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ABSTRAK 

 

 

Penelitian ini dilatar belakangi hasil pengamatan dan pengalaman peneliti, bahwa 

pembelajaran motorik halus anak kelompok A TK Dharma Wanita Manyaran II Manyaran Kecamatan 

Banyakan Kabupaten Kediri masih belum berkembang. Hal ini didominasi oleh peran guru yang 

kurang memotivasi anak didik. Sehingga hasil belajar anak belum maksimal dan masih rendah. 

Permasalahan penelitian ini adalah apakah penerapan pembelajaran kegiatan membatik 

dengan media lilin dapat meningkatkan kemampuan motorik halus anak didik kelompok A TK 

Dharma Wanita Manyaran II Manyaran Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri? 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian tindakan kelas (PTK) dengan subyek 

penelitian anak kelompok A TK Dharma Wanita Manyaran II Manyaran Kecamatan Banyakan 

Kabupaten Kediri. Penelitian dilaksanakan dalam 3 siklus, menggunakan instrumen berupa RKM, 

RKH. Hasil Penelitian kegiatan belajar anak. 

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah melalui siklus tindakan pembelajaran dapat ditemukan 

langkah-langkah yang efektif. Penerapan pembelajaran mengembangkan motorik halus melalui 

kegiatan membatik dengan media lilin terbukti dapat meningkatkan motivasi dan dapat meningkatkan 

hasil belajar anak didik. 

Berdasarkan simpulan hasil penelitian ini, direkomendasikan (1) Bahwa penerapan kegiatan 

membatik dengan media lilin dapat mengembangkan kemampuan motorik halus anak kelompok A TK 

Dharma Wanita Manyaran II Manyaran. Oleh sebab itu guru sebagai pelaksana pembelajaran harus 

mengutamakan proses yang mendukung tercipta suasana kerjasama. (2) Guru masih perlu meneliti 

terus menerus, untuk membuktikan apakah pembelajaran dapat menarik anak, sehingga rasa tahu dan 

ingin mencoba pada anak dapat tertantang.  

 

Kata kunci : pengembangan kemampuan motorik halus melalui kegiatan membatik dengan media 

lilin. 
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I. Latar Belakang  

Pendidikan Taman Kananak-

kanak merupakan salah satu bentuk 

pendidikan anak usia dini yang 

memiliki peran sangat penting untuk 

mengembangkan seluruh kepribadian. 

Anak sebagai peserta didik 

dipersiapkan untuk menjadi jiwa yang 

mandiri dan kreatif dalam memasuki 

era yang penuh persaingan. Untuk itu 

penyelenggaraan program pendidikan 

akan lebih menitik beratkan pada 

perkembangan peserta didik dalam 

kegiatan belajar di sekolah. 

Anak memerlukan kegiatan 

yang menyenangkan dalam proses 

pembelajaran. Bermain merupakan 

cara untuk mengembangkan berbagai 

aspek perkembangan anak seperti 

aspek kognitif, sosial, emosi dan fisik. 

Melalui kegiatan bermain dengan 

menggunakan alat permainan, anak 

terstimulasi untuk berkembang dengan 

baik perkembangannya. 

Perlu diketahui bahwa 

kemampuan motorik halus sangat 

penting karena berpengaruh pada segi 

pembelajaran lainnya. Keadaan ini 

sesuai dengan penelitian Mayke 

bahwa motorik halus penting karena 

ini nantinya akan dibutuhkan anak dari 

segi akademis. Kegiatan akademis 

tersebut seperti menulis, menggunting, 

menjiplak, mewarna, melipat, menarik 

garis dan menggambar. Perkembangan 

motorik meliputi motorik kasar dan 

halus. Perkembangan ini akan 

berpengaruh padakemampuan sosial 

emosi, bahasa dan fisik anak . dalam 

perkembangan anak, biasanya motorik 

kasar lebih dahulu berkembang 

daripada kemampuan motorik halus. 

Hal ini terbukti ketika anak sudah 

mulai bisa berjalan dengan 

menggunakan otot-otot kakinya, 

kemudian anak baru mampu dapat 

mengontrol tangan dan jari-jarinya 

untuk menggambar atau menggunting. 

