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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Teori 

1. Perkembangan 

a. Definisi Perkembangan 

Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan (skill) karena proses 

pematangan sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ-organ, dan sistem organ. 

Fungsi tubuh mengalami pertambahan sehingga lebih kompleks. 

Perkembangan merupakan suatu perubahan fungsi tubuh yang tidak bisa 

dinyatakan dalam angka (kuantitatif) karena perkembangan bersifat kualitatif 

(Susanto, 2011). 

b. Ciri-Ciri Perkembangan 

Setiap anak memiliki kemampuan perkembangan yang berbeda-beda. 

Tetapi, perkembangan setiap anak akan tetap menuruti patokan umum 

perkembangan. Menurut Sudargo, dkk (2018), berikut ciri-ciri perkembangan 

pada anak : 

1) Perkembangan selalu melibatkan proses pertumbuhan yang diikuti dari 

perubahan fungsi. 

2) Perkembangan memiliki pola yang konstan dengan hukum tetap. 

3) Perkembangan memiliki tahapan yang berurutan mulai dari kemampuan 

melakukan hal yang sederhana menuju kemampuan melakukan hal yang 

sempurna. 
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4) Perkembangan setiap individu memiliki kecepatan pencapaian 

perkembangan yang berbeda. 

5) Perkembangan dapat menentukan pertumbuhan tahap selanjutnya, dimana 

tahapan perkembangan harus dilewati tahap demi tahap. 

6) Perkembangan menimbulkan perubahan. 

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan 

Menurut Soetjiningsih (2013), secara umum terdapat dua faktor utama yang 

memengaruhi perkembangan anak yaitu  

1) Faktor genetik 

Faktor genetik adalah modal dasar dalam mencapai hasil akhir proses 

perkembangan anak. yang termasuk faktor genetik yaitu, jenis kelamin, 

dan suku bangsa. Di negara maju, gangguan perkembangan anak lebih 

banyak disebabkan oleh faktor genetik, sedangkan di negara berkembang, 

gangguan perkembangan anak banyak disebabkan oleh faktor lingkungan 

yang kurang optimal.  

a) Jenis kelamin  

Pertumbuhan dan perkembangan anak dengan jenis kelamin Kelamin 

laki-laki setelah lahir cenderung lebih cepat dibanding dengan anak 

perempuan serta akan bertahan pada usia tertentu.  

Menurut penelitian yang dilakukan Wijayanti (2018), anak laki-laki 

cenderung lebih aktif dan bersemangat dibanding anak perempuan. 

Perbedaan sifat merasa paling kuat dan ingin lebih unggul dari teman-



11 
 

 
 

temannya membuat anak laki-laki lebih terobsesi dengan hal baru dan 

menantang. 

b) Suku bangsa 

Suku bangsa memiliki peran dalam mempengaruhi pertumbuhan dan 

perkembangan hal ini dapat dilihat pada bangsa tertentu yang memiliki 

kecenderungan lebih besar atau tinggi, seperti orang Asia lebih pendek 

daripada orang Eropa.  

2) Faktor lingkungan 

Faktor lingkungan dibagi menjadi faktor prenatal dan faktor post natal.  

a) Faktor prenatal : 

(1) Gizi ibu saat hamil 

Anak yang lahir dari ibu yang gizinya kurang dan hidup di 

lingkungan miskin maka akan mengalami kurang gizi dan mudah 

terkena infeksi sehingga perkembangan pada anak tersebut juga 

kurang maksimal. 

(2) Mekanis 

Trauma dan cairan ketuban yang kurang dapat menyebabkan 

kelainan bawaan pada bayi. 

(3) Toksin atau zat kimia 

Obat-obatan, rokok, keracunan logam berat yang dikonsumsi oleh 

ibu ketika hamil dapat menyebabkan perkembangan bayi kurang 

optimal. 
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(4) Endokrin 

Apabila ibu saat hamil kekurangan atau kelebihan hormon maka 

akan memengaruhi perkembangan janin bahkan dapat 

menyebabkan retardasi mental pada anak tersebut. 

