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  ABSTRAK 

 

Setiap anak dilahirkan dengan membawa potensinya masing-masing. Anak 

adalah manusia kecil yang memiliki potensi yang harus dikembangkan. Anak 

memiliki karakteristik tertentu yang khas dan tidak sama dengan orang dewasa, 

mereka selalu aktif, dinamis, antusias dan ingin tahu terhadap apa yang dilihat, 

didengar, dirasakan, mereka seolah-olah takpernah berhenti bereksplorasi dalam 

belajar. Seorang pendidik hendaknya semaksimal mungkin berusaha 

mengembangkan  kualitas pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang 

mejadi tanggung jawabnya. Di antaranya dengan menggunakan media pembelajaran 

yang kreatif, inovatif dan menarik untuk perkembangan penelitian di bidang belajar 

mengajar. Sejalan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi maka 

ditemukan berbagai macam media pembelajaran yang dapat digunakan untuk 

mngembangkan kemampuan peserta didik, salah satunya yaitu media plastisin. 

Dalam penelitian ini, media plastisin digunakan untuk mengembangkan kemampuan 

motorik halus peserta didik. Dalam penelitian ini rumusan masalah  yang penulis 

ajukan adalah “apakah penggunaan media plastisin dapat meingkatkan keampuan 

motorik halus anak pada siswa Kelas B3 Di Tk Al-Ulya Rajabasa Bandar Lampung”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penggunaan media plastisin dapat 

meningkatkan kemampuan motorik halus pada siswa Kelas B3 Tk Al-Ulya Rajabasa 

Bandar Lampung. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan jelas penelitian 

deskriptif kualitatif. Adapun alat pengumpulan datanya menggunakan metode 

observasi sebagai media pokok, metode dokumentasi sebagai penunjang dalam 

penelitian. Metode observasi digunakan penulis untk melakukan pengamatan secara 

cermat keadaan di tempat penelitian, metode dokumentasi digunakan untuk 

melengkapi data-data hasil perkembangan peserta didik dan data lain yang di 

perlukan. 

Media plastisin telah di implementasikan peneliti dalam kegiatan 

pembelajaran dengan tujuan dapat mengembangkan kemampuan mmotorik halus 

anak pada sisiwa kelas A di TK Al-Uya Rajabasa Bandar Lampung. Dari kegiatan 

dua siklus tersebut peneliti mendapatkan hasil hasil yang sangat signifikan, yaitu 

meningkatnya kemampuan motorik halus anak pada siklus I sebanyak 55,5% dan 

siklus II sebesar 77,8%Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat penulis simpulkan 

bahwa media plastisin dapat meningkatkan kemampuan motorik halus anak pada 

siswa Kelas B Di Tk Al-Ulya Rajabasa Bandar Lampung dengan hasil yang sangat 

baik. 
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MOTTO 

 

                

   

Artinya: Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam Keadaan tidak 

mengetahui sesuatupun, dan Dia memberikamu pendengaran, penglihatan dan hati, 

agar kamu bersyukur.
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1
Departemen Agama RI, Al-qur‟andanterjemahannya, Jakarta: Cv. Putra Sejati Raya, 2003) h. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Penegasan Judul 

 Sebelum penulis menguraikan lebih jauh, penulis memandang perlu untuk 

menegaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini agar tidak terjadi 

kesalahpahaman dalam memahami skripsi ini yang berjudul “Meningkatkan 

Kemampuan Motorik Halus Dengan Kegiatan Bermain Plastisin Di Kelompok BTK 

Al-Ulya Bandar Lampung”. Dengan penegasan sebagai berikut: 

 Menurut kamus besar bahasa indonesia, pengembangan ialah menjadi besar, 

luas, menambah pengetahuan agar menjadi bertambah/banyak.
2
 

 Adapun yang dimaksud dengan motorik halus ialah kemampuan anak dalam 

menunjukkan dan menguasai gerakan- gerakan otot indah dalam bentuk koordinasi, 

ketangkasan dan kecekatan dalam menggunakan tangan dan jemari.
3
 

 Kata media berasal dari bahasa latin medius yang secara harfiah berarti 

„tengah‟, „perantara‟ atau „pengantar‟. Menurut gerlach dan ely sebagaimana dikutip 

oleh azhar arsyad, bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, 

materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu 

memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap.
4
 

                                                           
2
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia.(Jakarta, Pt Gramedia 

Pustaka Utama,2008). h.228 
3
Uyu Wahyudin Dan Mubiar Agustin, Penilain Perkembangan Anak Usia Dini, (Bandung 

Refika Aditama, 2001), h.34-35 
4
Azhar arsyad, media pembelajaran,(jakarta,raja grafindo persada, 2011), h.3 
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 Menurut lilis krisnawati, kegiatan bermain plastisin adalah kegiatan yang 

dilakukan dengan cara membentuk, mewarnai, dan memberi warna sehingga 

menimbulkan bentuk.  Kegiatan bermain plastisin seperti halnya menyanyi dapat 

dilakukan dengan kesadaran penuh berupa maksud dan tujuan tertentu maupun 

sekedar membuat bentuk tanpa arti.
5
 

 Sedangkan tk al-ulya rajabasa bandar lampung merupakan suatu lembaga 

pendidikan taman kanak-kanak yang  peneliti pilih sebagai lokasi dalam penulisan 

skripsi ini. 

B. Alasan Memilih judul 

1. untuk mengetahui apakah permainandenganmenggunakan media plastisin 

dapat mengembangkan motorik halus anak. 

2. Karenabelumbanyaknyapenggunaan media plastisindalam proses 

pembelajaran motoric halusanakusiadini 

3. jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan masa keemasan atau 

sering disebut dengan masa (golden age) di mana pada masa ini anak dapat 

menerima stimulasi dengan cepat dan baik sehingga potensi anak dapat 

berkembang dengan maksimal. 

4.  plastisin merupakan salah satu media bermain yang cukup banyak digemari 

anak-anak dan mudah untuk dimainkan, sehingga anak tidak menjadi bosan 

dan selal berkreasi agar mampu meningkatkan kemampuan motorik halusnya. 

 

                                                           
5
 Lilis krisnawati, bermain plastisin,(klaten,intan pariwara, 2008),h .2 
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C. Latar Belakang Masalah 

 Anakadalahmanusiakecilyangmemilikipotensiyangharusdikembangkan.Anak

memilikikarakteristiktertentu yang khasdantidaksamadengan orang 

dewasa,merekaselaluaktifdinamis, antusiasdaningintahuterhadapapayang dilihat, 

didengar, dirasakan, merekaseolah-olahtakpernahberhentibereksplorasidalambelajar. 

Anakbersifategosentris, memiliki rasa ingintahusecarailmiah, 

merupakanmakhluksosial, unik, kaya denganpantasi, memilikidayaperhatian yang 

pendekdanmasa yang paling 

potensialuntukbelajar.Usiadiniberadadalammasakeemasan di 

sepanjangrentangusiaperkembanganmanusiaadalahusia yang 

efektifuntukmengembangkanpotensi yang dimilikianak, 

karenapadamasainiadalahmasa golden ages 

yaitumasapekaanakuntukmenerimarangsanganataustimulasidanlingkungansekitaranak

, baik yang berkaitandenganaspek moral agama, social emosional,bahas, kognitif, 

danmotorik. Potensi-potensitersebutdistimulusdandikembangkan agar anakdapat 

berkembangsecara optimal
6
 

Di dalam ajaran Islam juga didapati pernyataan yang sesuai dengan 

pentingnya pendidikan anak usia dini. Firman Allah SWT dalam surat Al-hajj ayat 

46: 

                                                           
 

6
Partiyem, 

MeningkatkanKemampuanMotorikHalusDenganKegiatanBermainPlastisinKelompok B 

PaudIstiqomahSumberBeningKecamatanSepuluhRejang: Universitas Bengkulu 2014, h 1 
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Artinya: Maka Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka 

mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga 

yang dengan itu mereka dapat mendengar? karena Sesungguhnya bukanlah mata itu 

yang buta, tetapi yang buta, ialah hati yang di dalam dada. 

 

Pengembangan potensi yang dimiliki anak, termasuk di dalamnya motorik 

halus anak yang dianggap sangat penting dalam membantu meletakkan dasar 

kemampuan dan pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas. 

Perkembangan motorik berarti perkembangan pengendalian jasmaniah 

melalui kegiatan pusat syaraf, urat syaraf, dan otot yang terkoordinasi.
7
 

Pengendalian tersebut berasal dari perkembangan refleksi dan kegiatan massa yang 

ada pada waktu lahir. Sebelum perkembanga tersebut terjadi, anak akan tetap tidak 

berdaya. 

 Akan tetapi, kondisi keberdayaan tersebutberubah secara cepat. Selama 4 

atau 5 tahun pertama kehidupan pasca lahir, anak dapat mengendalikan gerakan yang 

kasar. Gerakan tersebut melibatkan bagian badan yang luas yang digunakan dalam 

berjalan, berlari, melompat berenang dan sebagainya. Setelah berumur 5 tahun terjadi 

perkembangan yang besar dalam pengendalian koordinasi yang lebih baik yang 

                                                           
7
Elizabeth B. Hurlock, Perkembangan Anak: Edisi Ke-Enam Jilid 1.( Jakarta, Erlangga, 

1987), Jakarta, h. 150 
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melibatkan kelompok otot yang lebih kecil yang digunakan untuk menggenggam, 

melempar, menangkap bola, menulis dan menggunakan alat. 

Disebut motorik halus, bila hanya melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu 

saja dan dilakukan otot-otot kecil, karena itu tidak memerlukan tenaga. Namun 

begitu, motorik halus ini memerlukan koordinasi yang cermat. 

Perkembangan motorik pada anak meliputi motorik kasar dan halus. Motorik 

kasar adalah gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot besar sedangkan motorik 

halus adalah geraka yang menggunakan otot-otot kecil.
8
 

Ada beberapa indikator perkembangan motorik halus anak usia 4-5 tahun 

yang harus dicapai dalam pembelajaran, sesuai dengan kurikulum TK/RA/PAUD 

tahun 2010 adalah sebagai berikut: 

1. Membuatgaris vertical, horizontal, lengkungkiri/kanan, miring kiri/kanan, 

danlingkaran. 

2. Menjiplakbentuk. 

3. Mengkoordinasikanmatadanlenganuntukmelakukangerakan yang rumit. 

4. Melakukangerakanmanipulatifuntukmenghasilkansesuatubentukdenganmengg

unakanberbagai media. 

5. Mengekspresikandiridenganberkaryasenimenggunakanberbagai media.
9
 

 

 Dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini tentang praktik pembelajaran 

pembuatan tes yang berpacu pada indikator sebagai berikut : 

                                                           
8
 Jhon W. Santrock, Perkembangan Anak, (Jakarta, Erlangga, 2007), h.106 

9
Kemendiknas, Acuan Penyusunan Kurikulum PAUD, (Jakarta, Depdiknas, 2010), h 1 
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No Praktik Pembelajaran Contoh Alat dan 

Bahan 

1 Membuat bentuk-bentuk garis dan 

geometri 

 Buku, pensil, 

penghapus 

2 Menjiplak gambar buah  

 

Buku 

menjiplak, 

pencil 

3 Bermain permainan kepala, pundak 

lutut dan kaki dengan bernyanyi dan 

menggunnakan tangan 

 

Anak dan 

guru 

4 Melakukan gerakan tari   

 

Anak dan 

guru 

5 Membuat berbagai macam bentuk 

buah menggunakan  plastisin  

 

Plastisin  

 
Anak usia dini memiliki potensi yang masih harus dikembangkan dan memiliki 

karakteristik tertentu yang khas dan tidak sama dengan orang dewasa, mereka seolah-olah tak 

pernah berhenti bereksplorasi dan belajar. Anak usia dini memiliki sifat egosentris, memiliki 

rasa ingin tahu secara alamiah, merupakan makhluk sosial, unik, kaya dengan fantasi, 

memiliki daya perhatian yang pendek, dan merupakan masa paling potensial untuk belajar. 
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 Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang di tunjukkan 

kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui 

pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan 

jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih 

lanjut yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal. 

 Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan 

pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar kearah pertumbuhan dan 

perkembangan fisik, kecerdasan emosional, kecerdasan spritual, sosial emosional 

bahasa dan komunikasi sesuai dengan keunikan tahap-tahap perkembangan yang 

dilalui oleh anak usia dini. Pendidikan anak usia dini adalah upaya menstimulus, 

membimbing, mengasuh dan pemberian kegiatan pembelajaran yang akan 

menghasilkan kemampuan dan keterampilan anak.
10

 

 Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, media 

pembelajaran dapat dilakukan melalui media apa saja, baik media massa seperti 

majalah, buku, surat kabar, atau juga lewat media elektronika seperti radio, televisi, 

internet, dan lainya. Media sebagai salah satu kompoen dari pengajaran yang sangat 

berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Dengan adanya media yang mendukung 

dalam proses pembelajaran, akan mampu meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. 

Berdasarkan sejarah media pendidikan, teaching aids atau audio visual aids (AVA) 

adalah alat-alat yang digunakan guru ketika mengajar untuk membantu memperjelas 

materi pelajaran yang disampaikan dan mencegah terjadinya verbalisme. Pengajaran 

                                                           
10

 Nilawati Tajuddin, Pendidikan Anak Usia Dini, (Bandar Lampung, An-Nur, 2009), h. 2 
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yang banyak menggunakan verbalisme tentu akan cepat dan sangat membosankan 

dan sejauh mungkin harus dihindari karena dapat menghambat daya dan sikap kritis 

para siswa. Oleh karena itu pengalaman langsung atau pengalaman konkret yang 

kemudian menuju kemampuan abstrak merupakan cara belajar yang efektif dan 

efesien.
11

Salah satu media yang dapat digunakan untuk meningkatkan motorik halus 

anak ialah media plastisin. 

 Menurut Lilis Krisnawati, kegiatan bermain media plastisin adalah kegiatan 

yang dilakukan dengan cara membentuk, mewarnai, dan memberi warna sehingga 

menimbulkan bentuk. Kegiatan bermain media plastisin seperti halnya menyanyi 

dapat dilakukan dengan kesadaran penuh berupa maksud dan tujuan tertentu maupun 

sekedar membuat bentuk tanpa arti.
12

 

Media plastisin adalah bahan terbaik yang digunakan untuk belajar dengan 

anak-anak. Kebanyakan anak-anak menemukan bahwa tekstur dari lilin itu sendiri 

yang menyenangkan untuk disentuh dan dimanipulasi atau dirubah. Ini amatlah 

mudah untuk membentuk sesuatu dengan lilin dan merubahnya menjadi bentuk, 

ukuran, dan tampilan yang lain. Kebanyakan anak-anak telah siap memakai lilin dan 

mereka asik dalam perasaan, memukul-mukul lilin, menekan lilin, melumpuri lilin, 

                                                           
11

Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung,Pt. Remaja Rosda Karya, 2002), 

h.196 
12

Lilis Krisnawati, Bermain Plastisin,( Klaten,Intan Pariwira, 2008), h.2 
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dan memotong lilin. Mereka memperoleh tentang pengalaman yang menyenangkan, 

memuaskan.
13

 

 Dengan bermain media plastisin ini, anak belajar meremas, menipiskan dan 

merampingkannya, ia membangun konsep tentang benda, perubahannya dan sebab 

akibat yang di timbulkannya. Ia melibatkan indra tubuhnya dalam dunianya, 

mengembangkan koordinasi tangan dan mata, mengenali kekekalan benda, dan 

mengeksplorasi konsep ruang dan waktu. 
14

 

 Di dalam kegiatan bermain menggunakan media plastisin yang dilakukan 

anak-anak, seiring dijumpai suasana yang menyenangkan, penuh kegembiraan. 

Kegembiraan anak-anak dapat ditandai dengan beberapa ciri yang ditimbulkan oleh 

keaktifan dan kebebasan untuk bergerak, bereksperimen, berlomba, berkomunikasi 

dan sebagainya. Dapat kita lihat betapa senangnya anak-anak bermain menggunakan 

plastisin, mereka bergerak-gerak secara disadari atau tidak. 