Kemampuan motorik halus pada 

umumnya memerlukan jangka waktu 

yang relatif lama untuk 

penyesuaiannya. 

Kemampuan motorik halus 

yang dimiliki setiap anak berbeda. 

Ada yang lambat dan adapula yang 

sesuai dengan perkembangan 

tergantung pada kematangan anak. 

Namun sebaiknya selaku pendidikan 

atau orang tua hendaknya mengetahui 

permasalahan dan memberkan solusi 

bagaimana meningkatkan kemampuan 

motorik halus pada anak. Anak-anak 

yang mengalami keterlambatan dalam 

perkembangan motorik halus 

mengalami kesulitan untuk 

mengkoordinasikan gerakan tangan 

dan jari jemarinya secara fleksibel. 
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Adapun beberapa faktor yang 

membelakangi keterlambatan 

perkembangan kemampuan motorik 

halus misalnya kurangnya kesempatan 

untuk melakukan eksplorasi terhadap 

lingkungan sejak bayi, pola asuh orang 

tua yang cenderung overprotektif dan 

kurang konsisten dalam memberikan 

rangsangan belajar, tidak 

membiasakan anak untuk mengerjakan 

aktifitas sendiri sehingga anak terbiasa 

selalu dibantu untuk memenuhi 

kebutuhannya.  

Melihat kenyataan yang terjadi 

di sekolah khususnya TK Dharma 

Wanita Manyaran II Kecamatan 

banyakan kabupaten Kediri 

berdasarkan pengamatan awal 

menunjukkan bahwa anak-anak pada 

umumnya masih memiliki 

kemampuan motorik halus yang masih 

rendah. Hal ini ditunjukkan dengan 

hasil yang diperoleh peneliti dari data 

yang menunjukkan bahwa dari 19 

anak didik hanya satu anak didik yang 

mendapatkan nilai ☆☆☆☆(4) 

sedangkan yang mendapat nilai 

☆☆☆(3) ada 3 anak. Lalu yang 

mendapatkan nilai ☆☆ (2) ada 9 

anak, dan yang 6 anak lagi 

mendapatkan nilai ☆ (1). 

Berdasarkan uraian diatas 

maka peneliti terdorong untuk 

melakukan penelitian tentang 

“mengembangkan kemampuan 

motorik halus melalui media 

membatik dengan lilin pada anak 

kelompok A TK Dharma Wanita 

Manyaran II Kecamatan Banyakan 

Kabupaten Kediri”, guna 

meningkatkan kemampuan motorik 

halus dengan menggunakan metode 

demonstrasi. 

 

II. METODE PENELITIAN 

A. Subjek Dan Setting Penelitian 

Tempat penelitian adalah 

tempat yang digunakan dalam 

melakukan penelitian untuk 

memperoleh data yang diinginkan, 

penelitian ini bertempat di TK Dharma 

Wanita Manyaran II Kecamatan 

Banyakan Kabupaten Kediri. 

Subjek penelitian adalah anak 

didik TK kelompok A dengan jumlah 

sebanyak 19 anak, yang terdiri dari 11 

anak laki-laki dan 8 anak perempuan. 

Adapun pertimbangan dilakukannya 

penelitian ini adalah ditemukan fakta 

bahwa masih kurangnya kemampuan 

motorik halus anak, sehingga harapan 

peneliti dengan melakukan perbaikan 

pembelajaran melalui membatik 

dengan media lilin dapat 

meningkatkan motorik halus anak. 
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B. Prosedur Penelitian 

Konsep dasar penelitian 

tindakan kelas adalah penelitian yang 

dilakukan oleh guru di kelasnya 

sendiri dengan cara : 1) 

Merencanakan, 2) Melaksanakan, dan 

3) Merefleksikan tindakan secara 

kolaboratif dan partisipatif dengan 

tujuan memperbaiki kinerjanya 

sebagai guru, sehingga hasil belajar 

siswa dapat meningkat. Masalah 

penelitian harus berawal dari guru itu 

sendiri yang berkeinginan untuk 

memperbaiki dan meningkatkan mutu 

pembelajarannya di sekolah dalam 

rangka meningkatkan mutu 

pendidikan. 