(5) Radiasi 

Radiasi yang dilakukan pada janin sebelum umur kehamilan 18 

minggu dapat menyebabkan kematian janin, kerusakan otak, dan 

cacat bawaan lain. 

(6) Infeksi 

Infeksi yang diderita oleh ibu ketika hamil dapat menyebabkan 

cacat kepada janinnya. 

(7) Stress 

Stress yang dialami ibu ketika hamil dapat memengaruhi 

perkembangan janin bahkan bisa menyebabkan cacat bawaan pada 

janinnya. 

(8) Imunitas 

Rhesus atau ABO inkomtabilitas dapat menyebabkan abortus 

terhadap janinnya. 

(9) Anoksia embrio 

Menurunnya oksigenasi pada janin dapat menyebabkan janin lahir 

dengan berat badan rendah. 
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b) Faktor lingkungan post natal 

1) Budaya lingkungan 

Budaya di lingkungan tempat tinggal seseorang dapat menentukan 

bagaimana sesorang atau masyarakat mempersepsikan pola hidup 

sehat, hal ini terlihat pada kehidupan yang mengikuti budaya 

sehingga kemungkinan besar dapat menghambat dalam aspek 

pertumbuhan dan perkembangan. Sebagai contoh, anak yang 

membutuhkan makanan bergizi, namun karena suatu adat yang 

melarang anak mengonsumsi makanan tersebut, maka 

perkembangannya dapat terhambat. 

2) Sosial ekonomi 

Sosial ekonomi dapat memengaruhi perkembangan anak. anak 

dengan keluarga yang memiliki sosial ekonomi tinggi, umumnya 

dapat memenuhi kebutuhan gizinya dengan cukup daripada anak 

dengan keluarga yang memiliki sosial ekonomi rendah. Demikian 

juga dengan pendidikan orang tua yang rendah tentu akan sulit 

menerima arahan dalam pemenuhan gizi dan mereka tidak mau 

dan tidak meyakini pentingnya pemenuhan kebutuhan gizi yang 

menunjang perkembangan anak.  

Menurut penelitian yang dilakukan Sunanti dan Nurasih (2016), 

dengan pendapatan rendah berarti akan terbatasi pada kebutuhan 

pokoknya untuk belajar. Kurangnya pendapatan akan berpengaruh 



14 
 

 
 

pada penyediaan gizi yang cukup, dimana kurangnya pendapatan 

akan menghambat aktivitas. 

3) Nutrisi  

Nutrisi adalah komponen yang menunjang proses perkembangan. 

Zat gizi yang dibutuhkan tubuh untuk perkembangan seperti 

protein, karbohidrat, lemak, mineral, vitamin, dan air. Apabila 

kebutuhan nutrisi seseorang kurang terpenuhi bisa menghambat 

perkembangannya. 

4) Pekerjaan atau pendapatan keluarga 

Pendapatan yang memadai akan menujang kebutuhan 

perkembangan anak, karena orang tua akan memenuhi semua 

kebutuhan dasar anak.  

Menurut penelitian Trinurmi (2014), ayah dengan pekerjaan yang 

tidak memerlukan waktu yang penuh maka perkembangan motorik 

halus anaknya terstimulasi dengan baik. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Yuliasri (2015), pada ibu 

yang bekerja, penyediaan waktu untuk anak terbatas, sehingga 

menjadikan kendala bagi anak untuk mendapatkan waktu, 

perhatian dan kasih sayang yang cukup dari orang tua. 

5) Pendidikan ayah/ibu 

Pendidikan orang tua merupakan salah satu faktor yang 

memengaruhi perkembangan anak. pendidikan orang tua yang 
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baik, maka akan membuat orang tua dapat menerima segala 

informasi tentang pengasuhan anak yang baik, bagaimana menjaga 

kesehatan anak, mendidik dan sebagainya.  

