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Abstrak 

Nama : Nur Alfiah 

Nim : 20900117038 

Jurusan : Pendidikan Islam Anak Usia Dini  

Judul : Pengaruh Kegiatan Mengecap Berbasis Bahan Alam Pelepah 

Daun Pisang Terhadap Pengembagan Motorik Halus Anak 

Kelompok B di Tk Pertiwi Jolle Kab Soppeng. 

 Skripsi ini bertujuan untuk : (1) mengetahui gambaran perkembangan motorik 

halus anak kelompok B di TK Pertiwi Jolle Kabupaten Soppeng sebelum kegiatan 

mengecap berbahan alam pelepah daun pisang. (2) mengetahui gambaran 

perkembangan motorik halus anak kelompok B di TK Pertiwi Jolle Kabupaten 

Soppeng setelah kegiatan mengecap berbahan alam pelepah daun pisang. (3) untuk 

mengetahui adanya pengaruh kegiatan mengecap berbahan alam pelepah daun pisang 

terhadap perkembangan motorik halus anak kelompok B di TK Pertiwi Jolle 

Kabupaten Soppeng. 

 Penelitian ini menggunakan desain Pre-Eksperimen Design dengan bentuk 

desain one group pretest posttest. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini 

seluruh anak usia dini kelas A dan B yang berada di Tk Pertiwi Jolle Kab Soppeng 

berjumlah 15 anak. Dengan pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan 

teknik sampling purposive yaitu anak krlompok B berjumlah 5 anak. Instrumen dari 

penelitian ini menggunakan lembar observasi, tes unjuk kerja dan dokumentasi 

dengan teknik analisis data mengguakan statistik non parametri bertanda Wilcoxon 

sign rank test dengan signitiikan sebesar <0,05 atau 5% dilakukan menggunakan 

bantuan software SPSS 26. 

 Hasil penelitian yang diperoleh yakni : (1) perkembangan motorik halus anak 

kelompok B di TK Pertiwi Jolle Kabupaten Soppeng sebelum perlakuan kegiatan 

mengecap berbahan alam pelepah daun pisang ditemukan bahwa hasil pretest dengan 

rata-rata 20,4. (2) perkembangan motorik halus anak kelompok B di TK Pertiwi Jolle 

Kabupaten Soppeng setelah diberi perlakuan kegiatan mengecap berbahan alam 

pelepah daun pisang ditemuka bahwa nilai posttest 34,4. (3) terdapat pengaruh 

kegiatan mengecap berbahan alam pelepah daun pisang terhadap perkembangan 

motorik halus anak kelompok B di TK Pertiwi Jolle Kabupaten Soppeg dilihat dari 

rata-rata pretest dan posttest serta uji hipotesis yang dilakukan menunjjukan diperoleh 

nilai Asymo.Sig (2-tailed) 0,04. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha 

diterima. 

 Implikasi dari penelitian ini menujjukan bahwa kegiatan mengecap 

berpengaruh terhadap perkembangan motorik halus anak sehingga disarankan kepada 

guru-guru harus menerapkan kegiatan mengecap dalam mencapai pembelajaran yang 

efektif dan menyenangkan bagi anak karena saat melakukan kegiatan mengecap anak 

yang mengerjakan langsung sehingga meghasilkan suatu karya anak. 

Kata Kunci : Kegiatan Mengecap Berbahan Alam dan Perkembagan Motorik Halus 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan anak usia dini ialah Pendidikan yang bertujuan untuk 

memfasilitasi pertumbuhan serta perkembangan anak secara meneyeluruh atau 

menekankan pada pengembangan aspek kepribadian anak. Pendidikan anak usia 

dini memberikan kesempatan kepada anak untuk berbagi kepribadiannya. Oleh 

sebab itu, Pendidikan anak usia dini perlu menyediakan banyak sekali aktivitas 

yang bisa mengembangkan aspek perkembangan yang meliputi aspek kognitif, 

Bahasa, sosial emosi, fisik, motorik dan nilai religious anak.1 

Anak usia dini yaitu anak yang sedang pesat pertumbuhannya serta 

perkembangannya baik itu fisik atau psikis dan anak-anak yang berusia dibawah 

6 tahun. Jadi mulai anak lahir hingga mencapai usia 6 tahun dia akan 

dikategorikan menjadi anak usia dini. Menurut Husein dalam Sumantri anak usia 

dini berada pada masa lima tahun pertama yang disebut The Golden Age. Masa 

ini ialah masa emas perkembangan anak. Pada periode ini hampir seluruh potensi 

anak mengalami masa peka buat tumbuh serta berkembang secara cepat. Bila 

anak mendapatkan stimulus yang baik, maka seluruh aspek perkembangan anak 

akan berkembangan secara optimal. Salah satu aspek yang penting untuk 

dikembangkan merupakan aspek perkembangan motorik terutama motorik 

halus.2 

 
1 Masitoh,  Strategi Pembelajaran TK,  (Jakarta: Universitas Terbuka, 2011), h. 3. 
2Sumantri, Model Pengembangan Keterampilan Motorik Halus Aanak Usia Dini. (Jakarta: 

Departemen Pendidikan Nasional, 2005),  h. 1. 
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Pendidikan anak usia dini merupakan Pendidikan yang diselenggarakan 

untuk mengembangkan keterampilan yang merupakan Pendidikan dasar serta 

mengembangkan diri secara utuh sesuai dengan asas Pendidikan sedini mungkin 

dan sepanjang hayat. Aspek yang dikembangkan dalam Pendidikan anak usia 

dini adalah aspek pengembangan pembiasaan meliputi sosial, emosi, kemadirian, 

moral, dan nilai-nilai agama, serta pengembangan kemampuan dasar yang 

meliputi pengembangan Bahasa, kognitif, dan fisik motorik.3 

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003, 

disebutkan bahwa yang termasuk anak usia dini adalah anak yang masuk rentang 

usia 0-6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk 

membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak 

memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lanjut.4 

The golden age adalah masa keemasan seorang anak, yaitu masa ketika 

anak mempunyai banyak potensi yang sangat baik untuk dikembangkan. 

Berbagai hasil penelitian menyimpulkana bahwa pada masa itu anak berada pada 

masa sensitif (sensitive periods) dimana dimasa inilah anak secara khusus mudah 

menerima berbagai stimulus dari lingkungannya. Bahkan sekitar 50% kecerdasan 

orang dewasa sudah terjadi ketika mereka berusia 4 tahun, dan 20% sisanya pada 

pertengahan atau akhir dewasa kedua.5 

Pendidikan anak usia dini yaitu bentuk penyelenggara pendidikan yang 

menitik pada perletakan dasar kearah pertumbuhan sesuai keunikan serta tahap-

 
3 Musfiroh, Bermain sambil belajar dan mengasah kecerdasan (Jakarta: Depdiknas, 2008), h. 

13. 
4 Asmawati Luluk, Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Anak Usia Dini (Jakarta: 

Universitas Terbuka. 2011), h. 12. 
5 Wiyani, Novan, Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini (Yogyakarta: Gava Media, 2014), 

h. 4. 
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tahap sesuai dengan kelompok usia yang dilalui AUD. Dijelaskan akan 

pendidikan begitu penting untuk AUD yaitu terdapat dalam Al-Quran surah An-

Nahl 11:78 :6 

من بطون امهتكم التعلمون شيءاًوجعل   اخرجكموهللا  
 صارواالفئدة لعلّكم تشكرونلكم الّسمع واالب 

Terjemahannya:   

“Allah mengeluarkan kamu pada perut ibumu keadaan tidak mengetahui 

sesuatupun serta ia memberi kamu pendengaran penglihatan hingga hati agar 

kamu bersyukur,” (Q..S An-Nahl:78) 

Dalam ayat ini dinyatakan merupakan salah satu bukti kuasa Allah 

menghidupkan kembali siapa meninggal dunia serta kebangkitan pada hari 

kiamat. Surah An-Nahl ayat 78 mengisyaratkan adanya tiga potensi yang terlibat 

dalam proses pembelajaran yaitu, al-sam’u, al-bashar, dan fu’ad secara leksikal, 

kata tersebut yang berarti telinga yang fungsinya menangkap suara, memahami 

pembicaraan, dan lainnya (M Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah). 

Penjelasan dari ayat Al-Quran diatas bisa dihubungkan dengan 

perkembangan secara umum fisik bayi terjadi pada fungsi motorik halus dan 

kasar, yakni bayi bisa mengangkat kepala, membalikkan badan, merangkak, 

duduk, berdiri, berjalan lambat, memegang, menagmbil, melempar dan bertepuk 

tangan. Selanjutnya perkembangan motorik halus meliputi perkembangan fisik 

yang ditandai oleh kemampuan mencoret-coret dengan alat tulis dan 

 
6 Departemen Agama RI, Al-qur’an dan Terjemah (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 238. 
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menggambar bentuk-bentuk sederhana dan bermain dengan balok pada usia 1-3 

tahun. 

Masa perkembangan anak usia dini adalah masa yang paling tepat untuk 

mengembangkan semua potensi yang dimiliki oleh anak. Karena anak usia dini 

merupakan sosok individu yang sedang menjalani suatu proses perkembangan 

yang terjadi dengan pesat untuk proses kehidupan yang selanjutnya. Untuk itu 

penyelenggara program pendidikan akan lebih menekankan pada perkembangan 

peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah, anak memerlukan 

kegiatan belajar yang menyenangkan dan menarik.7 

Suwandi, menyatakan bahwa usia anak-anak lebih mudah memahami 

semua hal melalaui media, media dapat mempengaruhi perilaku manusia, 

kehidupan dan norma-norma, sehingga media merupakan faktor penting dalam 

membentuk cara berfikir, perilaku, dan norma manusia. Perkembangan motorik 

merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam perkembangan individu 

secara keseluruhan karena keadaan fisik maupun segala kemampuan anak sedang 

berkembang pesat.8 

Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk 

menyalurkan pesan (bahan pembelajaran) sehingga dapat merangsang perhatian, 

minat, dan perasaan siswa dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan 

 

7Ahmad Susant, Pendidikan Anak Usia Dini (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017),  

h.1. 

 
8 Suwardi, The Relevance Of Pictures As Media In Thematic Learning Book With Piuralism 

Values In Indonesia, International Journal Of Law Government and Communicaton (IJLGC). 2 (6). 

01-08. 
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pembelajaran tertentu. Melalui media pelepah pisang dapat mengembangkan 

kemampuan motorik halus anak. 9 

Permainan motorik halus anak dapat melatih koordinasi otot tangan dan 

beraktivitas seperti mencap melalui pelepah pisang, mencetak, memegang dan 

lainnya. Kegiatan motorik halus anak yang berhubungan dengan seni yaitu 

kegiatan mencetak dengan media pelepah daun pisang. Kegiatan mencetak ini 

dapat menstimulasi kemampuan motorik halus anak. Dengan menerapkan cara-

cara mencetak sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimiliki anak dapat 

meningkatkan fisik motorik anak dan berlatih karya seni.10 

Kemampuan motorik halus anak agar dapat optimal maka diterapkan 

bermain sambil belajar. Mencetak melalui media pelepah daun pisang anak tidak 

jenuh, karena media yang diterapkan sangat menyenangkan yaitu menggunakan 

bahan alam dan juga pewarna makanan dengan warna yang berbeda-beda, 

sehingga anak tidak jenuh dan bosan serta meningkatkan kelenturan otot-otot jari 

dan tangan dengan baik. Misalnya dengan cara anak memahami dan 

mempraktekkan tahapan-tahapan mencetak menggunakan pelepah daun pisang.11 

Berdasarkan hasil observasi pendahuluan pada tanggal 5 Maret 2020 di 

Sekolah TK Pertiwi Jolle Kecamatan. Lalabata Kabupaten. Soppeng peneliti 

menemukan beberapa anak perkembangan motorik halusnya masih belum 

berkembang secara optimal. Dimana terdapat beberapa anak masih kaku dalam 

menggunakan jari-jarinya untuk melakukan kegiatan seperti belum bisa 

 
9 Sujiono, Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini (Jakarta: Indeks, 2009),  h. 13 
10 Wardhani, Penelitian Tindakan Kelas (Tanggerang Selatan: Universitas Terbuka, 2012), h. 

29. 
11 Istirayani, Peningkatan Kreatifitas Anak Melalui Mencetak Menggunakan Media Pelepah 

Daun Pisang. Untuk Anak Kelompok B TK PKK 115 Mangiran Bantul (Skripsi). (Yokyakarta: 

Universitas Negeri Yokyakarta, 2015). h.211. 
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mengecap dengan rapi, belum bisa memengang alat pembelajaran dengan benar. 

Dengan adanya kegiatan mengecap atau mencetak maka sangat penting untuk 

diterapkan kepada peserta didik guna mengembangkan perkembangan motorik 

halus karena kegiatan mengecap atau mencetak saat dilakukan peserta didik 

menggunakan jari jemari dan tangan untuk memberi warna pada pelepah daun 

pisang dan mencetaknya dikertas hvs agar jari jemari serta melatih koordinasi 

gerak tangan, agar peserta didik terlatih tidak menyebabkan peserta didik kaku 

pada saat menulis, mengecap dan sebagainya yang betkaitan dengan motorik 

halus. 

