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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hasil penilaian bahwa kemampuan motorik halus anak 
kelompok B TK Permatahati Ibu Kelurahan Kampungdalem Kabupaten Tulungagung masih rendah. 
Berdasarkan hasil pratindakan, dari 22 anak yang ada di kelompok B yang dinyatakan tuntas dalam 
perkembangan motorik halus hanya 3 anak atau sekitar 14 % saja. Kemudian masalah tersebut 
dipecahkan melalui pembelajaran dengan aktivitas menjahit pada kain flanel. Rumusan masalah dalam 
penelitian ini menggunakan Model Kemmis dan Mc Taggart. Penelitian Tindakan Kelas (PTK) Model 
Kemmis dan Mc Taggart dengan subjek penelitian anak kelompok B TK Permatahati Ibu Kelurahan 
Kampungdalem Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini dilaksanakan dalam tiga siklus, menggunakan 
instrumen berupa lembar penilaian hasil karya dan lembar observasi. Teknik analisis data untuk 
menguji hipotesis tindakan adalah teknik deskriptif kuantitatif dengan membandingkan ketuntasan 
belajar antara waktu sebelum dan sesudah tindakan dengan norma pengujian 75 %. Hasil analisis data 
menunjukkan bahwa setelah dilakukan tindakan 3 siklus ketuntasan belajar mencapai 91 %, karena 
ketuntasan belajar telah melebihi 75 % maka hipotesis diterima. 

 

KATA KUNCI : kemampuan motorik halus, menjahit pada kain flanel. 

I. LATAR BELAKANG 

Pendidikan merupakan salah satu 

pilar utama dalam menentukan perubahan 

sosial. Perubahan kearah kemajuan dan 

kesejahteraan hidup yang berkualitas. 

Pendidikan bertanggung jawab atas 

terciptanya generasi bangsa yang 

paripurna, sebagaimana tercantum dalam 

garis-garis besar haluan Negara (Achmad 

Patoni, 2004: 1). 

Rahardja (2005: 1), menegaskan 

pendidikan bermaksud membantu peserta 

didik untuk menumbuh kembangkan 

potensi-potensi kemanusiaannya. Potensi 

kemanusiaan merupakan benih kemungki-

nan untuk menjadi manusia. Ibarat biji 

mangga bagaimanapun wujudnya jika 

ditanam dengan baik, pasti menjadi pohon 

mangga dan bukannya menjadi pohon 

jambu. 

Anak usia dini menurut Yasin 

Musthofa (2007: 10) adalah manusia kecil 

sedang mengalami masa kanak-kanak 

awal, yaitu yang berusia antara 2 sampai 6 

tahun, yang tumbuh kemampuan 
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emosionalnya agar setelah dewasa nanti 

berkemungkinan besar untuk memiliki 

kecerdasan. Pada masa ini seorang anak 

usia dini mengalami periode yang sangat 

penting yaitu pembentukan otak, 

intelegensi, kepribadian, memori dan aspek 

perkembangan yang lain. Masa ini sering 

disebut sebagai fase “golden age”. 

Masa usia emas anak usia dini 

merupakan masa yang perlu stimulasi yang 

benar dan sesuai agar semua potensi yang 

dimiliki dapat berkembang secara optimal 

(Siti Mas’udah, 2012: 2).  

Masa pertumbuhan dan perkembang-

an anak usia dini selayaknya dipantau 

secara terus menerus dan menyeluruh, 

sehingga akan cepat diketahui kematangan 

dan kesiapannya, baik yang menyangkut 

perkembangan kemampuan dasar seperti 

perkembangan kemampuan bahasa, 

kognitif, seni, motorik, sosial emosional, 

maupun perkembangan kemampuan 

pembiasaan yang akan membentuk pribadi. 

Aspek-aspek perkembangan anak 

usia dini yang dikembangkan melalui 

PAUD meliputi fisik-motorik, intelektual, 

moral, emosional, sosial, bahasa, dan 

kreatifitas (Suyanto, S., 2005: 50). 

Perkembangan motorik meliputi 

perkembangan motorik kasar dan motorik 

halus. Motorik kasar merupakan gerakan 

yang menggunakan otot-otot besar seperti 

berjalan, berlari, melompat, dan lain 

sebagainya, sedangkan motorik halus 

merupakan gerakan yang menggunakan 

otot-otot halus seperti menulis, melipat, 

menggunting, dan lain sebagainya. 