Menurut penelitian yang dilakukan Prawesti dan Widiantoro 

(2013), tingkat pendidikan SMA sudah memiliki pendidikan 

formal lebih banyak dibandingkan orang tua yang tingkat 

pendidikannya SMP dan SD, semakin tinggi pendidikannya, 

semakin mudah orang tua dalam mencari pengetahuan 

perkembangan anak melalui berbagai media. 

6) Jumlah saudara 

Jumlah anak yang banyak, menyebabkan kurangnya perhatian dan 

kasih sayang yang diterima anak, apalagi jika jarak antar anak 

cukup dekat. Dengan kekurangan kasih sayang dan perhatian, 

kebutuhan dasar anak tidak terpenuhi dan perkembangan anak juga 

dapat terhambat 

7) Lingkungan stimulasi 

Lingkungan stimulasi ini mencakup pengasuh di rumah, 

pendidikan di sekolah dan pendidikan di luar rumah. Bisa juga 

merupakan pendidikan di masyarakat/pendidikan non formal 

dengan kebijakan-kebijakan sarana, prasarana dan sumber daya 

manusianya serta tersedianya dana. 
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d. Aspek-Aspek Perkembangan 

Aspek perkembangan anak dibagi menjadi 4, yaitu personal sosial, motorik 

halus, motorik kasar, dan bahasa.  

1) Personal sosial  

Menurut Desiningrum (2012), perkembangan sosial merupakan 

pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Perkembangan sosial 

adalah proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma 

kelompok, moral, tradisi, dan meleburkan diri menjadi satu serta saling 

menjalin kerja sama dan komunikasi. 

2) Bahasa  

Menurut Hanggowiyono (2015), bahasa adalah alat komunikasi yang 

digunakan seseorang dalam pergaulan atau berhubungan dengan orang 

lain. Perkembangan bahasa secara umum lebih cepat dari perkembangan 

aspek-aspek lainnya.  

3) Motorik kasar 

Menurut Susanto (2015), disebut gerakan kasar, bila gerakan yang 

dilakukan melibatkan sebagian besar bagian tubuh dan biasanya 

memerlukan tenaga karena dilakukan oleh otot-otot besar. 

4) Motorik halus 

Menurut Susanto (2015), motorik halus adalah gerakan yang hanya 

melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu saja dan dilakukan otot-otot 

kecil, karena itu tidak begitu memerlukan tenaga. Keterampilan motorik 



17 
 

 
 

halus merupakan kegiatan yang menggunakan otot halus pada kaki dan 

tangan. Gerakan ini memerlukan kecepatan, ketepatan, dan keterampilan 

menggerakkan. 

2. Perkembangan Motorik Halus Anak Prasekolah 

a. Definisi Anak Prasekolah 

Anak prasekolah adalah anak yang berusia 3-6 tahun. Perkembangan 

pada masa ini dapat berlangsung stabil dan masih terjadi peningkatan 

perkembangan, khususnya pada aktivitas fisik dan kemampuan kognitif 

(Hidayat, 2009). 

b. Prinsip Perkembangan Motorik Halus 

Menurut Soetjiningsih dan Ranuh (2013), prinsip perkembangan 

motorik diantaranya :  

1) Perkembangan motorik bergantung kematangan otot dan syaraf. 

2) Belajar keterampilan motorik tidak terjadi sebelum anak matang. 

3) Perkembangan motorik mengikuti pola yang dapat diramalkan. 

4) Dimungkinkan menentukan norma perkembangan motorik. 

5) Setiap individu memiliki laju perkembangan motorik yang berbeda. 

c. Fungsi Keterampilan Motorik Halus 

Menurut Sudirjo dan Alif (2018), fungsi motorik halus bagi anak yaitu: 

1) Membantu anak memperoleh kemandiriannya. 

Keterampilan bantu diri/kemandirian diantaranya makan, berpakaian, 

merawat diri, dan mandi. 
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2) Membantu anak mendapatkan keterampilan sosialnya. 