Perkembangan motorik halus anak tidak berkembang dikarenakan dimana 

di Sekolah TK Pertiwi Jolle pembelajaran yang sering diberikan kepada anak 

lebih focus pada perkembangan kognitif anak dengan menggunakan media LKA 

(lembar kerja anak) dengan fokus kegiatan membaca, tanpa adanya 

keseimbangan pembelajaran yang dilakukan guru kepada peserta didik sehingga 

menyebabkan perkembangan motorik anak khususnya motorik halus tidak 

berkembang secara optimal. Hal ini menyebabkan karena adanya tuntunan orang 

tua yang menginginkan anaknya dapat membaca, menulis dan berhitung 

sehingga guru tidak memperhatikan perkembangan motorik halus anak. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti akan mengkaji 

tentang “Pengaruh Kegiatan Mengecap Berbasis Bahan Alam Pelepah Daun 

Pisang terhadap Pengembangan Motorik Halus Anak Kelompok B di Tk 

Pertiwi Jolle Kab. Soppeng.” 
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B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan diatas, maka dapat 

dirumuskan pokok permasalahan pada penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimana gambaran perkembangan motorik ihalus anak di kelompok B TK 

Pertiwi Jolle Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng sebelum memberikan 

perlakuan kegiatan mengecap berbasis bahan alam pelepah daun pisang? 

2. Bagaimana gambaran perkembangan motorik ihalus anak di kelompok B TK 

Pertiwi Jolle Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng setelah memberikan 

perlakuan kegiatan mengecap berbasis bahan alam pelepah daun pisang?  

3. Apakah iterdapat iPengaruh i kegiatan imengecap menggunakan bahan alam 

pelepah daun pisang terhadap iperkembangan imotorik ihalus ipeserta ididik 

kelompok iB di TK iPertiwi Jolle Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng? 

C. Definisi Operasional Variable 

 Definisi operasional variable penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau 

nilai dari obyek atau kegiatan yang memiliki variasai tertentu yang telah 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Definisi variable penelitian harus dirumuskan untuk menghindari kesesatan 

dalam mengumpulkan data. 12Variable yang akan digunakan dalam penelitian ini 

terdapat dua variable yaitu variable bebas (X) dan variable terikat (Y). Berikut 

penjelasan dari dua variable tersebut: 

 

 

 

 
12 Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian, (CV. Alfa Beta : Bandung, 2014) h. 30. 
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1. Kegiatan Mengecap (Variable bebas) 

 Pada penelitian ini yang termasuk variable bebas yaitu kegiatan 

mengecap atau mencetak berbasis bahan alam pelepah daun pisang. Menurut 

KBBI Mengecap berasal dari kata me, nge, dan cap artinya membubuhkan 

cap, memberikan cap atau menstempel. Kegiatan mengecap atau mencetak 

adalah kegiatan yang dilakukan dengan cara mencapkan alat atau acuan yaitu 

pelepah daun pisang yang telah diberi tinta atau cat pada bidang gambar 

kemudian dicapkan pada kertas hvs yang telah disiapkan oleh peneliti. Bahan 

yang digunakan peserta didik yaitu pelepah daun pisang, pewarna makanan, 

wadah kecil, dan kertas hvs. Setelah alat dan bahan sudah diberikan kepada 

peserta didik kemudian peserta didik mengerjakan terlebih dahulu belum 

diberikan penjelasan tentang bagaimana cara melakukan kegiatan mengecap 

menggunakan pelepah daun pisang dan setelah itu peserta didik diberikan 

penjelasan cara mengerjakan kegiatan mengecap menggunakan pelepah daun 

pisang dengan benar, sehingga peneliti dapat menilai bagaimana perbedaan 

sebelum dan sesudah diberikan perlakuan. 

2. Perkembangan Motorik Halus (Variable terikat) 

 Pada peneliti ini yang termasuk variable terikat yaitu perkembangan 

motorik halus. Perkembangan motorik halus adalah perkembangan dilihat dari 

gerakan tangan dan jari-jemari peserta didik dalam melakukan suatu kegiatan, 

menggunakan alat tulis dengan benar, dapat mengenal warna, dapat meniru 

bentuk, mengecap dengan benar dan mengekspresikan diri melalui kegiatan 

mengecap dengan bahan alam pelepah daun pisang yang berkaitan dengan 

motorik halus seperti halnya kegiatan mengecap menggunakan pelepah daun 
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pisang, dimana kegiatan ini lebih dominan dengan menggunakan jari-

jemarinya seperti halnya dalam memegang pelepah daun pisang kemudian 

acuan pelepah daun pisang dicelupkan kedalam tinta atau cat lalu dicapkan 

dikertas HVS dengan benar. 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh kegiatan mengecap berbasis bahan alam pelepah 

daun pisang terhadap pengembangan motorik halus peserta didik kelompok B 

di TK Pertiwi Jolle Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng sebelum diberi 

perlakuan. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kegiatan mengecap berbasis bahan alam pelepah 

daun pisang terhadap pengembangan motorik halus peserta didik kelompok B 

di TK Pertiwi Jolle Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng setelah diberi 

perlakuan. 

3. Untuk mengetahui pengaruh kegiatan mengecap berbasis bahan alam pelepah 

daun pisang terhadap pengembangan motori halus peserta didik kelompok B 

di TK Pertiwi Jolle Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

 Diharapkan melalui hasil penelitian ini, menambah wawasan betapa 

pentingnya memahami karakteristik anak sehingga dapat menentukan media 

pembelajaran yang tepat yaitu dengan mencetak atau mencap melalui media 

bahan alam pelepah daun pisang dapat menjadi salah satu pedoman untuk 

mengembangkan motorik halus melalui media pelepah daun pisang. 

 



10 
 

 
 

2. Manfaat praktis 

a. Membantu meningkatkan perkembangan motoric halus anak 

b. Meningkatkan minat belajar anak dengan adanya penggunaan media 

dalam pembelajaran. 

c. Meningkatkan eksplorasi anak. 

d. Mengembangkan kualitas pemahaman anak dalam pembelajaran dengan 

adanya media pembelajaran. 

e. Memberikan inovasi guru untuk mengaplikasikan media pelepah daun 

pisang dalam pembelajaran. 

f. Sebagai masukan bagi sekolah untuk menerepkan pembelajaran mencetak 

atau mencap dengan media pelepah daun pisang. 

g. Dapat membantu sekolah dalam mengatasi maslah perkembangan 

motorik halus anak. 

F. Hipotesis 

 Penelitian semula istilah hipotesis dari Bahasa Yunani yang 

mempunyai dua kata “hupo” (sementara) dan “thesis” (pernyataan atau teori). 

Karena hipotesis merupakan pernyataan sementara yang masih lemah 

kebenarannya. Hipotesis adalah asumsi atau dugaan mengenai suatu hal yang 

dibuat untuk menjelaskan hal itu yang sering dituntut untuk melakukan 

pengecekannya.13 

 Jadi hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara yang harus diuji 

lagi kebenarannya, hipotesis dari penelitian ini adalah: 

 

 
13 Tukiran Taniredja, Penelitian Kuantitatif (Yogyakarta: Alfabeta, 2011), h. 24. 
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a. Rumusan Hipotesis Nol (Ho) 

 Tidak ada pengaruh antara kegiatan mengecap menggunakan bahan 

alam pelepah daun pisang terhadap perkembangan motoric halus peserta 

didik di TK Pertiwi Jolle Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng. 

b. Rumusan Hipotesis Alternatif (Ha) 

 Ada pengaruh antara kegiatan mengecap menggunakan bahan alam 

pelepah daun pisang terhadap perkembangan motoric halus peserta didik di 

TK Pertiwi Jolle Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng. 

 Berdasarkan urian diatas maka peneliti akan memberikan hipotesis 

(jawaban sementaranya) yaitu hipotesis alternatif (Ha) yang menyatakan 

bahwa adanya pengaruh antara kegiatan mengecap menggunakan bahan alam 

pelepah daun pisang terhadap perkembangan motorik halus peserta didik di 

TK Pertiwi Jolle Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng. 

G. Peneliti Pendahulu yang Relevan 

 Suparmi dari Jurusan PG-PAUD Fakultas Keguruan dan ilmu 

Pendidikan di Universitas Nusantara PGRI Kediri dengan judul Mengembangkan 

Keterampilam Motorik Halus Melalui Kegiatan Mencetak dengan Pelepah Daun 

Pisang di Kelompok B TK Al-Hidayah Minggirasari Kabupaten Blitar. Hasil 

observasi pada siklus I didapat hasil bahwa keterampilan motori khalus pada 

anak mengalami sedikit peningkatan hal ini dibuktikan dengan adanya prosentase 

ketuntasan belajar sebesar i12% dan yang tidak tuntas sebesar 88%. Pada siklus 

II data yang diperoleh dari hasil observasi menunjukkan bahwa keterampilan 

motorik halus pada anak mengalami beberapa peningkatan. Hal ini terjadi karena 

pada siklus II ini terjadi peningkatan prosentase ketuntasan belajar keterampilan 
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motorik halus anak hingga mencapai 45% tetapi belum mencapai kriteria 

minimal yang diinginkan, yaitu 75%. 

 Pada siklus III data yang diperoleh dari hasil observasi menunjukkan 

bahwa keterampilan motorik halus pada anak mengalami peningkatan. Hal ini 

terjadi karena pada siklus III ini anak diberi alat cetak lebih dari satu, sehingga 

anak bisa lebih mudah berexpresi dengan menggunakan pilihan alat cetak lebih 

dari satu. Keterampilan motorik halus anak dapat meningkat dengan adanya 

motivasi yang di berikan oleh guru maupun peneliti. Motivasi tersebut berupa 

ajakan guru kepada anak untuk menghasilkan hasil karya sendiri, sehingga 

sebagian besar anak sudah tidak lagi tergantung pada contoh yang diberikan oleh 

guru maupun peneliti. Penggunaan alat cetak yang dikombinasi dan bervariasi 

juga mempengaruhi meningkatnya keterampilan motorik halus anak. 

 Terbukti anak lebih cepat menyesuaikan diri dan mampu menghasilkan 

hasil karya cetak yang beragam dengan penggunaan alat cetak yang dikombinasi 

dan dengan pilihan yang beragam tersebut. Dapat dilihat dengan dilakukan nya 

kegiatan mencetak dengan pelepah daun pisang dalam meningkatkan motoric 

halus anak di Kelompok B TK AL-Hidayah Minggirsari Kecamatan Kanigoro 

Kabupaten Blitar. Hal ini dapat dibuktikan dengan kenaikan prosentase dari 

tindakan siklus I sampai dengan siklus III. Anak yang mendapat minimal bintang 

3 pada tindakan siklus I adalah 12%, pada siklus II menjadi 45% pada siklus III 

menjadi 80%. Hal ini menunjukkan bahwa keterampilan motorik halus anak 

dalam kegiatan mencetak dengan pelepah daun pisang meningkat setelah 
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dilakukan tindakan dari siklus I, Siklus II sampai Siklus III. Dengan demikian 

hipotesis tindakan yang diajukan dalam penelitian ini dapat diterima.14 

 Titis Syavaliana dan Nurul Khotimah dari Jurusan PG-PAUD Fakultas 

Ilmu Pendidikan di Universitas Negeri Surabaya dengan Judul iUpaya 

Meningkatkan Kemampuan Motorik Halus Melalui Kegiatan Mencetak 

Menggunakan Media Bahan Alam Kelompok B. Dari grafik hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa pada siklus I ada 7 anak yang berhasil dan mencapai 

43.75%. Sedangkan pada siklus II ada 13 anak sudah berhasil dan mencapai 

81.25%. Sehingga kemampuan peserta didik dalam kegiatan mencetak 

menggunakan media bahan alam sudah termasuk dalam kategori baik sebab 

berada pada rentang 76 - 100 dengan kriteria baik.  

 Pembahasan terhadap hasil penelitian tindakan kelas yang telah 

dilaksanakan Menurut pendapat Gunarti menyatakan bahwa kemampuan motorik 

halus merupakankemampuan yang dimiliki anak untuk melakukan kegiatan 

kreatif yang melibatkan koordinasi antara mata, tangan, dan otot-otot kecil pada 

jari-jari tangan. Berdasarkan hasil observasi selama berlangsungnya kegiatan 

pembelajaran kemampuan motorik halus melalui kegiatan mencetak pada anak 

kelompok B1 TK Tunas Cendekia Puri Mojobaru Cj-23 Canggu Jetis Mojokerto 

dengan menggunakan media bahan alam terlihat bahwa pengalaman belajar 

dengan bermain anak menjadi termotivasi untuk berkembang dan berkreasi 

sehingga anak cenderung lebih semangat belajar. 

 
14 Suparmi, Mengembangkan Keterampilan Motorik Halus Melalui Kegiatan Mencetak 

dengan Pelepah Daun Pisang di Kelompok B TK Al-Hidayah Minggirsari Kabupaten Blitar, Jurnal 

Mahasiswa (Fkip: Pg-Paud), Vol 5 (3): 2017, H. 9. 
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 Hal ini dapat dibuktikan bahwa pembelajaran pada siklus II mengalami 

peningkatan, Hasil yang diperoleh 81.25% atau 13 anak. Disamping itu proses 

pembelajaran akan mencapai hasil yang lebih baik apabila dilakukan secara 

berulang-ulang. Kaitannya dengan mengembangkan kemampuan motorik halus 

anak bukanlah terjadi secara instan melainkan melalui proses yang panjang. 