Adapun yang menjadi 

pertimbangan digunakan penelitian 

tindakan kelas yaitu : pertama, 

penelitian tindakan kelas merupakan 

suatu metode dan kontribusi peneliti 

terhadap permasalahan yang dihadapi 

dengan teori-teori yang dimiliki. 

Kedua, penelitian tindakan kelas dapat 

mengkaji permasalahan secara praktis, 

situasional dan kontekstual serta 

bertujuan untuk menentukan tindakan 

yang tepat untuk memecahkan 

masalah yang dihadapi. Secara umum 

dalam metode ini lebih mangarah 

kepada pemecahan masalah dan 

perbaikan. 

Model rancangan penelitian 

tindakan kelas (PTK) yang digunakan 

mengacu pada rancangan model 

Kemmis dan Taggart dengan 3 siklus, 

dan langkah\-langkahnya sebagai 

berikut : 

1. Penyusunan rencana tindakan 

Perencanaan yang dilakukan 

yaitu : menyusun rencana tindakan 

dan penelitian tindakan (termasuk 

revisi dan perubahan rencana) serta 

mengidentifikasi masalah dari 

pelaksanaan tindakan sebelumnya 

dan meletakkan alternatif 

pemecahan masalah. Adapun 

kegiatan perencanaan yang 

dilakukan yaitu diantaranya : 

a. Rencana kegiatan mingguan 

(RKM). 

b. Rencana kegiatan harian 

(RKH). 

c. Menyiapkan media lilin. 

d. Format penelitian kemampuan. 

 

2. Pelaksanaan tindakan 

Pada tahapan ini akan 

dilaksanakan pembelajaran 

sebagaimana yang telah ditetapkan 

dalam rencana kegiatan mingguan 

(RKM) dan rencana kegiatan harian 

(RKH) melalui membatik dengan 

media lilin. Langkah-langkah 

pembelajaran membatik yang 

dilakukan peneliti adalah : 



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Masrikin| 11.1.01.11.0201 
FKIP - PGPAUD 

simki.unpkediri.ac.id    
|| 8|| 

 

a. Menjelaskan kepada anak 

mengenai membatik dengan 

media lilin. 

b. Melaksanakan membatik 

dengan media lilin. 

c. Memberikan kunjungan kepada 

anak yang memerlukan. 

 

3. Observasi atau pengamatan 

Peneliti melakukan 

observasi selama pembelajaran 

berlangsung. Dalam 

pelaksanaannya dilakukan terus 

menerus, mulai dari siklus 1 sampai 

siklus berikutnya sehingga dapat 

menghasilkan perubahan yang 

diinginkan, hal ini dilakukan untuk 

melihat sejauh mana keberhasilan 

dan hambatan yang dialami selama 

proses pembelajaran 

berlangsung.hasil observasi 

tersebut akan mempengaruhi 

tindakan selanjutnya. Catatan 

peneliti akan menghasilkan suatu 

bahan untuk mengadakan refleksi 

dan secara langsung akan 

memberikan masukan guna 

memperbaiki kegiatan selanjutnya. 

 

4. Refleksi  

Refleksi merupakan tahapan 

untuk memproses data atau 

masukan yang diperoleh pada saat 

melakukan pengamatan. Refleksi 

dilakukan dengan mendiskusikan 

kegiatan selama proses dan hasil 

kegiatan pelaksanaan tindakan 

yang telah dilakukan pada setiap 

siklus untuk membenahi, 

memaknai proses dan perubahan 

hasil tindakan. Tujuan dari refleksi 

adalah memperoleh data yang 

menunjukkan ada tidaknya 

keharusan untuk melakukan 

tindakan dan mengubah 

perencanaan pada siklus 

berikutnya. 

Dalam penelitian tindakan 

kelas ini, setiap siklus dikatakan 

berhasil apabila ada peningkatan 

kemampuan motorik halus melalui 

membatik dengan media lilin. 

Langkah-langkah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Siklus I 

a. Tahap perencanaan 

1) Membuat rencana 

kegiatan mingguan 

(RKM). 

2) Membuat rencana 

kegiatan harian (RKH). 

3) Membuat instrumen 

penelitian. 