Kecerdasan motorik halus anak 

berbeda-beda. Dalam hal kekuatan maupun 

ketepatannya. Perbedaan ini juga di-

pengaruhi oleh pembawaan anak dan 

stimulasi yang didapatkannya. Lingkungan 

mempunyai pengaruh yang lebih besar 

dalam kecerdasan motorik halus anak. 

Lingkungan dapat meningkatkan ataupun 

menurunkan taraf kecerdasan anak, 

terutama pada masa-masa pertama 

kehidupannya. Setiap anak mampu 

mencapai tahap perkembangan motorik 

halus yang optimal asal mendapatkan 

stimulasi tepat. 

Di setiap fase, anak membutuhkan 

rangsangan untuk mengembangkan ke-

mampuan mental dan motorik halusnya. 

Semakin banyak yang dilihat dan didengar 

anak, semakin banyak yang ingin di-

ketahuinya. Jika kurang mendapatkan 

rangsangan anak akan bosan. Pernyataan di 

atas memperkuat asumsi bahwa anak perlu 

mendapatkan kesempatan untuk menggu-

nakan kemampuan motoriknya. Tantangan 

bagi guru atau pendidik adalah mencip-

takan kondisi pembelajaran yang kondusif 

bagi proses perkembangan kemampuan 

motorik anak.  

Upaya yang dapat dilakukan oleh 

pendidik atau guru untuk meningkatkan 

kemampuan motorik anak adalah melalui 

media yang kreatif dan menyenangkan 

bagi anak. Dengan menggunakan media 

Simki-Pedagogia Vol. 01 No. 03 Tahun 2017 ISSN : AAAA-AAAA



  Artikel Skripsi 
  Universitas Nusantara PGRI Kediri 

Rika Wahyuningsih | 13.1.01.11.0258                    simki.unp.kediri.ac.id 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan/PG-PAUD                   || 5 || 

kreatif tersebut anak dapat melaksanakan 

kegiatan yang dapat melatih otot-otot 

tangan, dan melatih koordinasi mata 

pikiran dan tangannya.  

Agar kegiatan perkembangan fisik 

motorik dapat terlaksana dengan baik, 

maka anak didik diharapkan memiliki 

perhatian dan daya tangkap yang baik 

seperti kecepatan bereaksi, kesanggupan, 

berkerjasama, kedisiplinan kejujuran, dan 

lain-lain sesuai jenjang kemampuan anak 

didik. 

Keterampilan yang mencakup 

pemanfaatan dengan alat-alat atau media 

untuk kegiatan pembelajaran misalnya 

menggunting, menjahit, menempel, 

menulis, menggambar, dan lain-lain. 

Kegiatan-kegiatan yang mencakup peman- 

faatan tersebut, misalnya dengan menjahit 

pada kain flanel. Menurut Dewi Shindu 

(2013: 1), bahwa keterampilan menjahit 

merupakan keterampilan dalam hal 

menghubungkan atau menyambungkan dua 

bagian atau lebih dengan menggunakan 

jarum atau benang, sehingga menjadi 

bagian yang utuh dan mempunyai manfaat. 

Kain flanel atau felt adalah jenis kain 

yang dibuat dari serat wol tanpa ditenun, 

dibuat dengan proses pemanasan dan 

penguapan sehingga menghasilkan kain 

dengan beragam tekstur dan jenis, juga 

warna-warni. Dengan banyaknya pilihan 

warna pada kain flanel tersebut, 

menjadikan anak bebas berkreasi sesuai 

dengan keinginan, model dan besarnya. 

Kemampuan menjahit pada kain 

flanel pada anak TK khususnya kelompok 

B, memiliki banyak keuntungan, 

diantaranya secara moril anak akan 

mendapatkan kepuasan karena dapat 

membuat hiasan/produk dari kain flanel 

sendiri, mendapatkan rasa kebanggan 

karena hasil karyanya dapat dinikmati diri 

sendiri dan orang lain, serta menimbulkan 

rasa percaya diri karena anak mendapatkan 

kepercayaan untuk menghasilkan suatu 

karya. 