Menerapkan kegiatan mencetak menggunakan media bahan alam ternyata dapat 

meningkatkan kemampuan motorik halus anak kelompok B1 TK Tunas Cendekia 

Puri Mojobaru Cj-23 Canggu Jetis Mojokerto. Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan oleh peneliti dalam proses pembelajaran maka dapat disimpulkan 

bahwa: Melalui kegiatan mencetak menggunakan media bahan alam dapat 

meningkatkan aktivitas guru, aktivitas anak dan kemampuan motorik halus anak 

di kelompok B1 TK Tunas Cendekia Puri Mojobaru Cj-23 Canggu, Jetis, 

Mojokerto. Hal ini dilihatdari hasil prosentase peningkatan nilai rata-rata 

kemampuan anak pada setiap siklusnya yaitu siklus I 43.75% dan siklus II 

81.25%. Dengan demikian penelitian upaya meningkatkan kemampuan motorik 

halus melalui kegiatan mencetak menggunakan media bahan alam dinyatakan 

berhasil.15 

 Suriati dari Jurisan Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Ilmu 

Pendidikan di Universitas IAIN Kendari dengan Judul Meningkatkan 

Keterampilan Motorik Halus Anak melalui Mencetak dengan Pelepah Pisang. 

Gambaran perkembangan motorik halus pada anak Kelompok B TK Nurul Ilmi 

pada kondisi awal menunjukan bahwa kemampuan motoric halus anak masih 

 
15 Titis Syavaliana dan Nurul Khotimah, Upaya Meningkatkan Kemampuan Motorik Halus 

Melalui Kegiatan Mencetak Menggunakan Media Bahan Alam Kelompok B, Jurnal Pendidikan Anak 

Usia Dini, 4 (Dec), 2020, hal 39. 
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sangat rendah dikarenakan keterbatasan media pembelajaran. Setelah dilakukan 

tindakan siklus I kemampuan motorik halus anak menunjukkan peningkatan 

namun belum mencapai KKM yang diharapkan. Kemudian dilanjutkan dalam 

tindakan siklus II kemampuan motorik halus anak meningkat sesuai dengan yang 

diharapkan. 

 Peningkatan kemampuan motorik halus anak melalui kegiatan 

mencetak menggunakan pelepah pisang pada anak kelompok B di TK Nurul Ilmi 

pada tes awal secara klasikal mencapai 40% atau 6 orang anak didik dari 15 

orang anak didik berada pada kriteria Berkembang Sesuai Harapan (BSH). 

Setelah tindakan siklus I keberhasilan secara klasikal menjadi 53,3% atau 8 

orang anak didik dari 15 orang anak didik, 8 orang anak didik berada pada 

kriteria Berkembang Sesuai Harapan (BSH). Pada siklus II meningkat 93,3% 

yaitu 14 orang anak didik dari 15 orang anak didik berada pada Berkembang 

Sesuai Harapan (BSH)i6 orang dan kriteria Berkembang Sangat Baik (BSB) 8 

orang.16 

 

 

 

 

 

 

 

 
16 Suriati, Meningkatkan Keterampilan Motorik Halus Anak melalui Mencetak dengan 

Pelepah Pisang. Gambaran perkembangan motorik halus pada anak kelompok B TK Nurul Ilmi, Jurnal 

Kependidikan, Vol 5 (1) 2018, h. 53. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Kegiatan Mengecap dengan Media Bahan Alam 

1. Pengertian mengecap dan media bahan alam 

 Mengecap atau mencetak adalah kegiatan berkarya seni rupa Dwi 

Marta yang dilakukan dengan cara mencapkan alat atau acuan yang telah diberi 

tinta atau cat pada bidang gambar. Menurut Suranto bahwa kegiatan mencetak 

pada anak merupakan kesenangan dan penyaluran bakat kreatif pada anak. 

Mencetak atau seni grafik atau grafika adalah seni rupa yang cetakannya 

dikerjakan menggunakan tangan. Menurut Sudono Anggani bahwa mencetak 

merupakan suatu cara memperbanyak gambar dengan alat cetak atau acuan yang 

disebut klise.17 

 Berdasarkan berbagai pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa 

pengertian mengecap atau mencetak adalah kegiatan seni rupa dua dimensi yang 

dilakukan dengan cara mencapkan pelepah daun pisang yang sudah diberi 

pewarna pada lembaran kertas yang telah disediakan. 

 Mengecap menggunakan bahan alam antara lain berupa daun pisang, 

batang pepaya, buah belimbing dan daun-daun sangat menarik bagi anak selain 

itu media bahan alam tidak berbahaya bagi anak, murah, dan tidak 

 
  
17 Masitoh, Strategi Pembelajaran Tk (Jakarta: Universitas Terbuka, 2011). h. 44. 
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mengandung bahan kimia apapun.18 Walaupun demikian anak tetap perlu 

pendampingan dari guru dan orang tua ketika bermain mengecap saat 

menggunakan bahan alam khususnya dari tumbuh-tumbuhan, karena pada 

tumbuhan tertentu menimbulkan efek gatal, pedas, bahkan biasa iritasi.  

Mengenalkan anak pada alam sekitar serta lebih terampil dan kreatif, anak-anak 

akan belajar untuk menghargai alam dan kelak mampu menjaga kelestarian alam. 

 Bahan alam adalah segala sesuatu yang ada dilingkungan sekitar kita 

yang dapat digunakan untuk menunjang pembelajaran. Media ini sangat murah, 

namun dapat dipergunakan secara efektif dan efesien umtuk pembelajaran. 

Bahan alam adalah bahan yang langsung diperoleh dari alam.19 

 Peran guru disekolah adalah menyediakan media pembelajaran yang 

aman bagi anak dan menarik minat anak, menunjukkan cara menggunakan alat 

bermain, membimbing anak yang belum menguasai cara mengecap dan 

memotifasi anak untuk menggunakan media dari bahan alam yang telah 

disediakan. Bahan alam dipilih sebagai media pembelajaran karena mudah 

didapat, murah, ramah lingkungan, dan tersedia dilingkungan sekitar. Belajar 

pada usia anak usia dini akan lebih efektif dengan susunan bermain yang 

menyenangkan, anak diberi kesempatan untuk banyak mencoba dan berinovasi 

dengan bahan alam dengan kegiatan mengecap. Melalui bermain mengecap yang 

 
18 Farida, Upaya Mengoptimalkan Perkembangan Anak Usia Dini. Thufula: Jurnal Inovasi 

Pendidikan Guru Raudhatul Athfal 2(1): 1. 
19 Fauziana, Nabila and Atin Fatimah, Kreativitas Anak Melalui Kegiatan Mencetak dengan 

Bahan Alam. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, 2018 4(2): 125. 
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asik anak belajar berkomunikasi dengan temannya, belajar berbagi, menaati 

peraturan, ketelitian, serta dapat mengembangkan motorik halus anak.20 

2. Manfaat Mengecap atau Mencetak 

 Ada beberapa manfaat mengecap atau mencetak diantaranya yaitu: 

a. Melatih motorik halus anak 

b. Meningkatkan kreatifitas anak 

c. Mengenalkan warna pada anak 

d. Meningkatkan kepercayaan diri pada anak 

e. Melatih konsentrasi anak.21 

 Berdasarkan beberapa uraian diatas peneliti menyimpulkan bahwa 

manfaat dalam melakukan kegiatan mengecap atau mencetak yaitu dapat 

mengembangkan motorik halus anak karena dalam melakukan kegitan mengecap 

anak menggunakan tangannya, jemari-jemarinya dalam mengerjakan kegiatan 

tersebut seperti mencapkan pelepah daun pisang pada kertas gambar. 

3. Bahan dan peralatan kegiatan mengecap 

 Alat dan bahan yang perlu disiapkan dalam kegiatan mengecap atau 

mencetak dengan pelepah daun pisang antara lain: 

a. Pisau/cutter 

b. Kertas HVS 

 
20 MS, Sumantri, Pengembangan Keterampilan Motorik Anak Usia Dini (Jakarta: Dinas 

Pendidikan, 2005), h. 22. 
21 Riska Cahya Anggraini, Pengembangan Fisik Motorik Halus Melalui Media Pelepah 

Pisang, h. 15. 
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c. Pewarna makanan 

d. Pelepah daun pisang 

e. Lap  

f. Wadah tempat pewarna 

4. Langkah-langkah pembelajaran mengecap dengan pelepah daun pisang 

 Dalam penelitian ini langkah-langkah pembelajaran mengecap dengan 

pelepah daun pisang adalah sebagai berikut: 

a. Guru memilih penampang yang akan dijadikan acuan cetak ( pelepah daun 

pisang). 

b. Guru memotong penampang bahan acuan cetak itu dengan pisau, cutter atau 

silet. Arah potongan bebas (disesuaikan dengan keinginan). Usahakan agar 

permukaan potongan rata. Kerataan permukaan potongan sangat menentukan 

hasil cetakannya. 

c. Guru menyiapkan pewarna makanan. Pewarna yang disiapkan bergantung 

dari keadaan bahan acuan cetaknya. Bila acuan cetaknya masih 

mengeluarkan grtah, cukup disediakan serbuk pewarna saja. Pewarna akan 

menjadi cair setelah bersatu dengan cairan acuan cetak. Akan tetapi bila 

acuan cetaknya tidak mengelurakan cairan, kita perlu menyediakan pewarna 

yang sudah dicampur dengan air. 

d. Guru menerangkan pada peserta didik cara mencetakkan acuan (pelepah 

daun pisang yang sudah dipotong) untuk mendapatkan hasil yang 

memuaskan kepada peserta didik. 
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e. Anak disuruh mengusahakan semua permukaan menempel pada kertas, 

sehingga menghasilkan pola yang memuaskan. 

f. Kemudian anak disuruh mengangkat pelepah daun pisang tersebut. Pola 

pelepah daun pisang akan tertera pada kertas. Untuk membuat gambar yang 

sama, lakukan kegiatan seperti yang dilakukan sebelumnya beberapa kali 

seuai dengan keinginan. 

g. Maka jadilah gambar yang diinginkan oleh anak-anak.22 

 Berdasarkan uraian diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa 

langkah-langkah yang harus dilakukan guru dalam memberikan kegiatan 

mengecap dengan pelepah daun pisang pada peserta didik yaitu dimana guru 

harus terlebih dahulu menyiapkan bahan dan alat sesuai dengan tema yang 

akan diberikan, setelah itu guru harus mempraktekkan terlebih dahulu 

sebelum peserta didik mengerjakan, kemudian pada saat pesrta didik dalam 

proses pengerjaan maka guru harus selalu memantau peserta didik hingga 

selesai agar bisa tertib hingga selesai. 

B. Hakikat Perkembangan Motorik Halus 

1. Pengertian Motorik 

 Perkembangan motorik diartikan sebagai perkembangan dari unsur 

kematangan pengendalian gerak tubuh dan otak sebagai pusat gerak. Gerakan ini 

dibagi menjadi gerak kasar dan gerak halus. Bahwa perkembangan motorik 

 
22 Ernawati Nuring, S. Pd, Mengecap dengan Bahan Alam, Anak lebih Kreatif Guru Tkit Ulul 

Albab 2 (Purwoerjo, 2018), h. 117. 
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adalah suatu proses kematangan atau gerak yang langsung melibatkan otot-otot 

untuk bergerak dan proses pensyafaran yang menjadi seseorang mampu 

menggerakan dan proses yang menjadikan seseorang mampu menggerakan 

tubuhnya.23 

 Dari berbagai pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa perkembangan 

motorik merupakan perubahan keterampilan motorik yang melibatkan berbagai 

aspek perilaku dan keterampilan motorik. 

2. Keterampilan Motorik Halus 

 Gerakan motorik halus mempunyai peranan yang sangat penting, 

motorik halus adalah gerakan yang melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu 

yang dilakukan oleh otot-otot kecil saja. Oleh karena itu gerakan dalam motorik 

halus tidak membutuhkan tenaga akan tetapi membutuhkan koordinasi yang 

cermat serta teliti.24 

 Menurut Dini P motorik halus adalah aktifitas motorik yang 

melibatkan aktifitas otot-otot kecil, gerakan ini menuntut koordinasi mata dan 

tangan serta pengendalian gerak yang baik yang memungkinkan melakuan 

ketepatan dan kecermaatan dalam gerak. 

 Yudha M Saputra menjelaskan bahwa motorik halus adalah 

kemampuan dalam beraktifitas dengan menggunakan otot-otot halus (kecil) 

 
23 Aghanita, Perkembangan Fisik Motorik Anak 4-5 Tahun Pada Permendikbud No. 137 

Tahun 2014, Jurbal Pendidikan Anak, Vol 3(2) 2017, h. 4. 
24 Maria Indriyani, Indentifikasi Perkembangan Motorik Halus Anak TK Kelompok B 

Keluruan Belacutur Gamping Sleman Yogyakarta, Jurnal PAUD, Vol (1), h. 10. 
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seperti menulis, meremas, menggenggam, menggambar, menyusun balok dan 

memasukkan kelereng.25 

 Berdasarkan kutipan-kutipan diatas, maka pengertian motorik halus 

adalah pengorganisasian penggunaan otot-otot kecil seperti jari-jemari dan 

tangan yang sering membutuhkan kecermatan koordinasi mata dan tangan. 

3. Tujuan dan Fungsi Motorik Halus 

 Saputra dan Rudyanto menjelaskan perkembangan motorik halus anak 

yaitu:  

a. Mampu mengfungsikan otot-otot kecil seperti jari tangan 

b. Mampu mengkoordinasikan kecepatan tangan dan mata 

c. Mampu mengendalikan emosi.26 

 Berdasrkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan 

peningkatan motorik halus ini diantaranya untuk meningkatkan kemampuan 

anak agar dapat mengembangkan kemampuan motorik halus khususnya jari 

tangan dan optimal kearah yang lebih baik. 

