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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilatar belakangi berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti di TK 

PKK II Pamongan Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri. Berdasarkan observasi awal tersebut, 

diketahui bahwa kemampuan anak motorik halus anak kelompok B TK PKK II Pamongan Kecamatan 

Mojo Kabupaten Kediri masih kurang dapat berkembang. Untuk itu, peneliti termotvasi untuk 

melakukan perbaikan sebagai upaya meningkatkan kemampuan motorik halus anak melalui kegiatan 

menghias kulit telur. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan kemampuan 

motorik halus anak kelompok B TK PKK II Pamongan Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri setelah 

dilakukan tindakan melalui kegiatan menghias kulit telur 

Subyek dalam penelitian ini adalah anak kelompok B TK PKK Pamongan II Kecamatan Mojo 

Kabupaten Kediri yang berjumlah 20 anak didik. 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada model Kemmis dan 

Taggart, dilaksanakan dalam tiga siklus yang masing-masing siklus terdiri dari empat tahapan yaitu 

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi. Adapun metode pengumpulan data menggunakan 

instrument hasil karya. 

Hasil dari penelitian pada tindakan siklus I ketuntasan belajar anak masih mencapai 50% dari 

semua anak didik, kemudian pada tindakan siklus II ketuntasan belajar anak meningkat menjadi 65%, 

dan pada tindakan siklus III ketuntasan belajar anak meningkat menjadi 80%, berdasarkan perolehan 

tersebut dapat diketahui bahwa terdapat peningkatan kemampuan motorik halus anak mulai dari 

tindakan siklus I sampai dengan tindakan siklus III. 

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah melalui kegiatan menghias kulit telur dapat 

meningkatkan kemampuan motorik halus pada anak kelompok B TK PKK II Pamongan Kecamatan 

Mojo Kabupaten Kediri. 

Berdasarkan simpulan dalam penelitian ini, disarankan bagi guru taman kanak-kanak untuk 

menerapkan kegiatan menghias kulit telur dalam meningkatkan kemampuan motorik halus anak. 

Selain itu, kegiatan menghias kulit telur juga dapat menumbuhkan kreatifitas anak didik, dan bagi 

orangtua diharapkan dapat menyediakan media atau bahan yang digunakan dalam kegiatan 

menghias kulit telur, yang dapat digunakan anak belejar di rumah. 

 

Kata Kunci: Motorik halus, menghias kulit telur 
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I. LATAR BELAKANG 

Taman kanak-kanak adalah 

merupakan salah satu pendidikan pra 

sekolah yang menyediakan program 

pendidikan dini bagi anak usia 4 tahun 

sampai pendidikan dasar. Pemerintah 

telah memutuskan bahwa pendidikan 

TK/RA merupakan wadah untuk 

membantu pertumbuhan dan juga 

perkembangan jasmani dan rohani 

anak didik sesuai sifat alami anak. 

Sebagaimana telah diketahui bahwa 

dalam menuju kedewasaan setiap anak 

memerlukan kesempatan untuk 

mengembangkan diri. Sedangkan 

kesempatan untuk mengembangkan diri 

itu memerlukan fasilitas dan sarana 

pendukung dalam berbagai bentuk 

seperti sarana pendidikan yang 

menunjang, serta tentunya diperlukan 

pula keprofesionalan guru dalam 

mendidik anak, sehingga dapat 

menghasilkan bibit-bibit unggul yang 

kelak akan menjadi tunas-tunas harapan 

bangsa yang bermutu dan dapat 

dibanggakan. 

Pembelajaran  merupakan  bentuk 

penyelenggaraan  pendidikan secara 

sistematis  dan berkesinambungan  suatu 

kegiatan. Pembelajaran di Taman 

Kanak-kanak bersifat spesifik didasarkan 

pada tugas-tugas pertumbuhan dan 

perkembangan anak dengan 

mengembangkan aspek-aspek 

perkembangan yang meliputi nilai-nilai 

agama, sosial, emosional, kemandirian, 

berbahasa, kognitif, fisik motorik dan 

seni. 