 Motorik halus anak dapat mengembang melalui media pastisin karena 

didalam perkembangan motorik halus dapat dilihat dari beberapa contoh aktivitas-

aktivitas berikut ini dapat mendukung pengembangan untuk koordinasi otak, indra 

penglihatan dan otot-otot halusnya disamping dapat menumbuhkan disiplin untuk 

kemandirian anak dalam mengurus dirinya yaitu, untuk melatih katajaman indra 

                                                           
13

Igrea Siswanto, Asyik Bermain Plastisin Untuk Sekolah Minggu,(Jakarta, Andi Publisher, 

2011), h.37 
14

PG-PAUD IKIP Semarang, Jurnal Ilmiah,( Semarang, Veteran, 2012), h.93 
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penglihatan dan otot-otot jarinya, ambil alat media seperti media plastisin dengan 

beberapa bentukan
15

 

 Berdasarkan pengamatan pra survey yang peneliti lakukan di TK Al-ulya 

Rajabasa Bandar Lampung, dapat diketahui bahwa guru dalam proses pembelajaran 

motorik halusnya hanya dengan menggambar, mewarnai, menempel, mengguting, 

menjiplak, meronce dan melipat, sehingga kemampuan motorik halusnya masih 

kurang begitu baik dan anak sering kali merasa bosan dan jenuh, sehingga 

perkembangan motorik halusnya pun kurang begitu signifikan.
16

Hal ini dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel I 

HasilObeservasiAwalPencapaianIndikatorPerkembanganAspekMotorikHalusA

nakDidik Di TK Al-ulyaRajabasa 

 

No Nama Indikator Pencapaian 

1 2 3 4 5 

1 Azka BB MB BB BB BB 

2 Khanif BB MB BB BB BB 

3 Fadzlan MB MB MB MB MB 

4 Hilyan BSH BSH MB MB MB 

5 Mika MB MB BB BB BB 

6 Niko BB BB BB BB BB 

7 Sandi BB MB BB BB BB 

                                                           
15

 Suzie The Trainer, Panduan Praktis Pendidikan Anak Usia Dini, (Jakarta, PT Elex Media 

Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta), h. 15 
16

Lusi Tania, Guru Kelas B3 Tk Al-Ulya Rajabasa Bandar Lampung 05 Agustus 2016 
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8 Sigit BSH BSH MB MB MB 

9 Yuri BB MB BB BB BB 

Sumber: Observasi Di TK Al-ulyaRajabasa Bandar Lampung BulanAgustus 2016 

 

Keterangan indikator pencapaian: 

1. Membuatgaris vertical, horizontal, lengkungkiri/kanan, miring kiri/kanan, 

danlingkaran. 

2. Menjiplakbentuk. 

3. Mengkoordinasikanmatadanlenganuntukmelakukangerakan yang rumit. 

4. Melakukangerakanmanipulatifuntukmenghasilkansesuatubentukdenganmengg

unakanberbagai media. 

5. Mengekspresikandiridenganberkaryasenimenggunakanberbagai media.
17

 

Darihasilpenelitianpra survey diatasmakahasil persentasinyasebagaiberikut : 

 

 

Tabel 2 

PersentasiHasilPra-Survey PeningkatanKemampuanMotorikHalus 

DenganKegiatanBermainPlastisin Di Kelompok B 3 Tk Al-UlyaRajabasa 

 Bandar Lampung 

 

NO INDIKATOR 
KRITERIA PENILAIAN 

BB MB BSH BSB 

1 Membuatgarisvertical, 

horizontal, 

lengkungankiri/kanan, miring 

kiri/kanan, danlingkaran 

5 

(55,6%) 

2 

(22,2) 

2 

(22,2) 

0 

2 Menjiplakbentuk 1 6 2 0 

                                                           
17

Kemendiknas, Acuan Penyusunan Kurikulum PAUD, (Jakarta, Depdiknas, 2010), h 1 
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(11,1%) (66,7) (22,2) 

3 Mengkoordinasikanmatadanlen

ganuntukmelakukangerakan 

yang rumit 

6 

(66,7) 

3 

(33,3%

) 

0 0 

4 Melakukangerakanmanipulativ

euntukmenghasilkansesuatuben

tukdenganmenggunakanberbag

ai media 

 

6 

(66,7) 

 

3 

(33,3) 

 

0 

 

0 

5 Mengekspresikandiridenganber

karyasenimenggunakanberbaga

i media 

 

6 

(66,7) 

 

3 

(33,3) 

 

0 

 

0 

Sumber: Observasi Di TK Al-ulya Rajabasa Bandar Lampung Bulan Agustus 2016 

 Jadiberdasarkanhasilpra survey penelitian yang 

penelitilakukandanuntukmenjawabhasil table 2, makadiperolehhasilpra survey 

penelitianyaitu: 

1. Membuatgaris vertical, horizontal, lengkungkiri/kanan, miring kiri/kanan, 

danlingkaran 

Dari 9 anak yang diamatidiperolehhasil yang belumtercapaisebanyak 5 anak, 

ysngsudahmulaiberkembangsebanyak 2 anak, dan yang 

sudahberkembangbaiksebanyak 2 anakdanberkembangsangatbaik 0 anak, 

makadapatdilihatbahwapeningkatanmotorikhalusbelumberkembangdikarenakanseten

gahdarijumlahanak yang diamatibelumberkembang. 

2. Menjiplakbentuk. 
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Dari jumlahanak 9 anak yang diamatimakadiperolehhasil yang 

belumberkembangsebanyak 1 anak, yang sudahmulaiberkembangsebanyak 6 anak, 

dan yang sudahberkembangsesuaiharapansebanyak 2 anak, berkembangsangatbaik 0 

anak, karenapadajumlahanak yang mulaiberkembangsebanyak 6 anakdan yang 

belumberkembangsebanyak 2 anakmakapencapaianperkembanganmulaiberkembang 

3. Mengkoordinasikanmatadanlenganuntukmelakukangerakan yang rumit. 

Dari jumlahanak 9 orang anak yang diamatimakadiperolehhasil yang 

belumberkembangsebanyak 6 anak, yang sudahmulaiberkembangsebanyak 3 anak, 

dan yang sudahberkembangsesuaiharapan 0 anak, berkembangsangatbaik 0 

anakdarijumlah yang paling banyakialahbelumberkembangmakasudahdapat di 

nyatakanbelumberkembang. 

4. Melakukangerakanmanipulatifuntukmenghasilkansesuatubentukdenganmengg

unakanberbagai media. 

Dari jumlahanak 9 orang anak yang diamatimakadiperolehhasil yang 

belumberkembangsebanyak 6 anak, yang sudahmulaiberkembangsebanyak 3 anak, 

dan yang sudahberkembangsesuaiharapan 0 anak, berkembangsangatbaik 0 

anakdarijumlah yang paling banyakialahbelumberkembangmakasudahdapat di 

nyatakanbelumberkembang. 

 

5. Mengekspresikandiridenganberkaryasenimenggunakanberbagai media 

Dari jumlahanak 9 orang anak yang diamatimakadiperolehhasil yang 

belumberkembangsebanyak 6 anak, yang sudahmulaiberkembangsebanyak 3 anak, 
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dan yang sudahberkembangsesuaiharapan 0 anak, berkembangsangatbaik 0 

anakdarijumlah yang paling banyakialahbelumberkembangmakasudahdapat di 

nyatakanbelumberkembang. 

Berdasarkan temuan permasalahan-permasalahan tersebut dan mengingat 

betapa petingnya mengembangkan keterampilan motorik halus bagi keberhasilan 

anak di masa yang akan datang maka perlu diadakan upaya meningkatkan 

keterampilan motorik halus sejak dini. Oleh karena itu maka penulis terdorong untuk 

melakukan penelitian lebih mendalam dan menuangkannya dalam sebuah 

penelitiandengan judul “meningkatkan motorik halus anak melalui media plastisin 

pada siswa kelompok B3 TK Al-ulya Bandar Lampung”. 

D . Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut: “Apakah penggunaan media 

plastisin dapat meningkatkan kemampuan motorik halus anak pada siswa kelompok 

B3 di TK Al-ulya Rajabasa Bandar lampung? 

E . Hipotesis Tindakan  

 Hipotesis adalah dugaan yang mungkin benar atau salah yang bersifat 

sementara, dia akan ditolak jika salah, dan akan diterima jika fakta-fakta 

membenarkannya.
18

 Berdasarkan teori tersebut, maka penulis mengajukan hipotesis 

                                                           
18

 Alinis Ilyas, Buku Ajar Metodologi Penelirian, (Bandar Lampung Fakultas Tarbiyah IAIN 

Raden Intan, 2006), h. 20 
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dalam penelitian ini sebagai berikut: “penggunaan media plastisin dapat 

meningkatkan motorik halus anak kelompok B3 TK Al-ulya Bandar Lampung” 

F. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah media plastisin 

dapat meningkatkan kemampuan motorik halus anak pada siswa kelompok B3 TK 

Al-ulya Rajabasa Bandar Lampung. 

2. Kegunaan Penelitian 

 Beberapa kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 

1) Bagi peneliti: Dapat mengetahui bagaimana meningkatkan kemampuan 

motorik halus anak melalui bermain plastisin. 

2) Bagi pendidik: Memberi masukan pada guru atau  pendidik tentang 

bagaimana cara meningkatkan kemampuan motorik halus anak melalui 

bermain plastisin. 

3) Bagi siswa: dengan bermain plastisin kemampuan motorik halus anak dapat 

meningkat. 

4) Bagi sekolah: Penelitian ini diharapkan memberikan dampak positif terhadap 

peningkatan kemampuan motorik halus anak pada siswa kelompok B3 di TK 

Al-ulya Rajabasa Bandar Lampung. 

5) Bagi masyarakat/Orang Tua  
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Sebagai bahan masukan untuk bersedia bekerja sama dengan guru dalam 

meningkatkan kemampuan motorik halus anak melalui berbagai macam 

kegiatan dan permainan. 

G.Langkah-Langkah Penelitian 

Dalam penelitin tidakan kelas (PTK) ini, langkah-langkah yang harus 

dilakukan oleh penulis teriri dari empat tahap yaitu : 

1. Perencanaan (Penyusunan Rencana) 

Perencanaan adalah mengembangkan rencana tindakan yang secara kritis 

untuk meningkatkan apa yang terjadi, seperti menyiapkan silabus, membuat rencana 

pelaksanaan pembelajaran harian (RPPH), menyiapkan materi pembelajaran, dan 

sebagainya. 

2. Tindakan/palaksanaan 

Pelaksanaan/tindakan yang dimaksud disini adalah tindakan yang dilakukan 

secara sadar dan terkendali yang merupakan variasi praktek yang cermat bijaksana.
19

 

Dalam hal ini tindakan yang dilakukan adalah peningkatan kemampuan 

motorik halus anak  dalam proses pembelajaran serta pengamatan aktivitas belajar 

anak usia dini. 

 

 

3. Observasi (Pengamatan) 

                                                           
 

19
Kunandar, Penelitian Kelas sebagai Pengembangan Profesi Guru, (Jakarta;Rajawali 

Perss,2008) h.72  
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Observasi berfungsi untuk mendokumentasikan pengaruh tindakan terkait. Dalam 

hal ini, observasi dilakukan guna melihat keadaan aktivitas belajar anak ketika dalam 

proses pembelajaran yang berlangsung. 

4. Refleksi 

Refleksi adalah mengingat dan merenungkan suatu tindakan persis seperti telah 

dicatat dalam observasi. Refleksi berusaha memahami proses, masalah, persoalam, 

dan kendala yang nyata dalam peningkatan kemampuan motorik halus.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Motorik Halus 

1. Pengertian Mototik Halus  

Motorik adalah terjemahan dari kata “motor” yang menurut samsudin adalah 

suatu dasar biologi atau mekanika yang menyebabkan terjadinya suatu gerak.
20

 

Dengan kata lain, gerak (movement) adalah refleksi dari suau tindakan yang 

didasarkan oleh proses mtorik. Karena motorik (motor) menyebabkan terjadinya 

suatu gerak (movement), maka setiap penggunaan kata motorik selalu dikaitkan 

dengan gerak. Di dalam penggunaan sehari-hari sering tidak dibedakan antara 

motorik dengan gerak. Namun yang harus selalu diperhatikan adalah bahwa gerak 

yang dimaksudkan di sini bukan hanya semata-mata berhubungan dengan gerak 

seperti yang kita lihat sehari-hari, yakni geraknya anggota (otot dan rangka), tetapi 

motorik merupakan gerak yang di dalamnya melibatkan fungsi motorik seperti otak, 

saraf, otot dan rangka.
21

 

 Sumantri menyatakan bahwa motorik halus adalah pengorganisasian 

penggunaan sekelompok otot-otot kecil seperti jari-jemari dan tangan yang sering 

membutuhkan kecermatan dan koordinasi dengan tangan, keterampilanyang 

mencakup pemanfaatan menggunakan alat-alat untuk mengerjakan suatu objek.
22

 

                                                           
20

Samsudin, Pembelajaran Motorik Di Taman Kanak-Kanak,(Jakarta, Litera Media Group, 

2008), h.72. 
21

Ibid, H. 74 
22

Sumantri, Model Pengembangan Keterampilan Motorik Anak Usia Dini, (Jakarta, 

Depdiknas, Dirjen Dikti, 2005), h.143 
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Hal yang disenada dikemukaka oleh yudha dan rudyanto yang dikutip oleh 

imam musbikin, menyatakan bahwa motorik halus adalah kemampuan anak 

beraktivitas dengan menggunakan otot halus (kecil) seperti menulis, meremas, 

mengambar, menyusun, menyusun balok dan memasukka kelereng.
23

 Sedangkan 

menurut  uyu wahyudin dan mubiar agustin, motorik halus ialah kemampuan anak 

dalam menujukkan dan menguasai gerakan-gerakan otot indah dalam bentuk 

koordinasi, ketangkasan dan kecekatan dalam menggunakan tangan dan jari jemari.
24

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat penulis jelaskan bawa 

motorik halus adalah gerakan yang melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu saja dan 

dilakukan ole otot-otot kecil, seperti keterampilan meggunakan jari jemari tangan dan 

gerakkan pergelanga tangan ang tepat. Oleh karena itu, gerakkan itu tidak 

membutukan tenaga, namun gerakan ini membutuhkan koordinasi mata dan tangan 

yang cermat. Semakin baiknya gerakan motorik halus anak membuat anak dapat 

berkreasi, seperti menggunting kertas, menggambar, mewarnaai, serta menganyam. 

Namun tidak semua anak memiliki kematangan utuk menguasai keampuan ini pada 

tahap yang sama.  

Dalam ajaran islam ada juga hadits yang berkaitan dengan perkembangan 

motorik halus anak usia dini yaitu tercantum dalam hadist yang berbunyi : 

لم-   س يهو ل ع له لىال ص -  «  

 

Dari „Uqbah bin „Amir al-Juhaniberkata: Saya mendengar Rasulullah bersabda, 

                                                           
23

Imam Musbikin, Tumbuh Kembang Anak,(Jogjakarta, Flash Book, 2012), h.75 
24

Uyu Wahyudin Dan Mubiar Agustin, Penilain Perkembangan Anak Usia Dini,(Bandung, 

Refika Aditama, 2001), h. 34-35 
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“Barang siapa belajar memanah kemudian meninggalkannya, maka dia 

telahmenyakitiku” (HR. IbnuMajah)” 

 

2. Tahap Perkembangan Motorik Halus Anak Usia Dini 

Perkembangan motorik halus adalah proses tumbuh kembang kemampuan 

gerak seorang anak yang sejalan dengaan kematangan saraf dan otak anak, sehingga 

gerakan sederhana apapun adalah merupakan hasil pola interaksi yang kompleks dari 

berbagai bagian dan sistem dalam tubuh yang dikontrol oleh otak. 

Anak yang menjadi dambaan setiap keluarga adalah rizki sekaligus ujian dari 

Allah Ta‟ala kepada hamba-hamba Nya. Bahkan Allah Ta‟ala menyebutkan dalam 

firmanNya bahwa anak adalah salah satu kesenangan dan perhiasan dunia. 