4. Karakteristik Motorik Halus 

 Karakteristik perkembangan motorik halus anak dijelaskan dalam Depdiknas, 

2007:  10, sebagai berikut: 

 

 

 
25 Anwar, Ahmad dan Arsyad, Pendidikan Anak Usia Dini, (Bandung: Alfabeta, 2009) h. 26. 
26 Samsuddin, Pembelajaran Motorik di Taman Kanak-kanak, (Jakarta: Prenada Media, 

2013), h. 10. 
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a. Pada usia empat tahun 

 Pada usia empat tahun koordinasi motorik halus anak secara subtansi 

adalah mengalami kemajuan dan geraknya sudah lebih cepat bahkan 

cenderung ingin sempurna. 

b. Pada usia lima tahun 

 Pada usia lima tahun koordinasi motorik halus anak sudah lebih 

sempurna lagi, tangan, lengan, dan tubuh bergerak dibawah koordinasi mata. 

Anak juga telah mampu membuat dan melaksanakan kegiatan yang lebih 

majemuk. 

c. Pada akhir masa kanak-kanak usia enam tahun 

 Pada akhir usia enam tahun iya telah belajar bagaimana menggunakan 

jari-jemarinya dan pergelangan tangannya untuk menggerkan ujung pensil.27 

 Menurut peraturan mentri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 137 

tahun 2014 tentang tingkat pencapaian perkembangan anak pada lingkup 

perkembangan motorik halus pada usia 5-6 tahun, dan pusat Studi 

Pendidikan Anak Usia Dini Lembaga Pendidikan Universitas Negeri 

Yokyakarta dalam Nariyanti Ningsih (2014:13) yaitu :  

1. Mengecap dengan benar 

2. Meniru bentuk 

3. Melakukan eksplorasi dengan berbagai media dan kegiatan 

 
27 Herdina Indrijati, Psikologi Perkembangan dan Pendidikan Anak Usia Dini sebuah bunga 

rampai (Jakarta: Prenadamedia Group), h. 37. 
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4. Menggunakan alat tulus dan alat makan dengan benar 

5. Mengenal warna.28 

 Peneliti menyatakan bahwa karakteristik perkembangan motorik halus 

anak yaitu anak 5-6 tahun anak sudah bisa memegang pensil dengan benar, 

memasang dan melepas kancing tanpa dibantu, menggunting pola yang rapi, 

mwearnai pola tanpa adanya coretan diluar pola serta dapat mengecap 

dengan benar sesuai dengan petunjuk yang diberikan. 

 

 

 

 

 

 
28 Permendikbud, Standar Nasional Penilaian Paud N0. 137. Mentri Kesehatan Republik 

Indonesia Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor 65 (879), 2004-2006. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis, Desain dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan 

menggunakan metode eksperimen. John W. Creswell menyatakan bahwa metode 

penelitian eksperimen digunakan apabila peneliti ingin mengerahui pengaruh 

sebab akibat antara variable independen dan dependen. Hal ini berarti peneliti 

harus dapat mengontrol semua variable yang akan mempengaruhi hasil kecuali 

variable independen (treatment) telah ditetapkan.29 

 Dapat disimpulkan bahwa pengertian metode penelitian eksperimen adalah 

metode penelitian kuantitatif yang diginakan untuk mengetahui pengaruh 

variable independen (treatment/perlakuan) terhadap variable dependen (hasil) 

dalam kondisi yang terkendalikan. 

2. Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini akan dilaksanakan di TK Pertiwi Jolle Kecamatan Lalabata 

Kabupaten Soppeng. Dimana peneliti akan meneliti peserta didik kelompok B 

yang berusia 5-6 tahun. 

 

 

 
29 Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif dilengkapai dengan Perbandingan 

Perhitungan Manual & SPSS, (Jakarta: Kencana) h. 5. 
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3. Desain Penelitian Eksperimen 

 Desain penelitian yang digunakan adalah one group pretest-posttest design, 

dimana one group pretest-posttest design merupakan satu kelompok eksperimen 

diukur variable dependennya (pre-test), kemudian diberikan stimulasi dan diukur 

kembali variable dependennya (post-test), tanpa ada kelompok perbandingan. 

One group pretest-posttest ini terlebih dahulu diberikan perlakuan sehingga 

pengaruh dari hasil perlakuan tersebut dapat diketahui lebih akurat dengan 

membandingkan keadaan sebelum diberikan perlakuan.30 

 Sebelum memberikan perlakuan peneliti memberikan pre-test kepada 

peseta didik yaitu meminta anak mengecap atu mencetak dengan pelepah daun 

pisang di kertas hvs yang telah disediakan. Setelah itu peneliti mengobservasi 

anak kemudian memasukkan kedalam nilai pre-test. Setelah melakukan pre-test 

peeneliti melakukan post-test untuk menilai hasil post-test (setelah melakukan 

perlakuan). 

 Desain ini terdapt kelompok kontrol, karena pada penelitian ini hanya satu 

kelompok yang akan diteliti. Desain penelitian dengan menggunakan one group 

pretest-posttest design dapat dilihat pada gambar dibawah.31 

 

 

 

 

 

 
30 Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan 

Aplikasi, (Jakarta: PT. Raha Grafindo, 2014), h. 161. 
31 Sulaiman Saat, Siti Mania. Pengantar Metodologi Penelitian Paduan Bagi Peneliti Pemula, 

h. 154. 
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Pre-test Treatment Post-test 

Keterangan :  

O₁ : Nilai Pretest (sebelum diberi perlakuan) 

X : Pemberian Perlakuan 

O₂ : Nilai posttest (setelsh diberi perlakuan)  

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi adalah jumlah keseluruhan unit analisis yang akan disediakan 

karakteristik atau ciri-cirinya. Sugiyono menyatakan populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas obyek dan subyek yang mempunyai kuantitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya.32 

Populasi pada penelitian ini yaitu seluruh peserta didik yang terdapat pada kelas 

A dan B di TK Pertiwi Jolle Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng. 

 

 

 

 

 

 

 
32 Sulaiman Saat, Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti Pemula, h. 64-65. 
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Tabel 3.1 

NO Kelas Jumlah peserta didik 

1 Kelompok A 10 

2 Kelompok B 5 

Jumlah 15 

2. Sampel  

Sampel adalah sebagian dari populasi atau sub-sub populasi yang ciri-cirinya 

benar-benar diselidiki. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik 

sampling seadanya, karena sampling seadanya merupakan pengambilan sampel 

sebagian dari populasi berdasarkan seadanya data atau kemudahan mendapatkan data 

tanpa mempeerhitungkan apapun tetntang derajat kerepresentatifannya.33 

Dalam peenelitian ini sampel yang digunakan adalah kelas B di TK Pertiwi Jolle 

Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng. Dimana anak berjenis laki-laki berjumlah 2 

dan anak berjenis kelamin wanita berjumlah 3 jadi secara keseluruhan 5 orang anak. 

 

 

 

 

 

 
33 Sulaiman Saat, Sitti Mania, Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti Semula, h. 82. 
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Table 3.2 

Kelompok B 

Anak Laki-laki 2 

Anak Perempuan 3 

Jumlah 5 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data agar memperoleh data yang dibutuhkan sesuai 

instrumen yang digunakan, teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan 

dengan teknik observasi, dokumentasi dan tes unjuk kerja. 

1. Observasi  

Observasi adalah kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan 

suatu kesimpulan atau diagnosis. Disamping itu, sesuatu disebut observasi apabila 

mempunyai tujuan, melihat, mengamati dan mencermati suatu perilaku. 

Jenis observasi yang dilakukan pada penelitian ini yaitu observasi partisipan 

yakni peneliti ikut melakukan apa yang akan dikerjakan oleh sumber data sehingga 

data yang diperoleh akan lebih lengkap. 

2. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data untuk data yang sudah siap, sudah 

berlalu atau sekunder. 34Penggunaan teknik dokumentasi sebagai teknik pengumpulan 

data yang digunakan bagi data siap/sekunder yang tinggal diambil, bukan lagi peneliti 

 
34 Sulaiman Saat, Sitti Mania. Pengantar Metofologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti 

Pemula, h. 98. 
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yang mencari. Dalam bentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-

lain. 

3. Tes Unjuk Kerja 

Tes unjuk kerja yang dimaksudkan untuk menguji kemampuan atau pengetahuan 

seseorang. Pada penelitian ini, dilakukan pre-test untuk mengetahui kemampuan 

motorik halus peserta didik sebelum mereka diberi suatu pembelajaran yang berkaitan 

dengan perkembangan motorik halus yaitu kegiatan mengecap menggunakan pelepah 

daun pisang.35 

Nilai pre-test akan dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui efektifitas suatu 

pembelajaran karena hasil test dapat mendeskripsikan hasil belajar peserta didik. 

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian ini dilaksanakan menggunakan lembar tes unjuk kerja, 

lembar observasi dan dokumentasi sebagai instrumen untuk mengetahui pengaruh 

kegiatan mengecap menggunakan pelepah daun pisang terhadap perkembangan 

motorik halus peserta didik kelompok B di Tk Pertiwi Jolle Kec. Lalabata Kab. 

Soppeng.  

a. Lembar Tes Unjuk Kerja 

Tahap pengukuran awal (pre-test) merupakan tahap dimana peneliti melakukan 

pengukuran awal terhadap perkembangan motorik halus anak kelompok B di Tk 

pertiwi Jolle Kec. Lalabata Kab. Soppeng sebelum diberikan perlakuan yaitu kegiatan 

mengecap menggunakan pelepah daun pisang. Dalam tahap ini peneliti akan 

memberikan sebuah pola (sesuai tema) dan menyediakan bahan-bahan yang 

digunakan seperti, pelepah daun pisang, pewarna makanan, wadah, kertas hvs, dan 

 
35 Sulaiman Saat, Sitti Mania. Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Pemula, h. 97. 
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lap. Pre-test ini dilakukan agar peneliti mengetahui perkembangan motorik halus 

anak melalui kegiatan mengecap menggunakan pelepah daun pisang sebelum 

diberikan perlakuan, kemudian dinilai kembali pada post-test/sudah diberikan 

perlakuan. 

b. Pedoman Observasi 

Observasi dalam penelitian ini adalah observasi terstruktur, yaitu observasi yang 

dirancang secara sistematis tentang apa yang diamati, kapan dan dimana tempatnya. 

Jadi observasi terstruktur dilakukan apabila peneliti tau dengan pasti tentang variable 

yang diamati dan pelaksanaanya menggunakan instrumen pedoman observasi. 

Pedoman observasi semacam ini dipegang oleh peneliti tanpa diketahui oknum 

peneliti. 

Pedoman observasi dilakukan pada saat peserta didik belum dan sudah diberikan 

perlakuan, peneliti akan mengamati peserta didik untuk mengetahui bagaimana 

perkembangan peserta didik sebelum dan sesudah diberikan perlakuan kegiatan 

mengecap menggunakan bahan alam pelepah daun pisang. Pedoman observasi itu 

berupa apa yang diberikan di pre-test dinilai kembali di observasi. 

c. Format Dokumentsi 

Dalam mengumpulkan data digunakan pedoman atau format dokumentasi yang 

sudah dipersiapkan dalam pengumpulan data. Penilaian yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah format dokumentasi yaitu mengambil foto hasil karya anak yang 

telah dilakukan oleh anak selama proses penelitian. Serta mengambil foto-foto yang 

ada dilingkungan anak dan berkas-berkas mengenai anak. 
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E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data ialah proses mencari serta menyusun data secara 

sistematis yang didapatkan dari hasil pengamatan atau catatan lapangan. Proses dalam 

menganalisis data dalam penelitian ini yakni data kuantitatif berasl dari lembar 

observasi dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif berupa penyajian data 

melalui tabel. 

Metode pengujian ini untuk menganalisis data perbedaan antara nilai rata-rata 

pretest dan posttest dengan menggunakan uji Statistik Non Parametrik. Uji Statistik 

Non Parametrik yaitu bagian statistik yang parametrik, populasinya atau datanya 

tidak mengikuti suatu distribusi tertentu atau memiliki distribusi yang bebas dan 

persyaratan dan variannya tidak perlu homogen.36 

Penelitian ini menggunakan rumus uji Wilcoxon sign rank test. Dengan taraf 

signitifikan sebesar 5% serta menggunakan dengan adanya bantuan softwarw SPSS 

Versi 26. Dengan menunjukkan selisih nilai antar kedua perlakuan. Rumus uji 

Wilcoxon sign rank test sebagai berikut : 

𝑍ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =  𝑇 − 𝑁 
(𝑁+1)

4
 

          
√𝑁 (𝑁+1)(2𝑁+1)

24
 

Dimana, T= Jumlah rangking terkecil 

    N= Banyaknya sampel 

Pada penelitian ini menggunakan nilai signitifikan sebesar 0,05. Artinya 

hipotesis tingkat keberhasilan atau kepercayaan dari penelitian ini yaitu sebesar 95% 

 
36 Siregar Sofyan, Statistika Deskriptif untuk Penelitian (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2010) h. 

3 
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dan hipotesis tingkat kegagalan dari penelitian ini sebesar 5%. Kriteria hipotesis 

dalam penelitian ini yaitu: 

Karena nilai α = 0,05, maka cara mencari Ztabel yaitu: 

Z1 - 
𝛼
2  = Z1 - 

0,05
2  

 = Z1 – (0,025) 

 = Z0, 975 

Karena hasilnya Z0,975, sehingga pada table Z berada diantara 1,9 dan 0,06. 