Perkembangan fisik motorik 

meliputi motorik kasar dan halus. 

Motorik kasar adalah gerakan-gerakan 

tubuh yang menggunakan otot-otot besar 

atau seluruh anggota tubuh yang 

dipengaruhi oleh kematangan anak itu 

sendiri. Perkembangan motorik 

beriringan dengan proses pertumbuhan 

secara genetis atau kematangan fisik 

anak. Contohnya kemampuan duduk, 

menendang, berlari, naik turun tangga, 

dan sebagainya, sedangkan motorik 

halus adalah gerakan yang menggunakan 

otot-otot halus atau sebagian anggota 

tubuh tertentu, yang dipengaruhi oleh 

kesempatan untuk belajar dan barlatih. 

Misalnya kemampuan memindahkan 

benda dari tangan, mencorat-coret, 

menyusun balok, menggunting, mencap 

atau mencetak, menebali, menulis dan 

sebagainya. Kedua kemampuan tersebut 

sangat diperlukan agar anak dapat 

berkembang dengan optimal. 

Kemampuan motorik halus anak 

usia dini ditekankan pada koordinasi 

gerakan motorik halus dalam hal ini 

berkaitan dengan kegiatan meletakkan 
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atau memegang suatu objek dengan 

menggunakan jari tangan. 

Perkembangan fisik motorik halus 

di TK/RA memang sangat penting 

diberikan kepada anak didik, karena 

dapat mengembangkan motorik halus 

anak dalam berolah tangan dengan 

menggunakan alat atau media kreatif, 

melatih otot-otot tangan termasuk mata 

dan pikiran, menumbuh kembangkan 

rasa estetika, melatih kesabaran anak, 

mendorong sikap aktif dan inovatif serta 

produktif. 

Dari hasil pengamatan yang 

dilakukan oleh peneliti ditemukan fakta 

bahwa dalam kompetensi bidang 

kemampuan motorik halus anak 

didikkelompok B TK PKK II Pamongan 

Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri 

relatif masih rendah, hal ini ditunjukkan 

dengan adanya hasil belajar anak didik, 

dari 20 anak didik, 7 anak (35%) 

mendapatkan bintang () satu, 7 anak 

(35%) mendapatkan bintang () dua, 4 

anak (20%) mendapatkan bintang () 

tiga, dan 2 anak (10%) mendapatkan 

bintang () empat, hal ini dikarenakan 

anak cenderung mengalami kejenuhan 

dan kesulitan 

selamapembelajaran,karena dalam 

kegiatan ini anak didik dituntut untuk 

lebih sabar, telaten dan kreatif dalam 

menggerakkan anggota tubuhnya. 

Untuk  meningkatkan  kemampuan  

anak  dalam bidang motorik halus. maka  

peneliti  mencoba  menggunakan  

strategi  pembelajaran  melalui  kegiatan 

menghias kulit telur.Dengan penerapan 

kegiatan menghias kulit telur ini 

diharapkan dapat menarik minat dan 

semangat belajar dalam meningkatkan 

kemampuan motorik halus anak didik. 

Sesuai dengan tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian tindakan kelas 

yaitu untuk meningkatkan kemampuan 

motorik halus, maka peneliti mengambil 

judul “Meningkatkan Kemampuan 

Motorik Halus Melalui Kegiatan 

Menghias Kulit Telur Pada Anak 

Kelompok B TK PKK II Pamongan 

Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri 

Tahun Ajaran 2014/2015”. 

 

 

II. METODE PENELITIAN 

A. Subjek dan Setting Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di 

TK PKK II Pamongan Kecamatan 

Mojo Kabupaten Kediri. Subjek 

penelitian ini adalah anak kelompok 

B yang berjumlah 20 anak, yang 

terdiri dari 9 anak laki-laki dan 11 

anak perempuan. Lembaga tersebut 

dipilih karena berdasarkan 

pengamatan awal yang dilakukan 

ditemukannya fakta bahwa tingkat 
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kemampuan motorik halus anak 

masih relatif rendah. untuk itu, 

peneliti mencoba untuk 

meningkatkan kemampuan motorik 

halus anak melalui kegiatan 

menghias kulit telur. 

