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ABSTRAK 

Berdasarkan hasil pengamatan guru, khususnya pada kelompok Bermain Citra Puri 
School tahun pelajaran 2017/2018 yaitu kelompok usia 3-4 tahun mengalami kesulitan dalam 
hal ketuntasan pada kemampuan motorik halus. Hal ini dikarenakan dalam proses 
pembelajaran masih didominasi oleh guru, sehingga suasana belajar masih monoton dan 
antusias dari siswa masih sangat terbatas. Berdasarkan hasil observasi di lapangan diperoleh 
data bahwa dari 21 anak, hanya 3 anak yang mendapatkan bintang 3 (3), dan 13 anak 
mendapatkan bintang 2 (2) serta 5 anak mendapatkan bintang 1 (1). 

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk memperoleh data tentang 
kemampuan motorik halus anak sebelum dilakukan tindakan. Melakukan tindakan berupa 
penerapan media pasir kinetik dalam pembelajaran sebagai upaya meningkatkan kualitas 
pembelajaran dan kemampuan motorik halus pada anak.  Mengumpulkan data tentang 
kemampuan motorik halus anak sesudah dilakukan tindakan. Mengetahui ada tidaknya 
perbedaan kemampuan motorik halus antara waktu sebelum dan sesudah dilakukan tindakan. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif 
dengan jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas. Instrumen 
pengumpulan data penelitian ini adalah Rencana Program Pembelajaran Mingguan (RPPM), 
Rencana Program Pembelajaran Harian (RPPH), lembar penilaian unjuk kerja anak dan 
lembar observasi guru. Subjek penelitian ini adalah anak didik Kelompok Bermain Citra Puri 
School Karangwaru Tulungagung Tahun Pelajaran 2017/2018 berjumlah 21 anak.  
Kesimpulan dari penelitian ini adalah pembelajaran menggunakan media pasir kinetik terbukti 
dapat meningkatkan kemampuan motorik halus pada anak Kelompok Bermain Citra Puri 
School Karangwaru Tulungagung Tahun pelajaran 2017/2018. Hal ini dibuktikan dengan 
hasil penelitian pada  Pra tindakan ketuntasan belajar anak 28%, meningkat pada siklus I taraf 
ketuntasan belajar anak didik mencapai 48%, meningkat pada siklus II menjadi 72%, dan 
pada siklus III taraf ketuntasan belajar anak didik mencapai 90%. 
 
Kata Kunci : Kemampuan Motorik Halus, Media Pasir Kinetik  
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I. Latar Belakang 

Motorik atau gerak merupakan 

kemampuan yang penting di dalam 

kehidupan sehari-hari terutama yang 

berhubungan dengan aktivitas jasmani, 

Kemendikbud (2014:81). Konsep 

tentang gerak manusia tidak terlepas 

dari konsep tentang gerak pada 

umumnya. Gerak dapat dijelaskan 

sebagai aksi atau proses perubahan 

letak atau posisi ditinjau dari suatu titik 

tertentu sebagai pedomannya. 

Motorik halus merupakan gerakan 

yang sudah dikembangkan sejak anak 

usia dini. Motorik halus (finemotor) 

adalah gerak yang menggunakan otot-

otot halus, cenderung hanya digunakan 

untuk aktivitas menggambar, meronce, 

menggunting, menempel atau melipat. 

Berbagai kemampuan yang dimiliki 

anak dapat menimbulkan rasa percaya 

diri pada anak bahwa anak mampu 

menguasai keterampilan-keterampilan 

motorik, Nugroho (2012: 43).  

Berbagai upaya dilakukan untuk 

mengembangkan kemampuan motorik 

halus anak diantaranya dengan 

memainkan adonan, meronce, 

memasukkan benang, memotong, 

kesiapan menulis, mewarnai, 

menggambar,  dan melipat. Namun, 

bukas serta merta kemampuan motorik 

halus berkembang dengan sendirinya 

pada anak. Karena setiap anak memiliki 

perbedaan perkembangan, maka 

seringkali ada beberapa anak yang 

belum berkembang motorik halusnya 

secara maksimal.  

Pada kenyataannya, 

pengembangan motorik halus di 

Kelompok Bermain Citra Puri School, 

guru dihadapkan pada suatu persoalan 

yang dialami anak selama mengikuti 

kegiatan. Hal ini diketahui berdasarkan 

proses dan evaluasi pada akhir kegiatan 

Selama proses pembelajaran guru 

kurang memanfaatkan sumber belajar. 

Berdasarkan pengamatan khususnya 

pada kelompok bermain yaitu 

kelompok usia 3 - 4 tahun mengalami 

kesulitan dalam hal ketuntasan pada 

indikator kemampuan motorik halus. 

Hal ini dikarenakan dalam proses 

pembelajaran masih didominasi oleh 

guru, sehingga suasana belajar masih 

monoton dan antusias dari siswa masih 

sangat terbatas. 