Jadi nilai Ztabel yaitu 1,9 + 0,06 = 1,96 

Maka ketetapan hipotesis dalam penelitian ini, diantaranya : 

1. Jika nilai Zhitung berada di wilayah penerimaan hipotesis ho, maka ho 

diterima. Artinya tidak terdapat peningkatan perkembangan motorik halus 

melalui kegiata mengecap berbahan alam pelepah daun pisang pada anak 

kelompok B di TK Pertiwi Jolle Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng. 

2. Jika nilai Zhitung berada diwilayah penolakan hipotesis ho, maka ha diterima. 

Artinya terdapat peningkatan perkembangan motorik halus melalui kegiatan 

mengecap berbahan alam pelepah daun pisang pada anak Kelompok B di TK 

Pertiwi Jolle Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng. 

Uji Hipotesis :  

Ho : d = 0 (Tidak ada perbedaan diantara dua perlakuan diberikan)  

H₁ : d ҂ 0 ( Ada perbedaan diantara dua perlakuan yang diberikan) 
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BAB IV 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Perkembangan motorik halus anak kelompok B pretest (sebelum 

perlakuan) melakukan kegiatan mengecap Berbasis bahan alam pelepah 

daun pisang di TK Pertiwi Jolle Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng. 

Hasil dari penelitian pada kelas eksperimen sebelum diberikan perlakuan 

kegiatan mengecap dengan bahan alam pelepah daun pisang dilihat 

perkembangan motorik halus anak belum berkembang dilihat pada saat 

melakukan kegiatan mengecap belum diberikan perlakuan peneliti melihat anak 

belum bisa memegang alat/acuan yaitu pelepah daun pisang dengan baik, belum 

bisa mengecap dengan benar sesuai dengan tema yang diberikan, dan belum bisa 

menuangkan pewarna kedalam wadah dengan benar (tidak belepotan). Hasil 

yang diperoleh dari hasil pengamatan peneliti pada saat anak melakukan kegiatan 

mengecap dengan bahan alam menggunakan pelepah daun pisang, gambaran 

perkembangan motorik halus anak dilihat dari hasil penilian perkembangan 

motorik halus anak menggunakan instrumen penilaian. 

Hasil observasi pretest pada perkembangan motorik halus anak dilakukan 

dengan menggunakan instrumen penelitian dari skala penilaian BB (Belum 

Berkembang), MB (Mulai Berkembang), BSH (Berkembang Sesuai Harapan), 

serta BSB (Berkembang Sangat Baik). Pretest ini dilakukan dengan jumlah anak 

yaitu 5 anak terdiri dari 2 laki-laki dan 3 perempuan. Dengan menggunakan 

instrumen sebanyak 10 pengamatan perkembangan motorik halus. Hasil pretest 
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dalam penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 29 September 2021, dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.1 

Hasil Penilaian Perkembangan Motorik Halus Anak pretest pada Kelas 

Eksperimen 

NO Nama Nilai Pretest 

1 Ahmad Alif Algifari 20 

2 Muhammad Hafis 20 

3 Alya Jazila Ariadi 22 

4 Raissa Putri 19 

5 Nisa Apriliah 20 

Jumlah 101 

Persen (%) 91,81% 

Sumber Data : Hasil dari observasi penelitian perkembangan motorik halus sebelum 

(pretest) diberikan perlakuan kegiatan mengecap. 

Tabel diatas ialah hasil dari penilaian perkembangan motorik halus anak 

kelompok B di TK Pertiwi Jolle Kecamatan Lalabata Kabupate Soppeng sebelum 

diberikan perlakuan bagaimana cara melakukan kegiatan mengecap menggunakan 

bahan alam pelepah daun pisang pada tabel dengan menggunakan instrumen 
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penilaian perkembangan motorik halus anak yang sudah disusun lebih awal oleh 

peneliti sesuai dengan usia anak. 

Tabel 4.2 

Data Hasil Pengamatan Perkembangan Motorik Halus Anak Sebelum 

Diberikan Kegiatan Mengecap Berbahan Alam (Pretest) 

Kelas Perkembangan Motorik Halus Anak Usia Dini 

Terendah Tertinggi Rata-rata 

Pretest Kegiatan 

Mengecap 

Berbahan Alam 

 

19 

 

22 

 

20,2 

Berdasarkan tabel diatas peneliti menyimpulkan bahwa diperoleh nilai 

tertinggi 22, skor terendah 19 dan memiliki rata-rata 20,2 perolehan nilai ini pada saat 

anak kelompok B di Tk Pertiwi Jolle Kec. Lalabata Kab. Soppeng melakukan 

kegiatan mengecap berbahan alam sebelum diberikan perlakuan (pretest). Pretest ini 

dilaksanakan oleh peneliti hanya 1 kali sehingga mempermudah peneliti dalam 

membandingkan pengaruh kegiatan mengecap beebahan alam. Sehingga nilai yang 

diperoleh dalam pretest ini dijadikan sebagai nilai awal sebelum memberikan 

perlakuan kegiatan mengecap berbahan alam untuk mengetahui pengaruh kegiatan 

mengecap berbahan alam pelepah daun pisang terhadap perkembangan motorik halus 

anak kelompok B di TK Pertiwi Jolle Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng. 
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2. Gambaran Perkembangan Motorik Halus Anak Kelompok B Post-test 

(sesudah perlakuan) Melakukan Kegiatan Mengecap Berbahan Alam 

Pelepah Daun Pisang di TK Pertiwi Jolle Kecamatan Lalabata Kabupaten 

Soppeng. 

Hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti bahwa perkembangan 

motorik halus anak setelah diberikan perlakuan kegiatan mengecap, peneliti 

melihat anak sudah bisa memegang alat/acuan pelepah daun pisang dengan 

benar, anak sudah bisa menggunakan jari-jemarinya tanpa ada bantuan orang 

lain, anak sudah bisa menuangkan pewarna kedalam wadah tanpa belepotan, dan 

anak sudah bisa mengecap dengan rapi sesuai denga tema yang diberikan. 

Sehingga diperoleh nilai dapat dilihat dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 

nilai rata-rata (Mean) setelah diberi perlakuan (Posttest) dengan nilai terendah 33 

dan nilai tertinggi 36. 

Hasil observasi posttest pada perkembangan motorik halus anak 

dilakukan dengan menggunakan instrumenpenelitian dari skala penilaian BB 

(Belum Berkembang), MB (Mulai Berkembang), BSH ( Berkembang Sesuai 

Harapan) serta BSB (Berkembang Sangat Baik). Posttest ini dilakukan dengan 

jumlah anak yakni 5 anak terdiri dari 2 laki-laki dan 3 perempuan. Dengan 

menggunakan instrumen sebanyak 10 pengamatan perkembangan motorik halus. 

Hasil posttest dalam penelitian ini dilaksanakan pada 5 Oktober 2021, 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
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Tabel 4.3 

Hasil Penilaian Perkembangan Motorik Halus Anak Posttest pada Kelas 

Eksperimen 

N0 Nama Nilai Posttest 

1 Ahmad Alif Algifari 35 

2 Muhammad Hafis 33 

3 Alya Jazila Ariadi 36 

4 Raissa Putri 35 

5 Nisa Apriliah 34 

Jumlah  173 

Persen (%) 96,11% 

Sumber Data : Hasil dari observasi penelitian perkembangan motorik halus sesudah 

(posttest) diberikan kegiatan mengecap. 

Tabel diatas yaitu hasil dari penilaian perkembangan motorik halus anak 

kelompok B di TK Pertiwi Jolle Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng setelah 

diberikan perlakuan bagaimana cara melakukan kegiataan mengecap berbahan alam 

pelepah daun pisang pada tabel dengan menggunakan instrumen penilaian 

perkembangan motorik halus anak yang sudah disusun lebih awal oleh peneliti sesuai 

dengan usia anak. 
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Tabel 4.4 

Data Hasil Pengamatan Perkembangan Motorik Halus Anak Setelah Diberikan 

Kegiatan Mengecap Berbahan Alam (Posttest) 

 

Kelas Perkembangan Motorik Halus Anak Usia Dini 

Terendah Tertinggi Rata-rata 

Posttest Kegiatan 

Mengecap 

Berbahan Alam 

 

33 

 

35 

 

34,6 

 

Berdasarkan tabel diatas peneliti menyimpulkan bahwa diperoleh nilai 

tertinggi 35, skor terendah 33 dan memiliki rata-rata 34,6 perolehan nilai pada anak 

kelompok B di TK Pertiwi Jolle Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng melakukan 

kegiatan mengecap berbahan alam pelepah daun pisang setelah diberikan perlakuan 

(posttest). 
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3. Pengaruh Kegiatan Mengecap Berbahan Alam Terhadap Perkembangan 

Motorik Halus Anak Kelompok B di TK Pertiwi Jolle Kecamatan Lalabata 

Kabupaten Soppeng. 

Tabel 4.5 

Data Hasil Pengamatan Perkembangan Motorik Halus Anak Sebelum dan 

Setelah Diberikan Kegiatan Mengecap Berbahan Alam 

 

 

Kelas 

Perkembangan Motorik Halus Anak Usia Dini 

Awal (Pretest) Akhir (Posttest) 

Terendah Tertinggi Rata-

rata 

Terendah Tertinggi Rata-

rata 

Pretest-Posttest 

Kegiatan 

Mengecap 

Berbahan Alam 

 

19 

 

22 

 

20,2 

 

33 

 

36 

 

34,6 

Tabel diatas menunjukkan perbedaan nilai dari hasil pretest perkembangan 

motorik halus anak diawal belum berkembang. Adanya tindakan diberikan oleh 

peneliti kegiatan mengecap berbahan alam maka perkembangan motorik halus anak 

sudah dapat dikatakan berkembang. Untuk melihat perbedaan nilai dari hasil 

pengaruh kegiatam mengecap berbahan alam terhadap perkembangan motorik halus 

anak kelompok B di TK Pertiwi Jolle Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng 

dilihat dari grafik dibawah ini : 
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Gambar Grafik 4.1 Perbandingan Pretest dan Posttest Kegiatan Mengecap 

Berbahan Alam 

Grafik diatas menyatakan perkembangan motorik halus anak kelompok B di 

TK Pertiwi Jolle Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng mengalamai 

perkembangan. Pada saat setelah diberikan perlakuan mengecap berbahan alam 

(pelepah daun pisang) mempengaruhi perkembangan motorik halus anak dengan rata-

rata 34,6 dan dilihat bahwa perkembangan motorik halus anak sebelum diberikan 

perlakuan memiliki rata-rata 20,2 hal ini menunjukkan bahwa kegiatan mengecap 

berbahan alam mempengaruhi perkembangan motorik halus anak kelompok B di TK 

Pertiwi Jolle Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng dilihat dari peningkatan nilai 

pretest dan posttest yang dilakukan peneliti. 

a. Hasil Pengujian Hipotesis 

Hasil pengujuan hipotesis dilakukan menggunakan statistik non parametrik 

serta menggunakan rumus tes ranking bertanda Wilcoxon dengan bantuan SPSS 26 

digunakan untuk mengetahui perkembangan motorik halus anak kelompok B di TK 

Pertiwi Jolle Kecamatan Lalabata Kabuapten Soppeng dengan menggunakan rumus 

uji hipotesis sebagai berikut : 
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Ho = Tidak ada pengaruh kegiatan mengecap berbahan alam terhadap 

perkembangan motorik halus anak kelompok B di TK Pertiwi Jolle Kecamatan 

Lalabata Kabupaten Soppeng. 

Ha = Ada pengaruh kegiatan mengecap berbahan alam terhadap 

perkembangan motorik halus anak kelompok B di TK Pertiwi Jolle Kecamatan 

Lalabata Kabupaten Soppeng. 

Berikut hasil pengajuan hipotesis yang dilakukan dengan menggunakan uji tes 

rangking bertanda Wilcoxon dengan menggunakan program SPSS 26 dapat dilihat 

pada tabel berikut : 

 

Tabel 4.6 

Hasil Pengujian Uji Tes Rangking Bertanda Wilicoxon pada Pengaruh Kegiatan 

Mengecap Berbahan Alam Terhadap Perkembangan Motorik Halus Anak 

Kelompok B Tk Pertiwi Jolle. 

 

 
 

N 

Mean 

Rank 

Sum of 

Ranks 

 
Posttest – 

Pretest 

Negative 

Ranks 
0a .00 .00 

Positive Ranks 5b 3.00 15.00 

Ties 0c   

Total 5   

a. Posttest<Pretest 

b. Posttest>Pretest 

c. Posttest=Pretest 
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a) Negative Ranks atau selisih (Negatif) pada perkembangan motorik halus 

untuk pretest serta posttest ialah nol (0). Baik dari N, Meanrank bahkan 

sum rank nilai sama. Jadi nilai tersebut menunjukkan tidak ada turun serta 

pengurangan pada nilai pretest ke posttest. 

b) Positive Ranks maupun selisih (Positif), pada perkembangan motorik 

halus untuk pretest serta posttest dinyatakan 5 data Positif  hingga ke 5 

anak mengalami tingkatan terhadap perkembangan motorik halusnya pada 

nilai pretest ke nilai posttest. Peningkatan mean rank maupun nilai mc an 

peningkatannya yaitu 3.00 sedangkan jumlah rangking positif maupun 

sum of rank sebesar 15.00. 

c) Ties ialah persamaan nilai pretest serta posttest. Didalam penelitian nilai 

ties yakni 0, sehingga dikatakan bahwa tidak ada nilai sama antara pretest 

dan posttest. 

b. Uji Statistik 

Uji statistik yang diterapkan pada penelitian ini yakni uji Wilcoxon. Uji 

Wilcoxon adalah uji signifikansi menggunakan rumus tes rangking dan bertujuan 

untuk menguji perbedaan suatu perlakuan pada sampel yang berpasangan. Uji 

Wilcoxon digunakan guna memperkuat hasil analisis deskriptif dan mengetahui 

perbedaan perkembangan motorik halus anak kelompok B di TK Petiwi Jolle 

Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng sebelum dan setelah perlakuan kegiatan 

mengecap diberikan. 
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Tabeal 4.7 

Hasil Pengujian Uji Tes Rangking Bertanda Wilicoxon pada Pengaruh 

Kegiatan Mengecap Berbahan Alam Terhadap Perkembangan Motorik 

Halus Anak Kelompok B di TK Pertiwi Jolle Kabupaten Soppeng 

(Menggunakan SPSS 26) 

Kelompok Z Asymp. Sig.  