4) Mempersiapkan sarana 

dan prasarana. 

b. Tahap pelaksanaan tindakan 

1) Menjelaskan langkah-

langkah pembelajaran. 
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2) Melaksanakan 

pembelajaran melalui 

membatik dengan media 

lilin. 

3) Membantu anak didik 

yang mengalami 

kesulitan. 

c. Tahap pengamatan 

1) Mengamati aktivitas dan 

partisipasi anak didik 

selama kegiatan 

pembelajaran. 

2) Mengamati kemampuan 

anak didik dalam 

mengenal membatik. 

d. Tahap refleksi 

Menganalisis dan 

merefleksi hasil 

pembelajaran pada siklus I. 

Data yang diperoleh dari 

pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran didiskusikan 

dengan guru, anak 

mengetahui kekurangan dan 

untuk memperbaiki kegiatan 

selanjutnya disiklus II. 

2. Sklus II 

a. Tahap perencanaan. 

Peneliti membuat 

perencanaan tindakan 

berdasarkan hasil refleksi 

pada siklus I. 

b. Tahap pelaksanaan. 

Pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran disusun 

berdasarkan refleksi pada 

siklus I. 

c. Tahap refleksi. 

Peneliti melaksanakan 

refleksi terhadap 

pelaksanaan kegiatan 

mengenai keberhasilan 

maupun kendala serta hasil 

dari penilaian peserta didik. 

3. Siklus III 

a. Tahap perencanaan. 

Peneliti membuat 

perencanaan tindakan 

berdasarkan hasil refleksi 

pada siklus II. 

b. Tahap pelaksanaan. 

Tahap pelaksanaan pada 

siklus III ini dilaksanakan 

berdasarkan hasil refleksi 

yang telah dilakukan 

terhadap siklus II. 

c. Tahap refleksi. 

Peneliti melaksanakan 

refleksi terhadap 

pelaksanaan untuk kerja, 

hasil karya, dan hasil 

pengamatan pada siklus III. 

Kemudian peneliti 

menganalisis serta membuat 

kesimpulan tentang 

keberhasilan peningkatan 

kemampuan anak dalam 
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motorik halus melalui 

membatik dengan media 

lilin. 

 

C. Teknik dan Instrumen 

Pengumpulan Data 

1. Jenis data yang dibutuhkan. 

a. Data tentang kemampuan anak 

dalam motorik halus melalui 

kegiatan membatik dengan lilin 

pada anak kelompok A TK 

Dharma Wanita Manyaran II. 

b. Data proses belajar mengajar 

tentang pembelajaran sebagai 

proses dilaksanakannya 

penelitian tindakan kelas pada 

anak kelompok A TK Dharma 

Wanita Manyaran II. 

2. Teknik dan Instrumen yang 

digunakan. 

a. Untuk mengumpulkan data 

tentang kemampuan motorik 

halus anak melalui kegiatan 

membatik dengan lilin pada 

anak kelompok A.  

b. Data tentang pelaksanaan 

pembelajaran dikumpulkan 

dengan menggunakan lembar 

observasi  

 

D. Teknik Analisis Data 

Analisa data diperlukan 

pengujian hipotesis yang dilakukan 

analisis deskriptif kuantitatif, yaitu 

dengan membandingkan ketuntasan 

belajar anak antara waktu sebelum 

dilakukan tindakan, tindakan siklus I, 

tindakan siklus II dan tindakan siklus 

III. 

Langkah-langkah analisis data sebagai 

berikut : 

1. Menghitung distribusi perolehan 

tanda bintang sebagai hasil 

penilaian perkembangan anak 

dengan rumus : 

p = 𝑓
𝑛
 x 100% 

p = Angka prosentase anak 

f = Jumlah anak yang mendapatkan 

(☆) 

n = Jumlah keseluruhan anak 

2. Membandingkan ketuntasan 

belajar anak ( jumlah yang 

memperoleh ☆, ☆☆, ☆☆☆ dan 

☆☆☆☆ ) antara waktu sebelum 

dilakukan tindakan, tindakan 

siklus I, tindakan siklus II dan 

tindakan siklus III. Norma 

pengujian hipotesis tindakan 

adalah : jika ada peningkatan 

ketuntasan belajar dari waktu pra 

tindakan sampai dengan tindakan 

siklus III (ketuntasan mencapai 

sekurang-kurangnya 75%).  
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III. HASIL PENELITIAN DAN 

KESIMPULAN 

 

A. Gambaran Selintas Setting 

Penelitian 

Penelitian ini menggunakan 

tindakan kelas model Kemsis dan 

Taggart yang terdiri dari siklus yang 

setiap siklusnya terdiri dari empat 

tahap (wiratmadja, 2007) yaitu 

perencanaan, pelaksanaan, 

pengamatan dan refleksi. 

