

berpengalaman merawat anak. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode dan Alasan Penggunaan Metode 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Berkenaan dengan metode tersebut, 

Arikunto (2013:32) menyebutkan bahwa pendekatan kualitatif dicirikan oleh tujuan peneliti 

yang berupaya memahami gejala-gejala yang sedemikian rupa yang tidak memerlukan 

kuantifikasi, atau karena gejala-gejala tersebut tidak dimungkinkan untuk diukur secara tepat.  

  Pendekatan kualitatif penulis gunakan dengan pertimbangan ingin mendalami secara 

keseluruhan hubungan-hubungan yang ada dalam situasi sosial selanjutnya dapat menemukan 

hal-hal yang baru. Penelitian kualitatif menunjuk pada makna, kedalaman konsep, definisi, ciri, 

metafora, lambang dan deskripsi sesuatu.  

Penggunaan alat permainan konstruktif pada lembaga  PAUD di kota Semarang yang 

menjadi fokus penelitian ini merupakan peristiwa naturalistik. Untuk keperluan penelitian ini 

diperlukan adaptasi prosedur penelitian deskriptif kualitatif secara naturalistik. 

Rencana penelitian dilakukan melalui 3 tahap, dan setiap tahap terdiri dari kegiatan 

tertentu, kegiatan yang dilakukan pada tiap-tiap tahapan, menurut Sugiyono (2013:53) 

adalah:  

1) Tahap Orientasi  

Pada tahap ini ditentukan subjek awal, dilakukan pra-survey ke lokasi penelitian kemudian 

dilakukan pendalaman melalui sumber-sumber bacaan baik konsep teoritis maupun studi 

pendahuluan yang relevan dengan pendidikan keluarga dan memilih lokasi penelitian.  

2) Tahap Eksplorasi 

Tahap eksplorasi ini dilakukan penelitian lapangan terhadap sumber data tentang penggunaan 

alat permainan konstruktif pada lembaga  PAUD di kota Semarang. Beberapa hal yang 

dianggap penting bagi seorang peneliti sebelum kegiatan berlangsung, antara lain memahami 

latar, tata cara dan tata karma menghadapi subjek penelitian. 

3) Tahap Member Check 

Pada tahap ini membuat laporan tertulis yang ditujukan kepada responden guna menilai 

kesesuaian dengan hasil wawancara, penelitian dokumen dan observasi, kemudian meminta 

penjelasan kepada unsur-unsur terkait bila dipandang perlu. Hal ini dimaksudkan agar seluruh 
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data yang diperoleh dapat dijamin kebenaran tanpa keraguan validitasnya. Setelah pengecekan 

ulang berakhir agar dapat ditaksir dengan cermat dan bermakna, dilanjutkan dengan membuat 

laporan hasil penelitian.  

 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

Waktu penelitian selama 6 bulan. Tempat penelitian adalah beberapa Lembaga PAUD 

Kota Semarang, yaitu PAUD Unggulan Taman Belia Candi, PAUD Harapan Bunda dan PAUD 

Sultan Agung 01.  

 

C. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri (ketua dan 

anggota tim peneliti), yaitu Ismatul Khasanah, S.Pd.I.,M.Pd (ketua), Eka Sari Setianingsih, 

S.Pd. M.Pd (anggota 1), Asep Ardiyanto, S.Pd., M.Or (anggota 2) dan Yuris Setioadi, S.Pd., 

M.T. (anggota 3). Peneliti kualitatif sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus 

penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai 

kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.  

 

D. Sampel Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sampel sumber data 

dipilih secara purposive dan bersifat snowball sampling. Data kualitatif adalah data yang 

berbentuk kata-kata bukan angka-angka (Miles & Huberman, 1996, dalam Sugiyono). Data 

diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara mendalam dengan informan, dan observasi. 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang sesuai dengan fokus penelitian, 

yaitu tentang analisis pengaruh penggunaan alat permainan konstruktif pada lembaga  PAUD di 

Kota Semarang. Data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan sekunder. 

Data primer diperoleh dalam bentuk verbal, kata-kata atau ucapan lisan atau perilaku 

dari subjek (informan) yang berkaitan dengan analisis pengaruh penggunaan alat permainan 

konstruktif pada lembaga  PAUD di Kota Semarang.  Data sekunder bersumber dari dokumen-

dokumen tertulis, hasil foto-foto yang digunakan sebagai pelengkap dari data primer. 

Informan-informan yang dapat dijadikan responden dalam penelitian adalah : 1) Guru 

dan 2) Orang Tua anak didik. Berdasarkan hasil informan inilah data terkumpul, kemudian 
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orang pertama diminta untuk menentukan orang lain yang dapat memberikan informasi. 

Berdasarkan informan kunci tersebut selanjutnya dikembangkan untuk mencari informan 

lainnya dengan teknik bola salju (snowball sampling). Teknik ini digunakan untuk mencari 

informasi secara terus menerus dari informan satu ke informan lainnya, sehingga data yang 

diperoleh semakin banyak, akurat dan lengkap. Pengumpulan data dan informasi ini baru selesai 

apabila data yang diperoleh dianggap telah cukup.   

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data digunakan untuk menghimpun data dan informasi tentang  

pengaruh penggunaan alat permainan konstruktif pada lembaga  PAUD di Kota Semarang di 

PAUD Unggulan Taman Belia Candi, PAUD Harapan Bunda dan PAUD Sultan Agung 01. 

Prosedur pelaksanaannya disesuaikan dengan sumber data dan lokasi dimana responden 

melaksanakan tugasnya. Secara khusus dapat dinyatakan bahwa rencana penelitian ini 

menggunakan teknik pengumpulan dijelaskan dalam tabel sebagai berikut: 
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Tabel 1. Fokus Penelitian, Teknik Pengumpulan dan Sumber Data 

No. Fokus Penelitian Teknis Pengumpulan 

Data 

Sumber Data 

1. 

 

 

 

 Observasi Kegiatan 

Bermain dan belajar di 

Lokasi Penelitian 

Wawancara Orang tua dan Guru 

Studi Dokumentasi Dokumentasi  

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penggunaan  alat 

permainan konstruktif 

pada lembaga  PAUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Observasi Kegiatan dan 

aktivitas Anak di 

Lembaga PAUD 

- Penggunaan Lingkungan 

sebagai sumber belajar. 

 

 

 

 

- Aktivitas Anak 

Interaksi dengan 

Lingkungan Sekitar 

- Hasil pengamatan / 

observasi berupa 

catatan, rekaman 

gambar dan suara, 

serta materi yang 

ditemukan 

Wawancara  

a. Pendidik/Guru Pendidik/Guru 

b. Pengasuh/ Orang tua 

anak didik 

Pengasuh/Orang Tua 

Anak Didik 

3. 