Berdasarkan hasil pengamatan awal 

yang peneliti lakukan terhadap kemam-

puan motorik halus pada anak kelompok B 

di TK Permatahati Ibu Kampungdalem 

Tulungagung, menunjukkan bahwa dalam 

pembelajaran harian kemampuan motorik 

halus yang dimiliki anak masih rendah. 

Motivasi yang diberikan guru kepada anak 

dalam melaksanakan kegiatan yang 

berhubungan dengan motorik halus juga 

belum maksimal. Hal tersebut karena 

kurang maksimalnya rangsangan dalam 

ranah motorik halus. 

Berdasarkan hal tersebut, dapat dika-

takan bahwa kemampuan motorik halus 

anak kelompok B di TK Permatahati Ibu 

Kampungdalem Tulungagung tersebut 

cenderung belum terstimulasi secara 

optimal.  

Hal ini ditandai sebagian besar anak 

yang belum mampu melakukan gerakan 

motorik halus seperti mempergunakan 

kedua tangan untuk memasukkan benang 
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ke lubang penjepit rambut (difungsikan 

sebagai jarum), memasukkan jarum pada 

lubang kain, dan kegiatan yang 

memerlukan kemampuan motorik halus 

lainnya.  

Sehingga peneliti merasa perlu untuk 

melakukan penelitian tentang mengem-

bangkan kemampuan motorik halus 

melalui kegiatan menjahit pada kain flanel 

pada anak kelompok B di TK Permatahati 

Ibu Kampungdalem Tulungagung. 

 

II. METODE 

Penelitian yang dilakukan adalah 

penelitian tindakan kelas (PTK), karena 

penelitian ini dilakukan untuk 

memecahkan masalah pembelajaran di 

kelas. Penelitian ini didasarkan pada 

permasalahan yang muncul dalam kegiatan 

pembelajaran pada anak kelompok B di 

TK Permatahati Ibu Kampungdalem 

Tulungagung. 

Rancangan atau desain Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) yang digunakan 

adalah PTK Model Kemmis dan Mc. 

Taggart yang dalam alur penelitiannya 

meliputi langkah-langkah perencanaan 

(planning), aksi/tindakan (acting), 

observasi (observing), dan refleksi 

(reflecting). Keempat langkah tersebut 

dipandang sebagai satu siklus. 

Subjek dalam penelitian ini adalah 

anak kelompok B TK Permatahati Ibu 

Kampungdalem Tulungagung yang 

berjumlah 22 anak, yang terdiri dari 14 

anak laki-laki dan 8 anak perempuan.  

 

 

Penelitian ini dilakukan di TK 

Permatahati Ibu Kampungdalem 

Tulungagung pada tahun pelajaran 

2016/2017. Penelitian dilaksanakan selama 

3 minggu. Penentuan waktu penelitian 

berdasarkan pada kalender pendidikan 

sekolah TK Permatahati Ibu Kampung 

dalem Tulungagung. 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

Pelaksanaan tindakan siklus pertama 

pada Rabu 26 April 2017 pukul 08.30 wib. 

Guru menggali pengetahuan anak dengan 

bertanya jawab mengenai ketrampilan 

motorik halus dengan menjahit pada kain 

flanel. Guru menyiapkan alat dan bahan 

yang akan digunakan untuk menjelaskan 

langkah-langkah menjahit pada kain flanel 

pada pembelajaran hari ini serta penilaian 

yang akan dilaksanakan.  

Dalam pelaksanan tindakan siklus 1 

anak belum menunjukkan semangat 

belajar. Anak juga belum memahami alat 

dan bahan yang diguanakn untuk menjahit 

serta kegunaannya. Hal ini menyebabkan 

anak masih mengalami kesulitan dalam 

mengerjakan tugas. 

Dari pelaksanaan siklus 1 diperoleh 

data bahwa prosentase ketuntasan belajar 
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anak baru mencapai 32 %. seperti tabel di 

bawah ini: 

Tabel 3.1: 

Hasil Ketuntasan Belajar Siklus 1 

No Hasil 
Penilaian 

Perkembang
an Anak 

Jumlah 
Anak 

Prosen
tase 

1. Tuntas 7 32 % 
2. Tidak tuntas 15 68 % 
Jumlah 22 100 % 

Berdasarkan hasil pengamatan/ 

observasi selama pelaksanaan tindakan, 

anak masih terlihat kebingungan dan 

banyak yang belum bisa menjahit dengan 

cara yang benar sesuai petunjuk. Maka dari 

itu guru harus memberikan simulasi yang 

jelas serta memberi bantuan pada anak 

yang masih kesulitan.  