                         

Artinya:  Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi 

amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu 

serta lebih baik untuk menjadi harapan (Qs. Al-kahfi 46) 

 

 Untuk lebih jelasnya, berikut tahapan perkembangan kemampuan motorik 

halus anak usia dini sebagai berikut: 

Tabel 3 

Perkembangan Motorik Halus Anak Usia Dini 

 

Usia Keampuan motorik halus  Bentuk stimulasi  

1-2 tahun  

 

 

a. Mengambil benda kecil 

dengan ibu jari atau 

telunjuk 

b. Membuka 2-3 halaman 

buku secara bersamaan 

f. Menjumput kismis 

 

g. Berikan buku tulis atau 

bacaan  
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Usia 2-3 tahun  

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Menyusun menara dari 

balok 

d. Memindahkan air dari 

gelas ke gelas lain 

e. Belajar memakai kaus kaki 

sendiri 

f. Menyalakan tv dan 

bermain remote 

g. Belajar mengupas pisang 

 

 

a. Mencoret-coret dengan 1 

tangan 

 

b. Menggambar garis tak 

beraturan 

 

c. Memegang pensil 

d. Belajar menggunting 

e. Mengncingkan baju dan 

memakai baju sendiri 

f. Menggambar manusia 

 

 

 

a. Mencuci tangan sendiri 

 

b. Membentuk benda dari 

plastisin 

c. Membuat garis lurus dan 

lingkaran cukup rapi 

d. Menggunting dengan 

cukuo baik 

e. Melipat amplop 

 

 

a. Membawa gelas tanpa 

h. Berikan balok 

i. Berikan 2 gelas dan air 

 

j. Biarkan anak memakai 

kaos kaki sendiri  

k. Memencet tombol tv 

 

l. Berikan anak buah 

pisang 
 

 

 

a. Berikan anak pensil 

dan kertas 

b. Berikan buku gambar 

dan pensil 

c. Berikan pensil 

d. Berikan gunting dan 

kertas 

e. Suruh anak 

mengancing 

pakaiannya sendiri 

f. Berikan pensil dan 

buku gambar 
 

 

 

a. Perintah anak untuk ke 

wastafe dan cuci tangan 

b. Berikan plastisin  

c. Berikan anak kertas dan 

pensil 

 

d. Berikan gunting  

 

e. Berikan anak kertas lipat 
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Usia 3-4 tahun  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usia 4-6 tahun  

menumpahkan isinya 

b. Memasukka benang ke 

lubang besar  

 

 

 

a. Berikan anak gelas yang 

berisi air 

b. Berikan anak benang dan 

balok yang berlubang 

suruh anak memasukan 

Sumber: Sumber: Peraturan Meneri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 

58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini  

Berdasarkan tabel di atas, dapat penulis jelaskan sebagai berikut: 

1. Usia 1-2 tahun  

Di usia 1 tahun, seluruh kemampuan dan keterampilan kinestetiknya sudah 

terbentuk. Untuk itu, perlu diberikan pengmbangan stimulasi dengan penambahan 

pada bentuk, media, tingkat kesulitan, dan lainnya. Pada usia ini kemampuan 
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perkembangan motorik halus yang dimiliki pada anak biasaya berupa mencontoh 

bentuk-bentuk yang meligkar, mampu menyusun dan membangun tugu yang terdiri 

dari 7 buah balok, memasukan sendok kosong ke dalam mulut dengan benar. 

Sebagian anak juga mampu membuka satu persatu halaman bukunya, memegangi 

gelas dengan satu tangan. Bahkan ada anak yang dapat menggunting dan melipat 

kertas sambil bercakap-cakap. Sedangkan cara yang mudah untuk mengembangkan 

kemampuan motorik kasar pada usia ini adalah dengan banyak bermain bersama anak 

seperti berlari, melompat, melempar, menangkap, berguling, dan lain-lain. Anak akan 

lebih mudah belajar melempar daripada menangkap. 

Untuk kemampuan anak menangkap bola atau benda dapat meningkat, rajin-

rajinlah orang tua bermain lempar-tangkap bola. Dengan cara ini pula kemampuan 

koordinasi mata dan tangan akan terlatih. Bila anak sudah mampu mengkap dan 

melempar, tingkat kesulitannya bisa ditambah. Contohnya menambah jarak lempar-

tangkap, mengganti bola yang lebih besar dengan yang kecil, serta arah lempara 

semakin cepat. Teknik-teknik tersebut akan membantu menguatkan otot-otot lengan 

anak serta mengembangkan keterampilan motorik halus dan kasar, koordinasi mata-

tangan, visual-spasial, kecepatan reaksi, dan kelenturan. Kesemuanya, menurut 

Bambang, merupkan respon dari sel-sel otak. Keterampilan motorik halus dan kasar 

berguna untuk kemampuan menulis, menggambar, melukis, dan keterampilan tangan 

lainnya. Anak juga bisa dilatih mengembangkan otot kaki, misalnya menendang bola, 

melompat dengan dua kaki, serta menaiki anak tangga (tentu dibantu orang dewasa) 

2. Usia 3-4 tahun 
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Pada usia ini anak mampu membuaat garis lurus, menyusun 9 buah balok, 

memasukan sendok berisi makanan ke dalam mulut tanp banyak yang tumpah. Di 

usia ini and dapat mengajarinya menulis. Sebab diantara usia 3,5 – 4,5 tahun. 

Pengendalian otot-otot dan jari-jari yang diperlukan untuk menulis simbol-simbol 

lebih mudah diperoleh dibandingkan dengan koordinasi organ-organ bicara yang 

dibutuhkan untuk perkembangan bahasanya. 

Selain itu pada usia ini anak dapat menggambar mengikuti bentuk, menarik 

garis vertikal, menjiplak bentuk lingkaran, membuk menutup kotak, dan menggunting 

kertas mengikuti pola garis lurus. Mampu mengenakan bajunya sendiri. Selain itu 

pada usia ini anak dapat menggambar sesuatu yang diketahui, bukan yang dilihat, 

mulai menulis sesuatu dan mampu mengontrol gerakan tangannya, menggunting zig 

zag, melengkung, membentuk dengan lilin, dan menyelesaikan puzzle 4 keping. Di 

usia ini, keterampilan dan kemampuan anak sebenarnya tidak jauh berbeda dengan 

anak usia 1-2 tahun. Perbedaan yang nyata hanya pada kualitasnya. 

Anak usia 3-4 tahun berlari lebih cepat ketimbang anak usia 1- 2 tahun, 

lemparannya lebih kencang, dan sudah mampu menangkap dengan baik. Kemampuan 

motorik kasar otot kaki anak, selain berjalan dan berlari cepat, antara lain mampu 

melompat dengan dua kaki, memanjat tali, anak mampu melempar bola ke berbagai 

arah, mmanjat tali dengan tangan, mendorong kursi, dan lainnya. Kemampuan yang 

melibatkan motorik halus untuk koordinasi mata-tangn, yaitu mampu memantul-

mantulkan bola beberapa kali, menangkap bola dengan diameter ebih kecil, 

melambungkan balon, keterampilan coretan semakin baik. 
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 Supaya kemampuan dan keterampilan motorik halus serta kasar kian 

berkembang, anak bisa diberikan timulai kinestetik. Ia mncontohkan beberapa hal 

seperti berjalan aau berlari zig zag, berjalan dan berlari mundur untuk 

mengembangkan otak kanan, melompat dengan dua kaki ke berbaagai arah, 

menendang bola dengan kaki kanan atau kiri ke berbagai arah, melempar bola ke 

berbagai arah dengan bola sedang sampai kecil, mlempar bola ke sasaran seperti 

huruf, angka, atau gambar, menangkap bola dari berbagai arah, bermain bulutangkis, 

menco4ret-coret berbagai bentuk geometri untk mengembangkan otak kiri dan kanan, 

serta menggerakkan keduatangan dan kaki dengan memukul drum mainan. 

3. Usia 4 – 6 tahun 

Pada usia ini nak mampu melibatkan kertas menjdi bentuk segitiga, dapat 

secara tepat meggambar bentk bola, huruf, dan angka. Dalam permainan ia sudah bisa 

menangkap bola kecil dan melemparkannya kembali dengan lebih baik. Bahkan ia 

sudah bisa berjalan meniti garis lurus. Untk usia ini anak juga dapat melipat, 

menggunting sesuai pola, mnyusun mainan konstruksi bagunan, mewarnai lebih rapi 

tidak keluar garis, dan meniru tulisan. 

Pada usia 5 – 6 tahun, hampir seluruh gerak kinestetiknya dapat dilakukan 

dengan efisien dan efktif. Gerakannya pun sudah terkoordinasi dengan baik. Namun, 

pada anak kelompok usia ini lebih menyukain permainan yang tidak banyak 

melibatkan motorik kaar. Mereka lebih menyukai permainan yang menggunakan 
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kemampuan berfikir seperti puzzle, balok, bongkar pasang mobil, sert mulai tertarik 

pada games di komputer murHaupun play station. 
25

 

Perkembangan motorik merupakan salah satu faktor yang sangat penting 

dalam perkembangan individu menurut Hurlock adalah sebagai berikut: 

a. Melalui keterampilan motorik, anak dapat menghibur dirinya dan 

memperoleh dikanperasaan senang. Seperti anak merasa senang dengan 

memiliki keterampilan memainkan boneka, melempar dan menangkap 

bola atau memainkan alat-alat mainan. 

b. Melalui keterampilan motorik, anak dapat beranjak dari kondisi tidak 

berdaya  pada bulan-bulan pertama dalam kehidupannya, ke kondisi yang 

independen. Anak dapat bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya dan 

dapat berbuat sendiri untuk dirinyaa. Kondisi ini akan menunjang 

perkembangan rasa percaya diri. 

c. Melalui perkembangan motorik, anak dapat menyesuaikan dirinya dengan 

lingkungan sekolah. Pada usia prasekolah atau kelas-kelas awal Sekolah 

Dasar, anak sudah dapat dilatih menulis, menggambar, melukis, dan baris-

berbaris. 

d. Melalui perkembangan motorik yang normal memungkinkan anak dapat 

bermain atau bergaul dengan teman sebayanya, sedangkan yang tidak 

normal akan menghamba anak untuk dapat bergaul dengan teman 
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sebayanya bahkan dia akan terkucilkan atau mnjadi anak yang finger 

(terpinggirkan).
26

 

 

Pada keterangan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa indikator penilaian anak 

usia dini adalah sebagai berikut : 

BB ( BelumBerkembang) 

MB (MulaiBerkembang) 

BSH (BerkembangSesuaiHarapan) 

BSB (BerkembangSangatBaik)
27

 

 

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Laju Perkembangan Motorik 

Halus 

Menurut samsudin, ada beberapa faktor yang mempengaruhi laju 

perkembangan motorik halus anak, diantaranya: 

a. Sifat dasar genetik 

Bentuk tubuh dan kecerdasan mempunyai pengruh yang menonjol 

terhadap laju perkembangan motorik. 

b. Lingkungan 

Dalam awal keidupan pasca lahir tidak ada hambatan kondisi 

lingkungan yang tidak menguntugkan, semaki aktif janin semaki cepat 

perkembangan motorik anak. 

c. Status gizi ibu 
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Kondisi pra lahir yang menyenangkan, khususnya gizi makanan sang 

ibu, lebih mendorong perkembangan motorik yang lebih cepat pada 

masa pasca lahir. 

 

d. Kelahiran yang sukar 

Kelahiran yang sukar, khususnya apabila ada kerusakan pada otak 

akan memmperlambat perkebangan motorik. 

e. Urutan kelahiran  

Dalam keluarga yang sama, perkembangan motorik anak yang pertama 

cenderung lebih baik dibanding anak yang lahir kemudian. 

Hal ini karena orang tua dapat menyisihkan waktuya yang lebih 

banyakuntuk mengajar dan mendorong anak yang lahir pertama dalam 

belajar dibanding untuk anak yang lahir kemudian 

f. Cacat fisik 

Cacat fisik, sepertikebutaan akan memperlambat perkembanga 

motorik anak. 

 

g. Kecerdasan 

Anak dengan kecedasan yang tinggi menunjukkan perkembangan 

yang lebih cepat dibandingkan anak yang tingkat kecerdasannya 

rendah. 

h. Dorongan 
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Adaanya dorongan, rangsangan dan kesempatan untuk menggerakkan 

semua bagian tubuh akan mempercepat perkembangan motorik. Di 

sini orang tua khususnya ibu sebagai guru yang pertama bagi anak 

untuk membantu kemampuan motorik anak. Anak yang mendapat 

stimulasi yang terarahdan teratur akan lebih cepat berkembang 

dibandingka dengan anak yang kurang atau yang tidak mendapat 

stimulasi. 

i. Stimulasi  

Stimulasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan perkembangan 

motorik halus dapat berupa aktivitas bermain, dimana anak diberikan 

mainan yang melibatkan bagiab-bagian tubuh tertentu saja dan 

dilakukan oleh otot-otot kecil, tetapi diperlukan koordinasi yang cepat. 

Misalnya: memasukkan benda ke dalam botol, mengambil manik-

manik, menggoyangkan ibu jari, menyusun kubus dan lain-lain. Di sini 

orang tua khususnya ibu sebagai guru yang pertama bagi anak untuk 

membantu kemampuan motorik anak. Anak yang mendapat stimulasi 

yang terarah dan teratur akan lebih cepat berkembang dibandingkan 

dengan anak yang kurang atau yang tidak mendapat stimulasi. 

j. Keadaan sosial ekonomi 

Anak dari keluargaa ekonomi mampu lebih mudah belajar 

perkembangan motorik, dibanding anak dari keluarga yang kurang 

mampu, hal ini dikarenakan anak dari keluarga berada lebih banyak 
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mendapat dorongan dan bimbingan dari anggota keluarga yang lain. 

Keluarga dengan ekonomi yang rendah cenderung lebih memfokuskan 

pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari sehingga perkembangan 

motorik anak kurang diperhatikan. 

k. Jenis kelamin 

Anak perempuan lebih cepat belajar motorik halus dibandingkan anak 

laki-laki, karena anak laki-lakilebih senang bermain yang lebih kasar. 

l. Metode pelaihan anak 

m. Orang tua perlu melatih keterampilan motorik anak setiap ada waktu 

dan kesempatan. Dengan metode pelatihan tersebut akan 

meningkatkan perkembangan motorik anak. 

 

4. Kegunaan Motorik Halus  

Menurut samsudin, ada beberapa kegunaan motorik halus, antara lain: 

a. Mengembangkan kemandirian, seperti memakai baju sendiri, 

mengancingkan baju, mengikat tali sepatu, dll. 

b. Sosialisasi, seperti ketika anak menggambar bersama teman-

temannya. 

c. Pengembangan konsep diri, seperti anak lebih telah mendiri dalam 

melakukan aktivitas tertentu. 

d. Kebanggaan diri, anak yang mandiri akan merasa terhadap 

kemandirian yang dilakukannya. 
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e. Berguna bagi keterampilan dalam aktivitas sekolah misalnya 

memegang pensil atau pulpen.
28

 

 

Sedangkan berdasarkan acuan penyusunan kurikulum PAUD yang 

ditetapkan  oleh departement pendidikan nasional menyatakan bahwa ada 

beberapa aspek perkembangan yang harus dicapai dalam perkembangan 

motorik halus anak, yakni: 

a. Melakukan kegiatan dengan satu lengan, seperti mencorat-coret 

dengan alat tulis 

b. Membuka halaman buku berukuran besar satu persatu. 

c. Memkai dan melepas sepatu berperekat/tanpa tali. 

d. Memakai dan melepas kaos kaki. 

e. Memutar pegangan pintu 

f. Memutar tutup  botol.. 

g. Melepas kancing jepret. 

h. Mengancingkan/membuka velcro dan resleting (misalnya pada tas) 

i. Melepas celana dan baju sederhana. 

j. Membangun menara dari 4-8 balok. 

k. Memegang pesil/krayon besar. 

l. Mengaduk dengan sendok ke dalam cangkir. 

m. Menggunakan sendok dan garpu tanpa menumpahkan makanan. 
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n. Menyikat gigi dan menyisir rambut sendiri. 

o. Memegang gunting dan mulai memotong kertas. 

p. Menggulung, menguleni, menekan, dan menarik adonan atau tanah 

liat.
29

 

 

5. Kerawanan-Kerawanan Dalam Perkembangan Motorik Halus Anak 

 

Hal-hal yang dapat memperlambat perkembangan motorik halus anak 

adalah sebagai berikut: 

1. Kerusakan otak sewaktu dilahirkan. 

2. Kondisi buruk prenatal (ibu hamil yang merokok, narkoba, dll.) 

kondisi buruk saat dilahirkan. 