(2-tailed) 

Keterangan 

Post Test-Pre 

Test 

-2.041 0.004 Ada Perbedaan 

Berdasarkan hasil dari test statistik dari analisis data uji tes rangking bertanda 

Wilicoxon diperoleh nilai Asymp. Sig (2-tailed) yakni 0.004 dapat dilihat bahwa nilai 

diperoleh dibawah 0,05 maka Ho ditolah dan Ha diterima. Hal ini berdasarkan 

pengambilan keputusan probabilitas : 

1. Jika nilai Asymp.Sig > 0,05, maka Ho diterima 

2. Jika nilai Asymp.Sig < 0,05, maka Ho ditolak 

Disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signitifikan yang ditimbulkan yaitu 

berupa peningkatan nilai sebelum dan sesudah diberikan kegiatan mengecap berbasis 

bahan alam terhadap perkembangan motorik halus anak kelompok B di TK Pertiwi 

Jolle Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, artinya perlakuan yang diberikan 

yaitu kegiatan mengecap berbasis bahan alam pelepah daun pisang berpengaruh 

terhadap perkembangan motorik halus anak. 
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Tabeal 4.8 

Hasil Pengujian Uji Tes Rangking Bertanda Wilicoxon pada Pengaruh 

Kegiatan Mengecap Berbahan Alam Terhadap Perkembangan Motorik 

Halus Anak Kelompok B di TK Pertiwi Jolle Kabupaten Soppeng 

(Meggunakan Hitungan Manual) 

No Nama Anak Nilai 

Pretest 

Nilai 

Posttest 

Selisih Rangking 

+ - 

1 Ahmad Alif Algifari 20 35 15 4 0 

2 Muhammad Hafis 20 33 13 12 0 

3 Alya Jazila Aryadi 22 36 14 2,5 0 

4 Raissa Putri 19 35 16 5 0 

5 Nisa Apriliah 20 34 14 2,5 0 

 15 0 

Keterangan : 

T = 0 

N = 5 
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𝑍ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =  𝑇 − 𝑁 
(𝑁+1)

4
 

         
√𝑁 (𝑁+1)(2𝑁+1)

24
 

                = 0 - 5 (5+1)    

       
√5 (5+1)(2×5+1)

24
   

                = 0 – 30 

                  √13,75 

    = -8,10 

Berdasarkan hasil analisis data pada uji tes ranking bertanda Wilicoxon, Nilai 

Zhitung yang didapatkan -8,10 maka ho ditolak. Pernyataan ini didasari pada 

pengambilan keputusan, yaitu:  

1. Jika Zhitung < -1,96 atau Zhitung > 1,96 ho ditolak. 

2. Jika Zhitung > -1,96 atau Zhitung < 1,96 ho diterima. 

Dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan nilai perkembangan motorik 

halus anak sebelum dan setelah perlakuan kegiatan mengecap berbahan alam pelepah 

daun pisang. Nilai perkembangan motorik halus anak setelah perlakuan lebih tinggi 

yaitu 34,6 dari sebelum perlakuan yaitu 20,2. Maka dapat disimpulkan bahwa 

perkembangan motorik halus anak dapat ditingkatkan melalui kegiatan mengecap 

berbahan alam pelepah daun pisang pada anak kelompok B di TK Pertiwi Jolle 

Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng.    
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B. Pembahasan 

1. Perkembangan motorik halus anak sebelum melakukan kegiatan mengecap 

berbahan alam kelompok B di TK Pertiwi Jolle Kecamatan Lalabata 

Kabupaten Soppeng. 

Penelitian ini dilakukan pada 29 September 2021, anak kelompok B di TK 

Pertiwi Jolle Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng perkembangan motorik 

halus sebelum diberikan kegiatan mengecap. Dalam penelitian ini megambil 

sampel 5 orang. Dua anak laki-laki dan tiga anak perempuan semuanya 

merupakan anak kelas B di TK Pertiwi Jolle Kecamatan Lalabata Kabupaten 

Soppeng. 

Hasil dari penelitian ini diperoleh nilai tertinggi 22 nilai terendah 19 

dengan nilai rata-rata dari pretest yaitu 20,2. Peroleh nilai tersebut dari 

perkembangan motorik halus anak kelompok B sebelum diberikan perlakuan 

bagaimana cara melakukan kegiatan mengecap berbahan alam pelepah daun 

pisang di TK Pertiwi Jolle Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng. 

Pada hari pertama petama peneliti terlebih dakulu menyiapkan alat dan 

bahan yang akan digunakan kemudian peneliti meminta anak terlebih dahulu 

menyiapkan pewarna makanan kedalam wadah yang telah disediakan, kemudian 

mencelupkan ujung pelepah daun pisang kedalam wadah yang berisi pewarna 

dan mencapkan pelepah daun pisang tersebut di kertss HVS ysng telah 

disediakan. Peneliti tidak memberikan perlakuan (Pretest) bagaimana cara 

melakukan kegiatan mengecap. Saat anak melakukan kegiatan ini, peneliti 

mengamati anak saat melakukan kegiatan tersebut dan ikut melakukan kegiatan 

mengecap. Dari hasil pengamatan peneliti mendapatkan anak kesusahan untuk 



48 
 

 
 

mencampur pewarna kedalam wadah, kemudian peneliti melihat masih ada anak 

kesusahan dalam memegang pelepah daun pisang, peneliti juga melihat masih 

ada anak yang mengecap tidak sesuai dengan tema yang diberikan, dan masih 

ada anak yang mengecap tidak rapih dan anak masih kurang fokus untuk 

melakukan kegiatan mengecap. Peneliti juga memberikan pretest kepada anak-

anak dengan menulis namanya sendiri diatas gambar kegiatan anak dengan 

mengecap menggunakan pelepah daun pisang, sehingga ada beberapa anak masih 

kaku pada saat memegang pensil serta menggerakannya. Sehingga peneliti 

berpendapat bahwa anak kelompok B di TK Pertiwi Jolle Kecamatan Lalabata 

Kabupaten Soppeng sangat membutuhkan kegiatan-kegiatan yang 

mengembangkan motorik halusnya dan dilatih seperti halnya dengan kegiatan 

mengecap sesuai teori yang dikemukakan Sumanto 2005 menyatakan kegiatan 

mengecap ini bertujuan agar anak mampu menggerakkan fungsi motorik halus 

anak dengan mengecap anak mampu menggerakan jari-jemarinya, anak bisa 

belajar sambil bermain yang menyenangkan. Melalui bernain mengecap anak 

belajar berkomunikasi dengan temannya, belajar berbagi, mentaati peraturan, 

belajar kerapihan, ketelitian, serta meningkatkan kreatifitas anak. 37 

Penelitian ini juga didukung oleh hasil penelitian terdahulu Titis 

Syavaliana dan Nurul Khotimah dari Jurusan PG-PAUD Fakultas Ilmu 

Pendidikan di Universitas Negeri Surabaya. Penelitiannya menggunakan studi 

literature (Libray Research), penelitian berbagai sumber yakni jurnal, artikel, 

buku-buku, dokumen internet, hingga sumber. Penelitian ini berpusat pada 

dampak pkegiatan mengecap pada kemampuan ,otorik halus anak-anak, 

 
37 Sumanto, Peran Kegiatan Mengecap Dalam Mengembangkan Kreativitas Anak Usia 5-6 

Tahun (Ternate Utara, 2013), h. 3 
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dikatakan bahwa keterampilan motorik halus anak-anak sangat penting untuk 

dikembangkan sehingga anak-anak dapat mengembangkan kreatifitas dalam 

berbagai latihan. Sehingga peneliti mengungkpakan bahwa kegiatan mengecap 

cukup digunakan untuk melatih keterampilan motorik halus anak-anak, terutama 

anak-anak berusia 5-6 tahun, berbagai latihan diidentifikasi dengan kemampuan 

motorik halus mereka. Dilihat dari keseluruhan sumber bukti yang sebelumnya 

relevan. 

Peneliti juga mendapatkan data dari guru siswa yang menyatakan kegiatan 

yang diberikan anak-anak selama belajar dirumah hanya diberikan buku LK anak 

dan terkadang hanya sebagaian anak yang mengirim tugasnya, karena 

kebanyakan anak lebih memilih bermain dari pada mengerjakan tugas dirumah 

selama siswa melakukan sekolah daring. Maka kiranya kegiatan mengecap 

berbasis bahan alam pelepah daun pisang perlu diterapkan pada-anak-anak agar 

anak-anak tidak merasa bosan dalam belajar. Sesuai dengan teori Abdurahman 

(2010) menyatakan bahwa kegiatan mengecap merupakan suatu pembelajaran 

yang dapat mengembangkan kreativitas anak dan membuat pembelajran anak 

tidak membosankan lagi, sehingga siswa lebih berani dalam mengeksplorasi ide 

kreatif. Sehingga kegiatan mengecap berbasis bahan alam ini sangat baik 

diterapkan kepada anak usia dini.38 

 

 

 
38 Abdurahman, pengembangan kreativitas anak usia dini, (Jakarta:  Depdiknas, 2010), h.33. 
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2. Perkembangan Motorik Halus Anak Kelompok B Setelah Melakukan 

Kegiatan Mengecap Berbasis Bahan Alam Pelepah Daun Pisang di TK 

Pertiwi Jolle Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng. 

Penelitian posttest ini dilakukan pada tanggal 5 Oktober 2021 diperoleh 

hasil penelitian nilai terendah dari posttest yakni 33 serta nilai tertinggi posttest 

yakni 36, nilai rata-rata posttest yakni 34,6. Kegiatan mengecap berbasis bahan 

alam ini dilaukan di TK Pertiwi Jolle Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, 

sehingga dapat dibandingkan pada saat posttest mengalami peningkatan yang 

disignitifikan. Hal ini dikarenakan bahwa kegiatan mengecap ini menurut 

Turyani dan Wondel mengatakan bahwa kegiatan mengecap yakni suatu teknik 

menempelkan alat/acuan pada bidang yang disediakan dengan berbagai 

kombinasi lebih mendominan jari-jemari, sehingga dapat mempengaruhi 

perkembangan motorik halus anak.39 

Peneliti melakukan postest awalnya memperlihatkan contoh karya 

kegiatan mengecap kepada anak. Kemudian peneliti menjelaskan cara melakukan 

kegiatan mengecap berbahan alam pelepah daun pisang yakni mencampurkan 

warna hingga akhir kegiatan mengecap seperti halnya peneliti memperlihatkan 

secara langsung cara mengerjakan kegiatan mengecap, kemudian peneliti 

mengarahkan anak untuk mengikuti cara peneliti melakukan kegiatan mengecap 

sesuai dengan tema yang diberikan, serta memberikan contoh dan membantu 

anak yang masih kaku dalam mengerjakan kegiatan mengecap dengan 

memegang tangan anak untuk mengarahkan anak mengecap dengan rapi pada 

kertas yang telah diberikan, agar anak melakukannya dengan rapi dan benar. 

 
39 Turyani dan Wondel, Kegiatan Mengecap Dengan Bahan Alam Pelepah Daun Pisang, 

(Jakarta: Erlangga, 2013), h. 35. 
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Pada posttest hari kedua anak-anak melakukan kegiatan mengecap dan 

kegiatan ini dilakukan seperti pada Pretest, dari hasil penelitian ini peneliti 

melihat bahwa anak-anak sudah mulai bisa menggerakkan jari-jemarinya secara 

baik seperti pada saat melakukan kegiatan mengecap dengan mencampurkan 

pewarna kedalam wadah tanpa dibantu, memegang alat/acuan pelepah daun 

pisang benar dan mengecap dengan rapi sesuai dengan tema yang diberikan 

(tema bunga-bunga). Peneliti menyimpulkan bahwa perkembangan motorik halus 

anak mengalami perkembangan. 