 

 

 

 

Analisis  penggunaan 

alat permainan 

konstruktif pada lembaga  

PAUD 

 

a. Observasi 

 

a. Kegiatan Anak di 

Lembaga PAUD 

b. Wawancara b. Orang Tua 

c. Studi dokumentasi c. Catatan pesan dan 

kesan 
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F. Teknik Analisis Data 

Sesuai dengan pendekatan penelitian yang dipilih, maka analisis yang digunakan adalah 

analisis yang dimulai dari tahap observasi / pengamatan awal terhadap kondisi tentang objek 

penelitian secara umum melalui temuan dan fakta-fakta yang dideskripsikan dengan bentuk 

sajian data, yang selanjutnya dianalisis (interpretasi) secara kualitatif. Dengan pendekatan ini 

maka analisis data yang dilakukan analisis deskriptif kualitatif. 

Selanjutnya dilakukan pengembangan awal, yaitu perancangan untuk mengkaji 

pengaruh penggunaan alat permainan konstruktif pada lembaga  PAUD di kota Semarang. 

Kajian awal ini penting  dilakukan dan dilanjutkan dengan  wawancara kemudian dianalisis 

yang selanjutnya  memberikan solusi untuk memfasilitasi anak serta mendampingi anak pada 

saat menggunakan Alat Permainan Konstruktif. 

 

G. Rencana Pengujian Keabsahan Data 

Cara yang digunakan dalam menguji keabsahan data atau memeriksa kebenaran data 

adalah dengan uji derajat kepercayaan (credibility), uji keteralihan (transferability), uji 

kebergantungan (dependability), dan uji kepastian (konfirmability). 

1. Uji derajat kepercayaan (credibility)  

Derajat kepercayaan digunakan untuk memenuhi kriteria bahwa data dan informasi yang 

dikumpulkan peneliti harus mengandung nilai kebenaran bagi pembaca yang kritis maupun 

subjek yang diteliti. Untuk memperoleh data yang sahih dalam penelitian ini memakai beberapa 

teknik pencapaian kredibilitas data, yaitu : 

 

  

4. 

 

 

 

 

 

Partisipasi orangtua 

mendampingi anak pada 

saat bermain di rumah 

a. Observasi 

 di rumah 

a. orang tua dan anak 

didik 

b. Wawancara 

 

b. Orang tua anak 

didik 

c. Studi Dokumentasi c. Catatan dan foto 

kegiatan anak 

bersama orang tua 
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a. Observasi 

Observasi secara terus menerus yang dilakukan selama 2 bulan dimaksudkan untuk 

mengamati dan memahami fenomena dan peristiwa yang terjadi pada anak di kota 

Semarang secara lebih mendalam, sehingga ditemukan hal-hal yang relevan untuk 

keperluan penelitian. 

b. Triangulasi Data 

Kegiatan yang dilakukan untuk menjamin keterpercayaan data yang diperoleh  dalam 

penelitian dengan jalan (1) triangulasi sumber, yaitu untuk mengecek kebenaran data 

dengan membandingkan data yang diperoleh dari satu informan dengan informan lainnya. 

(2) triangulasi metode yaitu dengan cara mengecek kebenaran data yang diperoleh dari 

informan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda, dan (3) diskusi 

dengan teman sejawat yang berpengalaman dalam penelitian kualitatif seperti dosen 

pembimbing dan saran serta masukan dari rekan-rekan. 

c.  Member chek 

Tujuan mengadakan member check adalah agar informasi yang telah diperoleh dan yang 

akan digunakan dalam penulisan laporan dapat sesuai dengan apa yang dimaksud 

informan dan key informan. 

2. Uji keteralihan (transferability) 

Nilai transfer berkenaan dengan pertanyaan, hingga hasil penelitian ini dapat diterapkan 

atau digunakan dalam situasi lain. Supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif 

ini sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti dalam 

membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya. 

Dengan demikian maka pembaca menjadi jelas atas hasil penelitian ini, sehingga dapat 

memutuskan dapat atau tidaknya untuk mengaplikasikan hasil penelitian tersebut ke tempat 

lain. 

3. Uji kebergantungan (Dependability) 

Uji Dependability dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses 

penelitian. Dilakukan oleh auditor atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktifitas 

peneliti dalam melakukan penelitian. 

4. Uji kepastian (Konfirmabilitas) 

Tercapainya konfirmabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan meminta pembimbing 

untuk memeriksa proses penelitian, taraf kebenaran data serta tafsirannya. 
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BAB IV 

TEMUAN HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Lokasi Penelitian 

PAUD Unggulan Taman   Belia Candi Semarang memiliki Motto “Getthe Best Future 

With Playing and Learning Programme”. Pusat Unggulan PAUD Taman Belia Candi Semarang 

berawal dari pendidikan kelompok bermain yang berdiri tanggal 23 Januari tahun 2000, dengan 

akte notaris no. 12 tahun 1999 dibawah naungan Yayasan Putri Ibu. PAUD Unggulan Taman 

Belia Candi bertempat di jalan Singotoro  No. 10 A telah mendapatkan perhatian dan simpati 

yang lebih dari masyarakat sekitarnya. PAUD Unggulan Taman Belia  menggunakan  kurikulum  

2013  dalam  melaksanakan pembelajaran, serta memberikan layanan Taman Pengasuhan Anak 

terpercaya dan berkualitas dalam merawat, mengasuh, dan mendidik anak menjadi pribadi yang 

sehat, cerdas, kreatif serta religius. Pembelajaran di PAUD Unggulan Taman Belia Candi 

menggunakan model sentra.  

Lokasi Penelitian kedua adalah PAUD Harapan Bunda Semarang yang terletak di Brigjen 

Sudarto Plamongan Sari Semarang. PAUD Harapan Bunda memiliki Motto “Ceria, Mandiri, dan 

Berakhlak Mulia”. Adapun Visi Sekolah menjadi Sekolah Unggul yang Meletakkan dasar bagi 

terbentuknya pribadi anak yang ceria, mandiri dan berakhla mulia. Model Pembelajaran yang 

dilaksanakan di PAUD Harapan Bunda adalah model Sentra. 

Lokasi penelitian ketiga adalah PAUD Sultan Agung 01 Semarang terletak di Jl.Sompok 

2 No. 6 Semarang. Model Pembelajaran yang digunakan adalah Semi Sentra. Artinya masa 

transisi dari Area ke Sentra.   

Ketiga lokasi penelitian tersebut memiliki persamaan penggunaan model, kemiripan alat 

bermain dan durasi anak belajar dan bermain. Pembelajaran di sekolah dimulai dari pukul 

07.00 sampai dengan pukul 10.30. Sedangkan khusus untuk Program TPA dilanjutkan kegiatan 

dari selesai pembelajaran sampai pukul 16.00.  