3. Kurangnya kesempatan anak untuk dapat melakukan aktivitas motorik 

halus dikarenakan kurangnya stimulasi dari orng tua, over protectif, 

terlalu dimanja, dan lai-lain. 

4. Tuntutan yang terlalu tinggi dari orang tua, yaitu dituntut untuk 

melakukan aktivitas motorik halus tertentu padahal organ motoriknya 

belum matang. 

5. Kidal yang dipaksanakan menggunakan tangan kanan sehingga 

menimbulkan ketegangan emosi pada anak. 

6. Motorik halus yang kaku : 

a. Lambat dalam perkembangannya. 

b. Kondisi fisik yang lemah sehingga anak tidak mmiliki motivasi 

untuk mengembangkan kemampuan motorik halusnya. 

c. Tegang secara emosional sehingga tegang otot dan kaku.
30
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Untuk menghindari hal di atas maka ada beberapa hal yang harus 

dihindari dalam medidik anak : 

a. Terlalu lemah misalnya selalu memenuhi semua permintaan anak. Anak 

tidak diajarkan untuk mengenal hak dan kewajiban. Akibatnya anak 

menjadi terlalu penuntut, impulsif (gampang melakukan tindakan tanpa 

perhitungan), egois, dan tidak memperhatikan kepentign orang lain. 

b. Terlalu menekan misalnya orang tua terlalu mengtur dan mengarahkan aak 

tanpa memperhatikan hak anak untuk menentukan keinginannya sendiri 

atau untuk mengembangkan minat dankegiatan yang ia inginkan. Akibatnya 

anak akan mejadi lamban, selalu bekerja sesuai perintah, tidak memiliki 

pendirian dan selalu melawan. 

c. Perfeksionis orang tua menuntut anak untuk menunjukkan kematangan 

sikap atau target tertentu yang umumnya mlebihi kemampuan yang 

wajarnya dimiliki anak. Akibatnya anak akan terobsesi untuk merih prestasi 

yang diharapkan orang tuanya. Ia juga akan menjadi terlalu keras dan kritis 

terhadap dirinya sendiri. 

d. Tidak memberi perhatian orang tua hanya menyediakan sedikit wktu untuk 

memperhatikan setiap perkembangannya atau membantu anak menempuh 

tahap demi tahap perkembannya. Akibatnya anak tidak mampu 

membinahubungan dengan lingkungannya dan akan tumbuh menjadi anak 

yang impulsif 

e. Terlalu cemas akan kesehatannya orang tua terlalu berlebihan mencemaskan 

kondisi fiasik anak. Padahal secara obyektif anak sehat. Sakit sedikit saja, 

orang tua cemasnya minta ampun. Akibatnya anak akan mudah merasa 

tidak sehat dan ikut merasakan kecemasan yang sama. Enggan bermain, 

takut jatuh, dan sebagainya. 

f. Tidak memanjakan misalnya terus menerus menghujani anak dengan 

barang-barang mahal atau memberikan pelayanan istimewa tanpa 

mmpertimbangkan apa yang sesungguhnya dibutuhkan anak. Akibatnya 
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anak bisa menjadi anak yang gampang bosan, kurang inisiatif, dan tidak 

mmiliki daya juang. 

g. Tidak pernah memberi kepercayaan. Orang tua selalu meramalkan kesalaha 

yang belum tentu dilakukan anak. Orang tua juga selalu mngkritik anak, 

bahkan hal-hal yang seharusnya tidak perlu kriikan. “Kamu, sih, nanti kalau 

jatuh bagaimana?”. Akibatnya anak akan menjadi seorang yang pesimis, 

rendah diri, dan cenderung mengembangkan hal-hal yang selalu dilaraang 

orang tua. 

h. Menolak kehadiran anak, misalnya jenis kelamin anak tidak sesuai dengan 

harapan orang tua sehingga orang tua cenderung menolak menjadikan anak 

sebagai bagian dari keluarga. Akibatnya semua tindakan yang dilakukan 

orang tua selalu merugikan anak. Anak bisa rendah diri dan menunjukkan 

sikap bermusuhan terhadap orang tua. 

i. Suka menghukum. Orang tua bersikap agresif terhadap kesalahan-kesalahan 

yang dilakukan anak, cenderumg memilih hukuman fisik dengan alasan 

mngajarkan disiplin. Bisa-bisa anak akan menganggap sama terhadap 

kekerasan sebagai sesuatu yang wajar dilakukan dan akan melakukan hal 

yang sama terhadap kelurganya kelak.  

j. Suka menggoda. Orang tua cenderung melecehkan keberadaan anak dengan 

sering mengolok-olok dan mengungkapkan kekurangan anak di depan 

orang banyak. Akibatnya anak akan merasa tidak dihargai dan rendah diri.
31

 

 

6. Langkah-Langkah Mengembangkan Kemampuan Motorik Halus  

Berikut merupakan langkah-langkah dalam mengembangkan kemampuan 

motorik halus anak: 

a. Imitation (peniruan) 
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Imitation adalah keterampilan untuk menentukan suatu gerak yang 

telah dilatih sebelumnya. 

b. Manipulation (penggunaan konsep) 

Manipulation adalah kemampuan untuk menggunakan konsep dalam 

melakukan kegiatan. Kemampuan ini juga sering disebut sebagai 

kemampuan manipulasi.  

c. Presition (ketelitian) 

Presition adalah kemampuan yang berkaitan dengan gerak yang 

mengindikasikan tingkat kedetailan tertentu. 

d. Articulation (perangkain) 

Articulation adalah kemampuan untuk melakukan serangkaian gerakan 

secara koordinasi antar organ tubuh, saraf, dan mata secara cermat. 

e. Naturalization (kewajaran/kealamiahan) 

Naturalization adalah kemampuan untuk melakukan gerak secara 

wajar atau luwes.
32

 

  Pengembangan motorik halus anak usia dini hendaknya 

memperhatikan beberapa prinsip sebagai berikut: 

a. Berorientasi pada kebutuhan anak. 

b. Belajar sambil bermain. 

c. Kreatif dan inovatif. 

d. Lingkungan kondusif 

e. Tema 

f. Mengembangkan keterampilan hidup. 

g. Menggunakan kegiatan terpadu. 

h. Kegiatan berorientasi pada prinsip-prinsip perkembangan anak
33

 

B. Bermain  
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1. Pengertian Bermain  

Bermain dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan demi kesenangan tanpa 

mempertimbangkan hasil akhir dan dilakukan secara suka rela,tanpa paksaan atau 

tekanan dari pihak luar . Pendapat lain tentang bermain adalah kegiatan yang sangat 

penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Bermain harus dilakukan dengan 

inisiatif anak dan atas keputusan anak itu sendiri. Bermain dilakukan dengan rasa 

senang, sehingga semua kegiatan bermain menyenangkan akan menghasilkan proses 

belajar pada anak. Plato, Aristoteles, dan Frobel menganggap bermain 

sebagaikegiatan yang mempunyai nilai praktis. Artinya bermain digunakan sebagai 

media untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan tertentu pada anak.
34

 

 John W Santrockvmenyebutkanartibermain (play) yaitusuatukegiatan yang 

menyenangkanyangdilaksanakanuntukkepentingankegiatanitusendiri.
35

 

Menurut Hughes, seorangahliperkembangananakdalambukunyaChildren Play, and 

Development, mengatakanbahwabermainmerupakanhal yang berbedadenganbelajar

 danbekerja.Suatukegiatan yang disebutbermainharusada lima unsur di 

dalamnya, yaitu : 

a.mempunyaitujuan, yaitupermainanitusendiriuntukmendapatkepuasan. 

b.memilihdenganbebasdanataskehendaksendiri, tidakada yang 

menyuruhataupunmemaksa. 
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c. menyenangkandandapatdinikmati. 

d. menghayaluntukmengembangkandayaimajinasidankreativitas. 

e. melakukansecaraaktifdansadar.
36

 

Selainitujhon freeman 

danutamimunandarmendefinisikanbermainsebagaisuatuaktifitas yang 

membantuanakmencapaiperkembangan yang utuh, baiksecarafisik, intelektual, social, 

moral, danemosional.
37

Sementaraituharlockmenyebutkanbahwabermain (play) 

merupakanistilah yang 

digunakansecarabebassehinggaartiutamanyamungkinhilang.Arti yang paling 

tepatialahsetiapkegiatan yang dilakukanuntukkesenangan yang ditimbulkannya, 

tanpamempertimbangkanhasilakhir.Bermaindilakukansecarasukareladantidakadapaks

aanatautekanandariluarataukewajiban.Piaget 

menjelaskanbahwabermainterdiriatastanggapan yang 

diulangsekedaruntukkesenanganfungsional.Menurut Bettelheim 

kegiatanbermainadalahkegiatan yang tidakmempunyaiperaturan lain kecuali yang 

ditetapkanpemainsendiridantidakhasilakhir  yangdimaksudkandalamrealitasluar
38

 

2. Ciri-ciri Bermain  

Menurut beberapa ahli kegiatan bermain memiliki ciri-ciri sebagai berikut:   

a. Bermain selalu menyenangkan (pleasurable) dan menikmatkan atau  
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menggembirakan (enjoyable) Maksudnya suatu kegiatan dapat disebut bermain 

apabila anak-anak merasa senang saat melakukan aktivitas tersebut.   

b. Bermain tidak bertujuan ekstrinsik, motivasi bermain adalah motivasi  

instrinsik Bermain dilakukan bukan karena tugas dari orang lain melainkan anak 

sendiri yang ingin melakukannya.  

c. Bermain bersifat spontan dan suka rela  

Bermain dilakukan oleh anak dengan sukareala tanpa paksaan. Anak sendirilah 

yang menentukan kegiatan yang akan dilakukan.  

d. Bermain melibatkan peran aktif semua peserta  

Maksudanya dalam bermain melibatkan semua anak sesuai dengan peran dan  

giliran masing-masing.  

e. Bermain bersifat nonliteral, pura-pura/tidak senyatanya  

Maksudnya kegiatan bermain mempunyai kerangka sendiri yang memisahkan  

dari kehidupan nyata (realitas). Kualitas pura-pura memungkinkan anak  

bereksperimen dengan kemungkinan-kemungkinan baru (Tedjasaputra, 2001)  

f. Bermain tidak memiliki kaidah ekstrinsik  

Artinya kegiatan bermain memilki aturan sendiri yang ditentukan oleh  

pemainnya serta disesuaikan pada kebutuhan   

g. Bermain bersifat aktif  

Maksudnya semua kegiatan bermain menuntut keaktifan anak yang bermain.  

Anak yang sedang bermain , bersama-sama memilirkan, mengorganisasikan,  

merencanakan, dan berinteraksi dengan lingkungan .  
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h. Bermain bersifat fleksibel  

Maksudnya anak dapat dengan bebas memilih dan beralih ke kegiatan bermain  

yang mereka inginkan. 
39

 

3. FungsiBermain 

 Bermainmerupakansaranabagianak-

anakuntukbelajarmengenallingkungankehidupannya.Padasaatbermain, anak-

anakmencobaakangagasanmereka, bertanyasertamempertanyakanberbagaipersoalan, 

danmemperolehjawabanataspersoalan-persoalanmereka. 

 Menurut Hetherington danparke, 

bermainjugaberfungsiuntukmempermudahperkembangankognitif, motoric, social 

anak.
40

 

4. Manfaatkegiatanbermain 

Bermainbagianak, 

merupakanalatbelajardankebutuhanbagisetiapanak.Diperlukanwaktu yang 

cukupbanyakuntukbermainbagianak, terutamapadasaat di usiadini. Sebanyak 4-5 

jam perharibagianakuntukbermain, 

padasaatbermainanakdapatmemenuhikebutuhangeraknya. 

Sedangkanmenurutclaparadedalamsatyabermainbukanhanyamemberikanpengaruh

positifterhadappertumbuhan organ tubuhanak yang 

disebabkanaktifbergeraktetapibermainjugaberfungsisebagai proses 

sublimasiartinyasuatupelariandariperasaantertekan yang berlebihanmenujuhal-
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halpositif, melaluisublimasianakakanmenujukearah yang lebihmulia, 

lebihindahdanlebihkreatif. Adapunmanfaat lain daribermainbagianak : 

a. Anakdapatkesempatanuntukmengembangkandiri, baikperkembanganfisik, 

perkembanganpsikososialsertaperkembangankognitif. 

b. Bermainmerupakansaranabagianakuntukbersosialisasi. 

c. Bermainbagianakadalahuntukmelepaskandiridariketegangan 

d. Bermainmerupakandasarbagipertumbuhanmentalnya 

e. Melaluibermainanak-anakdapatmengeluarkanenergi yang 

adadalamdirinyakedalamaktifitas yang menyenangkan. 

f. Melaluibermainanak-

anakdapatmengembangkanimajinasinyaseluasmungkin. 

g. Melauibermainanak-

anakdapatberpetualangmenjelajahlingkungandanmenentukanhal-

halbarudalamkehidupan 

h. Melauibermainanakdapatbelajarbekerjasamamengertiperaturansalingberba

gidanbelajarmenolongsendiridan orang lain sertamenghargaiwaktu. 

i. Bermainjugamerupakansaranamengembangkankreatifitasanak 

 

5. Jenis-jeniskegiatanbermain 

Permainanmerupakansuatualatbermain yang digunakananakusiadini, bisa 

berbentukbalok, puzzle, ataubenda-benda lain yang di anggapbisa di mainkan. 
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Banyakcarauntukbermaindanbanyakanekaragamnyapermainan yang 

dapatdigunakandan di mainkananakusiadini.  

Berikutmerupakanjenis-jeniskegiatanbermain : 

1. Bermainaktif 

2. Bermainpasif 

6. Faktor-fakor yang mempengaruhikegiatanbermain 

a. Kesehatan 

b. Perkembanganmotorik 

c. Intelegensi 

d. Jeniskelamin 

e. Lingkungan 

f. Status sosioekonomi 

g. Jumblahwaktubebas 

h. Peralatanbermain
41

 

 

 

 

C.Plastisin  

1. Pengertian Plastisin  
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Menurut BB Clay Design, plastisin adalah lilin/malam yang digunakan 

anak untuk bermain yang dapat digunakan berulang-ulang karena tidak untuk 

dikeraskan.
42

 

Lilin adalah bahan tiga dimensi, hal ini berarti membolehkan anak untuk 

memiliki kebebasan untuk berkreativitas yang lebih daripada ketika mereka 

dengan dua dimensi seperti melukis atau ketika menggambar. Dengan lilin, anak 

dengan bebas dapat menciptakan potongan-potongan lilin menjadi hal yang 

realistis, imajinasi atau simbolik.
43

 

Plastisin termasuk dalam kelompok clay, yang berarti tanah liat. Tanah liat 

adalah materi alam yang dapat diolah dan dibentuk menjadi macam tembikar 

atau kita sebut juga keramik.
44

  Adonan clay merupakan sejenis adonan 

menyerupai adonan keramik. Clay yang telah dibentuk bisa mengeras dan bisa 

dimanfaatkan sebagai hiasan sesuai kebutuhan. Ada beberapa jenis clay, 

diantaranya adalah:  

1) LilinMalam (color clay)  

Lilin mainan fisiknya lentur dan halus, membuatnya mudah dibentuk 

menjadi apa saja, sudah mempunyai warna dan tidak mengeras. 

2) Paper Clay  

Paper caly dibuat dari campuran kertas yang direndam dalam air dan 

lem. Clay ini biasanya berwarna putih dan harus diberi cat apabila 

ingin menghasilkan clay yang berwarna-warni dan dapat mengeras 
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dengan cara diangin-anginkan. Adapun paperclay merupakan clay 

yang pengeringannya dilakukan di udara terbuka. 

3) Plastisin Clay (clay tepung) 

Plastisin clay dapat dibuat sendiri dengan menggunakan tepung 

maizena, tapioka, tepung beras, dan benzoat yang dicamopur lem 

putih. Clay tepung merupakan salah satu alat permainan edukatif 

(APE), clay dapat megembangkan aspek perkembangan, mendorong 

aktivitas dan kreativitas. Dalam bukunya yang berjudul Kreasi Daur 

Ulang Membuat Clay, paluzi menyebutkan bentuk dasar clay-plastisin 

(clay tepung) ada beberapa macam seperti bulat telur, tet es air, spiral, 

bulat, keriting, tabung, tali, tetes air dua sisi, dan gulung. 