Agar anak dapat diterima oleh lingkungannya, maka anak harus 

kooperatif. Anak memerlukan keterampilan tertentu seperti membantu 

pekerjaan rumah atau membantu pekerjaan sekolah. 

3) Anak mendapat keterampilan bermain. 

Agar anak dapat berbaur dengan teman-teman bermainnya, anak harus 

mempelajari beberapa keterampilan seperti menggambar dan melukis. 

4) Anak mendapat keterampilan sekolah. 

Apabila keterampilan seperti melukis, menulis, dan menggambar semakin 

baik dimiliki anak maka prestasi sekolahnya pun akan semakin baik pula. 

d. Tingkat Pencapaian Perkembangan Motorik Halus Anak Prasekolah 

Menurut Kemendikbud (2014), pencapaian perkembangan motorik halus anak 

usia 3-4 tahun, antara lain anak mampu :  

1) Menuang air atau benda-benda kecil ke dalam wadah dengan tidak 

tumpah. 

2) Memasukkan benda kecil ke dalam botol. 

3) Meronce manik-manik yang tidak terlalu kecil dengan benang yang tidak 

kaku. 

4) Menggunting kertas sesuai pola garis lurus. 

Menurut Permendiknas No. 58 Tahun 2009, tingkat pencapaian 

perkembangan motorik halus anak usia 4-5 tahun diantaranya anak mampu :  



19 
 

 
 

1) Membuat garis vertikal, horizontal lengkung kiri/kanan, miring kiri/kanan, 

dan lingkaran. 

2) Menjiplak bentuk. 

3) Mengkoordinasikan mata dan tangan untuk melakukan gerakan yang 

rumit. 

4) Melakukan gerakan manipulatif untuk menghasilkan suatu bentuk dengan 

menggunakan berbagai media. 

5) Mengekspresikan diri dengan berkarya seni menggunakan berbagai media. 

Sedangkan tingkat pencapaian perkembangan motorik halus anak usia 5-6 

tahun, anak mampu : 

1) Menggambar sesuai gagasannya. 

2) Meniru bentuk. 

3) Melakukan eksplorasi dengan berbagai media dan kegiatan. 

4) Menggunakan alat tulis dengan benar. 

5) Menggunting sesuai pola. 

6) Menempel gambar dengan tepat. 

7) Mengekspresikan diri melalui gerakan menggambar secara detail.  

e. Tugas Perkembangan  Motorik Halus Anak Prasekolah 

Menurut form DDST II, berikut ini adalah tugas-tugas perkembangan 

motorik halus yang harus dicapai oleh anak prasekolah :  

1) Usia 3-4 tahun : 

a) Meniru membuat garis tengah 
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b) Membuat menara 8 kubus 

c) Menggoyangkan ibu jari 

d) Mencontoh bentuk O 

e) Menggambar orang 3 bagian 

f) Mencontoh bentuk + 

g) Memilih garis yang lebih panjang 

2) Usia >4-5 tahun : 

a) Mencontoh bentuk O 

b) Menggambar orang 3 bagian 

c) Mencontoh bentuk + 

d) Memilih garis yang lebih panjang 

e) Mencontoh bentuk     dengan petunjuk 

f) Menggambar orang 6 bagian 

g) Mencontoh bentuk  

3) Usia >5-6 tahun : 

a) Memilih garis yang lebih panjang 

b) Mencontoh bentuk   dengan petunjuk 

c) Menggambar orang 6 bagian 

d) Mencontoh bentuk  

f. Cara Pelaksanaan Tes DDST 

Menurut Nugroho (2009) hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 

pelaksanaan tes DDST II adalah sebagai berikut :  
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1) Semua item harus diujikan sesuai dengan prosedur yang telah 

terstandarisasi (sesuai pedoman pelaksanaan tes per item). 

2) Perlu kerjasama aktif dari anak sebab anak harus merasa tenang, aman, 

senang, sehat (tidak lapar, tidak mengantuk, tidak haus, tidak rewel). 