 

B. Prosedur Penelitian 

Desain penelitian yang 

digunakan dalam penelitian tindakan 

kelas ini model Kemmis dan Taggart 

(dalam Wiriatmadja, 2008:66) yang 

dilaksanakan dalam beberapa tahap 

yaitu, perencanaan, pelaksanaan, 

pengamatan, dan refleksi. 

 

C. Teknik dan Instrumen 

Pengumpulan Data 

1. Jenis data yang diperlukan 

a. Data tentang kemampuan 

motorik halus anak kelompok B 

TK PKK II Pamongan 

Kecamatan Mojo Kabupaten 

Kediri. 

b. Data tentang pelaksanaan 

pembelajaran pada saat tahap 

tindakan dari PTK dilaksanakan 

2. Teknik dan instrument yang 

digunakan 

a. Data tentang kemampuan 

motorik halus anak kelompok B 

TK PKK II Pamongan 

Kecamatan Mojo Kabupaten 

Kediri dikumpulkan dengan 

teknik hasil karya menggunakan 

instrumen hasil karya. 

b. Data tentang pelaksanaan 

pembelajaran dikumpulkan 

dengan teknik observasi 

menggunakan lembar atau 

pedoman observasi 

D. Teknik Analisis Data 

Untuk menguji hipotesis 

tindakan teknik analisis data dalam 

penelitian ini menggunakan teknik 

deskriptif kuantitatif yakni untuk 

mengetahui perbandingan 

kemampuan anak atau ketuntasan 

belajar anak sebelum dan sesudah 

dilakukan tindakan penelitian. 

1. Menghitung distribusi frekuensi 

perolehan tanda bintang () 

dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

 

 

Keterangan :   

P  = Prosentase anak yang 

mendapatkan bintang tertentu 

f  = Jumlah anak yang 

memperoleh bintang () 

tertentu 

N  = Jumlah anak keseluruhan 

2. Membandingkan ketuntasan 

belajar antara waktu pra tindakan, 
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tindakan siklus 1, tindakan siklus 

2, dan tindakan siklus 3 

Adapun norma yang dipakai 

dalam pengujian hipotesis adalah: 

jika ada peningkatan ketuntasan 

belajar dari waku pra tindakan sampai 

dengan tindakan siklus III (ketuntasan 

mencapai sekurang-kurangnya 75%). 

 

III. HASIL PENELITIAN DAN 

KESIMPULAN 

A. Gambaran Selintas Setting 

Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di TK 

PKK II Pamongan Kecamatan Mojo 

Kabupaten Kediri. Subjek penelitian 

ini adalah anak didik kelompok B 

dengan jumlah anak didik 20 anak 

yang terdiri dari 11 anak laki-laki dan 

9 anak perempuan. Pada tahun 

pelajaran 2014/2015. Kegiatan 

pembelajaran dilakukan di dalam 

kelas, melalui kegiatan menghias 

kulit telur, pada bidang 

pengembangan motorik halus. 

 

 

B. Deskripsi Temuan Penelitian 

1. Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

Siklus pertama dilaksanakan 

sesuai rencana yaitu satu kali 

pertemuan pada hari selasa tanggal 

13 Januari 2015. Pada pertemuan 

ini jumlah anak yang hadir 20 anak 

dan satu observer. 

Hasil dari pelaksanan tindakan 

siklus I adalah sebagai berikut: 

 

Hasil Observasi kegiatan pembelajaran 

Siklus I 

No Aspek observasi Y

a 

Tid

ak 

1. Anak memperhatikan 

penjelasan guru 

√  

2. Anak memperhatikan 

contoh yang diberikan 

guru 

√  

3. Anak melaksanakan 

perintah guru 

√  

4. Anak aktif dalam kegiatan 

pembelajaran 

 √ 

5. Anak dapat melakukan 

kegiatan menghias kulit 

telur 

 √ 

6. Guru menjelaskan 

kegiatan pembelajaran 

√  

7. Guru memberikan contoh 

kegiatan pembelajaran 

√  

8. Guru memberikan 

motivasi pada anak saat 

kegiatan pembelajaran 

 √ 

9. Guru memberikan 

bimbingan pada anak yang 

mengalami kesulitan 

 √ 

Berdasarkan hasil 

observasi proses pembelajaran 

yang dilakukan, terdapat temuan-

temuan sebagai berikut: 

a. Kegiatan anak dalam 

pembelajaran masih sering 

dibantu oleh guru 

b. Anak belum memahami 

penjelasan guru 

c. Hasil karya anak belum sesuai 
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dengan apa yang telah 

dijelaskan oleh guru. 