4) Polymer Clay  

Polymerclay merupakan clay yang sering digunakan untuk membuat 

karakter. Polymerclay ini terdiri dari berbagai macam warna. Proses 

pengeringan polymerclay harus dipanggang dalam oven atau dibakar 

dalam pembakaran khusus. 

5) Clay Asli  (tanah liat) 

Tanah liat dengan sifatnya yang mudah dibentuk, lunak dan elastis 

banyak digunakan untuk barang-barang kerajinan. Mulai dari yang 

kasar seperti tungku, sampai dengan halus, seperti guci hiasan. 

 

2. Teknik Dasar Membuat Plastisin 

Ada beberapa teknik dasar dalam pembentukan plastisin, diantaranya 

adalah: 

 

1) Mengulang  

Teknik ini digunakan untuk membuat bulatan menggunakan kedua 

telapak tangan  
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2) Menggilas  

Membentuk lembaran menggunakan kayu bulat atau spidol. Ada dua 

macam teknik menggilas. Pertama menggilas dengan ketebalan yang 

sesuai dengan keinginan sendiri. Kedua, menggilas dengan megukur 

ketebalan. 

3) Menekan  

a) Menekan dengan telunjuk. Letakkan malam di atas meja lalu tekan 

dengan telunjuk. 

b) Menekan dengan telunjuk disertai tarikan. Letakkan malam diatas 

meja dan tekan dengan jari telunjuk kemudian tarik ke bawah. 

c) Menekan dengan telunjuk dan telapak tangan. Letakkan malam di 

tengah telapak tangan, kemudian tekan dengan jari telunjuk. 

d) Menekan dengan jempol. Letakkan malam diatas meja atau jepit 

diatara jempol dan telunjuk, kemudian tekan dengan jempol. 

e) Menekan dengan tumit telapak tangan. Letakkan malam di atas 

mika atau meja kemudian tekan dengan tumit telapak tangan. 

f) Menekan dengan alat seperti pensil, tutup botol, kancing, baut dan 

sisir. Letakkan malam di atas mika atau meja, kemudian tekan 

menggunakan alat dengan bantuan telapak tangan. 

4) Meremas  

Meremas-remas atau menekan dengan ujung jari sampai menjadi 

bentuk yang diinginkan. 

5) Melinting  

Menggunakan beberapa jari tangan, telapak tangan, atau alat untuk 

membuat lintingan panjangan atau bulatan. 

 

6) Menggunting  

Potong langsung malam dengan gunting atau tempelkan lilin malam 

pada kain kasa lalu gunting. 
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7) Memotong  

Potong malam dengan alat ukir atau lembaran mika menjadi bentuk 

yang diinginkan. 

8) Mengukir  

Ukir malam dengan alat ukir atau pensil. 

9) Meyambung  

Sambung langsung antar malam atau gunakan bantuan tusuk gigi atau 

sedotan. 

10) Menempel  

Tempel malam yang sudah atau belum dibentuk ke tempat yang 

dinginkan
45

 

 Dengan bermain plastisin, anak belajar meremas, menggilik, menipiskan dan 

merampingkannya, ia membangun konsep tentang benda, perubahannya dan sebab 

akibat yang ditimbulkan. Ia melibatkan indra tubuhnya dalam duianya, 

megembangkan koordinasi tangan dan mata, mengenali kekekalan benda, dan 

mengeksplorasi konsep ruang dan waktu. 

3. Tujuan Dan Manfaat Plastisin  

Menurut aristoteles, ada beberapa tujuan dan manfaat dalam pengguanaan 

plastisin sebagai media dalam proses belajar mengajar di Taman Kanak-Kanak, yaitu: 

a. Agar pembelajaran bisa lebih efektif, dengan lingkungan yang sudaah 

dikenal anak maka anak dapat menerima dan menguasai dengan baik 

b. Agar pembelajaran jadi relevan dengan kebutuhan siswa sesuai dengan 

minat dan perkembangannya. 
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c. Agar lebih efesien murah dan terangkau yakni dengan menggunakan 

bahan alam, seperti tanah liat.
46

 

Karena pebelajaran yang disukai anak adalah melalui bermain maka 

metode bermain plastisin sangat tepat untuk langkah awal peningkatan motorik 

halus, karena diawali dengan proses melemaskan plastisin dengan meremas, 

merasakan, menggulung, memipihkan, dll. 

 

4. Kelebihan Dan Kelemahan Plastisin  

Kelebihan dari media plastisin adalah merupakan media tiga dimensi uyag 

memiliki kelebihan-kelebihan: memberikan pengalaman secara langsung, dan 

konkrit, tidak adanya verbalisme, obyek dapat ditunjukkan secara utuh baik 

konstruksinyaa atau cara kerjanya dari segi struktur organisasi dan alur proses secara 

jelas. Sedangkan kelemahannya tidak dapat membuat obyek yang besar karena 

membutuhkan ruang besar dan besar dan perawatannya rumit. 

 

5. Langkah-Langkah Pembelajaran Plastisin  

 

Adapun langkah-langkah dalam pembelajaran plastisin di taman kanak-

kanak sebagai berikut:  

1. Sebaikya belajar lilin/ plastisin dari tanah liat dilakukan di lantai dari pada di 

bangku/ meja, sehingga anak dengan leluasa berpindah tempat, dapat duduk 

                                                           
46

Aristo. 2008. Bagaimana Memilih Media Pembelajaran. Online Diakses Di 

Http://Aristorahadi.Wordpress.Com/2008/06/02/Bagaimana-Memilih-Media-Pembelajaran/Pada 

Tanggal 08februari 2014 

http://aristorahadi.wordpress.com/2008/06/02/bagaimana-memilih-media-pembelajaran/pada


 

47 
 

denga nyaman dan dapat menikmati bermain pastisin tanah liat sesuai 

khayalan anak. 

2. Untuk mengatasi kotornya tanah liat anakmenggunakan clemek plastik dan 

disediakan tempat cuci tangan beserta lap agar sewaktu pembelajaran selesai 

anak dengan mudah dapat segera membersihkan tangannya. 

3. Sebagai permulaan guru menunjukkan benda konkrit untuk diperihatkan pada 

anak didik misalkan gelas dan piring 

4. Kemudian guru membuat gelas dan piring dengan pastisin tanah liat sesuai 

dengan contoh yang ada. 

5. Kemudian anak diajarkan untuk membuat yang sama dengan contoh atau 

membuat bentuk lain sesuka anak. 

6. Guru membebaskan apapun yang dibuat anak, guru tidak boleh membatasi 

atau menyalahkan apapun yang dibuat nak agar kreatif mereka dapat 

berkembang.
47
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian ini menggunakan rancangan penelitian tindakan kelas 

(Classroom Action Research) yakni kegiatan penelitian untuk mendapatkan 

kebenaran dan manfaat praktis dengan cara melakukan tindakan secara kolaborasi 

dan partisipasif. Yakni dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ada tiga unsur atau 

konsep sebagai berikut : 

1. Penelitian adalah aktivitas mencermati suatu obyek tertentu dengan 

menggunakan cara dan aturan teknologi ilmiah dengan mengumpulkan data-

data dan dianalisis untuk menyelesaikan suatu masalah. 

2. Tindakan adalah suatu gerak tindakan yang sengaja dilakukan dengan tujuan 

tertentu. Dalam penelitian berbentuk rangkaian siklus untuk siswa. 

3. Kelas adalah sekelompok siswa yang dalam waktu yang sama, menerima 

pelajaran yang sama dari guru yang sama pula.
48

 

 Dalam hal ini peneliti bekerja sama dengan guru PAUD/RA dalam penelitian 

tindakan kelas ini. 
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B. Ruang Lingkup Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

 “Penentuan subjek adalah usaha penentuan sumber data, artinya darimana 

data penelitian dapat diperoleh.”
49

 Yang menjadi subjek dalam penelitian ini 

adalah “ 

a. Peserta Didik kelas B 3 Taman Kanak-Kanak Al-Uya 1 Rajabasa Bandar 

Lampung sebanyak 9 anak usia dini terdiri dari 7orang anak laki-laki dan 

2  orang anakperempuan. 

b. Guru PAUD/RA Taman Kanak-Kanak Al-Uya 1 Rajabasa Bandar 

Lampung. 

2. Objek Penelitian 

 Objek dari penelitian ini adalah Meningkatkan Kemampuan Motorik Halus 

Dengan Kegiatan Bermain Plastisin Di Kelompok B3 di Taman Kanak-Kanak 

Al-Uya 1 Rajabasa Bandar Lampung. 

3. Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di Taman Kanak-Kanak Al-Uya 1 Rajabasa 

Bandar Lampung. 

4. Waktu Penelitian 

 Waktu penelitian ini adalah berlangsungnya penelitian atau saat penelitian ini 

dilaksanakan pada tahun ajaran 2015/2016 pada semester ganjil. Waktu 

pelaksanaan ini direncanakan dari tahap pelaksanaan tindakan, pelaksanaan 
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tindakan dilaksanakan 4 minggu karena pokok bahasan yang akan peneliti dan 

kolaborator bahas adalah materi tentang diri sendiri (mengenalkan anggota 

tubuh, keluargaku, tanaman) yang mencakup 2 siklus, dengan 2x 

pertemuan/pelajaran pada siklus 1 (1 x 160 menit) pada siklus II (1x160 mnit) 

 Apabila hasil dari siklus I dan II belum mencapai target maka skilus tindakan 

diulangi dengan memperbaiki perencanaan. Dalam hal ini, peneliti melakukan 

evaluasi terhadap kualitas desain pembelajaran terkait peningkatan kemampuan 

motorik halus anak didik menggunakan metode bermain plastisin, dengan tidak 

ada ketentuan berapa kali siklus harus dilakukan. Banyaknya siklus tergantung 

dari kepuasan peneliti sendiri, namun ada saran, sebaiknya tidak kurang dari 2 

siklus. 

5. Sumber Data 

 Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari beberapa sumber, yaitu peserta 

didik dan guru PAUD/RA. 

a. Peserta Didik 

 Untuk mendapatkan data tentang peningkatan kemampuan motorik 

halus anak didik dalam proses belajar mengajar. 

b. Guru PAUD/RA 

 Untuk melihat tingkat keberhasilan peningkatan kemampuan motorik 

halus dalam proses belajar mengajar 
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6. Kehadiran Peneliti 

 Dalam penelitian ini, peneliti terlibat langsung dari awal hingga akhir. 

Kedudukan peneliti sebagai kolaborator dari pelaksanaan tindakan (guru 

PAUD/RA), perencanaan tindakan kelas dan pengamat dalam pelaksanaan 

tindakan, perencanaan tindakan kelas dan pengamat dalam pelaksanaan tindakan. 

7. Tahap Peneliti 

 Mengingat penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang berupaya 

memperoleh hasil yang optimal melalui cara dan prosedur yang dinilai paling 

efektif, sehingga dimungkinkan adanya tindakan yang berulang-ulang dengan 

revisi untuk menelaah sejauh mana dampak perlakuan dalam rangka mengubah, 

memperbaiki dan meningkatkan perilaku itu terhadap perilaku yang sedang 

diteliti. Secara garis besar empat tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, 

pengamatan, refleksi. 

 Adapun beberapa model yang diterapkan dalam penelitian tindakan kelas 

(PTK) tetapi yang paling dikenal dan biasa digunakan adalah model yang 

dikemukakan oleh Kemmis & Mc. Taggart.
50
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Gambar 1 

PenelitianTindakanKelas Model Spiral OlehKemmisdanMc Taggart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 Penelitian tindakan kelas (action research) merupakan penelitian pada umumnya 

pemecahan masalah atau perbaikan yang dirancang menggunakan metode penelitian 

tindakan (classroom action research) yang bersifat reflektif dan kolaborasi. Tindakan 

yang diterapkan dalam penelitian tindakan kelas seperti yang digambarkan dalam 

bagan ini terdiri dari 4 tahap. Secara rinci tahapan penelitian ini sebagai berikut : 

 

Perencanaan 

SIKLUS 1 Pelaksanaan Refleksi 

Pengamatan 

Perencanaan 

SIKLUS 2 

Pengamatan 

Laporan 

Refleksi Refleksi 
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a. Perencanaan tindakan / Persiapan 

 Peneliti mengadakan survei ke sekolah yang akan dijadikan objek penelitian, 

apakah ada permasalahan dalam pembelajaran di sekolah dan untuk mengetahui 

adanya permasalahan maka peneliti merancang sebuah pembelajaran di kelas 

dengan sebuah skenario pembelajaran. Peneliti menyiapkan tes pembelajaran 

untuk melihat seberapa jauh perkembangan motorik halus anak. 

b. Tahap pelaksanaan tindakan 

 Pelaksanaan penelitian dilaksanakan dalam dua siklus. Pelaksanaan dalam 

tindakan dilakukan dengan empat tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, 

pengamatan, dan refleksi. 

Siklus I 

1) Perencanaan 

 Hal-hal yang dilakukan dalam tahapan ini adalah : 

a. Menyiapkan RPPH 

b. Menentukan pokok bahasan 

c. Menyiapkan insterumen pengumpulan data yaitu : 

1. Lembar observasi perkembangan motorik halus 

2. Menyiapkan tes akhir siklus I dan siklus II 

3. Menyediakan media pembelajaran (plastisin) 

4. Membuat contoh bentuk plastisin  

5. Mempersiapkan alat mengajar ( spidol, penghapus, dan buku 

panduan) 
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 Waktu yang diperlukan untuk kegiatan pembelajaran dalam siklus dan 

rencana direncanakan 2 kali tatap muka dengan 1 kali tatap muka alokasi waktu 

160 menit. 

2). Pelaksanaan 

 Pada tahap ini dilaksanakan pembelajaran dengan metode bermain plstisin . 

Langkah-langkah dalam siklus pertama menggunakan beberapa langkah kegiatan 

yaitu : 

a. Guru mengenalkan bermain plastisin. 

b. Kemudian guru memberikan aturan dalam bermain plastisin. 

c. Anak didik melakukan bermain plastisin di bawah pengawasan 

dan bimbingan guru. 

3).Pengamatan 

a. Melakukan pengamatan dalam proses pembelajaran dengan 

materi bermain plastisin. 

b. Guru meneliti kemampuan masing-masing anak didik 

dalam bermain plastisin. 

c. Peneliti mengisi lembar pangamatan dalam keseluruhan 

proses pembelajaran yang telah dilaksanakan pada siklus I. 

4). Refleksi 

 Refleksi merupakan tahapan dimana proses antara peneliti dan kolaborator 

mengadakan analisis tahapan hasil pemantauan untuk merencanakan dan menetukan 

tindakan pada siklus selanjutnya. Pada siklus terakhir maka refleksi adalah untuk 
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menganalisis dan menyimpulkan dari tindakan yang dilaksanakan apakah tindakan 

tersebut dapat meningkatkan dan memperbaiki masalah yang sedang diteliti. 

 Siklus II 

 Seperti halnya siklus I, siklus inipun teridiri dari : 

a) Perencanaan (planning) 

 Peneliti membuat rencana pembelajaran berdasarkan refleksi pada 

siklus pertama. 

b) Pelaksanaan (acting) 

 Guru melaksanakan pembelajaran dengan peningkatan 

kemampuan motorik halus berdasarkan rencana kerja harian dari hasil 

refleksi pada siklus pertama. 

c) Pengamatan (observation) 

 Peneliti (guru dan kolaborator) melakukan pengamatan 

terhadap perkembangan motorik halus dengan metode bermain 

plastisin. 

d) Refleksi (reflecting) 

 Peneliti melakukan refleksi terhadap pelaksanaan siklus kedua dan menganalisis 

serta membuat kesimpulan atas pelaksanaapembelajaran denganmenerapkan metode 

bermain plastisin dalam meningkatkan kemampuan motorik halus 

 Data-data yang diperoleh melalui observasi dikumpulkan dan dianalisis dalam 

tahap ini. Berdasarkan hasil observasi guru dapat merefleksi diri tentang upaya 

meningkatkan kemampuan motorik halus anak didik dalam pembelajaran bermain 
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plastisin. Dengan melihat dan observasi, apakah kegiatan yang telah dilakukan dapat 

meningkatkan kemampuan motorik halusdidik dalam kegiatan bermain plastisin. 