Penelitian tindakan kelas ini 

dilaksanakan di TK Dharma Wanita 

Manyaran II Kecamatan Banyakan 

Kabupaten Kediri pada anak didik 

kelompok A tahun pelajaran 2014-

2015 dengan kegiatan membatik 

dengan media lilin. 

TK Dharma Wanita Manyaran 

II adalah suatu pendidikan pra sekolah 

pada jalur formal dibawah dinas 

pendidikan pemuda dan olahraga yang 

beralamatkan di Desa Manyaran 

Kecamatan Banyakan Kabupaten 

Kediri. Bangunan gedung dalam 

kondisi baik yang terdiri dari 2 kelas 

dan 1 kantor, dengan jumlah murid 51 

anak dan diasuh oleh 3 orang guru 

termasuk peneliti. Sebagai obyek 

dalam penelitian ini adalah anak didik 

kelompok A yang berjumlah 15 anak. 

Lembaga tersebut dipilih sebagai 

tempat penelitian karena TK Dharma 

Wanita Manyaran II Kecamatan 

Banyakan Kabupaten Kediri 

merupakan tempat bertugas peneliti, 

sehingga diyakini peneliti mengetahui 

dengan baik kondisi anak didik 

tersebut. Dan ditemukan fakta bahwa 

TK Dharma Wanita Manyaran II 

tersebut masih kurang dalam hal 

kemampuan motorik halus anak, oleh 

karena itu peneliti ingin meningkatkan 

motorik halus melalui kegiatan 

membatik dengan media lilin. 

 

B. Diskripsi Temuan Penelitian 

1. Pelaksanaan Siklus I 

a. Tahap Perencanaan 

1) Guru menyiapkan Rencana 

Kegiatan Mingguan dan 

Rencana Kegiatan Harian 

yang berisi tentang 

membatik dengan media 

kertas dan lilin.  

2) Guru menyiapkan media 

pembelajaran yang akan 

diberikan kepada anak. 

3) Guru menyiapkan tiga 

instrumen : hasil 

kemampuan anak melalui 

kegiatan membatik dengan 

media kertas dan lilin, hasil 

observasi anak didik dan 

lembar observasi guru. 

b. Tahap Pelaksanaan Tindakan 



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Masrikin| 11.1.01.11.0201 
FKIP - PGPAUD 

simki.unpkediri.ac.id    
|| 12|| 

 

Pelaksanaan tindakan terdiri 

dari 3 bagian yaitu : 

Kegiatan Awal, Kegiatan Inti 

dan Kegiatan Akhir.  

c. Observasi atau Pengamatan 

Pengamatan 

dilaksanakan bersamaan dengan 

pelaksanaan tidakan 

pembelajaran di mana guru 

bertindak sebagai penyampai 

materi. Observer melakukan 

pengumpulan data-data setiap 

tindakan anak dan guru selama 

kegiatan berlangsung, 

kemudian mencatat dalam 

lembar observasi guru dan anak 

didik. 

d. Tahap Refleksi 

Kegiatan belajar 

mengajar dalam upaya 

Mengembangkan Kemampuan 

Motorik Halus Melalui 

Kegiatan Membatik Dengan 

Media Lilin menunjukkan 

bahwa anak yang mendapat 

bintang 1 ada 3 anak, yang 

mendapat bintang 2 ada 10 

anak, yang mendapat bintang 3 

ada 4 anak, sedangkan yang 

mendapat bintang 4 ada 2 anak, 

hal ini dapat dikategorikan 2 

anak belum berkembang dan 10 

anak mulai berkembang, 

sedangkan yang berkembang 

sesuai harapan 4 anak dan 2 

anak lagi berkembang dengan 

sangat baik. 