Terbukti pada teori Sujino menyatakan motorik halus yakni pergerakan 

melibatkan otot kecil, yakni jari–jemari hingga pergelangan tangan lincah hingga 

tepat. Motorik halus tidak perlu menggunakan kekuatan melainkan koordinasi 

mata dengan tangan. 40Hal ini yang senada dikemukakan oleh Yudha dan 

Rudiyanto menyatakan bahwa motorik halus ialah kemampuan anak beraktifitas 

dengan menggunakan otot halus (kecil) seperti anak sudah mampu menulis, 

menyusun, menggunting, menempel, mengambil barang menggunakan jari-

jemarinya dan sebagainya.41 

 Selain itu juga berdasarkan teori dikemukakan oleh Juniarti yang 

menyatakan bahwa kegiatan mengecap dapat mengembangkan motorik halus 

anak karena memerlukan jari-jemari dalam melakukan kegiatan mengecap serta 

dapat mengembangkan kreatifitas anak ketika anak dilatih untuk mengecap 

dengan menggunakan bahan alam pelepah daun pisang secara terus menerus 

 
40 Sujiono, Y. N, Konsep Dasar Anak Usia Dini (Jakarta: PT Indeks, 2013), h. 4. 
41 Imam Musbikin, Tumbuh Kembang Anak, (Jogjakarta: Flas Book, 2012), h.75. 
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maka akan mengembangkan aspek motorik halus anak. 42Disimpulkan bahwa 

nilai  perkembangan motorik halus anak kelompok B di Tk Pertiwi Jolle Kec. 

Lalabata Kab. Soppeng setelah diberikan perlakuan sudah dikatakan berkembang 

dibandingkan dengan pretest. 

3. Pengaruh Kegiatan Mengecap Berbasis Bahan Alam Pelepah Daun Pisang 

Terhadap Pengembangan Motorik Halus Anak Kelompok B di TK Pertiwi 

Jolle Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng. 

Pengujian uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan rumus 

Wilicoxon Rank Test dengan bantuan program SPSS versi 26 kegiatan mengecap 

berabis bahan alam pelepah daun pisang memperoleh nilai signitifikan Asymp. 

Sig. (2-tailes) yaitu 0.04 dengan tarif signitifikan 0,05 sehingga artinya lebih 

kecil dari 0.05 berarti hipotesis diterima. Data tersebut menunjukkan adanya 

perbedaan berupa peningkatan nilai rata-rata diperoleh dari perkembangan 

motorik halus anak sebelum diberikan perlakuan kegiatan mengecap berbasis 

bahan alam pelepah daun pisang menunjukkan adanya pengaruh yang diperoleh 

setelah diberikan perlakuan kegiatan mengecap. 

Hasil dari pengujian hipotesis ini dapat dilihat perbedaan yang 

signitifikan antara sebelum dan setelah diberikan kegiatan mengecap berbasis 

bahan alam terhadap perkembangan motorik halus anak kelompok B di TK 

Pertiwi Jolle Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng hal ini dikarenakan nilai 

signitifikan dari data tersebut nilai (p) lebih kecil dari nilai taraf yakni 0,05. 

 
42 Juniarti Ni Wayan, Penerapan Metode Demonstrasi Melalui Kegiatan Mencetak 

Berbantuan Bahan Alam Untuk Meningkatkan Perkembangan Motorik Halus. Jurnal Pendidikan Anak 

Usia Dini Undiksh Vol 4, No 2 (2016) 



53 
 

 
 

Kegiatan mengecap mempengaruhi mempengaruhi perkembangan 

motorik halus anak, dilihat kegiatan kolase tersebt dapat melenturkan jari-jemari 

anak serta mampu memperkuat otot-otot kecil sehingga anak tidak mengalami 

kaku dalam melakukan kegiatan yang melibatkan motorik halus anak harus 

bergerak. Kegiatan mengecap akan menghasilkan suatu karya yang baru bagi 

anak-anak ketika ketika anak mengerjakannya serta menyelesaikannya maka 

membuat anak senang hal ini dikarenakan adanya hasil kerja sendiri yang dibuat 

oleh anak dan menumbuhkan rasa bersemangat dalam diri untuk belajar. 

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Guilford yakni aktifitas mengecap 

anak melakukan kreativitas serta melibatkan jari-jemari tangan dalam aktifitas 

dilakukan anak dengan mencampurkan warnah kedalam wadah dan mencapkan 

pelepah daun pisang pada bidang kertas yang telah disediakan, motorik halus 

anak terlatih serta dapat berkembang secara optimal hingga menghasilkan karya 

indah.43 

Saat anak mengerjakan kegiatan mengecap, akan berfokus pada tangan 

untuk mencapkan alat/acuan pelepah daun pisang pada kertas yang telah 

disediakan sehingga bisa melatih jari-jemarinya. Jika anak fokus dalam 

mengerjakan kegiatan tersebut akan menghasilkan suatu karya yang bagus dari 

hasilnya sendiri sehingga mampu mengembangkan motorik halus anak. 

Nilai rata-rata antara pretest dan posttest memiliki peningkataan yakni 

pretest 20,2 sedangkan posttest 34,6. Berdasarkan data yang diperoleh 

disimpulkan bahwa kegiatan mengecap sangat berpengaruh pada perkembangan 

halus anak kelompok B di TK Pertiwi Jolle Kecamatan Lalabata Kabupaten 

 
43 Fitri Annisa, Musnar Indar, Putri Hana, “Peningkatan Kemampuan Motorik Halus Anak 

Usia Dini melalui Kegiatan Mengecap Media Bahan Alam”, Jurnal Aulad vol 1, no. 1 (2018): h. 9. 
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Soppeng. Kegiatan mengecap ini dapat melatih jari-jemari agar tidak kaku, 

stimulus harus selalu diberikan oleh anak untuk melenturkan jari-jemarinya 

sehingga mudah digerakkan. Jika perkembangan motorik halus anak belum 

berkembang dengan baik salah satu caranya bisa diberikan kegiatan mengecap 

ini. 

Hal diatas sejalan dengan hasil penelitian berjudul pengaruh kegiatan 

mengecap terhadap keterampilan motorik halus anak. Hasil dari penelitian ini 

melibatkan 14 anak titemukan memiliki capaian perkembangan yang rendah 

dengan metode eksperimen. Menggunakan teknik pengumpulan daata yakni 

observasi dianalisis menggunakan Uji-t melalui program SPSS. Hasil analisis 

menyatakan bahwa kegiatan mengecap berpengaruh sangat signitifikan terhadap 

perkembangan keterampilan motorik halus anak (t-hitung = -12, 916 dengan 

p=0,000). Korelasi motorik halus anak sebelum dan sesudah dilakukan treatment 

menggunakan kegiatan mengecap sangat kuat dengan nilai r=0,992 atau 

mendekati nilai 1 dan signitifikan pada taraf kepercayaan 95% karena p,0,05, 

sehingga berdasarkan hasil analisis penelitian maka disimpulkan bahwa kegiatan 

mengecap berpengaruh sangat signitifikan terhadap perkembangan motorik halus 

anak usia 5-6 tahun, sehingga kegiatan mengecap ini dapat direkomdendasikan 

sebagai kegiatan yang dapat mengembangkan perkembangan motorik halus 

anak.44 

Hal ini terbukti pada teori dalam departemen pendidikan nasional 

mengatakan fungsi mengecap bagi perkembangan anak yaitu untuk 

mempersiapkan kemampuan motorik yang baik yang mendorong inovasi, 

 
44 Alif Muarif, Prima Suci Ramadhani, “Pengaruh Kegiatan Mengecap Terhadap 

Keterampilan Motorik Halus Anak” Jurnal Care vol 5, N0 2 (2018),h: 8. 
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memahami contoh dan bentuk untuk melatih ketekunan dan kepercayaan diri. 

Dinas Pendidikan juga menambahkan khususnya menciptakan kreativitas, 

melatih ketepatan dan ketentuan serta membantu sesuatu dengan menggunakan 

metode penataan.45 

Gerakan ini merupakan keterampilan gerak. Gerakan motorik halus 

merupakan suatu gerakan yang melibatkan otot-otot kecil anak. Seperti 

keterampilan menggunakan jari-jemarinya, tangan dan gerakan pergelangan 

tangan yang tepat. Hal ini hanya membutuhkan koordinasi mata dan tangan yang 

cermat dan tidak terlalu membutuhkan tenaga.46 Penerapan kegiatan mengecap 

membantu anak semakin terampil dan melakukan sesuatu hal seperti anak sudah 

mampu memegang pensil dengan benar, mampu menggunakan sendok, mampu 

mengancing bajunya sendiri, terampil dalam menggambar, dapat memecahkan 

masalah dengan baik, meningkatkan konsentrasi anak dan dapat meningkatkan 

kreativitas anak setelah diberikan kegiatan mengecap dimana peneliti perubahan 

ini pada anak melakukan aktivitas pada saat anak bermain dan mengerjakan tugas 

dari sekolah. Sesuai dengan teori Altenmuller menyatakan bahwa gerakan 

motorik halus yaitu jika gerakan yang hanya otot-otot kecil seperti keterampilan 

jari-jemari tangan dan gerakan pergelangan tangan yang tepat.47 

Seiring dengan teori Ardana & Kristianti menyatakan bahwa aktifitas 

motorik halus anak adalah keahlian gerakan melibatkan otot-otot kecil yang 

 
45 Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 

40. 
46 Adhisti Dewinta Riyadu, “ Mengembangkan motorik halus anak usia dini melalui seni 

melipat kertas di RA  Perwanida 1 Bandar Islam Negeri Radeng Intan Lampung Tahun 2018”, Skripsi 

(Lampung: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Institut: Universitas Islam Negeri Radeng Intang 

Lampung,  2018), h. 3-4. 
47 Altenmuller, E. “Advances In Brain Imaging and Understanding If Fine Motor Control In 

Musicians”, Hand Clinis, Vol 19, No, 3 (2017): h. 523-538. 
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terdiri dari koordinasi mata dan tangan yang terkoordinasi seimbang sehingga 

menciptakan suatu keterampilan.48 Dari beberapa pernyataan diatas maka 

pengaruh kegiatan mengecap untuk perkembangan motorik halus anak memang 

sangat berpengaruh kepada anak usia 5-6 tahun di kelompok B TK Pertiwi Jolle 

Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng. 

Dalam teori Winidiarto & Yanto, menyatakan bahwa pada anak yang 

sudah baik kematangan motorik halusnya biasanya cenderung menunjukkan 

aktivitas kemandirian karena tangannya sudah dapat terampil untuk melakukan 

berbagai hal kegiatan mengecap ini anak-anak lebih dominan menggunakan jari-

jemarinya.49 Sebagaimana dapat dilihat dari perbedaan antara sebelum dan 

sesudah melakukan kegiatan mengecap, pada saat anak melakukam pretest 

peneliti melihat bahwa jari-jemarinya masih kaku dalam melakukan suatu 

kegiatan seperti halnya ketika anak mencampur warna pada wadah, dan ketika 

anak mengecap masih kaku dalam melakukan jari-jemarinya serta peneliti 

melihat pada saat anak melakukan posttest kegiatan mengecap anak sudah bisa 

melakukan kegiatan mengecap cukup baik.  

Peneliti melihat beberapa anak saat mencampurkan warna ke dalam 

wadah sudah tidak bututh bantuan, mengecap dengan pelepah daun pisang pada 

kertas yang telah disediakan sesuai dengan tema yang diberikan sudah cukup 

rapih, dan hasil karya pretest berbeda debgan posttest dan bahkan anak sudah 

bisa memegang pensil dengan benar, ada beberapa anak juga bisa menulis 

 
48 Warniati, Ardana & Kristiantari, “Penerapan Metode Pembangain Tugas Melalui Kegiatan 

Meronce untuk Meningkatkan Perkembangan Motorik Halus Anak Kelompok B”, E-Jurnal PG 

PAUD, Vol 2, No 1 (2014): h, 1-10. 
49 Winidiarto, Yanto. “Pengaruh Kegiatan Kolase terhadap Perkembangan Motorik Halus 

Anak Usia Dini 5-6 Tahun”, Jurnal Obsesi: Jurnal Paud, Vol 2, No 1 (2018): h, 12-21. 
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namanya sendiri walaupun masih dituntun peneliti dan hasil dari pretest dan 

posttest  juga dianalisis dengan menggunakan uji hipotesis wilicoxon non 

prametrik menyatakan bahwa ada pengaruh kegiatan mengecap berbasis bahan 

alam pelepah daun pisang terhadap perkembangan motorik halus anak kelompok 

B di TK Pertiwi Jolle Kecamatan Lalabata Kabuapten Soppeng. 

Penelitian ini juga didukung dari hasil penelitian Tik Nur Ningsih 2016 

bahwa keterampilan motorik halus anak dikembangkan dengan kegiatan 

mengecap, ini dilihat perolehan presentase setiap siklus terus mengalami 

peningkatan. Siklus pertama (1) presentasi kreatifitas anak berkembang sekitar 

60%, kemudian siklus ke (II) meningkat menjadi 80%. Selanjutnya Rahmandanti 

Dwi Putri dari hasil penelitiannya menunjukkan bawha dalam 

mengimplementasikan kegiatan mengecap peninglatan terhadap motorik halus 

anak usia dini 5-6 tahun. Hasil penelitian menunjjukan bahwa pada siklus 

pertama belum berkembang (11,11%), siklus II (44,44%) hingga siklus III 

berkembang sangat naik pada anak 14 (77,775). 

Penelitian ini juga didukung dari hasil penelitian Wida Nurmala 2019, 

motorik halus yang diteliti yaitu gerakan tangan, mengerakkan tubuh 

berhubungan jari-jemari serta keterampilan koordinasi mata dan tangan. Jenis 

penelitian ini menggunakan tindakan kelas. Dengan model penelitian Kemmiss 

serta Mc. Taggarrt, kualitatif serta kuantitatif yakni Analisis data penelitian. 