 Berdasarkan hasil refleksi ini dapat diketahui kelemahan kegiatan pembelajaran 

yang dilakukan sehingga dapat digunakan untuk menetukan tindakan kelas pada 

siklus berikutnya. 

C. Metode Pengumpulan Data 

 Langkah awal dalam penelitian ini adalah mengadakan survei ke sekolah. 

Data-data yang diperoleh saat pra survey itulah yang akan dijadikan sebagai objek 

dalam penelitian ini. Dalam proses pengumpulan data, metode yang digunakan 

penulis yaitu : 

1. Metode observasi 

 “Observasi adalah kegiatan pengamatan (pengambilan data) untuk memotret 

seberapa jauh efek tindakan telah mencapai sasaran tindakan.”
51

 

Berdasarkan pengertian tersebut maka metode observasi dapat diartikan sebagai 

metode pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis 

gejala-gejala yang diselidiki. Metode ini digunakan untuk mencari peristiwa dan 

kegiatan selama tindakan dalam pembelajaran yang menggunakan metode bermain 

plastisin. Dalam penelitian ini peningkatan kemampuan motrik halus anak-anak 

diamati yaitu dengan bermain plastisin sesuai dengan tema. 
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2. Metode interview (wawancara) 

 “Interview adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung 

secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.”
52

 

Percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang 

menunjukkan pertanyaan itu dan yang diwawancari (interviewee) yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan itu. Maka untuk meperoleh informasi yang diinginkan, 

penelitian ini akan menggunakan wawancara mendalam. 

 Metode ini digunakan untuk mewawancarai peserta didik guna memperoleh 

data-data yang berhubungan dengan peningkatan kemampuan motorik halus anak 

dalam bermain plastisin dan mewawancarai pendidik guna memperoleh data-data 

yang berhubungan dengan usaha-usaha yang dilakukan guru dalam meningkatkan 

kemampuan motorik halus  pada peserta didik. 

3. Metode dokumentasi 

 ”Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, agenda, dan 

sebagainya.”
53

 

 “Metode ini penulis digunakan untuk memperoleh data tentang gambaran 

umum sekolah, seperti letak geografis sekolah, dan hal-hal yang berkaitan dengan 

sekolah serta proses pembelajaran sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang 

sekolah yang akan penulis teliti. Metode dokumentasi juga digunakan oleh peneliti 
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untuk memperoleh gambaran ketika proses pembelajaran dengan pendekatan metode 

bermain plastisin dilaksanakan. 

4. Catatan lapangan 

 Menurut Bodgan dan biklen, catatan lapangan adalah catatan tertulis tentang 

apa yang dilihat, didengar, dialami dan difikirkan dalam rangka pengumpulan data 

dan refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif. Catatan lapangan dibuat setelah 

membuat ketika proses berlangsung.
54

 

D. Analisis Data 

 Menganalisis data sangat diperlukan dalam penelitian ini agar memperoleh hasil 

penelitian yang akan dapat digunakan sebagai hasil penelitian. Sebagaimana pendapat 

berikut ini . 

 Analisis data “adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga 

dapat mudah dimengerti dan hasil tersebut dapat diinformasikan kepada orang lain.” 

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam 

unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting 

dan yang akan dipelajari, dan kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.
55

 

 Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki 

lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini Nasution 

menyatakan “Analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, 
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sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. 

Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di 

lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.  

 Dalam kenyataannya, analisis data kualitatif berlangsung proses pengumpulan 

data daripada setelah selesai pengumpulan data.
56

 

 Untuk menganalisis data yang diperoleh dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

peneliti menggunakan teknis analisis kualitatif, yang salah satu modelnya adalah 

teknik analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. 

 Analisis tersebut terdiri atas tiga komponen kegiatan yang saling terkait satu 

sama lain, yaitu : 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

 “Menurut Sugiyono, mereduksi data dapat diartikan merangkum, memilih hal-hal 

yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya.”
57

 

 Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penelitian yang sederhana, pengabstrakan, transformasikan data yang muncul dari 

catatan-catatan hasil di lapangan. Reduksi data bukanlah hal yang terpisah dari 

analisis data di lapangan. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

 Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan 

data. Penyajian data disini dibatasi sebagai penyajian sekumpulan informasi tersusun 
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yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Dalam penyajian data diuraikan seluruh konsep yang ada hubungannya 

dengan pembahasan penelitian. Oleh karena itu semua data-data di lapangan berupa 

dokumen, hasil wawancara, hasil observasi dan lain-lain akan dianalisis sehingga 

memunculkan deskripsi dan padanya akhirnya dapat menjalankan adanya 

permasalahan.  

3. Penarikan Kesimpulan 

 Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan penggambaran yang utuh dari obyek 

yang diteliti. Prosedur penarikan kesimpulan didasarkan pada gambaran informasi 

yang tersusun dalam bentuk yang terpadu pada penyajian data melalui informasi 

tersebut. Penulis dapat melihat apa yang ditelitinya dan menentukan kesimpulan 

yang benar mengenai obyek penelitian. Kesimpulan-kesimpulan yang diverifikasi 

selama penelitian berlangsung dan merupakan tinjauan ulang pada catatan-catatan 

lapangan. 

E. Indikator Keberhasilan Penelitian 

  Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan 2 siklus dan akan dilanjutkan ke 

siklus berikutnya dengan meningkatkan kemampuan motorik halus anak dengan 

kegiatan bermain plastisin, dengan strategi ini diharapkan dapat meningkatkan 

kemampuan motorik halus anak sesuai indikator keberhasilan yaitu mencapai 

75%, Peningkatan kemampuan motorik halus anak didik dikatakan berhasil jika 

belajar meningkat dari setiap siklusnya. Adapun indikator keberhasilan yang 

diamati adalah : 
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6. Membuatgarisvertikal, horizontal, lengkungkiri/kanan, miring kiri/kanan, 

danlingkaran. 

7. Menjiplakbentuk. 

8. Mengkoordinasikanmatadanlenganuntukmelakukangerakan yang rumit. 

9. Melakukangerakanmanipulatifuntukmenghasilkansesuatubentukdenganmengg

unakanberbagai media. 

10. Mengekspresikandiridenganberkaryasenimenggunakanberbagai media.
58

 

Penilaian yang digunakan dalam menentukan peningkatan kemampuan motorik halus 

anak didik sebagai berikut : 

KETERANGAN : 

BB ( BelumBerkembang) 

MB (MulaiBerkembang) 

BSH (BerkembangSesuaiHarapan) 

BSB (BerkembangSangatBaik)
59
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Profil Sekolah TK Al-Ulya Rajabasa Bandar Lampung 

 

1. Sejarah singkat TK Al-Ulya Rajabasa Bandar Lampung 

 

Taman Kanak-Kanak Al-Ulya Rajabasa Bandar Lampung merupakan milik 

sebuah yayasan Al-Ulya berdiri pada tahun 2010 dipimpin oleh Ria Novitawati. 

Taman Kanak-Kanak Al-Ulya terletak Di Jl. Padat Karya Lingsuh, Rajabasa Jaya 

Kec. Rajabasa Jaya Bandar Lampung Propinsi Lampung. Secara geografis, posisi TK 

Al-Ulya berada di daerah Komplek Polri Kecamatan Rajabasa jaya Kota Bandar 

Lampung. 

2. Visi, Misi, dan Tujuan Taman Kanak-Kanak Al-Ulya Rajabasa Bandar 

Lampung. 

Adapun Visi, Misi dan Tujuan Taman Kanak-Kanak Al-Ulya Rajabasa sebagai 

berikut: 

Visi : Untuk meningkatkan prestasi belajar mengajar yang berlandasan iman dan 

taqwa. 

Misi : 

 Menanamkan kesadaran yang tinggi terhadap peserta didik, dan budi pekerti 

luhur yang tinggi. 

 Melaksanakan kegiatan sesuai program dan hasil yang diharapkan. 

 Mengembangkan minat anak secara optimal. 
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Tujuan : 

 Menjadikan Taman Kanak-Kanak Al-Ulya Rajabasa Bandar Lampung sebagai 

TK yang bermutu dan berkualitas. 

 Turut serta membantu pemerintah dalam bidang pendidikan. 

 

3. Struktur Organisasi TK Al-Ulya Rajabasa Bandar Lampung 

Adanya organisasi disekolah sangat dibutuhkan sekali. Dengan adanya 

struktur organisasi akan mempermudah dalam pengaturan jalannya suatu organisasi, 

sehingga program yang disusun dapat terealisasikan dan terkordinasi secara baik, agar 

lembaga tersebut dapat mencapai tujuan dan yang di cita-citakan. 

Suatu orgnisasi akan berhasil jika yang diberikan tugas bertanggung jawab 

akan melaksanakan tugas dengan baik tanpa tekanan dari pihak lain. Guru atau 

karyawan secara organisasi mempunyai tanggung jawab terhadap pemimpin, tetapi 

secara kedinasan mempunyai tanggung jawab terhadap atasan. 

Untuk jelasnya, mengenai bagaimana sruktur organisasi TK Al-Ulya Rajabasa 

dapat di lihat sebagai berikut: 
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Ketua Yayasan 

Ria novitawati 

Kepala Sekolah  

Atik jayanti S.Pd 

 

Bendahara 

Oya safitri S.Pd 

 

Sekretaris 

Susi rahayu S.Pd 

Dewan Guru 

Atik jayanti S.Pd 

Susi rahayu S.Pd 

Oya safitri S.Pd 

Lusi Tania S.Pd.I 

Fritiana lutfiah ningrum S.pd 

Suci darma fitri S.pd 

Peserta Didik 



 

65 
 

4. Keadaan Guru di Taman Kanak-Kanak Al-Ulya Rajabasa Bandar 

Lampung. 

 Kanak-Kanak Al-Ulya Rajabasa Bandar Lampung selalu berusaha 

meningkatkan pelayanan pendidikan terhadap peserta didik dan diharapkan mampu 

memberikan mutu lulusan yang sesuai dengan yang diharapkan oleh orang tua/wali 

murid. Menurut ibu Lusiyana selain meningkatkan pendidikan terhadap peserta didik, 

peningkatan kualitas guru juga diharuskan, salah satunya dengan melanjutkan 

pendidikan kejejang perguruan tinggi/S1. Hal ini menjaga kualitas lulusan untuk 

menuju jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Berikut data guru yang menulis 

maksud: 

Tabel 4 

Keadaan Guru Di Taman Kanak-Kanak Al-Ulya Rajabasa  

Bandar Lampung 

No  Nama Pendidikan  Jabatan  

1 Atik jayanti  S1 PAUD Kepala TK 

2 Susi rahayu  SPGTK Wakil 

3 Oya safitri  S1 PAUD Guru 

4 Lusi Tania  S1 IAIN Guru  

Sumber : Observasi Penelitian Tindakan Kelas Tahun Ajaran 2014-2015 

Bedasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa latar belakang pendidikan guru TK 

Rajabasa sangat bervariasi mulai tingkat SMA sampai S1. Oleh karena itu, 

peningkatan kualitas guru terus diupayakan, salah satu diantaranya mendorong guru-
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guru untuk dapat mningkatkan jenjang pendidikan S1. Dari jumlah guru diatas, dua 

diantaranya sedang menempuh S1. 

5. Keadaan Peserta Didik di Taman Kanak-Kanak Al-Ulya Rajabasa Bandar 

Lampung 

Peserta didik Taman Kanak-Kanak Al-Ulya sejak berdiri setiap tahun rata-rata 

mendapatkan jumlah siswa sekitar 30 sampai dengan  orang, 43 dan pada tahun 

ajaran 2015/2016 ini Taman Kanak-Kanak mempunyai peserta didik sebanyak 51 

peserta didik dengan perincian sebagai berikut:  

Tabel 5 

Keadaan Peserta Didik TK Al-Ulya Rajabasa Bandar Lampung  

Tahun Ajaran 2015/2016 

No Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 B1  10 4 14 

2 B2 9 6 15 

3 B3 7 2 9 

Jumlah  26 12 38 

Sumber : Observasi Penelitian Tindakan Kelas Tahun Ajaran 2015/2016 

 

Tabel 6 

Daftar Nama Anak Kelompok B 3 

Tahun Pelajaran 2016/2017 

No  Nama  

 

Jenis kelamin 

1 Azka Naratama Al-Haad Laki-laki 

2 M Fad‟zlan Ramadhan Laki-laki 

3 M Hilyan Pratama Laki-laki 

4 Sigit Ariski Laki-laki 

5 Sandi dwi erlangga Laki-laki 

6 Khanif Naufal Pramudya  Laki-laki 

7 Mika Asyifa Munawarah Perempuan 

8 Niko  Laki-laki 

9 Yuri Haziqah Ramadhani Perempuan 
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6. Keadaan Sarana Dan Prasarana di Taman Kanak-Kanak Rajabasa 

 

Dalam melaksanakan aktivitas belajar mengajar di TK Al-Ulya tentunya tidak 

terlepas dari sarana dan prasarana yang dapat menunjang kegiatan tersebut. 

Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki TK Al-Ulya antara lain :  

Tabel 7 

Keadaan Sarana dan Prasarana TK Al-Ulya Rajabasa Bandar Lampung  

Tahun Ajaran 2015/2016 

No Sarana dan Prasarana Jumlah 

 

Kondisi 

1 Ruang kantor 1 Baik  

2 Ruang kelas 3 Baik 

3 Halaman bermain 1 Baik  

4 Kamar mandi/WC 1 Baik 

5 Papan tulis 4 Baik 

6 Meja anak didik 38 Baik 

7 Kursi anak didik 41 Baik 

8 Rak sepatu 2 Baik 

9 UKS  1 Baik  

  Sumber: Observasi Penelitian Tindakan Kelas Tahun Ajaran 2015/2016  

 

7. Materi/tema Dalam Proses Pembelajaran  Di TK Al-Ulya Rajabasa Bandar 

Lampung 

Dalam kegiatan-kegiatan belajar menngajar yang dilaksanakan oleh pendidik 

di Taman Kanak-Kanak Al-Ulya Rajabasa Bandar Lampung ini di utamakan 

mengacu pada kemampuan yang dicapai dan sedapat mungkin dikaitkan dengan tema 

yang sedang di bicarakan. 

Tema-tema yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar di Taman 

Kanak-Kanak Al-Ulya Rajabasa Bandar Lampung sesuai dengan Garis-garis Besar 

Program Kegiatan Belajar Mengajar Taman Kanak-Kanak Adalah sebagai berikut:  
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Tabel 8 

PROGRAM SEMESTER 1 DAN 11 

TAMAN KANAK-KANAK AL-ULYA 1 RAJABASA BANDAR LAMPUNG 

TAHUN AJARAN 2016/2017 

 

SEMESTER I 

 

NO  TEMA SUB TEMA 

 

JUMLAH 

MINGGU 

1 DIRI SENDIRI Identitas 

Kesukaan   

Macam-macam panca indra 

3 Minggu 

2 LINGKUNGANKU Keluargaku  

Rumah  

Tempat ibada 

4 Minggu 

3 KEBUTUHANKU Makanan dan minuman 

Pakaian  

Kebersihan, kesehatan dan 

keimanan 

4 Minggu 

4 BINATANG Macam-macam binatang 

Kegunaan Binatang 

Tempat Hidup Binatang 

3 Minggu 

5 TANAMAN Macam-macam tanaman 

Manfaat/kegunaan 

Tanaman 

memelihara Tanama 

3 Minggu 

 

 

SEMESTER II 

 

TEMA SUB TEMA JUMLAH 

MINGGU 

REKREASI Tempat 

Kegunaan  

Perlengkapan  

Tata-tertib 

2 Minggu 

PEKERJAAN  Macam-macam pekerjaan 

Alat yang digunakan 

Tempat 

3 Minggu 

AIR,UDARA,API Kegunaan/manfaat 

Air,Udara,Api 

3 Minggu 
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Bahaya dari Air,Udara,Api 

ALAT 

KOMUNIKASI 

Macam-macam alat 

komunikasi 

Manfaat alat kommunikasi 

2 Minggu 

TANAH AIRKU Nama dan Lambang 

Negara 

Bahasa dikota, desa,pesisir 

Suku bangsa dan 

kehidupannya 

3 Minggu 

ALAM SEMESTA Pencipta  

Isi Alam semesta 

Kejadian Alam 

3 Minggu 

Sumber : Dokumen TK Al-Ulya Rajabasa Bandar Lampung, Tahun Ajaran 2015/2016  

     

Adapun yang digunakan pada pembelajaran peningkatan motorik halus anak 

di TK Al-Ulya Rajabasa Bandar Lampung adalah Tema “diri sendiri”. Agar 

pelaksanaan belajar mengajar lebih bermakna dapat melalui pembahasan tema yang 

di ambil mulai dari diri sendiri (mengenalkan anggota tubuh keluarga dan tanaman), 

serta melalui pilihan-pilihan tema yang sesuai dengan diri sendiri dan kegiataan-

kegiatan lain yang mampu menunjang kemampuan yang hendak dikembangkan. 