Adapun di Pusat Unggulan PAUD Taman Belia Candi Semarang menggunakan model 

pembelajaran sentra. Terdapat 8 sentra yaitu: Sentra Balok, Sentra Peran, Sentra Seni, Sentra 

Persiapan, Sentra Iman dan Taqwa (IMTAQ), Sentra Gerak Neurokinestetik, Sentra Bahan 

Alam, dan SAINS, serta Sentra Masak. Sentra neurokinestetik menjadi program andalan guna 

membantu kematangan syaraf untuk kesiapan belajar tinkat selanjutnya. Stimulasi yang 
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diberikan kemudian dilanjutkan di semua sentra yang ada sehingga kematangan syaraf anak 

menjadi lebih baik. 

Model pembelajaran sentra di ketiga sekolah tersebut menggunakan pendekatan saintifik 

yaitu penerapan kegiatan pembelajaran yang dikemas dalam program kegiatan yang 

memaksimalkan panca indra anak. Dalam hal ini pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai 

dengan kebutuhan dan perkembangan anak secara personal (masing-masing anak) mendapatkan 

perhatian lebih. Dengan begitu alat dan bahan yang digunakan untuk bermain sentra menjadi 

sumber belajar anak. Anak-anak tidak sekedar bermain karena guru selalu memberikan 

penguatan saat anak bermain. Guru-guru di PAUD Unggulan Taman Belia Candi Semarang, 

Harapan Bunda Semarang, dan Sultan Agung Semarang dituntut kreatif untuk menggunkan 

segala sesuatu yang ada di lingkungan sekolah sebagi sumber belajar peserta didik. Media dari 

bahan-bahan bekas pakaipun bisa dirubah menjadi media bermain anak yang sangat kreatif. 

Sumber belajar lain melainkan  buku-buku bacaan yang terdapat disetiap sentra. 

 

B. Temuan Hasil Penelitian 

Berdasarkan observasi pendahuluan di beberapa sekolah di Kota Semarang, ditemukan 

penggunaan alat permainan konstruktif sangatlah terbatas untuk itu perlu dilakukan kegiatan 

tentang bagaimana penggunaan tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan 

dalam penelitian pengembangan tentang alat permainan konstruktif di tahun yang akan datang. 

Proses kehidupan manusia sejak bayi dalam rahim seorang ibu dan usia emas (golden age) 

yaitu sampai usia 5 tahun terutama pada 2 tahun pertama kehidupannya merupakan tahap kritis 

dalam perkembangan manusia. Pada masa ini, pertumbuhan dan perkembangan otak 

berlangsung dengan sangat cepat dan sangat dipengaruhi rangsangan-rangsangan lingkungan 

terutama perawatan dan interaksi yang berkualitas yang diterima anak serta asupan zat gizi dan 

perawatan kesehatan. Pada usia dini  kompetensi kognitif, emosi, dan sosial muali dibentuk dan 

diperluas. Kegagalan yang terjadi pada anak usia dini, terutama pada dua tahun pertama 

kehidupan mengakibatkan kegagalan pada usia selanjutnya, karena kegagalan tersebut bersifat 

permanen dan sangat sulit dipulihkan. 

Otak anak tumbuh dan berkembang karena interaksi dengan lingkungannya dan belajar 

berfungsi dilingkungannya. Kekurangan stimulasi yang diperlukan otak anak akan berakibat 

pada mengecilnya otak anak dibandingkan dengan dengan anak normal yang mendapatkan 
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stimulasi yang cukup dan tepat waktu. Hal ini akan mengganggu proses pertumbuhan otak anak 

secara alamiah. Oleh karena itu hubungan antara anak dengan orang tua atau pengasuh lainnya 

(caregiver) sangat berpengaruh terhadap perkembangan otak anak. Apabila hubungan antara 

anak dengan orang tua dan pengasuh lainnya bersifat positif, struktur kognitif anak belajar 

mengatur emosi dan perilakunya, demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu kedekatan emosi 

anak dengan orang tua atau pengasuh merupakan landasan untuk perkembangan emosi anak dan 

untuk belajar hal-hal lain dalam hidupnya. 

Menurut Rogers dalam Catron dan Allen (1999:58), keberhasilan guru yang sebenarnya 

menekankan pada tiga kualitas dan sikap yang utama, yaitu : (1) guru yang memberikan fasilitas 

untuk perkembangan anak menajdi manusia seutuhnya, (2) membuat suatu pelajaran menjadi 

berharga dengan menerima perasaan anak-anak dan kepribadian dan percaya bahwa yang lain 

dasarnya layak dipercaya membantu menciptakan suasana selama belajar, (3) mengembangkan 

pemahaman empati bagi guru yang peka / sensitif untuk mengenal perasaan anak-anak di dunia. 

Peran guru di dalam kelas boleh jadi bagian yang paling penting dari rencana pelajaran yang tak 

terlihat. Kekritisan dalam menentukan keefektifan dan kualitas dari perawatan dan pendidikan 

utuk anak kecil. Guru mungkin merupakan faktor yang paling penting dalam mendidik dan 

berpengalaman merawat anak. 

Bermain adalah awal timbulnya kreatifitas bagi setiap orang terutama bagi anak. Bermain 

menjadi penting karena dalam kegiatan bermain terdapat unsur yang menyenangkan sehingga 

anak akan dapat mengungkapkan gagasan-gagasannya secara bebas dalam hubungan dengan 

lingkungannya. Oleh karena itu kegiatan tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu dasar dalam 

mengembangkan kreatifitas anak. Kreatifitas bisa tampil dini dalam kehidupan anak dan terlihat 

pada saat anak bermain. 

Kehidupan bermain adalah kehidupan anak-anak. Bermain memberikan kesempatan pada 

anak untuk mengekspresikan dorongan-dorongan kreatifnya, juga kesempatan untuk merasakan 

obyek-obyek dan tantangan untuk menemukan sesuatu dengan caracara baru. Untuk mencapai 

tujuan tersebut “menumbuhkan kreatifitas” dibutuhkan intensitas bermain yang baik dan 

berkualitas dalam merangsang imajinasi untuk mengembangkan kreatifitas anak. 

Manfaat bermain bagi anak bukan hanya hiburan relaksasi, melainkan juga memungkinkan 

anak belajar, baik emosional maupun intelektual. Dari segi intelektual, bermain dapat membuat 

anak menyerap informasi baru dan kemudian memanipulasinya sehingga cocok dengan apa-apa 
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yang telah diketahuinya. Melalui bermain seorang anak dapat mempraktekkan dan meningkatkan 

pemikirannya serta mengembangkan kreatifitasnya (Freeman & Munandar, 2001). 

Anak memerlukan berbagai variasi permainan untuk kesehatan fisik, mental dan 

perkembangan emosinya. Melalui bermain, anak tidak hanya menstimulasi pertumbuhan fisik, 

kematangan social dan juga intelektual si anak, tapi juga dapat menstimulasi perkembangan 

psikologisnya. Anak tidak sekedar melompat, melempar atau berlari, tetapi mereka bermain 

dengan seluruh emosinya, perasaannya dan pikirannya. Sama halnya dengan Bruner (dalam 

Hurlock, 1996) yang mengatakan bahwa bermain pada masa anak-anak adalah kegiatan yang 

serius, yang merupakan bagian penting dalam perkembangan tahun-tahun pertama masa kanak-

kanak. Dan juga main merupakan kegiatan pokok dalam masa kanak-kanak. 

