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Abstrak 
 

Penelitian ini dilatarbelakangi hasil penilaian kemampuan motorik halus pada anak kelompok B RA Irsyadul 
Ibad Karangpakis Kecamatan Purwoasri Kabupaten kediri masih rendah, dari 23 anak dinyatakan hanya 26,1% 
tuntas dalam pembelajaran motorik halus. Rendahnya tingkat ketuntasan belajar ini dikarenakan metode atau 
teknik yang digunakan oleh guru kurang bervariasi. Permasalahan ini dipecahkan melalui Penelitian Tindakan 
kelas berupa kegiatan menganyam dengan rumusan masalah “Apakah Melalui Kegiatan Menganyam 
Menggunakan Kertas Bufallo Warna-Warni dapat Meningkatkan Kemampuan Motorik halus anak Kelompok B 
RA Irsyadul Ibad Karangpakis Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri Tahun Pelajaran 2017/2018 ?”. Desain 
yang dipilih adalah Penelitian Tindakan Kelas model Kemmis dan Taggart yang dilaksanakan dalam tiga siklus. 
Data dikumpulkan dengan teknik observasi dan teknik penilian hasil karya dengan menggunakan instrumen 
berupa lembar penilaian motorik halus anak atau rubrik penilaian hasil karya, dan lembar observasi 
pembelajaran. Teknik analisis data untuk menguji hipotesis adalah teknik deskriptif kuantitatif dengan cara 
membandingkan persentase ketuntasan belajar waktu sebelum dan sesudah dilaksanakan tindakan dengan tingkat 
ketuntasan belajar minimal 75% . Hasil penelitian ini adalah pembelajaran dalam penelitian ini menggunakan 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Dari kegiatan pembelajaran selama tiga minggu 
menunjukkan tingkat ketuntasan belajar pada tindakan siklus terakhir mencapai 95,66% dengan demikian 
hipotesis dinyatakan diterima karena setelah dilakukan tindakan ketuntasan belajar melebihi 75%. Sehingga 
dapat ditarik kesimpulan bahwa kemampuan motorik halus pada anak kelompok B RA Irsyadul Ibad 
Karangpakis Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri Tahun Pelajaran 2017/2018 dapat ditingkatkan melalui 
kegiatan menganyam menggunakan kertas bufallo warna-warni. 
 
Kata kunci : motorik halus, kegiatan menganyam, kelompok B 
  



Artikel Skripsi 
Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Risma Dayanti Muyassaroh | 14.1.01.11.0006 
FKIP – PG-PAUD 

simki.unpkediri.ac.id 
|| || 

 

A. PENDAHULUAN  

Pendidikan anak usia dini 

adalah pendidikan yang 

diselenggarakn dengan tujuan 

untuk memfasilitasi pertumbuhan 

dan perkembangan anak secara 

menyeluruh atau menekankan pada 

pengembangan seluruh aspek 

kepribadian anak. Oleh karena itu, 

PAUD memberi kesempatan 

kepada anak untuk 

mengembangkan kepribadian dan 

potensi secara maksimal (Suyadi 

dan Ulfah 2013:17). Lembaga 

PAUD perlu menyediakan berbagai 

kegiatan yang dapat 

mengembangkan berbagai aspek 

perkembangan seperti: kognitif, 

bahasa, nilai agama moral, sosial 

emosional, seni, dan fisik-motorik. 

Ke-enam aspek tersebut harus 

berkembang dengan baik, salah 

satunya fisik-motorik. 

pembelajaran motorik di sekolah 

berpengaruh terhadap beberapa 

aspek kehidupan para siswa baik 

motorik kasar maupun mototrik 

halus. Dengan pembelajaran 

motorik di sekolah, para siswa 

dapat beranjak dari kondisi lemah 

ke kondisi kuat. Sehingga dapat 

menunjang rasa percaya diri dan 

optimisnya. Pasalnya, dengan 

pembelajaran motorik di sekolah, 

anak diajak turut aktif di dalam 

kelas maupun luar kelas, sehingga 

kondisi tersebut bisa meningkatkan 

mentalitas dan pengalamannya. 