Berdasarkan hasil 

observasi lembar penilaian anak 

menunjukkan bahwa ketuntasan 

belajar masih mencapai 32%  

sehingga kegiatan membatik 

dengan media lilin pada siklus I 

belum mencapai ketuntasan 

belajar karena masih dibawah 

75%. Untuk itu perlu diadakan 

perbaikan pembelajaran lagi 

pada siklus II. 

 

2. Pelaksanaan Siklus II 

a. Tahap Perencanaan 

1) Guru menyiapkan Rencana 

Kegiatan Mingguan dan 

Rencana Kegiatan Harian 

yang berisi tentang 

membatik dengan media  

kertas dan lilin.  

2) Guru menyiapkan media 

pembelajaran yang akan 

diberikan kepada anak. 

3) Guru menyiapkan tiga 

instrumen : hasil 

kemampuan anak melalui 

kegiatan membatik dengan 

media kertas dan lilin, hasil 

observasi anak didik dan 

lembar observasi guru. 

b. Tahap Pelaksanaan Tindakan 
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Pelaksanaan tindakan terdiri 

dari 3 bagian yaitu : 

Kegiatan Awal, Kegiatan Inti 

dan Kegiatan Akhir.  

c. Observasi atau Pengamatan 

Pengamatan 

dilaksanakan bersamaan dengan 

pelaksanaan tidakan 

pembelajaran di mana guru 

bertindak sebagai penyampai 

materi. Observer melakukan 

pengumpulan data-data setiap 

tindakan anak dan guru selama 

kegiatan berlangsung, 

kemudian mencatat dalam 

lembar observasi guru dan anak 

didik.  

d. Tahap Refleksi 

Kegiatan belajar 

mengajar dalam upaya 

Mengembangkan Kemampuan 

Motorik Halus Melalui 

Kegiatan Membatik Dengan 

Media Lilin  menunjukkan ada 

kemajuan dalam perolehan 

bintang, anak yang mendapat 

bintang 2 ada 5 anak, yang 

mendapat bintang 3 ada 12 

anak, sedangkan yang 

mendapat bintang 4 ada 2 anak. 

Dari keterangan diatas dapat 

dikategorikan dari sebelumnya 

yang mulai berkembang ada 10 

anak menjadi 5 anak, yang 

berkembang sesuai harapan 

sebelumnya ada 4 anak menjadi 

12 anak dan yang berkembang 

dengan sangat baik tetap 2 

anak. 

Berdasarkan hasil 

observasi lembar penilaian anak 

menunjukkan bahwa ketuntasan 

belajar masih mencapai 74%  

sehingga kegiatan membatik 

dengan media lilin pada siklus 

II belum mencapai ketuntasan 

belajar karena masih dibawah 

75%. Untuk itu perlu diadakan 

perbaikan pembelajaran lagi 

pada siklus III. 

 

3. Pelaksanaan Siklus III 

a. Tahap Perencanaan 

1) Guru menyiapkan Rencana 

Kegiatan Mingguan dan 

Rencana Kegiatan Harian 

yang berisi tentang 

membatik dengan media 

kertas dan lilin.  

2) Guru menyiapkan media 

pembelajaran yang akan 

diberikan kepada anak. 

3) Guru menyiapkan tiga 

instrumen : hasil 

kemampuan anak melalui 

kegiatan membatik dengan 

media kertas dan lilin, hasil 
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observasi anak didik dan 

lembar observasi guru. 

b. Tahap Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan terdiri 

dari 3 bagian yaitu : 

Kegiatan Awal, Kegiatan Inti 

dan Kegiatan Akhir.  

c. Tahap Refleksi 

Kegiatan belajar 

mengajar dalam upaya 

Mengembangkan Kemampuan 

Motorik Halus Melalui 

Kegiatan Membatik Dengan 

Media Lilin  menunjukkan ada 

kemajuan dalam perolehan 

bintang, anak yang mendapat 

bintang 2 ada 3 anak, yang 

mendapat bintang 3 ada 11 

anak, sedangkan yang 

mendapat bintang 4 ada 5 anak. 