Salah satu bentuk permainan yang meningkatkan kreatifitas adalah permainan konstruktif, 

dimana anak diberi kebebasan untuk mengembangkan daya imajinasinya. Jenis permainan 

konstrutif yang populer adalah membuat sesuatu dan menggambar. Membuat sesuatu misalnya 

dari lempung, pasir, balok, lilin, cat, kertas dan lain sebagainya. Dengan bermain konstruktif 

anak tidak akan bosan-bosannya menggabungkan dan menyusun bentuk-bentuk kombinasi yang 

baru dengan alat permainannya. 

Permainan konstruktif tidak akan membuat anak merasa bosan karena dalam permainan 

ini yang dipentingkan adalah hasilnya dan kesenangan. Anak-anak akan sangat sibuk dengan 

membuat hal yang baru seperti dengan menggunakan balok-balok, lego dan lain-lain. 

Permainan juga tidak akan membuat anak menjadi malas, karena dalam permainan ini anak 

terus menggunakan daya  imajinasinya untuk menghidupkan permainan ini dengan membuat 

hal-hal yang baru dan unik. 

Alat permainan pada intinya merupakan media yang berfungsi untuk mengenal 

lingkungan dan membimbing anak untuk mengenali keberadaan dirinya. Alat ini menjadi sarana 

bermain yang dapat digunakan dengan melibatkan seluruh panca indera. Kegiatan bermain 

tersebut akan menyenangkan sehingga aktivitas sel otak akan meningkat yang pada akhirnya 

merangsang kecerdasan anak. Kegiatan bermain akan lebih baik apabila mengandung unsur 

edukatif. Permainan juga merupakan salah satu bentuk aktivitas sosial yang dominan pada masa 

awal anak-anak. Sebab, anak-anak menghabiskan lebih banyak waktunya di luar rumah untuk 



 
 

24 
 

bermain dengan teman-temannya dibanding terlibat dengan aktivitas lainnya. Karena itu, 

permainan bagi anakanak adalah suatu bentuk aktivitas yang menyenangkan yang dilakukan 

semata-mata untuk aktivitas itu sendiri, bukan karena ingin memperoleh suatu hasil dari 

aktivitas tersebut. Hal ini disebabkan karena bagi anak-anak proses melakukan sesuatu lebih 

menarik daripada hasil yang akan didapatkannya (Martuti, 2008: 94).  

Konstruktif yang dimaksud adalah kegiatan bermain yang memiliki unsur pembelajaran 

yang dapat membangun dan mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak. Pembelajaran 

konstruktif adalah suatu proses membangun pengetahuan di dalam kerangka berpikir kognitif 

berdasarkan pada pengalaman (Sanjaya: 2006). Anak mencari dan membangun pengetahuannya 

sendiri. Guru sebagai fasilitator bertugas mendorong dan mendampingi anak untuk 

mengkonstruksi sebuah makna. 

Jadi, Alat Permainan Konstruktif adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai 

sarana atau peralatan untuk bermain yang mengandung nilai konstruktif (membangun 

pengetahuan anak) yang secara otomatis memiliki unsur edukatif (pendidikan), dan dapat 

mengembangkan seluruh kemampuan anak. Alat permainan konstruktif edukatif dapat berupa apa 

saja yang ada disekeliling, misalnya sapu, piring, gelas, sendok, tutup botol, dan lain-lain. 

Tetapi prinsip dasar dalam pemanfaatan Alat permainan adalah alat-alat tersebut dibuat 

sendiri dari bahan-bahan yang sudah tidak terpakai lagi atau bahan-bahan yang mudah diperoleh 

disekitar kita, atau lebih dikenal sebagai Alat permainan edukatif tradisional yang cenderung 

memiliki banyak manfaat, selain sederhana dalam desain, serba guna, aman, tahan lama dan 

merangsang atau menstimulasi otak anak, permainan edukatif dengan menggunakan alat 

tradisional ini lebih murah dan tidak menjadikan anak anti social. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif penulis gunakan 

dengan pertimbangan ingin mendalami secara keseluruhan hubungan-hubungan yang ada dalam 

situasi sosial selanjutnya dapat menemukan hal-hal yang baru. Penelitian kualitatif menunjuk 

pada makna, kedalaman konsep, definisi, ciri, metafora, lambang dan deskripsi sesuatu. 

Pemanfaatan alat permainan konstruktif pada lembaga  PAUD di kota Semarang yang 

menjadi fokus penelitian ini merupakan peristiwa naturalistik. Untuk keperluan penelitian ini 

diperlukan adaptasi prosedur penelitian deskriptif kualitatif secara naturalistik. 
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Waktu penelitian selama 6 bulan. Tempat penelitian adalah beberapa Lembaga PAUD 

Kota Semarang. Instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri 

(ketua dan anggota tim peneliti), yaitu Ismatul Khasanah, S.Pd.I.,M.Pd (ketua), Eka Sari 

Setianingsih, S.Pd. M.Pd (anggota 1), Asep Ardiyanto, S.Pd., M.Or (anggota 2) dan Yuris 

Setioadi, S.Pd., M.T. (anggota 3). Peneliti kualitatif sebagai human instrument, berfungsi 

menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan 

data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas 

temuan. 

Pengaruh penggunaan alat permainan konstruktif pada lembaga  PAUD di kota 

Semarang. Kajian awal ini penting  dilakukan dan dilanjutkan dengan  wawancara dan Forum 

Grup Discussion (FGD) kemudian  memberikan solusi untuk efektifitas pola asuh dengan 

memfasilitasi anak serta mendampingi anak pada saat menggunakan Alat Permainan 

Konstruktif. Berdasarkan temuan di lapangan, APE yang ada sudah banyak yang rusak dan 

sebagian lagi APE yang dibeli oleh lembaga. Sehingga pengembangan kreativitas anak masih 

perlu dikembangkan secara maksimal. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  kegiatan pembelajaran sambil bermain sudah 

hampir sepenuhnya sesuai dengan prinsip  perkembangan menurut Bredecamp and Coople 

(2008), yaitu perkembangan semua aspek saling  mempengaruhi dan berkaitan satu sama lain, 

perkembangan yang terjadi relative dalam suatu  urutan tertentu dan dapat diramalkan, 

pengalaman awal anak memiliki pengaruh yang kumulatif dan tertunda, pembelajaran dengan 

bermain, serta kondisi terbaik anak untuk berkembang dan belajar adalah dalam komunitas yang 

menghargai, memenuhi kebutuhan fisiknya, dan aman secara fisik maupun psikologis. 