d. Guru masih belum 

memberikan motivasi pada 

anak selama kegiatan 

pembelajaran. 

 

Hasil penilaian perkembangan motorik halus 

anak pada siklus I 

N

o 

Nama 

Anak 
 


 

 


 



 


 

Kriteria 

Ketuntas

an 

Minimal:

3 

Tu

nta

s 

Bel

um 

Tu

nta

s 

1 Apriliya 

Kamila 

√     √ 

2 Zahrina 

Asfa 

 √    √ 

3 Haning 

Lutfiana 

 √    √ 

4 Diah 

puspita 

  √  √  

5 Rahma 

Tri C. 

 √    √ 

6 Abdul 

Rozaq 

  √  √  

7 Andi 

Rukma 

  √  √  

8 M. 

Arkhan 

   √ √  

9 Iqbal 

Suryawa

n 

   √ √  

1

0 

Irena 

Andini 

   √ √  

1

1 

Alberta 

Nanda 

√     √ 

1

2 

Kirana 

R. 

√     √ 

1 Bunga  √    √ 

3 V. 

1

4 

M. Diki 

S. 

  √  √  

1

5 

Khusnat

ul F. 

  √  √  

1

6 

Lailatul 

N. 

 √    √ 

1

7 

Retno N. √     √ 

1

8 

Yogi V.  √    √ 

1

9 

Yudha 

Andika 

  √  √  

2

0 

Ismy 

Balqis 

  √  √  

Jumlah 4 6 7 3 10 10 

Prosentase 20

% 

30

% 

35

% 

15

% 

50

% 

50

% 

Berdasarkan data hasil 

penilaian perkembangan motorik 

halus anak pada tabel di atas, 

dikatahui bahwa dari 20 anak 

didik, 20 % anak mendapatkan 

nilai bintang () satu, 30 % anak 

mendapatkan nilai bintang () 

dua, dan 35 % mendapatkan 

bintang () tiga, serta 15 % 

mendapatkan nilai bintang () 

empat. 

2. Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

Siklus kedua dilaksanakan 

sesuai rencana yaitu satu kali 

pertemuan pada hari rabu tanggal 

21 Januari 2015. Pada pertemuan 

ini jumlah anak yang hadir 20 anak 

dan satu guru sebagai pengamat. 

Hasil pelaksanan tindakan 

siklus II adalah sebagai berikut: 
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Hasil Observasi Kegiatan pembelajaran  

Siklus II 

No Aspek observasi Ya Tidak 

1. Anak memperhatikan 

penjelasan guru 

√  

2. Anak memperhatikan 

contoh yang 

diberikan guru 

√  

3. Anak melaksanakan 

perintah guru 

√  

4. Anak aktif dalam 

kegiatan 

pembelajaran 

√  

5. Anak dapat 

melakukan kegiatan 

menghias kulit telur 

 √ 

6. Guru menjelaskan 

kegiatan 

pembelajaran 

√  

7. Guru memberikan 

contoh kegiatan 

pembelajaran 

√  

8. Guru memberikan 

motivasi pada anak 

saat kegiatan 

pembelajaran 

 √ 

9. Guru memberikan 

bimbingan pada anak 

yang mengalami 

kesulitan 

√  

Berdasarkan hasil pengamatan 

selama proses pembelajaran yang 

dilakukan, terdapat temuan-

temuan sebagai berikut: 

a. Kegiatan anak dalam 

pembelajaran dalam menghias 

kulit telur sudah mulai 

membaik. Meskipun masih 

terdapat beberapa anak yang 

masih memerlukan bimbingan 

guru. 