Selain itu, pembelajaran motorik di 

sekolah akan menunjang 

ketrampilan para siswa dalam 

berbagai hal. Dengan kondisi 

perkembangan motorik yang 

normal, akan memungkinkan 

mereka dalam bermain atau bergaul 

dengan teman sebaya di sekolah 

maupun luar sekolah. Artinya, jika 

sekolah tidak menekankan 

pentingnya pembelajaran motorik, 

maka para siswa akan mengalami 

hambatan dalam bergaul. Maka 

dari itu, pelaksanaan pembelajaran 

motorik di sekolah sangat 

mempengaruhi perkembangan 

pribadi mereka salah satunya pada 

aspek motorik halus (Decaprio 

2013:24). 

Hadi (2011: 19) 

menyatakan bahwa keterampilan 

motorik ini memiliki dua fungsi. 

Pertama,membantu anak untuk 

memperoleh kemandirinnya, dan 

kedua untuk membantu 

mendapatkan penerimaan sosial. 

1) Untuk mencapai kemandirian, 

anak harus mampu mempelajari 
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dan menguasai keterampilan 

motorik yang memungkinkan 

anak mampu melakukan segala 

sesuatu bagi dirinya sendiri. 

Keterampilan ini meliputi 

keterampilan makan, memakai 

baju, mandi, dan merawat diri 

sendiri. 

2) Untuk mendapatkan 

penerimaan sosial, anak dituntut 

untuk mampu melakukan 

berbagai keterampilan seperti 

membantu pekerjaan rumah 

atau pekerjaan sekolah, 

menguasai keterampilan-

keterampilan sekolah seperti 

menggambar, melukis, 

meronce, melipat kertas, dan 

lain sebagainya. 

Namun, kenyataan di 

lapangan, kadang-kadang 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran 

tidak sesuai dengan tahap 

perkembangan anak, sehingga hasil 

perkembangan anak yang didapat 

tidak sesuai dengan apa yang 

diharapkan. Hal ini terjadi karena 

metode atau teknik yang digunakan 

oleh guru kurang bervariasi 

sehingga anak kurang maksimal 

dalam mengerjakan tugas yang 

diberikan oleh guru. Kurangnya 

motivasi dari guru yang dapat 

membuat anak kurang semangat 

dan berperan aktif dalam proses 

pembelajaran. Oleh karena itu 

proses pembelajaran di dalam kelas 

belum berjalan secara optimal. Hal 

ini terlihat dari hasil karya anak 

yang masih belum optimal pada 

kegiatan motorik halus. 

Berdasarkan hasil penilaian guru di 

kelompok B RA Irsyadul Ibad 

Karangpakis Kecamatan Purwoasri 

Kabupaten Kediri Tahun Pelajaran 

2017/2018, dari 23 anak didik 

hanya 2 anak yang mendapat 

bintang 4, sedangkan 15 anak 

mendapat bintang 2 dan 2 anak 

mendapat bintang 1.  

Berdasarkan pemaparan 

permasalahan maka dilakukan 

perbaikan dengan kegiatan 

menganyam.  

Suyadi dan Ulfah (dalam 

Zaini, 2015:131) mengutip 

pendapat Montessori bahwa 

permainan sebagai “kebutuhan 

batiniah” setiap anak karena 

bermain mampu menyenangkan 

hati, meningkatkan keterampilan 

dan meningkatkan perkembangan 

anak. Konsep bermain inilah yang 

kemudian disebutnya sebagai 

belajar sambil bermain. 

Kemampuan menganyam dapat 
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mengasah keterampilan motorik 

halus anak karenamenggunakan 

tangan dan jari-jari demikian juga 

dengan kordinasi mata ( Beal, 

2003:90 ). Menganyam banyak 

kegunaanya bagi anak usia dini, 

selain mempunyai unsur 

pendidikan juga untuk 

mengembangkan koordinasi mata 

(Hajar dan Evan, 2009:6.24-6.29), 

antara lain: Anak dapat mengenal 

kerajinan tradisional yang ditekuni 

oleh masyarakat Indonesia, guna 

untuk melatih motorik halus, 

melatih sikap emosi anak dengan 

baik, dapat terbina ekspresi yang 

tumbuh dari pribadinya sendiri, 

bukan karena pengaruh dari orang 

lain, dapat mengungkapkan 

perasaannya yang selama ini masih 

mengendap, dapat membangkitkan 

minat anak, anak menjadi terampil 

dan kreatif. 

Berdasarkan uraian diatas, 

peneliti memutuskan untuk 

melakukan Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) dengan judul 

“Meningkatkan kemampuan 

Motorik Halus Melalui kegiatan 

Menganyam Menggunakan Kertas 

Bufallo Warna-Warni Pada Anak 

Kelompok B RA Irsyadul Ibad 

Karangpakis Kecamatan Purwoasri 

kabupaten Kediri Tahun Pelajaran 

2017/2018”. 

