
 

ix 
 
 

 

ABSTRAK 

BERMAIN PASIR KINETIK EFEKTIF TERHADAP PENINGKATAN 

PERKEMBANGAN MOTORIK HALUS ANAK USIA TODDLER  

DI TAMAN PENITIPAN ANAK 

Cindy Prastika 

Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga 

cindypras17@gmail.com 

 

Pendahuluan: Periode toddler (1-3 tahun) adalah periode keemasan dalam 

perkembangan motorik halus anak. Pemberian stimulasi yang tidak sesuai dengan 

tahap perkembangan pada usia ini akan menyebabkan masalah keterlambatan 

perkembangan. Stimulasi yang dapat dilakukan untuk merangsang motorik halus 

adalah dengan bermain pasir kinetik. Pasir kinetik memiliki beragam warna 

sehingga anak akan tertarik memainkannya dan menggunakan kemampuan jari-

jemarinya untuk membentuk pasir. Tujuan penelitian menganalisis efektivitas 

stimulasi bermain pasir kinetik terhadap peningkatan perkembangan motorik 

halus anak usia toddler. Metode: Penelitian ini menggunakan pre-eksperimental 

the pretest-posttest one group design. Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan purposive sampling. Total populasi 60 anak dan didapat sampel 21 

anak. Instrumen menggunakan SAK dan Denver II. Analisis menggunakan 

Wilcoxon Signed Rank Test. Variabel independen adalah stimulasi bermain pasir 

kinetik dan variabel dependen adalah perkembangan motorik halus anak usia 

toddler. Hasil: Intervensi stimulasi bermain pasir kinetik efektif terhadap 

peningkatan perkembangan motorik halus anak toddler (p=0,046). Diskusi: 

Stimulasi bermain pasir kinetik selama 6 kali dalam 2 minggu efektif 

meningkatkan perkembangan motorik halus anak usia toddler, sehingga perawat 

dapat mensosialisasikan kepada TPA dan orang tua dari anak toddler untuk 

menggunakan metode bermain pasir kinetik dalam merangsang motorik halus 

anak toddler. 
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