Siklus ke dua dilaksanakan satu kali 

pertemuan yakni pada hari Kamis, 03 Mei 

2017 pukul 08.00-09.30 WIB. Pertemuan 

dilaksanakan dalam waktu 90 menit.  

Dalam pertemuan di siklus ke dua ini, guru 

lebih mendalami materi yang belum 

dikuasai anak pada siklus pertama dengan 

memberikan simulasi yang jelas serta 

memberi bantuan anak yang masih 

kesulitan dan perlu bimbingan. 

Dalam pelaksanan tindakan siklus 2 

anak telah menunjukkan semangat dalam 

belajar. Anak juga memahami alat dan 

bahan yang digunakan untuk menjahit serta 

kegunaannya. Anak mampu mengerjakan 

tugas dengan baik, namun mereka masih 

terlihat malu untuk bertanya ketika 

mengalami kesulitan. 

Dari pelaksanaan siklus 2 diperoleh 

data prosentase ketuntasan belajar anak 

telah mencapai 64 %, namun belum 

memenuhi ketuntasan belajar minimal 

yakni sekurang-kurangnya 75 %. Maka 

dapat dikatakan siklus II masih belum 

berhasil dan perlu direncanakan siklus III. 

Tabel 3.2: 

Hasil Ketuntasan Belajar Siklus 2 

No  Hasil Penilaian 
Perkembangan 

Anak 

Jumlah 
Anak 

Prosen
tase 

1. Tuntas  14 64 % 
2. Tidak tuntas  8 36 % 
Jumlah  22 100 % 

Berdasarkan hasil pengamatan/ 

observasi selama pelaksanaan tindakan, 

terlihat bersemangat dalam pembelajaran. 

Anak mulai bisa menjahit dengan benar 

dan mandiri. 

Siklus ke tiga merupakan refleksi 

dari siklus ke dua. Siklus ke tiga 

dilaksanakan satu kali pertemuan yakni 

pada hari Kamis, 10 Mei 2017 pukul 

08.00-10.00 WIB. Pertemuan dilaksanakan 

dalam waktu 120 menit. Dalam pertemuan 

di siklus ke dua ini, guru lebih 

menekankan anak dapat aktif dan mandiri 

dalam menyelesaikan tugas tanpa meminta 

banyak bantuan guru. Guru berusaha 

membangkitkan semangat dan motivasi 

anak saat mereka menyelesaikan tugas. 

Dalam pelaksanan tindakan di siklus 

III anak telah mampu menjahit secara 

mandiri. Anak mengerjakan tugas yang 

diberikan guru dengan baik, serta mereka 
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tidak ragu untuk bertanya jika mengalami 

kesulitan. Anak sangat aktif selama 

pembelajaran berlangsung. 

Dari pelaksanaan siklus III diperoleh 

data prosentase ketuntasan belajar anak 

telah mencapai 91 %, dan hasil tersebut 

telah memenuhi ketuntasan belajar 

minimal yakni sekurang-kurangnya 75 %.  

Tabel 3.3:  

Hasil Ketuntasan Belajar Siklus 3 

No Hasil 
Penilaian 

Perkembang
an Anak 

Jumlah 
Anak 

Prosen
tase 

1. Tuntas 20 91 % 
2. Tidak tuntas 2 9  % 

Jumlah 22 100 % 

Berdasarkan hasil pengamatan/ 

observasi selama pelaksanaan tindakan, 

anak telah mampu mandiri mengerjakan 

tugas yang diberikan dengan dengan baik 

hingga dapat menghasilkan karya seperti 

yang diharapkan. Dari refeleksi yang 

dilakukan guru maka dapat dikatakan 

bahwa siklus III berhasil dan tidak perlu 

pengulangan siklus berikutnya. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan 

bahwa melalui kegiatan menjahit pada kain 

flanel dapat meningkatkan kemampuan 

motorik halus anak kelompok B TK 

Permatahati Ibu Kampungdalem Tulung-

agung karena prosentase ketuntasan belajar 

lebih dari 75 %, sehingga hipotesis 

tindakan dalam penelitian ini dapat 

diterima.  
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