b. Anak sudah dapat memahami 

penjelasan guru 

c. Guru sudah memberikan 

motivasi pada anak didik 

selama kegiatan pembelajaran 

d. Hasil karya anak dalam 

menghias kulit telur sudah 

mulai tepat dan rapi 

 

Hasil penilaian perkembangan motorik halus 

anak pada siklus II 

No 
Nama 

Anak 
 


 

 


 



 


 

Kriteria 

Ketuntas

an 

Minimal: 

3 

Tu

nta

s 

Bel

um 

Tu

nta

s 

1 Apriliya 

Kamila 

 √    √ 

2 Zahrina 

Asfa 

  √  √  

3 Haning 

Lutfiana 

 √    √ 

4 Diah 

puspita 

   √ √  

5 Rahma 

Tri C. 

  √  √  

6 Abdul 

Rozaq 

  √  √  

7 Andi 

Rukma 

  √  √  

8 M. 

Arkhan 

   √ √  

9 Iqbal 

Suryawa

n 

   √ √  

10 Irena 

Andini 

   √ √  

11 Alberta 

Nanda 

√     √ 

12 Kirana  √    √ 
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R. 

13 Bunga 

V. 

  √  √  

14 M. Diki 

S. 

   √ √  

15 Khusnat

ul F. 

  √  √  

16 Lailatul 

N. 

 √    √ 

17 Retno 

N. 

√     √ 

18 Yogi V.  √    √ 

19 Yudha 

Andika 

   √ √  

20 Ismy 

Balqis 

  √  √  

Jumlah 2 5 7 6 13 7 

Prosentase 10

% 

25

% 

35

% 

30

% 

65

% 

35

% 

Berdasarkan hasil penilaian 

kemampuan motorik halus anak 

pada siklus II pada tabel di atas, 

diketahui bahwa dari 20 anak 

didik, 10% anak mendapatkan nilai 

bintang () satu, 25% anak 

mendapatkan nilai bintang () 

dua, dan 35% anak mendapatkan 

nilai bintang () tiga, serta 30% 

anak mendapatkan nilai bintang 

() empat. 

3. Pelaksanaan Tindakan Siklus III 

Siklus III dilaksanakan sesuai 

rencana yaitu satu kali pertemuan 

tanggal 27 Januari 2015. Pada 

pertemuan ini jumlah anak yang 

hadir 20 anak dan satu observer 

sebagai teman sejawat. 

Hasil dari pelaksanaan siklus 

ini adalah sebagai berikut: 

 

Hasil Observasi Kegiatan pembelajaran 

Siklus III 

No Aspek observasi Ya Tidak 

1. Anak memperhatikan 

penjelasan guru 

√  

2. Anak memperhatikan 

contoh yang diberikan 

guru 

√  

3. Anak melaksanakan 

perintah guru 

√  

4. Anak aktif dalam 

kegiatan pembelajaran 

√  

5. Anak dapat melakukan 

kegiatan menghias 

kulit telur 

√  

6. Guru menjelaskan 

kegiatan pembelajaran 

√  

7. Guru memberikan 

contoh kegiatan 

pembelajaran 

√  

8. Guru memberikan 

motivasi pada anak 

saat kegiatan 

pembelajaran 

√  

9. Guru memberikan 

bimbingan pada anak 

yang mengalami 

kesulitan 

√  

Berdasarkan hasil pengamatan 

proses pembelajaran yang 

dilakukan, terdapat temuan-

temuan sebagai berikut: 

a. Kegiatan anak dalam 

pembelajaran menghias kulit 

telur sudah sangat baik dan 

tanpa mendapatkan bantuan 

guru. 

b. Hasil karya anak sudah sangat 

baik, tepat dan rapi dalam 

menghias kulit telur. 