3) Harus terbina kerjasama yang baik antara penguji dan anak. Caranya yaitu 

berkenalan terlebih dahulu dengan orang tua, baru kemudian mendekati 

anak agar anak merasa lebih nyaman dengan kehadiran orang baru. 

4) Tersedia ruangan yang cukup luas, ventilasi baik, dan berikan kesan yang 

santai dan menyenangkan. 

5) Orang tua harus diberitahu bahwa tes ini bukan tes kepandaian/IQ, 

melainkan tes untuk melihat perkembangan anak secara keseluruhan. 

Beritahukan bahwa tidak semua anak dapat melakukan semua tugas yang 

diberikan. 

6) Item-item tes sebaiknya disajikan secara fleksibel.  

7) Jumlah item yang dinilai bergantung pada lama waktu yang tersedia, yang 

terpenting pelaksanaannya mengacu pada tujuan tes, yaitu 

mengidentifikasi perkembangan anak dan menentukan kemampuan anak 

yang relatif lebih tinggi.  

Upaya identifikasi perkembangan dilakukan jika anak berisiko 

mengalami kelainan perkembangan. Ini dilakukan melalui langkah-

langkah berikut : 
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1) Pada setiap sektor, tes dilakukan sedikitnya pada 3 item terdekat di 

sebelah kiri garis usia, juga pada semua item yang dilalui oleh garis usia. 

2) Bila anak tidak mampu melakukan salah satu item (gagal, menolak, tak 

ada kesempatan), item tambahan dimasukkan ke sebelah kiri garis usia 

(dalam sektor yang sama) sampai anak dapat lulus/lewat 3 item secara 

berturut-turut. 

Untuk menentukan kemampuan anak yang relatif lebih tinggi, dapat 

dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : 

1) Pada setiap sektor, lakukan tes minimal pada 3 item terdekat disebelah kiri 

garis usia, juga pada semua item yang dilalui oleh garis usia. 

2) Lanjutkan dengan melakukan tes setiap item disebelah kanan garis usia 

hingga akhirnya didapat skor gagal tiga kali berturut-turut.  

Pada setiap item, perlu mencantumkan skor di area kotak yang 

berwarna putih (dekat tanda 50%), dengan ketentuan : 

1) L (Lulus/Lewat/Pass) yaitu anak dapat melakukan item dengan baik atau 

orang tua/pengasuh melaporkan secara terpercaya bahwa anak dpaat 

menyelesaikan item tersebut (item yang bertanda L). 

2) G (Gagal/Fail) yaitu anak tidak dapat melakukan item dengan baik atau 

orang tua/pengasuh melaporkan bahwa anak tidak dapat melakukan item 

tersebut (item yang bertanda L). 
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3) M (Menolak/Refusal) yaitu anak menolak untuk melakukan tes untuk item 

tersebut. Penolakan dapat dikurangi dengan mengatakan kepada anak apa 

yang harus dilakukannya (item yang bertanda L). 

4) Tak ada kesempatan/ No Opportunity (Tak/NO) yaitu anak tidak 

mempunyai kesempatan untuk melakukan item karena ada hambatan 

(khusus item yang bertanda L) 

Setelah didapatkan skor apakah anak lulus / gagal / menolak / tidak 

ada kesempatan, kemudian hasil tes kategorikan pada penilaian per item 

dan penelitian tes secara keseluruhan. 

Setelah dilakukan penilaian penilaian di seluruh area kotak, kemudian 

dilakukan penilaian per item dengan ketentuan sebagai berikut : 

1) Penilaian item lebih/advance : nilai “lebih” diberikan jika anak dapat 

“lulus/lewat” dari item disebelah kanan garis usia.  

2) Penilaian item OK/normal : nilai “normal” dapat diberikan ketika anak 

“gagal” atau “menolak” melakukan tugas untuk item di sebelah kanan 

garis usia. Bisa juga diberikan kepada anak yang “lulus/lewat”, “gagal”, 

atau “menolak” melakukan tugas untuk item yang ada di daerah putih 

kotak (daerah 25%-75%). 