 

B. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan 

yaitu Penelitian Tindakan Kelas. 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

yang digunakan mengacu pada 

rancangan model Kemmis & 

Taggart. 

Pelaksanaan penelitian tindakan 

kelas ini bertempat di RA Irsyadul 

Ibad Karangpakis Kecamatan 

Purwoasri Kabupaten Kediri. 

Waktu penelitian dimulai dari izin 

penelitian sampai dengan 

pelaporan. Adapun jadwal 

penelitian ini dimulai pada bulan 

Oktober 2018. 

Subjek dalam penelitian ini 

adalah anak Kelompok B RA 

Irsyadul Ibad Karangpakis 

Kecamatan Purwoasri Kabupaten 

Kediri dengan jumlah 23 siswa, 

yang terdiri dari 10 anak laki-laki 

dan 13 anak perempuan.  

Prosedur yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah penelitian 

tindakan kelas. Model rancangan 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

yang digunakan mengacu pada 

rancangan model Kemmis & 

Taggart (Arikunto, 2015:16). 
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Digambarkan adanya empat 

langkah atau tahapan yaitu 

perencanaan, pelaksanaan tindakan, 

pengamatan atau observasi, dan 

refleksi pada setiap siklusnya. 

dalam penelitian ini, guru 

menggunakan 3 siklus. Sebagai 

upaya untuk meningkatkan 

kemampuan motorik halus melalui 

kegiatan menganyam menggunakan 

kertas bufallo warna-warni pada 

anak kelompok B RA Irsyadul Ibad 

Karangpakis Kecamatan Purwoasri 

Kabupaten Kediri Tahun Pelajaran 

2017/2018.  

Teknik pengumpulan data pada 

penelitian ini yaitu teknik hasil 

karya menggunakan instrument 

atau rubrik hasil karya. 

Teknik analisis data untuk 

menguji hipotesis tindakan dalam 

penelitian ini adalah teknik 

deskriptif kuantitatif yaitu 

membandingkan ketuntasan belajar 

prosentase yang memperoleh 

bintang 3 dan bintang 4) antara 

waktu sebelum dilakukan tindakan, 

tindakan siklus I, tindakan siklus II, 

dan tindakan siklus III dengan 

kriteria ketuntasan minimal 75%. 

 

 

 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Siklus I 

Pada tindakan siklus I 

dapat diketahui bawa untuk 

mengembangkan kemampuan 

motorik halus menlalui kegiatan 

menganyam menggunakan 

kertas bufallo warna-warni 

dapat dilihat dari anak yang 

mendapatkan nilai bintang 1 

sebanyak 7 anak atau 30,42%, 

yang mandapat bintang 2 

sebanyak 8 anak atau 43,79%, 

yang mandapat bintang 3 

sebanyak 8 anak atau 43,79% 

dan belum ada yang mendapat 

bintang 4, dari data tersebut 

diperoleh persentase ketuntasan 

belajar mencapai 34,79%.  

Karena  hasil dari siklus I 

belum mencapai criteria 

ketuntasan minimal yaitu 75% 

maka perlu diadakan perbaikan 

melalui tindakan siklus II. 

2. Siklus II 

Pada tindakan siklus II 

dapat diketahui bawa 

kemampuan motorik halus 

melalui kegiatan menganyam 

menggunakan kertas bufallo 

warna-warni dapat dilihat dari 

anak yang mendapatkan nilai 

bintang 1 sebanyak 5 anak atau 
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721,73%, yang mandapat 

bintang 2 sebanyak 5 anak atau 

21,73%, yang mandapat bintang 

3 sebanyak 7 anak atau 30,43% 

dan yang mendapat bintang 4 

sebanyak 6 anak atau 26,09%. 

Dari data tersebut diperoleh 

persentase ketuntasan belajar 

mencapai 56,52%.  Karena  

hasil dari siklus II belum 

mencapai kriteria ketuntasan 

minimal yaitu 75% maka perlu 

diadakan perbaikan melalui 

tindakan siklus III. 