 



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

     

Mulia Diana| 11.1.01.11.0204 
FKIP - PGPAUD  

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

 
 

Hasil penilaian perkembangan motorik halus 

anak Pada siklus III 

N

o 

Nama 

Anak 
 


 

 


 



 


 

Kriteria 

Ketuntas

an 

Minimal:  

3 

Tu

nta

s 

Bel

um 

Tu

nta

s 

1 Apriliya 

Kamila 

 √    √ 

2 Zahrina 

Asfa 

   √ √  

3 Haning 

Lutfiana 

 √    √ 

4 Diah 

puspita 

   √ √  

5 Rahma 

Tri C. 

  √  √  

6 Abdul 

Rozaq 

   √ √  

7 Andi 

Rukma 

  √  √  

8 M. 

Arkhan 

   √ √  

9 Iqbal 

Suryawa

n 

   √ √  

1

0 

Irena 

Andini 

   √ √  

1

1 

Alberta 

Nanda 

√     √ 

1

2 

Kirana 

R. 

  √  √  

1

3 

Bunga 

V. 

   √ √  

1

4 

M. Diki 

S. 

   √ √  

1

5 

Khusnat

ul F. 

   √ √  

1

6 

Lailatul 

N. 

  √  √  

1

7 

Retno 

N. 

 √    √ 

1 Yogi V.   √  √  

8 

1

9 

Yudha 

Andika 

   √ √  

2

0 

Ismy 

Balqis 

   √ √  

Jumlah 1 3 5 1

1 

16 4 

Prosentase 5

% 

15

% 

25

% 

55

% 

80

% 

20

% 

Berdasarkan data penilaian 

anak pada siklus III di atas, 

diketahui bahwa dari 20 anak 

didik, 5% anak mendapatkan nilai 

bintang () satu, 15% anak 

mendapatkan nilai bintang () 

dua, dan 25% anak mendapatkan 

nilai bintang () tiga, serta 55% 

anak mendapatkan nilai bintang 

() empat. 

. 

C. Pembahasan dan Pengambilan 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilaksanakan, kemampuan 

motorik halus anak didik kelompok B 

TK PKK II Pamongan Kecamatan 

Mojo Kabupaten Kediri dari mulai 

pra tindakan, siklus I, II dan siklus III 

mengalami peningkatan, hal ini dapat 

dilihat dari perbandingan perolehan 

nilai dan ketuntasan belajar anak 

seperti pada tabel berikut: 
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Hasil penilaian perkembangan kemampuan 

motorik halus anak mulai dari pra tindakan 

sampai dengan siklus III 

N

o 

Hasil 

penila

ian 

Pra 

Tind

akan 

Tind

akan 

Sikl

us I 

Tind

akan 

Sikl

us II 

Tind

akan 

Sikl

us 

III 

1  40% 20% 10% 5% 

2  35% 30% 25% 15% 

3 

 

15% 35% 35% 25% 

4 

 

10% 15% 30% 55% 

Jumlah 100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

Berdasarkan tabel perolehan 

prosentase anak di atas diketahui 

bahwa terjadi peningkatan ketuntasan 

belajar anak didik dalam 

mengembangkan kemampuan 

motorik halus, yang mana ketuntasan 

belajar pada saat pra tindakan sebesar 

25% dari 20 anak, kemudian setelah 

diadakannya tindakan perbaikan pada 

siklus I prosentase ketuntasan belajar 

anak meningkat menjadi 50%, pada 

siklus II ketuntasan belajar anak 

meningkat menjadi 65%, dan pada 

siklus III  ketuntasan belajar anak 

meningkat menjadi 80%. 

Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa melalui kegiatan 

menghias kulit telur dapat 

meningkatkan kemampuan motorik 

halus anak kelompok B TK PKK II 

Pamongan Kecamatan Mojo 

Kabupaten Kediri. Sehingga hipotesis 

tindakan dalam penelitian ini 

diterima. 

 

Kesimpulan dalam penelitian ini 

adalah melalui kegiatan melalui 

kegiatan menghias kulit telur dapat 

meningkatkan kemampuan motorik 

halus anak kelompok B TK PKK II 

Pamongan Kecamatan Mojo 

Kabupaten Kediri, sehingga hipotesis 

dalam penelitian ini dapat diterima. 
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