Artinya semua aspek kognitif, afektif dan psikomotorik siswa sudah semuanya ikut terlibat 

dalam pembelajaran dan penggunaan APE yang ada pada lembaga PAUD di Semarang. Hanya 

saja alat permainan konstruktif yang ada pada lembaga PAUD di Semarang belum semuanya 

maksimal sesuai harapan, dikarenakan alat permainan yang ada masih banyak yang 

menggunakan kardus, karton, tutup botol dan lain sebagainya,  APE yang ada sudah banyak yang 

rusak dan APE yang ada beberapa dibeli oleh lembaga, APE yang ada bukan buatan siswa dg 

guru. Sehingga anak belum terangsang dalam mewujudkan imajinasinya ke dalam sebuah karya 
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nyata. Dengan demikian potensi kecerdasan yang dimiliki anak belum dapat terstimulasi dengan 

baik dan optimal. 

Oleh sebab itu diperlukan kreatifitas dan inovasi yang maksimal dari guru untuk bersama-

sama membuat APE dengan siswa tidak hanya yang berbahan karton dan kardus namun 

menggunakan bahan serta jenis-jenis permainan konstruktif yang akan mampu merangsang 

imajinasi anak-anak ke dalam sebuah karya nyata, bukan APE yang dibeli dan buatan guru 

semata. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. SIMPULAN 

Alat permainan konstruktif yang ada pada lembaga PAUD di Semarang belum 

semuanya maksimal sesuai harapan, dikarenakan alat permainan yang ada masih banyak 

yang menggunakan kardus, karton, tutup botol dan lain sebagainya,  APE yang ada sudah 

banyak yang rusak dan APE yang ada beberapa dibeli oleh lembaga, APE yang ada bukan 

buatan siswa dg guru. Sehingga anak belum terangsang dalam mewujudkan imajinasinya ke 

dalam sebuah karya nyata. 

 

B. SARAN 

Saran yang dapat diberikan adalah guru diharapkan lebih kreatif dan inovatif dalam 

membuat dan memanfaatkan alat permainan konstruktif bagi anak-anak sehingga  anak akan 

terangsang mewujudkan imajinasinya ke dalam sebuah karya nyata. Dengan demikian 

potensi kecerdasan yang dimiliki anak akan terstimulasi dengan baik dan optimal. 
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Abstrak 

Potensi kecerdasan anak dapat dikembangkan melalui bermain dengan alat permainan yang mendukung 

seperti alat permainan konstruktif. Yang dimaksud konstruktif adalah bahwasanya anak-anak membuat 

bentuk-bentuk dengan balok-balok, pasir, lumpur, tanah liat, manik-manik, cat, pasta, gunting dan krayon. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penggunaan alat permainan konstruktif pada lembaga  

PAUD di kota Semarang yang menjadi fokus penelitian ini merupakan peristiwa naturalistik. Tujuan yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam tentang penggunaan alat 

Permainan Konstruktif pada lembaga PAUD di kota Semarang dan partisipasi orangtua dalam penggunaan 

alat Permainan Konstruktif pada lembaga PAUD di kota Semarang. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa alat permainan konstruktif yang ada pada lembaga PAUD di Semarang belum semuanya maksimal, 

dikarenakan alat permainan yang ada masih banyak yang menggunakan kardus, karton, tutup botol dan 

lain sebagainya,  APE yang ada sudah banyak yang rusak dan APE yang ada beberapa dibeli oleh 

lembaga, bukan buatan siswa dg guru. Dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan alat permainan konstruktif 

pada lembaga PAUD di kota Semarang belum maksimal sesuai harapan. Saran yang dapat diberikan 

adalah guru diharapkan lebih kreatif dan inovatif dalam membuat dan memanfaatkan alat permainan 

konstruktif bagi anak-anak sehingga  anak akan terangsang mewujudkan imajinasinya ke dalam sebuah 

karya nyata. Dengan demikian potensi kecerdasan yang dimiliki anak akan terstimulasi dengan baik dan 

optimal. 

 

Kata Kunci: APE, Konstruktif, PAUD 
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Abstract 

Potential intelligence of the child can be developed through play with an instrument of gaming that 

supports as an instrument of gaming constructive. Referred to constructive is that the kids make up to the 

beams in which forms, sand, mud, clay, beads , paint, pasta, scissors and a crayon. This study adopted 

qualitative approaches. The use of an instrument of gaming constructive at an institute of PAUD within 

the city of Semarang become the focus of the research is events naturalistic. The purpose to be achieved 

in this study is to find deeply about the use of an instrument of gaming constructive at an institute of 

PAUD within the city of Semarang and the participation of parents in the use of an instrument of gaming 

constructive at an institute of PAUD within the city of Semarang. This research result indicates that an 

instrument of gaming constructive that is at an institute of paud in semarang not all maximum , 

reconstructive a game there is a lot which the use of cardboard, cardboard, bottle caps and others, APE 

that there are damaged and APE of which there are several purchased by institutions, not artificial 

students with teachers. Can be concluded that the utilization of an instrument of gaming constructive at 

an institute of PAUD within the city of Semarang not maximum as expected. Advice that can be given are 

teachers is expected to be more creative and innovative in making and using an instrument of gaming 

constructive for children and the will aroused realize imagination is into a real work. Thus potential 

intelligence owned children will stimulated optimally. 

 

Keywords: APE, Constructive, PAUD 
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PENDAHULUAN  

 Anak merupakan pewaris dan investasi 

yang tak ternilai bagi orang tua dan bangsa. 

Anak yang sehat dan cerdas pasti akan membuat 

orang tua bangga. Pertumbuhan dan 

perkembangan mengalami peningkatan yang 

pesat pada usia dini, yaitu dari 0 sampai 5 tahun. 

Masa ini sering juga disebut sebagai fase 

”Golden Age”. Golden age merupakan masa 

yang sangat penting untuk memperhatikan 

tumbuh kembang anak secara cermat agar sedini 

mungkin dapat terdeteksi apabila terjadi 

kelainan. Selain itu, penanganan kelainan yang 

sesuai pada masa golden age dapat 

meminimalisir kelainan pertumbuhan dan 

perkembangan anak sehingga kelaianan yang 

bersifat permanen dapat dicegah (Soejiningsih, 

2003). Dengan adanya keinginan orang tua yang 

menginginkan anaknya cerdas pasti akan 

diberikan yang terbaik untuk mereka begitu juga 

dengan pemberian alat permainan. Pemilihan 

permainan yang benar dan tepat bisa 

meningkatkan potensi kecerdasan anak serta bisa 

menstimulus perkembangannnya. Saat ini 

banyak sekali permainan yang sifatnya  hanya 

sebagai permainan dan belum menstimulus 

perkembangan dan potensi kecerdasan pada anak 

maka perlu pemilihan yang tepat dari orang tua 

dan lingkungan sekolah untuk memberikan 

permainan yang bisa menunjang stimulus pada 

anak sehingga bisa membentuk kecerdasan dan 

perkembangan anak. 