3. Siklus III 

Pada tindakan siklus III dapat 

diketahui bawa kemampuan 

motorik halus melalui kegiatan 

menganyam menggunakan 

kertas bufallo warna-warni 

dapat dilihat dari anak yang 

mendapatkan nilai bintang 1 

tidak ada, yang mandapat 

bintang 2 sebanyak 1 anak atau 

4,34%, yang mandapat bintang 

3 sebanyak 8 anak atau 34,79% 

dan yang mendapat bintang 4 

sebanyak 14 anak atau 60,87%. 

Dari data tersebut diperoleh 

persentase ketuntasan belajar 

mencapai 95,66%.  Pada siklus 

III ini kriteria ketuntasan belajar 

anak telah melebihi kriteria 

ketuntasan minimal yaitu 75%. 

 Berdasarkan hasil penelitian 

yang dilaksanakan pada 23 anak 

yang terdiri dari 10 anak laki-

laki dan 13 anak perempuan 

mengalami peningkatan dalam 

kemampuan motorik halus. Hal 

ini dapat dilihat pada tabel dan 

grafik berikut : 

Tabel 1 

Hasil Persentase Kemampuan 
Motorik Halus Kelompok B RA 
Irsyadul Ibad Karangpakis Pada 

Pra Tindakan sampai dengan 
Siklus III 

No. 
Hasil 

Penilaian 

Pra 

Tindakan 
Siklus I 

Siklus 

II 

Siklus 

III 

1  8,7% 30,42% 21,73% 0% 

2  65,2% 34,79% 21,73% 4,34% 

3  17.4% 34,79% 30,43% 34,79% 

4  8,7% 0% 26,09% 60,87% 

Jumlah 100% 100% 100% 100% 
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Gambar 1 

Perbandingan prosentase 
ketuntasan belajar motorik halus 

pada anak kelompok B RA Irsyadul 
Ibad Karangpakis dari pra tindakan 
sampai dengan tindakan siklus III 

 

Berdasarkan data tabel di atas 

dari persentase hasil penilaian 

kemampuan motorik halus dalam 

bentuk bintang dapat dijelaskan 

bahwa pada Pra Tindakan, yang 

mendapatkan bintang satu 

sebanyak 8,7%, persentase bintang 

dua sebanyak 65,2%, persentase 

bintang tiga sebanyak 17,4%, dan 

bintang empat sebanyak 8,7%.  

Siklus I, persentase bintang satu 

sebanyak 30,42%, bintang dua 

sebanyak 34,79% persentase 

bintang tiga sebanyak 34,79%, dan 

bintang empat sebanyak 0%. Pada 

siklus II, persentase bintang satu 

sebanyak 21,73%, persentase 

bintang dua sebanyak 21,73%, 

persentase bintang tiga sebanyak  

30,43%, dan persentase bintang 4 

sebanyak 26,09%. Pada siklus III 

persentase bintang satu sebanyak 

0%, persentase bintang dua 

sebanyak 4,34%, persentase 

bintang tiga sebanyak 34,79%, dan 

persentase bintang empat sebanyak 

60,87%. Perolehan bintang tersebut 

menentukan ketuntasan dan 

ketidaktuntasan setiap anak didik. 

Dari penjabaran di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis dari 

penelitian ini diterima. 

 

D. PENUTUP  

1. SIMPULAN  

Berdasarkan hasil peneitian 

yang telah dilakukan di 

kelompok B RA Irsyadul Ibad  

Karangpakis Kecamatan 

Purwoasri Kabuapaten Kediri, 

dapat disimpulkan bahwa 

dengan menggunkan kegiataan 

menganyam menggunakan 

kertas bufallo warna-warni 

dapat meningkatkan 

kemampuan motorik halus pada 

anak. 

2. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian 

yang dilakukan, maka peneliti 

PRA
TINDAKA

N
SIKLUS I SIKLUS II SIKLUS III

BINTANG 1 9% 30.4% 22% 0%

BINTANG 2 65% 35% 22% 4%

BINTANG 3 17% 34.8% 30.4% 35%

BINTANG 4 9% 0% 26.1% 61%
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memberikan saran-saran yaitu 

sebagai berikut: 

a. Bagi Guru 

 Hendaknya 

penelitian yang sudah 

dilakukan dapat dijadikan 

sebagai bahan referensi 

untuk meningkatkan 

kemampuan motorik halus 

anak. 

b. Bagi Lembaga PAUD 

Hendaknya bagi 

lembaga dapat menyediakan 

sarana prasarana pada 

kegiatan menganyam bagi 

anak didik sebagai salah 

satu cara untuk 

meningkatkan kemampuan 

motorik halus. 
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