Subjek penelitian ini yakni AUD kelompok B RA Yasbiman Al Munawar 15 

orang. Hingga akhir penelitian ini dikatakan kemampuan motorik halus anak 
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mengalami perubahan diberikan perlakuan kegiatan mengecap berbasis bahan 

alam.50 

Peneliti menyimpulkan bahwa kegiatan mengecap berbasis bahan alam 

sangat perlu diberikan kepada anak usia dini terutama pada taman kanak-kanak 

guna mengembangkan aspek-aspek perkembangannya sesuai dengan usia anak 

terutama pada perkembangan motorik halus. Kegiatan mengecap ini lebih 

mendominan dalam mengembangkan motorik halus anak hal ini dikarenakan 

aktivitas pada saat anak diberikan kegiatan mengecap menggunakan jari-

jemarinya yakni pada saat anak memegang pelepah daun pisang dan 

mencapkannya dikertas sehingga menghasilkan suatu karya, kegiatan mengecap 

ini dapat memberikan pengaruh terhadap perkembangan motorik halus anak usia 

dini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
50 Wida Nurmala, Yasbiati, Taopik Rahman, “Peningkatan Kemampaun Motorik Halus Anak 

Usia Dini Melalui Kegiatan Mengecap Berbasis Bahan Alam pada kelompok B di RA Yasbiman Al-

Munawar Kabupaten”, Jurnal PAUD Agapedia vol 3, no. 2 (2019): h. 203. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan serta hasil penelitian ini, disimpulkaan bahwa: 

1. Gambaran perkembangan motorik halus anak kelompok B di TK Pertiwi 

Jolle Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng sebelum diberi perlakuan 

kegiatan mengecap berbasis bahan alam pelepah daun pisang, perkembangan 

motorik halus anak belum berkembang karena peneliti melihat bahwa anak-

anak belum bisa memegang pensil secara benar, belum bisa mencampur 

warna kedalam wadah tanpa belopetan, belum bisa memegang alat/acauan 

pelepah daun pisang dengan benar dan belum pisa mencapkan pelepah daun 

pisang dengan rapi dikertas yang telah diberikan. 

2. Gambaran perkembangan motorik halus anak kelompok B di TK Pertiwi 

Jolle Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng setelah dijelaskan dan 

diberilan contoh cara mengecap berbasis bahan alam pelepah daun pisang, 

perkembangan motorik halus anak berkembang. Dilihat pada saat anak 

melakukan kegiatan mengecap, ketika anak memegang pensil, mencampur 

warna ke wadah, memegang alat/acuan pelepah daun pisang serta mengecap 

dengan rapi sesuai dengan tema yang diberikan anak tidak kaku lagi 

menggerakkan jari-jemarinya. 

3. Terdapat pengaruh kegiatan mengecap berbasis bahan alam pelepah daun 

pisang terhadap perkembangan motorik halus anak kelompok B di TK 

Pertiwi Jolle Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng dilihat dari rata-rata 

pretest 20,2 dan posttest 34,6 serta dilihat nilai uji hipotesis menggunakan 



60 
 

 
 

rumus Wilicoxon Rank Test dengan bantuan SPSS Versi 26 diperolh nilai uji 

hipotesis p (0,004)≤0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

B. Implikasi Penelitian 

Implikasi penelitian ini yakni: 

1. Kepada pendidik harus memperhatikan perkembangan motorik anak 

terutama pada perkembangan motorik halusnya. 

2. Kepada pendidik memberikan kegiatan-kegiatan yang dapat 

mengembangkan perkembangan motorik halus seperti mengecap. 

3. Kepada guru, masyarakat maupun pemerintah setempat harus 

memperhatikan fasilitas yang akan digunakan dalam melakukan kegiatan 

terutama pada saat melakukan kegiatan mengecap agar peserta didik dapat 

belajar dengan baik. 

4. Bagi para calon peneliti lainnya harus memperhatikan terlebih dahulu alat 

serta bahan yang akan digunakan dalam melakukan kegiatan mengecap 

dan harus memperhatikan sampel yang ada disekitarnya dan sesuaikan 

sampel yang akan digunakan. 

5. Keterbatasan dalam penelitian ini dapat dijadikan perimbangan pada saat 

melakukan penelitian. 

 

 

 

 

 

 



61 
 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Abdurahman, pengembangan kreativitas anak usia dini, (Jakarta:  Depdiknas, 2010), 

h.33. 

Adhisti Dewinta Riyadu, “ Mengembangkan motorik halus anak usia dini melalui 

seni melipat kertas di RA  Perwanida 1 Bandar Islam Negeri Radeng Intan 

Lampung Tahun 2018”, Skripsi (Lampung: Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan, Institut: Universitas Islam Negeri Radeng Intang Lampung,  

2018), h. 3-4. 

Aghanita, Perkembangan Fisik Motorik Anak 4-5 Tahun Pada Permendikbud No. 

137 Tahun 2014, Jurbal Pendidikan Anak, Vol 3(2) 2017, h. 4. 

Alif Muarif, Prima Suci Ramadhani, “Pengaruh Kegiatan Mengecap Terhadap 

Keterampilan Motorik Halus Anak” Jurnal Care vol 5, N0 2 (2018),h: 8. 

Altenmuller, E. “Advances In Brain Imaging and Understanding If Fine Motor 

Control In Musicians”, Hand Clinis, Vol 19, No, 3 (2017): h. 523-538. 

Anwar, Ahmad dan Arsyad, Pendidikan Anak Usia Dini, (Bandung: Alfabeta, 2009) 

h. 26. 

Asmawati Luluk, dkk.  2011. Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Anak Usia Dini. 

Jakarta: Universitas Terbuka. h. 12. 

Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, Metode Penelitian Kuantitatif Teori 

dan Aplikasi, (Jakarta: PT. Raha Grafindo, 2014), h. 161. 



62 
 

 
 

Departemen Agama RI, Al-qur’an dan Terjemah (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 

238. 

Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 

2010), h. 40. 

Ernawati Nuring, S. Pd, (2018). Mengecap dengan Bahan Alam, Anak lebih Kreatif 

Guru Tkit Ulul Albab 2 Purwoerjo, h. 117. 

Farida, 2018. Upaya Mengoptimalkan Perkembangan Anak Usia Dini. Thufula: 

Jurnal Inovasi Pendidikan Guru Raudhatul Athfal 2(1): 1. 

Fauziana, Nabila and Atin Fatimah. 2017. Kreativitas Anak Melalui Kegiatan 

Mencetak dengan Bahan Alam. Jurnal Penelitian dan Pengembangan 

Pendidikan Anak Usia Dini 4(2): 125. 

Fitri Annisa, Musnar Indar, Putri Hana, “Peningkatan Kemampuan Motorik Halus 

Anak Usia Dini melalui Kegiatan Mengecap Media Bahan Alam”, Jurnal 

Aulad vol 1, no. 1 (2018): h. 9. 

Herdina Indrijati, Psikologi Perkembangan dan Pendidikan Anak Usia Dini sebuah 

bunga rampai (Jakarta: Prenadamedia Group), h. 37. 

Imam Musbikin, Tumbuh Kembang Anak, (Jogjakarta: Flas Book, 2012), h.75. 

Istirayani, 2015. Peningkatan Kreatifitas Anak Melalui Mencetak Menggunakan 

Media Pelepah Daun Pisang Untuk Anak Kelompok B Tk PKK 115 

Mangiran Bantul (Skripsi). Yokyakarta: Universitas Negeri Yokyakarta, 

h.211. 



63 
 

 
 

Juniarti Ni Wayan, Penerapan Metode Demonstrasi Melalui Kegiatan Mencetak 

Berbantuan Bahan Alam Untuk Meningkatkan Perkembangan Motorik 

Halus. Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Undiksh Vol 4, No 2 (2016) 

Maria Indriyani, Indentifikasi Perkembangan Motorik Halus Anak TK Kelompok B 

Keluruan Belacutur Gamping Sleman Yogyakarta, Jurnal PAUD, Vol (1), h. 

10. 

Masitoh. 2011. Strategi Pembelajaran Tk. Jakarta: Universitas Terbuka, h. 44. 

Musfiroh, Tadkiroatun. 2008. Bermain sambil belajar dan mengasah kecerdasan. 

Jakarta: Depdiknas, h. 13. 

Peraturan Mentri dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 

tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pusat Studi 

Pendidikan Anak Usia Dini Lembaga Pendidikan Universitas Negeri 

Yogyakarta dalam Nariyanti Ningsih (2014: 130 h. 25. 

Samsuddin, Pembelajaran Motorik di Taman Kanak-kanak, (Jakarta: Prenada Media, 

2013), h. 10. 

Siregar Sofyan, Statistika Deskriptif untuk Penelitian (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 

2010) h. 3 

Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian, (CV. Alfa Beta : Bandung, 2014) h. 30. 

Sujiono, Yuliani Nuraini, 2009. Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini. Jakarta: 

Indeks, h. 13 

Sulaiman Saat, Siti Mania. Pengantar Metodologi Penelitian Paduan Bagi Peneliti 

Pemula, h. 154. 



64 
 

 
 

Sumanto, Peran Kegiatan Mengecap Dalam Mengembangkan Kreativitas Anak Usia 

5-6 Tahun (Ternate Utara, 2013), h. 3 

Sumantri. 2005. Model Pengembangan Keterampilan Motorik Halus Aanak Usia 

Dini. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, h. 1. 

Suparmi, Mengembangkan Keterampilan Motorik Halus Melalui Kegiatan Mencetak 

dengan Pelepah Daun Pisang di Kelompok B TK Al-Hidayah Minggirsari 

Kabupaten Blitar, Jurnal Mahasiswa (Fkip: Pg-Paud), Vol 5 (3): 2017, H. 9. 

Suriati (dkk), Meningkatkan Keterampilan Motorik Halus Anak melalui Mencetak 

dengan Pelepah Pisang. Gambaran perkembangan motorik halus pada anak 

kelompok B TK Nurul Ilmi, Jurnal Kependidikan, Vol 5 (1) 2018, h. 53. 

Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif dilengkapai dengan Perbandingan 

Perhitungan Manual & SPSS, (Jakarta: Kencana) h. 5. 

Titis Syavaliana dan Nurul Khotimah, Upaya Meningkatkan Kemampuan Motorik 

Halus Melalui Kegiatan Mencetak Menggunakan Media Bahan Alam 

Kelompok B, Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 4 (Dec), 2020, hal 39. 

Tukiran Taniredja Hidayati Mustafidah, Penelitian Kuantitatif (sebuah pengantar), 

Yogyakarta: Alfabeta, 2011, h. 24. 

Turyani dan Wondel, Kegiatan Mengecap Dengan Bahan Alam Pelepah Daun 

Pisang, (Jakarta: Erlangga, 2013), h. 35. 

Wardhani, IGAK. Kuswaya Wihardit. 2012. Penelitian Tindakan Kelas. Tanggerang 

Selatan: Universitas Terbuka, h. 29. 



65 
 

 
 

Warniati, Ardana & Kristiantari, “Penerapan Metode Pembangain Tugas Melalui 

Kegiatan Meronce untuk Meningkatkan Perkembangan Motorik Halus Anak 

Kelompok B”, E-Jurnal PG PAUD, Vol 2, No 1 (2014): h, 1-10. 

Wida Nurmala, Yasbiati, Taopik Rahman, “Peningkatan Kemampaun Motorik Halus 

Anak Usia Dini Melalui Kegiatan Mengecap Berbasis Bahan Alam pada 

kelompok B di RA Yasbiman Al-Munawar Kabupaten”, Jurnal PAUD 

Agapedia vol 3, no. 2 (2019): h. 203. 

Winidiarto, Yanto. “Pengaruh Kegiatan Kolase terhadap Perkembangan Motorik 

Halus Anak Usia Dini 5-6 Tahun”, Jurnal Obsesi: Jurnal Paud, Vol 2, No 1 

(2018): h, 12-21. 

Wiyani, Novan, Ardy. 2014. Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini. Yogyakarta: 

Gava Media, h. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 
 

 
 

 

DOKUMENTASI 

Pretest 



97 
 

 
 

Posttest 

 



98 
 

 
 

 

 

  

 



99 
 

 
 

Riwayat Hidup 

 Nur Alfiah tinggal di Jolle, Desa Umpungeng 

Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, lahir di Jolle 

pada tanggal 06 Juli 1998. Ayah Rustang dan Ibu Masse 

memiliki saudara 3, anak kedua dari 3 bersaudara. 

Menyelesaikan pendidikan dasar dikampung halaman pada 

tahun 2012 di SDN 15 Jolle kemudian menempuh 

pedidikan di SMPN 4 Lalabata selama 2012-2014 

melanjutkan jenjang pendidikan di SMAN 2 

Watansoppeng pada tahun 2014-2017. Melanjutkan jenjang pendidikan ke perguruan 

tinggi di UIN Alauddin Makassar tahun 2017 dengan mengambil jurusan Pendidikan 

Islam Anak Usia Dini (PIAUD) di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Memasuki 

sebagian organisasi di IMPS (Ikatan Mahasiswa Pelajar Soppeng). 

 Rasa syukur atas ilmu-ilmu yang telah penulis daparkan selama berada 

dibangku kuliah semoga ilmu yang diberikan oleh para dosen bermanfaat bagi penulis 

maupun bagi masyarakat. Penulis juga sangat bersyukur dengan ditakdirkan di UIN 

Alauddin Makassar sebagai mahasiswa untuk menuntut ilmu dan menambah ilmu. 

Semoga ilmu yang didapatkan bisa menjadi bekal dunia dan akhirat serta bisa 

mengamalkannya. 

  

 

 

 

 