Pada anak usia prasekolah memiliki 

kreatif secara alamiah, tetapi tanpa disadari 

selama ini orang tua hanya membatasi daya 

kreatif dan potensi kecerdasan anak. Karena  

banyak orang yang menginginkan anaknya 

pintar dikelas sehingga kebebasan anak untuk 

bermain dan berimajinasi terampas. Padahal 

potensi kecerdasan anak dapat dikembangkan 

melalui bermain dengan alat permainan yang 

mendukung. Seperti alat permainan konstruktif. 

Pada permainan ini, anak diberi kebebasan 

untuk mengembangkan daya imajinasinya. 

Jenis permainan konstrutif yang populer adalah 

membuat sesuatu. Misalnya, dari lempung 

(plydough), balok, dan benda alam lainnya. 

Anak tidak akan bosan menggabungkan dan 

menyusun bentuk-bentuk kombinasi yang baru 

dengan alat permainan konstruktif. Dengan 

menggunakan alat permainan konstruktif, anak 

akan terangsang mewujudkan imajinasinya ke 

dalam sebuah karya nyata. Dengan demikian 

potensi kecerdasan yang dimiliki anak akan 

terstimulasi dengan baik dan optimal.  

Berdasarkan observasi pendahuluan di 

beberapa sekolah di Kota Semarang, ditemukan 

penggunaan alat permainan konstruktif sangatlah 

terbatas untuk itu perlu dilakukan kegiatan 

tentang bagaimana penggunaan tersebut. Hasil 

penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan 

dalam penelitian pengembangan tentang alat 

permainan konstruktif di tahun yang akan 

datang. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berbagai temuan ilmiah mengungkapkan 

proses kehidupan manusia sejak bayi dalam 

rahim seorang ibu dan usia emas (golden age) 

yaitu sampai usia 5 tahun terutama pada 2 

tahun pertama kehidupannya merupakan tahap 

kritis dalam perkembangan manusia. Pada 

masa ini, pertumbuhan dan perkembangan otak 

berlangsung dengan sangat cepat dan sangat 

dipengaruhi rangsangan-rangsangan 

lingkungan terutama perawatan dan interaksi 

yang berkualitas yang diterima anak serta 

asupan zat gizi dan perawatan kesehatan. Pada 

usia dini  kompetensi kognitif, emosi, dan 

sosial muali dibentuk dan diperluas. Kegagalan 

yang terjadi pada anak usia dini, terutama pada 

dua tahun pertama kehidupan mengakibatkan 

kegagalan pada usia selanjutnya, karena 
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kegagalan tersebut bersifat permanen dan 

sangat sulit dipulihkan. 

Otak anak tumbuh dan berkembang karena 

interaksi dengan lingkungannya dan belajar 

berfungsi dilingkungannya. Kekurangan 

stimulasi yang diperlukan otak anak akan 

berakibat pada mengecilnya otak anak 

dibandingkan dengan dengan anak normal yang 

mendapatkan stimulasi yang cukup dan tepat 

waktu. Hal ini akan mengganggu proses 

pertumbuhan otak anak secara alamiah. Oleh 

karena itu hubungan antara anak dengan orang 

tua atau pengasuh lainnya (caregiver) sangat 

berpengaruh terhadap perkembangan otak 

anak. Apabila hubungan antara anak dengan 

orang tua dan pengasuh lainnya bersifat positif, 

struktur kognitif anak belajar mengatur emosi 

dan perilakunya, demikian pula sebaliknya. 

Oleh karena itu kedekatan emosi anak dengan 

orang tua atau pengasuh merupakan landasan 

untuk perkembangan emosi anak dan untuk 

belajar hal-hal lain dalam hidupnya. 

Menurut Rogers dalam Catron dan Allen 

(1999:58), keberhasilan guru yang sebenarnya 

menekankan pada tiga kualitas dan sikap yang 

utama, yaitu : (1) guru yang memberikan 

fasilitas untuk perkembangan anak menajdi 

manusia seutuhnya, (2) membuat suatu pelajaran 

menjadi berharga dengan menerima perasaan 

anak-anak dan kepribadian dan percaya bahwa 

yang lain dasarnya layak dipercaya membantu 

menciptakan suasana selama belajar, (3) 

mengembangkan pemahaman empati bagi guru 

yang peka / sensitif untuk mengenal perasaan 

anak-anak di dunia. Peran guru di dalam kelas 

boleh jadi bagian yang paling penting dari 

rencana pelajaran yang tak terlihat. Kekritisan 

dalam menentukan keefektifan dan kualitas dari 

perawatan dan pendidikan utuk anak kecil. Guru 

mungkin merupakan faktor yang paling penting 

dalam mendidik dan berpengalaman merawat 

anak. 

Bermain adalah awal timbulnya kreatifitas 

bagi setiap orang terutama bagi anak. Bermain 

menjadi penting karena dalam kegiatan bermain 

terdapat unsur yang menyenangkan sehingga 

anak akan dapat mengungkapkan gagasan-

gagasannya secara bebas dalam hubungan 

dengan lingkungannya. Oleh karena itu kegiatan 

tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu dasar 

dalam mengembangkan kreatifitas anak. 

Kreatifitas bisa tampil dini dalam kehidupan 

anak dan terlihat pada saat anak bermain. 

Kehidupan bermain adalah kehidupan 

anak-anak. Bermain memberikan kesempatan 

pada anak untuk mengekspresikan dorongan-

dorongan kreatifnya, juga kesempatan untuk 

merasakan obyek-obyek dan tantangan untuk 

menemukan sesuatu dengan caracara baru. 

Untuk mencapai tujuan tersebut “menumbuhkan 

kreatifitas” dibutuhkan intensitas bermain yang 

baik dan berkualitas dalam merangsang imajinasi 

untuk mengembangkan kreatifitas anak. 

Manfaat bermain bagi anak bukan hanya 

hiburan relaksasi, melainkan juga 

memungkinkan anak belajar, baik emosional 

maupun intelektual. Dari segi intelektual, 

bermain dapat membuat anak menyerap 

informasi baru dan kemudian memanipulasinya 

sehingga cocok dengan apa-apa yang telah 

diketahuinya. Melalui bermain seorang anak 

dapat mempraktekkan dan meningkatkan 

pemikirannya serta mengembangkan 

kreatifitasnya (Freeman & Munandar, 2001). 

Anak memerlukan berbagai variasi 

permainan untuk kesehatan fisik, mental dan 

perkembangan emosinya. Melalui bermain, anak 

tidak hanya menstimulasi pertumbuhan fisik, 

kematangan social dan juga intelektual si anak, 

tapi juga dapat menstimulasi perkembangan 

psikologisnya. Anak tidak sekedar melompat, 

melempar atau berlari, tetapi mereka bermain 

dengan seluruh emosinya, perasaannya dan 

pikirannya. Sama halnya dengan Bruner (dalam 
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Hurlock, 1996) yang mengatakan bahwa 

bermain pada masa anak-anak adalah kegiatan 

yang serius, yang merupakan bagian penting 

dalam perkembangan tahun-tahun pertama masa 

kanak-kanak. Dan juga main merupakan 

kegiatan pokok dalam masa kanak-kanak. 