Dari keterangan tersebut dapat 

dikategorikan anak yang mulai 

berkembang sebelumnya ada 5 

menjadi 3 anak, yang 

berkembang sesuai harapan 

sebelumnya ada 12 menjadi 11 

anak dan yang berkembang 

dengan sangat baik sebelumnya 

ada 2 menjadi 5 anak 

Berdasarkan uraian 

diatas prosentase ketuntasan 

belajar anak dalam membatik 

dengan media lilin pada siklus 

III menunjukkan bahwa 

ketuntasan belajar sudah 

mencapai 84%  sehingga 

kegiatan membatik dengan 

media lilin pada siklus III sudah 

mencapai ketuntasan belajar 

karena sudah lebih dari 75%. 

Untuk itu penelitian membatik 

dengan media lilin sudah 

berhasil dan tidak perlu 

diadakan perbaikan lagi. 

 

C. Pembahasan Dan Penarikan 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil tindakan 

dari siklus I, siklus II, dan siklus III 

yang disertai pembahasan dengan 

perolehan tanda bintang sebagai hasil 

perkembangan anak menunjukkan 

bahwa terjadi ketuntasan belajar pada 

saat pra tindakan sebesar 21% dari 19 

siswa, kemudian setelah diadakan 

perbaikan pada siklus I prosentase 

ketuntasan belajar anak meningkat 

menjadi 32%, pada siklus II 

ketuntasan belajar anak meningkat 

menjadi 74% dan pada siklus III 

ketuntasan belajar anak meningkat 

menjadi 84%. 

Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa penerapan 

kegiatan membatik dengan media lilin 

dapat meningkatkan kemampuan fisik 

motorik halus anak kelompok A TK 

Dharma Wanita Manyaran II 
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Kecamatan Banyakan Kabupaten 

Kediri, sehingga hipotesis tindakan 

dalam penelitian dapat diterima. 

 

D. Kendala Dan Keterbatasan 

Dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan ditemukan beberapa 

kendala dan keterbatasan yang perlu 

mendapatkan perhatian agar 

pembelajaran berikutnya menjadi 

lebih terkendali dan bermakna serta 

tujuan dari pembelajaran dapat 

tercapai lebih maksimal. 

Selama mengadakan penelitian 

tindakan kelas tidak ada suatu 

hambatan yang berarti/lancar. 

Keterbatasan waktu tidak adanya 

keterbatasan waktu, tidak adanya 

keterbatasan dana dan tidak adanya 

keterbatasan pengalaman. 

 

E. KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan rumusan masalah, 

rumusan hipotesis dan hasil penelitian 

dari siklus I sampai dengan siklus III 

dapat disampaikan sebagai berikut : 

Kegiatan membatik dengan media lilin 

dapat mengembangkan fisik motorik 

halus anak kelompok A pada TK 

Dharma Wanita Manyaran II 

Kecamatan banyakan kabupaten 

Kediri. Berdasarkan analisis, maka 

dapat dinyatakan bahwa guru dalam 

mengembangkan kemampuan fisik 

motorik halus anak melalui kegiatan 

membatik dengan media lilin pada 

anak kelompok A TK Dharma Wanita 

Manyaran II Kecamatan banyakan 

kabupaten Kediri bahwa hipotesis 

dapat diterima. 

 

Berdasar kesimpulan penelitian, 

penulis dapat memberikan saran 

kepada pihak yang terkait sebagai 

berikut : 

1. Bagi Peneliti Lain 

Jika melakukan penelitian yang 

serupa dan mengalami masalah 

yang sama yaitu belum 

berkembangnya kemampuan 

membatik pada anak dapat 

menggunakan media yang lebih 

kreatif dan inovatif. 

2. Bagi Guru Kelompok A 

Apabila mengalami masalah yang 

sama yaitu belum berkembangnya 

kemampuan membatik pada anak 

maka bisa memecahkan masalah 

dengan cara yang sama. 

3. Bagi Orang Tua 

Disarankan agar selalu 

membimbing anak untuk belajar 

dirumah dengan media yang lebih 

inovatif. Hal ini dimaksudkan agar 

kemampuan anak bisa berkembang 

dengan baik, khususnya pada 

perkembangan kognitif anak. 
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