Berdasarkan pengamatan di 

Kelompok Bermain Citra Puri School 

Kabupaten Tulungagung, khususnya 

pada kelompok Bermain yaitu 

kelompok usia 3-4 tahun mengalami 

kesulitan dalam hal ketuntasan pada 

indikator kemampuan motorik halus. 
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Hal ini dikarenakan dalam proses 

pembelajaran masih didominasi oleh 

guru, sehingga suasana belajar masih 

monoton dan antusias dari siswa masih 

sangat terbatas. Berdasarkan hasil 

observasi di lapangan diperoleh data 

bahwa dari 21 anak, hanya 3 anak yang 

mendapatkan bintang 3 (3), dan 13 

anak mendapatkan bintang 2 (2) serta 

5 anak mendapatkan bintang 1 (1). 

Berdasarkan hasil pengamatan 

tersebut, maka peneliti menganggap 

perlu untuk mengadakan suatu 

pendekatan melalui media pasir kinetik 

yang bisa meningkatkan minat anak 

sehingga anak dapat memperoleh 

ketuntasan dalam melaksanakan tugas 

perkembangan khususnya kemampuan 

motorik halus. Guru memilih sumber 

belajar / media yang paling dekat 

dengan kehidupan anak, mudah didapat, 

murah dan efisien yaitu dengan media 

pasir kinetik. Diharapkan penggunaan 

media pasir kinetik dapat meningkatkan 

perkembangan motorik halus anak. 

Berdasarkan hal tersebut diatas, 

maka kami akan meneliti tentang 

meningkatkan kemampuan motorik 

halus melalui media pasir kinetik pada 

Kelompok Bermain Citra Puri School 

Karangwaru Tulungagung tahun ajaran 

2017/2018. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Subyek dan setting penelitian ini 

dilaksanakan pada Kelompok Bermain 

Citra Puri School Tulungagung Tahun 

ajaran 2017-2018, yang dipusatkan pada 

anak kelompok A. Jumlah keseluruhan 

anak di kelompok A 21 anak, yang terdiri 

dari 9 anak laki-laki dan 12 anak 

perempuan. Penelitian ini didasarkan 

adanya masalah berupa kemampuan 

motorik halus anak belum berkembang, 

maka dari itu diperlukan suatu usaha 

untuk mengembangkannya. 

Penelitian ini merupakan 

Penelitian Tindakan Kelas, dimana 

penelitian ini didasarkan pada 

permasalahan yang muncul dalam 

kegiatan pembelajaran pada anak 

kelompok A Kelompok Bermain Citra 

Puri School Tulungagung. Prosedur 

penelitian tindakan kelas ini memakai 

model seperti yang diterapkan oleh 

Kemmis dan Mc. Taggart (dalam Sa’dun, 

2009: 14). Penelitian ini menggunakan 

tiga siklus yang mana pada masing-

masing siklusnya terdiri dari empat 

tahapan yakni perencanaan tindakan, 

pelaksanaan tindakan, observasi, dan 

refleksi. 
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III.HASIL PENELITIAN DAN 

KESIMPULAN 

A. Hasil 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilaksanakan, meningkatkan 

kemampuan motorik halus melalui 

kegiatan membuat bentuk 

menggunakan media pasir kinetik pada 

anak-anak Kelompok Bermain Citra 

Puri School Karangwaru TK 

Tulungagung dari pra tindakan, siklus I, 

siklus  II, dan siklus III mengalami 

peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari 

hasil penilaian ketuntasan belajar anak 

seperti pada tabel 4.1 di bawah ini : 

Tabel 4.1 
Hasil Penilaian Ketuntasan Belajar 
Kemampuan Motorik Halus Anak 

melalui Media Pasir Kinetik Mulai dari 
Pra Tindakan Sampai Siklus III 

 
No Hasil 

Penilaian  
Pra 

Tindakan 
Siklus 

I 
Siklus 

II 
Siklus 

III 

1. Belum 
Tuntas 

72% 52% 28% 10% 

2. Tuntas 28% 48% 72% 90% 

Jumlah 100% 100% 100% 100% 

 

Berdasarkan tabel 4.1 diatas 

bahwa Ketuntasan Belajar Kemampuan 

motorik halus anak pada Kelompok 

Bermain Citra Puri School 

Tulungagung Tahun Pelajaran 2017-

2018 sebelum dilakukan tindakan masih 

tergolong rendah, sehingga diperlukan 

suatu tindakan untuk mengembangkan 

kemampuan motorik halus pada anak.  

Adapun kenaikan presentase 

kemampuan motorik halus anak mulai 

dari pra tindakan sampai setelah 

dilakukan tindakan siklus III dapat 

dilihat pada gambar 4.4 berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Kenaikan  Prosentase 
Tingkat Ketuntasan Belajar 
Kemampuan Motorik 
Halus Anak dari Pra 
Tindakan sampai  Setelah 
Pelaksanaan Tindakan 
Siklus III 
 

Seperti yang terdapat pada 

gambar 4.4 di atas bahwa persentase 

ketuntasan belajar kemampuan motorik 

halus melalui kegiatan membuat bentuk 

menggunakan media pasir kinetik 

mengalami peningkatan dari pra 

tindakan sampai pada siklus III. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa 