Salah satu bentuk permainan yang 

meningkatkan kreatifitas adalah permainan 

konstruktif, dimana anak diberi kebebasan 

untuk mengembangkan daya imajinasinya. 

Jenis permainan konstrutif yang populer adalah 

membuat sesuatu dan menggambar. Membuat 

sesuatu misalnya dari lempung, pasir, balok, 

lilin, cat, kertas dan lain sebagainya. Dengan 

bermain konstruktif anak tidak akan bosan-

bosannya menggabungkan dan menyusun 

bentuk-bentuk kombinasi yang baru dengan 

alat permainannya. 

Permainan konstruktif tidak akan 

membuat anak merasa bosan karena dalam 

permainan ini yang dipentingkan adalah 

hasilnya dan kesenangan. Anak-anak akan 

sangat sibuk dengan membuat hal yang baru 

seperti dengan menggunakan balok-balok, lego 

dan lain-lain. Permainan juga tidak akan 

membuat anak menjadi malas, karena dalam 

permainan ini anak terus menggunakan daya  

imajinasinya untuk menghidupkan permainan 

ini dengan membuat hal-hal yang baru dan 

unik. 

Alat permainan pada intinya merupakan 

media yang berfungsi untuk mengenal 

lingkungan dan membimbing anak untuk 

mengenali keberadaan dirinya. Alat ini menjadi 

sarana bermain yang dapat digunakan dengan 

melibatkan seluruh panca indera. Kegiatan 

bermain tersebut akan menyenangkan sehingga 

aktivitas sel otak akan meningkat yang pada 

akhirnya merangsang kecerdasan anak. 

Kegiatan bermain akan lebih baik apabila 

mengandung unsur edukatif. Permainan juga 

merupakan salah satu bentuk aktivitas sosial 

yang dominan pada masa awal anak-anak. 

Sebab, anak-anak menghabiskan lebih banyak 

waktunya di luar rumah untuk bermain dengan 

teman-temannya dibanding terlibat dengan 

aktivitas lainnya. Karena itu, permainan bagi 

anakanak adalah suatu bentuk aktivitas yang 

menyenangkan yang dilakukan semata-mata 

untuk aktivitas itu sendiri, bukan karena ingin 

memperoleh suatu hasil dari aktivitas tersebut. 

Hal ini disebabkan karena bagi anak-anak 

proses melakukan sesuatu lebih menarik 

daripada hasil yang akan didapatkannya 

(Martuti, 2008: 94).  

Konstruktif yang dimaksud adalah 

kegiatan bermain yang memiliki unsur 

pembelajaran yang dapat membangun dan 

mengembangkan seluruh aspek perkembangan 

anak. Pembelajaran konstruktif adalah suatu 

proses membangun pengetahuan di dalam 

kerangka berpikir kognitif berdasarkan pada 

pengalaman (Sanjaya: 2006). Anak mencari dan 

membangun pengetahuannya sendiri. Guru 

sebagai fasilitator bertugas mendorong dan 

mendampingi anak untuk mengkonstruksi 

sebuah makna. 

Jadi, Alat Permainan Konstruktif adalah 

segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai 

sarana atau peralatan untuk bermain yang 

mengandung nilai konstruktif (membangun 

pengetahuan anak) yang secara otomatis 

memiliki unsur edukatif (pendidikan), dan dapat 

mengembangkan seluruh kemampuan anak. Alat 

permainan konstruktif edukatif dapat berupa apa 

saja yang ada disekeliling, misalnya sapu, piring, 

gelas, sendok, tutup botol, dan lain-lain. 

Tetapi prinsip dasar dalam pemanfaatan 

Alat permainan adalah alat-alat tersebut dibuat 

sendiri dari bahan-bahan yang sudah tidak 

terpakai lagi atau bahan-bahan yang mudah 

diperoleh disekitar kita, atau lebih dikenal 

sebagai Alat permainan edukatif tradisional yang 

cenderung memiliki banyak manfaat, selain 
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sederhana dalam desain, serba guna, aman, tahan 

lama dan merangsang atau menstimulasi otak 

anak, permainan edukatif dengan menggunakan 

alat tradisional ini lebih murah dan tidak 

menjadikan anak anti sosial, karena pada 

umumnya permainan dengan alat-alat ini 

melibatkan dua anak atau lebih (kelompok dalam 

kegiatan) (Freman dan Munandar, 1996: 253-

254). 

Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif. Berkenaan dengan metode tersebut, 

Arikunto (2013:32) menyebutkan bahwa 

pendekatan kualitatif dicirikan oleh tujuan 

peneliti yang berupaya memahami gejala-gejala 

yang sedemikian rupa yang tidak memerlukan 

kuantifikasi, atau karena gejala-gejala tersebut 

tidak dimungkinkan untuk diukur secara tepat.  

  Pendekatan kualitatif penulis gunakan 

dengan pertimbangan ingin mendalami secara 

keseluruhan hubungan-hubungan yang ada 

dalam situasi sosial selanjutnya dapat 

menemukan hal-hal yang baru. Penelitian 

kualitatif menunjuk pada makna, kedalaman 

konsep, definisi, ciri, metafora, lambang dan 

deskripsi sesuatu. 

Pemanfaatan alat permainan konstruktif 

pada lembaga  PAUD di kota Semarang yang 

menjadi fokus penelitian ini merupakan 

peristiwa naturalistik. Untuk keperluan 

penelitian ini diperlukan adaptasi prosedur 

penelitian deskriptif kualitatif secara 

naturalistik. 

Rencana penelitian dilakukan melalui 

3 tahap, dan setiap tahap terdiri dari kegiatan 

tertentu, kegiatan yang dilakukan pada tiap-

tiap tahapan, menurut Sugiyono (2013:53) 

adalah:  

4) Tahap Orientasi  

Pada tahap ini ditentukan subjek awal, 

dilakukan pra-survey ke lokasi penelitian 

kemudian dilakukan pendalaman melalui 

sumber-sumber bacaan baik konsep teoritis 

maupun studi pendahuluan yang relevan 

dengan pendidikan keluarga dan memilih 

lokasi penelitian. 

5) Tahap Eksplorasi 

Tahap eksplorasi ini dilakukan penelitian 

lapangan terhadap sumber data tentang 

penggunaan alat permainan konstruktif 

pada lembaga  PAUD di kota Semarang. 

Beberapa hal yang dianggap penting bagi 

seorang peneliti sebelum kegiatan 

berlangsung, antara lain memahami latar, 

tata cara dan tata karma menghadapi 

subjek penelitian. 