3) Penilaian item peringatan/caution : nilai “peringatan/caution” diberikan 

kepada anak yang “gagal” atau “menolak” melakukan tugas untuk item 

yang dilalui oleh garis usia pada daerah gelap kotak (daerah 75-90%).  
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4) Penilaian item terlambat/delayed : nilai “terlambat/delayed” diberikan 

kepada anak yang “gagal” atau “menolak” melakukan tugas untuk item di 

sebelah kiri garis usia.  

5) Penilaian item tak ada kesempatan : nilai ini diberikan jika anak tidak ada 

kesempatan melakukan atau mencoba tes. 

Setelah selesai melakukan penilaian per item, kemudian dilakukan 

penilaian terhadap keseluruhan tes. Hasil interpretasi dikategorikan 

menjadi 3, yaitu normal, suspect / meragukan, dan untestable / tidak dapat 

dites. 

1) Normal : diberikan jika tidak ada skor “terlambat/delayed” atau maksimal 

terdapat 1 skor “peringatan / caution”. 

2) Suspect / meragukan : diberikan jika terdapat satu atau lebih skor 

“terlambat / delayed” dan atau terdapat dua atau lebih skor “peringatan / 

caution”. Hasil “terlambat / delayed” dan “peringatan / caution” 

didapatkan karena anak mengalami kegagalan. Jika terdapat hasil 

interpretasi suspect, lakukan uji ulang dalam 1-2 minggu mendatang. 

3) Tidak dapat diuji : interpretasi tidak dapat diuji dapat diberikan kepada 

anak jika terdapat satu atau lebih skor “terlambat / delayed” dan atau dua 

atau lebih skor “peringatan / caution”. Dalam hal ini, skor “terlambat / 

delayed” dan “peringatan / caution” disebabkan karena anak melakukan 

penolakan. Jika terdapat hasil interpretasi tidak dapat diuji, lakukan uji 

ulang dalam 1-2 minggu mendatang.  
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B. Kerangka Teori 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Faktor yang mempengaruhi perkembangan :  
1. Genetik 
2. Lingkungan  

Prinsip perkembangan motorik halus : 
1) Bergantung kematangan otot dan syaraf 
2) Belajar keterampilan motorik tidak terjadi sebelum anak 

matang 
3) Mengikuti pola yang dapat diramalkan 
4) Dimungkinkan menentukan norma perkembangan 

motorik. 
5) Laju perkembangan tiap individu berbeda

Fungsi perkembangan motorik halus : 
1. Keterampilan bantu diri 
2. Keterampilan bantu sosial 
3. Keterampilan bermain 
4. Keterampilan sekolah 

Ciri-ciri perkembangan : 
1. Pola perkembangan antar anak adalah sama 
2. Perkembangan berhubungan dengan kematangan saraf 
3. Aktifitas seluruh tubuh diganti respon tubuh yang khas 
4. Arah perkembangan adalah sefalokaudal 
5. Reflex primitive akan menghilang sebelum gerakan 

volunteer tercapai 

Perkembangan 
motorik halus 
anak 
prasekolah 

DDST II 

Sumber : Soetjiningsih dan Ranuh (2013). Sudirjo dan Alif (2018). Nugroho 
(2009). Hidayat (2009). Sudargo, Kusmayanti, Hidayati (2018). 

Kemendikbud (2014). Permendiknas (2009). Sudargo,dkk (2018) 

Gambar 2.1 Kerangka Teori 

Tingkat pencapaian perkembangan motorik halus : 
1. Anak usia 3-4 tahun 
2. Anak usia 4-5 tahun 
3. Anak usia 5-6 tahun 

Tugas perkembangan motorik halus : 
1. Anak usia 3-4 tahun 
2. Anak usia 4-5 tahun 
3. Anak usia 5-6 tahun 
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C. Pertanyaan Peneliti 

Bagaimana gambaran perkembangan motorik halus anak usia prasekolah di TK 

Among Siwi Gamping Sleman Yogyakarta? 