Penerapan kegiatan membuat bentuk 

menggunakan media pasir kinetik 

dalam pembelajaran dapat 
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meningkatkan kemampuan motorik 

halus pada anak-anak Kelompok 

Bermain Citra Puri School Karangwaru 

Tulungagung. Dibuktikan dengan anak 

dapat membuat bentuk sesuai tema dan 

sesuai tahap perkembangannya. Hal ini 

sesuai dengan pendapat yang 

dikemukan oleh Sumantri (2005), 

bahwa tujuan motorik halus untuk anak 

usia 5-6 tahun yaitu: 1) Mampu 

mengembangkan kemampuan motorik 

halus yang berhubungan dengan 

keterampilan gerak kedua tangan; 2) 

Mampu mengendalikan emosi dalam 

beraktivitas motorik halus; 3) Mampu 

menggerakkan anggota tubuh yang 

berhubungan dengan gerak jari jemari: 

seperti kesiapan menulis, menggambar 

dan menggunting, memanipulasi benda; 

4) Mampu mengkoordinasi indra mata 

dan aktivitas tangan dapat 

dikembangkan melalui kegiatan 

permainan membentuk atau 

memanipulasi dari kertas, mewarnai, 

menempel, menggunting, memotong, 

merangkai benda dengan benang 

(meronce); 5) Secara khusus tujuan 

keterampilan motorik halus anak usia 

(5-6 tahun) adalah anak dapat 

menunjukkan kemampuan 

menggerakkan anggota tubuhnya 

terutama terjadinya koordinasi mata dan 

tangan sebagai persiapan untuk 

membuat hasil karya. 

Media pasir kinetik terbukti 

sebagai kegiatan media edukatif 

dalam pembelajaran untuk 

meningkatkan kemampuan motorik 

halus pada anak-anak Kelompok 

Bermain Citra Puri School 

Karangwaru Tulungagung. Dapat 

dibuktikan bahwa selama 

pelaksanakan tindakan siklus anak-

anak merasa senang karena 

kegiatannya menarik, desainnya 

mudah dan sederhana serta multi 

fungsi. Hal ini sesuai dengan syarat- 

syarat media edukatif yang 

dikemukan oleh Tedjasaputra 

(2001), media edukatif harus 

mempunyai fungsi untuk 

mengembangkan berbagai aspek 

perkembangan anak, seperti motorik, 

bahasa, kecerdasan, dan sosialisasi. 

Selain itu alat permainan edukatif 

harus dapat dimainkan dengan 

berbagai variasi, tetapi jangan terlalu 

sulit sehingga anak akan mudah 

frustasi, atau terlalu mudah sehingga 

anak akan cepat bosan. Adapun 

Syarat-syarat media edukatif 

diantaranya: 1) Desain mudah dan 

sederhana. Sebaiknya desain media 

edukatif mempunyai desain yang 

sederhana. Hal paling penting adalah 
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tepat dan mengena pada sasaran 

edukasi, sehingga anak tidak 

terbebani dengan kerumitannya; 2) 

Multifungsi. Media edukasi sesuai 

untuk anak lelaki atau perempuan, 

sehingga dapat juga dibentuk sesuai 

kreativitas dan keinginan anak; 3) 

Menarik. Sebaiknya mampu 

memotivasi anak dan tidak 

memerlukan pengawasan yang 

intensif. Sehingga anak akan bebas 

mengekspresikan kekreatifannya; 4) 

Berukuran besar. Berukuran besar 

karena akan memudahkan anak 

untuk memegangnya dan 

menghindari kemungkinan 

membahayakan misalnya 

dimasukkan ke mulut, maka 

sebaiknya memilih peralatan yang 

besar; 5) Awet dan sesuai kebutuhan. 

Hendaknya tahan lama dan sesuai 

tujuan yang diinginkan, sesuai 

kebutuhan dan tidak menghabiskan 

ruangan; 6) Mendorong anak untuk 

bermain bersama. Sebaiknya 

memilih anak yang memberi 

kesempatan untuk bersosialisasi 

dengan temannya dengan segenap 

kreativitasnya; 7) Mengembangkan 

daya fantasi. Media diharapkan 

mampu mengembangkan daya 

fantasi dan imajinasi anak. 

Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa melalui penerapan 

media pasir kinetik dalam pembelajaran 

dapat meningkatkan kemampuan 

motorik halus pada anak Kelompok 

Bermain Citra Puri School Karangwaru 

Tulungagung Tahun Pelajaran 2017-

2018, sehingga hipotesis tindakan ini 

dapat Diterima. 

 

B. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan 

dalam penelitian ini maka dapat 

disimpulkan bahwa: “Media pasir 

kinetik dapat meningkatkan 

kemampuan motorik halus pada anak 

Kelompok Bermain Citra Puri School 

Karangwaru Tulungagung Tahun 

pelajaran 2017/2018”. Hal ini dapat 

dibuktikan dengan hasil penelitian pada 

pratindakan mencapai 28%, meningkat 

pada siklus I menjadi 48%, siklus II 

mencapai 72%, dan meningkat lagi 

pada siklus III sebesar 90%. 

  

 

 

 

 

 

.  
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