Tema-tema tersebut merupakan pokok bahasa yang perlu dikembangkan lebih lanjut 

oleh pendidik menjadi program kegiatan yang optimal. Maksud diberikannya tema 

adalah agar kegiatan yang dibuat oleh pendidik dapat lebih berarti, menarik dan dapat 

meningkatkan perkembangan motorik halus anak. Persoalan alokasi untuk setiap 

tema, disesuaikan dengan banyak sedikitnya bahan yang ada dilingkungan. Tema-

tema tesebut juga telah dialokasikan untuk masing-masing semester dalam satu tahun. 

Pembahasan setiap tema hendaknya secara tuntas sesuai dengan alokasi atau 
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pembahasan tema, sebagai contoh diri sendiri 3 minggu  dan tema lingkunganku 4 

minggu dan sebagainya. 

 

B. Meningkatkan Kemampuan Motorik Halus Dengan Kegiatan Bermain 

Menggunakan Media Plastisin Anak Usia 4-5 Tahun di Taman Kanak-

Kanak Al-Ulya Rajabasa Bandar Lampung 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi peneliti terhadap peningkatan 

motorik halus melalui media plastisin yang dilakukan pada anak didik kelas B TK Al-

Ulya Rajabasa Bandar Lampung, pembelajaran akan meningkatnya motorik halus 

sebelum peneliti dilakukan sangat kurang dimiliki anak didik, selain itu secara umum 

orang lebih mengutamakan kecerdasan IQ saja daripada motorik kasar dan motorik 

halusnya, padahal motorik halus itu penting. Hal ini juga terjadi di kelas yang peneliti 

temukan. Dalam pengamatan peneliti, anak didik kelas B3 TK Al-Ulya Rajabasa 

Bandar Lampung tahun pelajaran 2015/2016 semester genap, motorik halus anak 

masih belum berkembang, hal ini dapat terlihat ketika mengerjakan tugas 

keterampilan apapun masih banyak anak yang hanya mencontoh dan tidak berani/tidk 

mau mencoba menambah bentuk lain dari contoh yang sudah ada. Selain itu anak 

didik banyak yang terlihat bosan, ngantuk, kurang tertarik, dan bahkan ada yang main 

sendiri saat mengerjakan keterampilan-keterampilan lainnya. Padahal jika anak tidak 

bosan mengerjakan keterampilan, hasil kegiatan atau prakarya anak dapat 

meingkatkan kecerdasan visual spasial anak. Dengan ketrampilan tangan anak dapat 
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memanipulasi bahan, motorik halus dan imajinasi anak pun terlatih karenanya. Selain 

itu kerajinan tangan dapat membangun kepercayaan diri anak. 

 Berbagai upaya telah dilakukan guru dalam pengembangan motorik halus 

anak didik seperti menggambar di halaman, mewarnai gambar yang sudah ada, dll. 

Akan tetapi belum dapat didapat peningkatan motorik halus pada anak didik secara 

signifikan. Dari 9 anak didik 3 siswa yang dapat mengerjakan tugas tanpa bantuan 

guru, hal ini berarti motorik halus siswa masih belum berkembang. Berdasarkan 

pengamatan masalah yang ada pada TK kami, langkah yang akan diambil peneliti 

agar motorik halus anak dapat mengembangkan adalah dengan metode bermain 

plastisin yang di kolaborasikan dengan menggambar bentuk buah dan lain sebagainya 

agar memudahkan anak untuk membuat bentuk keterampilan dengan media plastisin. 

Peneliti mencoba mecari jalan keluar masalah dengan upaya perbaikan pembelajaran 

melalui penelitian tindaka kelas (PTK), karena masalah tersebut dapat meimbulkan 

masalah baru dalam kegiatan belajar mengajar (KBM) di TK yang penulis teliti.  

 Penelitian tindakan kelas (PTK) dilaksanakan di kelas B TK Al-Ulya 

Rajabasa Bandar Lampung dilaksanakan dalam 2 siklus. Siklus I dan II masing-

masing dilakukan dalam 2x pertemuan. Siklus I dilksanakan pada hari rabu dan 

jum‟at, tanggal 07-09 september 2015. Siklus II dilaksanakan pada hari rabu dan 

jum‟at, tanggal 14-16 september 2015 

 Hasil belajar anak didik kelas B TK Al-Ulya Rajabasa Bandar Lampung pada 

tahun pelajaran 2015/2016 dalam upaya mengembangkan motorik halus anak didik 

melalui media plastisin secara umum mengalami kemajuan, hal tersebut dapat 
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dijelaskan dari data yang didapatkan dalam setiap siklusnya. Adapun penjelasannya 

sebagai berikut: 

1. Siklus I  

Masih banyak anak yang belum mampu mencapai indikator-indikator 

keberhasilan pada kondisi awal, hal tersebut membuat peneliti berusaha melakukan 

perbaikan melalui kegiatan pada siklus I. Kegiatan pada siklus adalah sebagai berikut: 

a. Perencanaan  

Berdasarkan diskusi antara Lusi Tania S.Pd selaku guru pelaksana, sudah 

menyiapkan dan menyusun beberapa kebutuhan yang akan digunakan, antara 

lain: 

a) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH) yang akan di 

gunakan 

b) Menyiapkan APE atau media yang akan digunakan sesuai dengan RPPH yang 

digunakan 

c) Membuat instrument observasi sebagai pengukur pengembangan motorik 

halus anak melalui media palstisin 

d) Mengerjakan lembar tugas  

e) Membuat contoh orang-orangan dengan media plastisin 

b. Pelaksanaan Tindakan  

1) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH) pertemuan ke-1 rabu, 07 

september dengan tema diri sendiri (mengenalkan anggota tubuh) 

Kegiatan awal: 
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a) Guru mengucapkan salam dan mengkondisikan anak sebelum kegiatan 

pembelajaran  

b) Guru memimpin doa sebelum kegiatan 

c) Guru menyampaikan apresiasi penyampaian sarana belajar 

d) Guru mengajak anak didik untuk bercakap-cakap tentang anggota tubuh 

Kegiatan inti: 

a) Guru menyebutkan macam-macam anggota tubuh 

b) Guru mengenalkan nama dan kegunaan dari bentuk yang dibuat dan 

membentuk anggota tubuh dengan plastisin 

c) Guru membentuk orangan-orangan dengan plastisin anak didik memperhatikan 

kemudian mereka menirukan membuat. 

Kegiatan Akhir : 

a) Guru mengajak anak didik untuk bercerita tentang anggota tubuh 

b) Guru mengulas, bertanya jawab dan menyimpulkan kegiatan yang telah 

dilakukan dalam sehari. 

c) Guru berdoa bersama anak didik sesudah kegiatan kemudian ditutup 

dengan salam. 

2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH) pertemuan ke-2 jum‟at 09 

september 2016 (dilakukan oleh peneliti sebagai guru dan guru sebagai 

pengamat) dengan tema diri sendiri (mengenalkan anggota tubuh) 

Kegiatan Awal : 
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a) Peneliti mengucapkan salam dan mengkondisikan anak sebelum kegiatan 

pembelajaran 

b) Peneliti memimpin doa sebelum kegiatan 

c) Peneliti menyampaikan sarana belajar 

d) Peneliti mengajak anak didik untuk bercakap-cakap tentang anggota tubuh 

Kegiatan Inti: 

a) Peneliti menyebukan macam-macam anggota tubuh 

b) Peneliti mengenalkan nama dan kegunaan dari bentuk yang dibuat dan 

membentuk nggota tubuh dengan plastisisin. 

c) Peneliti membentuk orang-orangan dengan plastisin anak didik 

memperhatikan kemudian mereka menirukan membuat. 

Kegiatan Akhir: 

a) Peneliti mengajak anak didik untuk bercerita tentang anggota tubuh 

b) Penelti mengulas, bertanya jawab dan menyimpulkan kegiatan yang telah 

dilakukan dalam sehari. 

c) Peneliti berdoa bersama anak didik sessudah kegiatan kemudian ditutup 

dengan salam 

c. Pengamatan Observasi 

Pada tahap ini, pengamat melakukan observasi terhadap pelaksanaan tindakan 

dengan menggunakan lembar observasi motorik halus anak. Disamping observasi 

motorik halus anak, peneliti menggunakan observasi keterlibatan anak yang 

dgunakan kepada anak didik untuk mengetahui hambatan yang dialami anak didik 
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selama proses pembelajaran berlangsung, dan untuk mengetahui kemampuan anak 

dalam membuat berbagai macam bentuk sesuai dengan keinginan anak. Dari hasil 

pengamatan siklus I ini, peneliti berkesimpulan bahwa pada siklus ini anak didik 

masih terlihat kurang aktif dan motorik halus yang dimilikinya kurang baik, hal 

tersebut terlihat ketika guru mengajak mereka untuk membuat anggota tubuh dengan 

media plastisin namun mereka masih terlihat bingung dan kurang tertarik. 

d. Refleksi 

Pada tahap refleksi, guru dan peneliti mencari solusi dan jalan keluar bagi 

kekurangan dan hambatan-hambatan yang terjadi pada saat pembelajaran 

berlangsung, yaitu dalam setiap kegiatan yang dilakukan guru mencoba lebih menarik 

perhatian anak didik dengan muali bercerita terlebih dahulu sebelum memulai 

membuat materi dengan plastisin, kemudian media plastisin diberikan dalam jumlah 

yang lebih banyak agar anak didik merasa puas dan lebih banyak agar anak didik 

tidak merasa bosan karena mereka dapat membuat materi yang di tentukan tersebut 

dengan penuh semangat sehingga motorik halus dalam diri mereka dapat dikeluarkan 

sepenuhnya dan meningkat dengan baik. Hasil refleksi pada siklus I ini akan 

dilakukan guru dan peneliti pada siklus berikutnya dengan harapan dapat 

memperbaiki kegiatan pada siklus I.  

Setelah dilakukan pengamatan pada siklus I, peneliti mendapatkan hasil observasi 

seperti yang tertera pada tabel di bawah ini yaitu tentang kondisi anak berkembang 

dan meningkat motorik halusnya setelah dilakukan iklus I, peneliti melakukan 
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penelitian selama 2 kali pertemuan pada siklus I, adapun hasilnya dapat dilihat 

sebagai berikut: 

Tabel 9 

Hasil Perkembangan Motorik Halus Anak Didik Kelas B TK Al-Ulya 

Rajabasa Bandar Lampung 

Pada Siklus I 

No  Keterangan Jumlah Anak % 

1 Berkembang sangat baik 0 0 

2 Berkembang sesuai harapan 3 33,3 

3 Mulai berkembang 6 55,6 

4 Belum berkembang 0 0 

 Jumlah 

 

9 100 

 

 

Pada tabel di atas dari hasil observasi pada siklus I dapat diketahui perkembangan 

dan peningkatan motorik halus anak dari jumlah anak yang belum berkembang dan 

meningkat pada kondisi awal yaitu hanya terdapat 3 anak , setelah melakukan 

tindakan pada siklus I jumlah anak berkembang dan meningkat motorik halusnya 

menjadi 6 anak atau atau meningkat dari 33,3% jumlah anak yang memiliki 

perkembangan motorik halus yang baik meningkat 66,7% menjadi dari jumblah anak 

keseluruhan. Hasil pada siklus I tersebut belum meujukkan ketercapaian indikator 

keberhasilan yang harus dicapai atau 8 anak didik yang mencapai indikator 

keberhasilan, maka peneliti melanjutkan penelitian ini pada siklus II. 
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2.  Siklus II 

Setelah dilakukan tindakan pada silkus I ternyata hasilnya masih menunjukkan 

banyak anak yang belum mampu mencapai indikator-indikator keberhasila yang telah 

ditentukan, hal tersebut membuat peneliti berusaha melakukan perbaikan melalui 

kegiatan pada siklus II, adapun kegiatan pada siklus II adalah sebagai berikut: 

a. Perencanaan  

b. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH) yang akan di 

gunakan 

c. Menyiapkan APE atau media yang akan digunakan sesuai dengan RPPH yang 

digunakan 

d. Membuat instrument observasi sebagai pengukur pengembangan motorik 

halus anak melalui media palstisin 

e. Mengerjakan lembar tugas  

f. Membuat contoh bentuk buah dengan media plastisin 

g. Pelaksanaan Tindakan  

1) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH) pertemuan ke-1 rabu 

14 september 2016 dengan tema diri sendiri sub tema kesukaan (tanaman) 

kegiatan awal: 

a) Guru mengucapkan salam dan mengkoordinasikan anak sebelum 

kegiatan pembelajaran 

b) Guru memimpin doa sebelum kegiatan. 

c) Guru menyampaikan apersepsi penyampaian sarana belajar 
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d) Guru megajak anak didi untuk bercakap-cakap tentang kesukaan 

Kegiata inti:  

a) Guru memberikan contoh dalam menyebutkan kesukaan 

b) Guru memberikan contoh membentuk tanaman kesukaan (buah strawberi) 

c) Guru membentuk tanaman kesukaan dengan plastisin anak didik 

memperhatikan kemudian mereka menirukan 

Kegiatan akhir:  

a) Guru mengajak anak didik untuk bercerita tentang kesukaanku 

b) Guru mengulas, bertanya jawab dan menyimpulkan kegiatan yang telah 

dilakukan dalam sehari 

c) Guru berdoa bersama anak didik sesudah kegiatan kemudian ditutup 

dengan salam. 

2) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH) pertemuan ke-2 

jum‟at 16 september 2015 dengan tema diri sendiri sub tema kesukaan 

(tanaman) 

(dilakukan oleh peneliti sebagai guru dan guru sebagai pengamat) 

Kegitan awal: 

a) Peneliti mengucapkan salam dan mengkondisikan anak sebelum 

kegiatan pembelajaran 

b) Peneliti memipi doa sebelum kegiatan 

c) Peneliti menyampaikan apresiasi penyampaian sarana belajar 
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d) Peneliti mengajak anak didik untuk bercakap-cakap tentang 

kesukaanku 

Kegiatan inti:  

a) Peneliti memerikan contoh dalam menyebutkan kesukaanku 

b) Peneliti memberikan contoh membentuk tanaman kesukaan  

c) Peneliti membentuk buah strawberi dengan plastisin anak didik 

memperhatikan kemudian mereka menirukan membuat dengan 

jumblah pastisin yag lebih banyak. 