6) Tahap Member Check 

Pada tahap ini membuat laporan tertulis 

yang ditujukan kepada responden guna 

menilai kesesuaian dengan hasil 

wawancara, penelitian dokumen dan 

observasi, kemudian meminta penjelasan 

kepada unsur-unsur terkait bila dipandang 

perlu. Hal ini dimaksudkan agar seluruh 

data yang diperoleh dapat dijamin 

kebenaran tanpa keraguan validitasnya. 

Setelah pengecekan ulang berakhir agar 

dapat ditaksir dengan cermat dan 

bermakna, dilanjutkan dengan membuat 

laporan hasil penelitian. 

Waktu penelitian selama 6 bulan. 

Tempat penelitian adalah beberapa Lembaga 

PAUD Kota Semarang. Instrumen penelitian 

dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu 

sendiri (ketua dan anggota tim peneliti), yaitu 

Ismatul Khasanah, S.Pd.I.,M.Pd (ketua), Eka 

Sari Setianingsih, S.Pd. M.Pd (anggota 1), 

Asep Ardiyanto, S.Pd., M.Or (anggota 2) dan 

Yuris Setioadi, S.Pd., M.T. (anggota 3). 

Peneliti kualitatif sebagai human instrument, 

berfungsi menetapkan fokus penelitian, 

memilih informan sebagai sumber data, 

melakukan pengumpulan data, menilai kualitas 

data, analisis data, menafsirkan data dan 

membuat kesimpulan atas temuan. 
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Data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah data kualitatif. Sampel sumber data 

dipilih secara purposive dan bersifat snowball 

sampling. Data kualitatif adalah data yang 

berbentuk kata-kata bukan angka-angka (Miles 

& Huberman, 1996, dalam Sugiyono). Data 

diperoleh melalui studi kepustakaan, 

wawancara mendalam dengan informan, dan 

observasi. Data yang dikumpulkan dalam 

penelitian ini adalah data yang sesuai dengan 

fokus penelitian, yaitu tentang analisis 

pengaruh penggunaan alat permainan 

konstruktif pada lembaga  PAUD di Kota 

Semarang. Data dalam penelitian ini dibagi 

menjadi dua, yaitu data primer dan sekunder. 

Data primer diperoleh dalam bentuk 

verbal, kata-kata atau ucapan lisan atau 

perilaku dari subjek (informan) yang berkaitan 

dengan analisis pengaruh penggunaan alat 

permainan konstruktif pada lembaga  PAUD di 

Kota Semarang.  Data sekunder bersumber dari 

dokumen-dokumen tertulis, hasil foto-foto 

yang digunakan sebagai pelengkap dari data 

primer. 

Teknik pengumpulan data digunakan 

untuk menghimpun data dan informasi tentang  

pengaruh penggunaan alat permainan 

konstruktif pada lembaga  PAUD di Kota 

Semarang. Prosedur pelaksanaannya 

disesuaikan dengan sumber data dan lokasi 

dimana responden melaksanakan tugasnya. 

Selanjutnya dilakukan pengembangan 

awal, yaitu perancangan untuk mengkaji 

pengaruh penggunaan alat permainan 

konstruktif pada lembaga  PAUD di kota 

Semarang. Kajian awal ini penting  dilakukan 

dan dilanjutkan dengan  wawancara dan Forum 

Grup Discussion (FGD) kemudian  

memberikan solusi untuk efektifitas pola asuh 

dengan memfasilitasi anak serta mendampingi 

anak pada saat menggunakan Alat Permainan 

Konstruktif. Berdasarkan temuan di lapangan, 

APE yang ada sudah banyak yang rusak dan 

sebagian lagi APE yang dibeli oleh lembaga. 

Sehingga pengembangan kreativitas anak 

masih perlu dikembangkan secara maksimal. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  

kegiatan pembelajaran sambil bermain sudah 

hampir sepenuhnya sesuai dengan prinsip  

perkembangan menurut Bredecamp and Coople 

(2008), yaitu perkembangan semua aspek saling  

mempengaruhi dan berkaitan satu sama lain, 

perkembangan yang terjadi relative dalam suatu  

urutan tertentu dan dapat diramalkan, 

pengalaman awal anak memiliki pengaruh yang 

kumulatif dan tertunda, pembelajaran dengan 

bermain, serta kondisi terbaik anak untuk 

berkembang dan belajar adalah dalam komunitas 

yang menghargai, memenuhi kebutuhan 

fisiknya, dan aman secara fisik maupun 

psikologis. 

Artinya semua aspek kognitif, afektif dan 

psikomotorik siswa sudah semuanya ikut terlibat 

dalam pembelajaran dan penggunaan APE yang 

ada pada lembaga PAUD di Semarang. Hanya 

saja alat permainan konstruktif yang ada pada 

lembaga PAUD di Semarang belum semuanya 

maksimal sesuai harapan, dikarenakan alat 

permainan yang ada masih banyak yang 

menggunakan kardus, karton, tutup botol dan 

lain sebagainya,  APE yang ada sudah banyak 

yang rusak dan APE yang ada beberapa dibeli 

oleh lembaga, APE yang ada bukan buatan siswa 

dg guru. Sehingga anak belum terangsang dalam 

mewujudkan imajinasinya ke dalam sebuah 

karya nyata. Dengan demikian potensi 

kecerdasan yang dimiliki anak belum dapat 

terstimulasi dengan baik dan optimal. 

Oleh sebab itu diperlukan kreatifitas dan 

inovasi yang maksimal dari guru untuk bersama-

sama membuat APE dengan siswa tidak hanya 

yang berbahan karton dan kardus namun 

menggunakan bahan serta jenis-jenis permainan 

konstruktif yang akan mampu merangsang 
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imajinasi anak-anak ke dalam sebuah karya 

nyata, bukan APE yang dibeli dan buatan guru 

semata. 

 

PENUTUP 

Simpulan 

Alat permainan konstruktif yang ada pada 

lembaga PAUD di Semarang belum semuanya 

maksimal sesuai harapan, dikarenakan alat 

permainan yang ada masih banyak yang 

menggunakan kardus, karton, tutup botol dan 

lain sebagainya,  APE yang ada sudah banyak 

yang rusak dan APE yang ada beberapa dibeli 

oleh lembaga, APE yang ada bukan buatan siswa 

dg guru. Sehingga anak belum terangsang dalam 

mewujudkan imajinasinya ke dalam sebuah 

karya nyata. 

Saran 

Saran yang dapat diberikan adalah guru 

diharapkan lebih kreatif dan inovatif dalam 

membuat dan memanfaatkan alat permainan 

konstruktif bagi anak-anak sehingga  anak akan 

terangsang mewujudkan imajinasinya ke dalam 

sebuah karya nyata. Dengan demikian potensi 

kecerdasan yang dimiliki anak akan terstimulasi 

dengan baik dan optimal. 
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