Kegiatan akhir: 

a) Peneliti mengajak anak didik untu bercerita tentang kesukaanku 

b) Peneliti mengulas, bertanya jawab dan menyimpulkan kegiatan yang 

telah dilakukan dalam sehari. 

c) Peneliti berdoa bersama anak didik sesudah kegiatan kemudian ditutup 

dengan salam 

h. Pengamatan/Observasi  

Pada tahap ini, peneliti berkesimpulan bahwa pada siklus ini anak didik terlihat 

aktif dan mulai berkembang kemudian peningkatan motorik halus yang dimilikinya 

bertambah baik, hal tersebut terlihat ketika guru mengajak mereka untuk mewarnai 

buah strauberry di kertas A4 dengan pensil warna kemudian membuatnya dengan 

media plastisin lalu mereka menyambut dengan semangat dan tidak ada yang terlihat 

bosan atau main sendiri lagi. 
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a. Pengamatan/Observasi 

Pada tahap ini, peneliti berkesimpulan bahwa pada siklus ini anak didik 

terlihat aktif dan makin berkembang kemudian pengembangan motorik halus yang 

dimilikinya bermtabah baik terlihat ketika guru mangajak mereka uuntuk membuat 

macam-macam buah dengan media plastisin lalu mereka lebih semangat dalam 

menerima pembelajaran motorik halus anak dan bisa menyelesaikan tugasnya dengan 

sendiri sehingga tidak ada lagi yang merasa bosan dan jenuh. Semua itu 

memperlihatkan banyaknya pengembangan motorik halus anak didik 

 

b. Refleksi  

Guru dan meniliti mencari solusi bagi anak didik yang masih merasakan 

kesulitan dan hambatan-hambatan yang terjadi pada saat pembelajaran berlangsung, 

yaitu guru mencoba lebih menarik perhatian anak didik lagi lebih khusus kepada anak 

didik yang kurang dengan mulai bercerita terlebih dahulu sebelum memulai membuat 

materi media pastisin. Hasil refleksi pada siklus I ini akan dilakukan guru dan peneliti 

pada siklus berikutnya dengan harapan dapat memperbaiki kegiatan pada siklus II dan 

akan selalu mempertahankan kelebihan-kelebihan penggunaan media plastisin ini 

dalam mengembangkan motorik halus anak didik kemudian mengurangi kekurangan. 

Setelah dilakukan pengamatan pada siklus I, peneliti mendapatkan hasil 

observasi seperti yang tertera pada tabel di bawah ini yaitu tentang kondisi anak 

berkembang dan meningkat motorik halusnya setelah dilakukan siklus II, peneliti 
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melakukan penelitian selama 2 kali petemuan pada siklus II. Adapun hasilnya dapat 

dilihat sebagai berikut: 

Tabel 10 

Hasil Perkembangan Motorik Halus Anak Didik Kelas B TK Al-Ulya 

Rajabasa Bandar Lampung 

Pada Siklus II 

No  Keterangan Jumlah Anak % 

1 Berkembang sangat baik 3 33,3 

2 Berkembang sesuai harapan 4 44,4 

3 Mulai berkembang 2 22,2 

4 Belum berkembang 0 0 

 Jumlah 9 100 

 

Pada tabel diatas, dapat diketahui perkembangan dan peningkatan motorik 

halus anak dari jumblah anak yang  belum berkembang dan meningkat pada kondisi 

awal yaitu hanya terdapat 3 anak, setelah dilakukan tindakan pada siklus I jumblah 

anak yang berkembang dan meningkat motorik halusnya menjdi 5 anak dan setelah 

dilakukan tindakan pada siklus II jumblah anak yang berkembang dan meningkat 

motorik halusnya menjadi 7 anak atau meningkat dari 55,5% jumlah anak memiliki 

perkembangan motorik halus yang baik meningkat menjadi 77,8% kemudian 

meningkat menjadi 7 dari jumblah keseluruhan. Hasil pada siklus II ini telah 

menunjukkan ketercapaian indikator keberhasilan yang penulis tetapkan yaitu lebih 

dari 77,8 % keberhasilan, maka peneliti mengakhiri penelitian ini.  
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Interview/Wawancara 

 Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berangsung 

secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara 

langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. 

 Peneliti menggunakan wawancara smi struktur. Artinya peneliti mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan secara bebas dan leluasa, tanpa terkait oleh suatu susuan 

pertanyaan yang panduan itu telah dipersiapkan sebelumnya. Meski begitu peneliti 

juga menggunakan panduan wawancara yang berisi butir-butir pertanyaan yang 

diajukan kepada informan melalui media-media plastisin. Dimana untuk memperoleh 

data informasi tentang gambaran proses belajar mengajar yang meliputi tujuan, 

bahan/materi, metode, media dan evaluasi serta prestasi peserta didik kelas B3 TK 

Al-Ulya Rjabasa Bandar Lampung. 

C. Penyajian Data Lapangan 

 Pelaksanaan  penelitian tindakan kelas yang dilakukan peneliti dengan 

menggunakan media plastisin  dalam meningkatkan motorik halus anak didik kelas B 

di Tk Al-Ulya Rajabasa bandar lampung dilaksanakan dalam 2 (dua) siklus selama 4x 

pertemuan pada tangggal 07 september sampai 16 september. Pada bab ini penulis 

akan menganalisis data yang telah diperoleh selama penelitian dengan tujuan untuk 

membuktikan kebenaran hipotesis yang penulis ajukan sebelumnya. 

 Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan untuk meningkatkan motorik halus 

anak didik dan mengekspresikan dirinya hingga dapat menghasilkan berbagai seni 

yang baik menggunaka media plastisin dan dapat dikatakan berhasil jika 75% dari 
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seluruh jumblah anak didik kelas B telah mencapai nilai (baik), dengan memenuhi 5 

indikator perkembangan motorik halus anak pada usia dini dan yang telah disepakati 

antara guru dan peneliti, yaitu:   

1. Membuat garis vertical, horizontal, lengkung kiri/kanan, miring kiri/kanan, 

dan lingkaran. 

2. Menjiplak bentuk. 

3. Mengkoordinasikan mata dan lengan untuk melakukan gerakan yang rumit. 

4. Melakukan gerakan manipulatif untuk menghasilkan sesuatu bentuk dengan 

menggunakan berbagai media. 

5. Mengekspresikan diri dengan berkarya seni menggunakan berbagai media. 

 Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan test  yang penulis 

dapatkan selama penelitian tindakan kelas pada siklus I dan II dengan menggunakan 

media plastisin, maka dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Hasil tindakan pada siklus I 

1) Perencanaan  

Dalam tahap ini, guru bekerjasama bersama peneliti/observer dalam 

menetapkan urutan materi pembelajaran dan cakupannya kemudian membuat dan 

melengkapi alat peraga seperti gambar anggota tubuh, plastisin dan ketras A4. Lalu 

guru dan peniliti juga menetapkan bahwa dalam kegiatan pembelajara ini 

menggunakan media plastisin, membuat lembar observasi untuk mengamati aktifitas 

anak didik, aktifitas guru dan kegiatan pembelajaran dan terakhir mendesain alat 

evaluasi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. 
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2) Pelaksanaan tindakan  

Pada pelaksanaan tidakan siklus I ini guru dan peneliti bergantian peran dalam 

kegiatan belajar mengajar, pada pertemuan pertama peneliti sebagai pengamat dan 

pada pertemuan kedua peneliti sebagai pengajar dan akan dijelaskan dalam kegiatan 

dibawah ini: 

Kegiatan awal: 

a) Mengucapkan alam dan mengkondisikan anak sebelum kegiatan 

embelajaran 

b) Memimpin doa sebelum kegiatan 

c) Menyampaikan apresiasi penyampaian sarana belajar 

d) Mengajak anak didik utuk bercakap-cakap tentang anggota tubuh 

Kegiatan inti: 

a) Menyebutkan macam-macam anggota tubuh 

b) Mengenalkan nama dan kegunaan dari bentuk yang dibuat dan 

membentuk anggota tubuh dengan plastisin 

c) Membentuk orang-orangan dengan plastisin anak didik memperhatikan 

kemudian mereka menirukan membuat. 

Kegiatan akhir: 

a) Mengajak anak didik untuk bercerita tentang anggota tubuh  

b) Mengulas, bertanya jawab dan menyimpulkan kegiatan yang telah 

dilakukan dalam sehari. 
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c) Berdoa bersama anak didik sesudah kegiatan kemudian ditutup dengan 

salam. 

3) Pengamatan/observasi 

Pada tahap ini, pengamat (peneliti) menggunakan observasi keterlibatan anak 

yang digunakan kepada anak didik untuk mengetahui hambatan yang dialami anak 

selama proses pembelajaran berlagsung, dan untuk mengetahui kemampuan anak 

dalam membuat berbagai macam bentuk sesuai dengan keinginan anak. Peneliti 

berkesimpulan bahwa pada siklus ini anak didik masih terlihat belum aktif dan 

motorik halus yang dimilikinya belum belum baik, hal tersebut terlihat ketika guru 

mengajak mereka untuk membuat anggota tubuh dengan media plastisin namun 

mereka masih terlihat bingung dan  belum tertarik. 

4) Refleksi  

Guru dan peneliti mencari solusi untuk kekurangan dan hambatan-hambatan 

yang terjadi pada saat pembelajaran berlangsung, dengan mencoba lebih menarik 

perhatian anak didik dengan mulai bercerita terlebih dahulu sebelum memulai 

membuat materi dengan media plastisin, kemudian media plastisin diberikan dala 

jumblah yang lebih banyak agar anak didik merasa puas dan tidak bosan karena 

mereka dapat membuat materi yang ditentukan tersebut dengan penuh semangat 

sehingga motorik halus dalam diri mereka dapat dikeluarkan sepenuhnya dan 

mengembang dengan baik. Setelah dilakukan pengamatan pada siklus I, berikut hasil 

persentase nilai anak didik yang telah meingkat atau belum motorik halusnya:  

b. Hasil pada siklus II  
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1) Perencanaan  

Pada tahap perencanaan yang telah diperbaiki pada siklus II, guru 

bekerjasama dengan observer menetapkan urutan materi pembelajaran dan 

cakupannya sesuai dengan hasil refleksi pada siklus I. Guru dan peneliti mencari 

materi baru agar peningkatan motorik halus lebih meningkat dari nilai indikator yang 

ditargetkan yaitu 80% dengan macam-macam kusukaan yang menggunakan media 

plastisin dalam jumlah yang banyak. 

2) Pelaksanaan tindakan 

Pada pelaksanaan tindakan siklus II ini, guru dan peneliti begantian peran 

dalam kegiatan belajar mengajar, pada pertemuan pertama peneliti sebagai pengamat 

dan pada pertemuan kedua peneliti sebagai pengajar dan akan dijelaskan dalam 

kegiatan-kegiatan dibawah ini: 

Kegiatan awal:  

a) Mengucapkan salam dan mengkondisikan anak sebelum kegiatan 

pembelajaran 

b) Memimpin doa sebelum belajar  

c) Menyampaikan apersepsi penyampaian sarana belajar 

d) Mengajak anak didik untuk bercakap-cakap tentang kesukaanku 

Kegiata inti:  

a) Guru memberikan contoh dalam menyebutkan kesukaan 

b) Guru memberikan contoh membentuk tanaman kesukaan (buah 

strawberry) 
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c) Guru membentuk tanaman kesukaan dengan plastisin anak didik 

memperhatikan kemudian mereka menirukan 

Kegiatan akhir:  

a) Guru mengajak anak didik untuk bercerita tentang kesukaanku 

b) Guru mengulas, bertanya jawab dan menyimpulkan kegiatan yang telah 

dilakukan dalam sehari 

c) Guru berdoa bersama anak didik sesudah kegiatan kemudian ditutup 

dengan salam. 

3) Pengamatan/observasi 

Pada tahap ini, peneliti berkesimpulan bahwa pada siklus ini anak didik 

terlihat aktif dan makin meningkat kemudia peningkatan motorik halus yang 

dimilikinya bertambah baik terlihat ketika guru mengajak mereka untuk membuat 

macam-macam tanaman kesukaan dengan media plastisin laluu mereka lebih 

semangat dalam menerima pembelajaran motorik halus dan anak bisa menyelesaikan 

tugasnya dengan sendiri sehinggga tidaak ada lagi yang merasa bosan dan jenuh. 

Semua itu memperlihatkan banyaknya pengembanga motorik halus anak didik. 

4) Refleksi 

Guru dan peneliti mencari solusi bagi anak didik yang masih merasakan 

kesulitan dan hambatan-hambatan yang terjadi pada saat pembelajaran berlangsung, 

yaitu guru mencoba lebih menarik perhatian anak didik lagi dan lebih khusus kepada 

anak didik yang kurang dengan memuai cerita terlebih dahulu sebelum memulai 

membuat materi dengan media plastisin. Hasil refleksi pada siklus II ini akan 
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dilakukan guru dan peneliti pada siklus berikutnya dengan harapan dapat 

memperbaiki kegiatan pada siklus II dan akan selalu mempertahankan kelebihan-

kelebihan penggunaan media plastisin ini dalam megembangkan motorik halus anak 

didik kemudian mengurangi kekurangnnya. Hasil pengukuran melalui penilaian 

tertulis menunjukkan adanya peningkatan minat dan semangat anak dalam melakukan 

kegiatan pembelajaran, sehingga penelitian ini diakhiri pada siklus kedua dengan 

empat kali pertemuan dikelas B3 Taman Kanak-Kanak Al-Ulya Rajabasa Bandar 

Lampung dapat dijumpai peningkatan persentasi perkembangan yang cukup berarti. 

Hal ini dapat terangkum dalam tabel:  

Tabel 11 

Perkembangan Persentasi Peserta Didik 

Siklus Pertemuan ke- Hasil penilaian peningkatan motork halus 

BB MB BSH BSB 

Siklus I 2 0 6 

(66,7%) 

3 

(33,3%) 

0 

Siklus II 4 0 2 

(22,2%) 

4 

(44,4%) 

3 

(33,3%) 

 

Grafik I 

Perkembangan Motorik Halus Peserta Didik 
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Maka penulis menyimpulkan bahwa setelah digunakannya media plastisin 

untuk mengembangkan motoric halus anak didik kelas B Tk Al-Ulya Rajabasa 

Bandar Lampung selama pembelajaran dilakuka pada siklus I dan II dapat 

meningkatkan motorik halus anak didik pada pembelajaran dengan diperoleh melaluii 

pengamatan terhadap hasil kegiatan anak didik pada tiap siklusnya dan menunjukkan 

hasil yang sangat baik. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengelolaan dan analisis data hasil penelitian yang penulis 

lakukan maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan media plastisin dapat 

meningkatkan kemampuan motorik halus anak dengan hasil yang memuaskan. Hal 

inidapatdilihatdariadanyaperkembanganmotorikhalusanak yang 

sudahbisamengikutipembelajarandengan menggunakan media plastisin dalam 

kegiatan belajar mengajar bagia anak usia dini, baik anak didik maupun guru 

mengalami pengembangan keterampilan dan kreatifitas dalam berkarya, mencari 

inovasi baru, dan menjawab pertanyaan, apalagi anak didik yang sangat signifikan 

dalam proses pengembangan motorik halusnya. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan maka penulis 

ajukan beberapa saran. Saran tersebut diajukan kepada penentu kebijakan, pelaksana 

kebijakan, dan peneliti. 

1. Terhadap pihak sekolah 

Disarankan membuat kebijakan kesejahteraan bagi anak didik dan pedidikan 

yng memiliki kreativitas tinggi dan memiliki motorik halus yang baik dalam 

kegiatan belajar megajar bagi anak usia dini seperti menggunakan berbagai 

media selain strategi dan metode pembelajaran yang dapat memudahkan guru 

maupun siswa dalam mencari inovasi dan kreasi, memberikan fasilitas dalam 
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pembelajaran seperti media-media pendidikan, sarana prasarana yang lengkap 

agar dapat digali lagi potensi-potensi anak didik secara maksimal. 

2. Terhadap anak didik 

Apapun materi yang dipelajari akan lebih mudah jika disertai dengan ras suka 

dan semangat dalam menghadapinya dan ditambah dengan dukungan guru 

dan orang tua agar dapat bersekolah dengan hati yang senang. 

3. Terhadap peneliti 

Sebaiknya menindaklajuti penelitian secara kontinyu dengan selalu berfikir 

kreatif dan inovatif dalam menciptakan pembelajaran yang baik dan 

menyenangkan bagi anak didik khususnya bagi anak-anak usia dini sehingga 

menjadikan mutu peserta didik dan pembelajaran lebih efektif dan bermanfaat 

bagi generasi selanjutnya. 

C. Penutup  

Segala puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT yang senantiasa mencurahkan 

rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini. Shalawat serta 

salam semoga tercurahkan selalu kepada nabi muhammad SAW yang telah 

menghantarkan uma manusia kepad agama yang selalu memberi petunjuk di setiap 

kehidupan.  

 Karena keterbatasan berpikir dan minimnya ilmu yang penulis miliki maka 

dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dari berbagai segi, oleh 

karena kekurangan tersebut, maka senantiasa diharapkan sran dan kritik dari 

pembaca, sehingga kelak dapat dijadikan bahan perbaikan untuk menuju 

kesempurnaan. Atas kritik dari pembaca sekalian, diucapkan banyak terima kasih.  
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