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ABSTRAK 

 

PENGARUH BERMAIN MENGGUNTING, MENEMPEL 
TERHADAP KEMAMPUAN MOTORIK HALUS ANAK TK A 
BUSTANUL ATHFAL AISYIYAH KARANGASEM TAHUN 

AJARAN 2011/2012 
 

Sri Novisiam, A520080083, Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, 2012, 80 halaman 
 

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh bermain menggunting, 
menempel terhadap kemampuan motorik halus anak TK A Bustanul Athfal 
Aisyiyah Karangasem tahun ajaran 2011/2012. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif subyektif. Populasi dalam 
penelitian ini adalah 35 anak dan kemudian diambil sampel 30 anak. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi. Teknik analisis data yang 
digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi linier berganda, dan uji 
keberartian koefisien regresi linier ganda uji t) serta uji F. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari analisis regresi memperoleh 
persamaan persamaan garis regresi Y = -0,433+0,466X1+0,567X2. Persamaan 
menunjukkan bahwa tinggi rendahnya kemampuan motorik halus anak. 
Kesimpulan yang diambil adalah: 1) menggunting berpengaruh terhadap 
kemampuan motorik halus anak TK A Bustanul Athfal Aisyiyah Karangasem 
denga hasil uji t memperoleh nilai thitung >ttabel ( 4,324>1,701) dengan probabilitas 
0,000>0,05; 2) menempel berpengaruh positif terhadap kemampuan motorik halus 
anak TK A Bustanul Athfal Aisyiyah Karangasem. Hasil uji t memperoleh thitung 
>ttabel (7,044>1,701) dengan probabilitas 0,000<0,05. Berdasarkan uji F diketahui 
bahwa Hipotesis diterima karena Fhitung>Ftabel (32,474>4,17) pada nilai signifikan 
5%. Sedangkan besarnya sumbangan relative X1 dan X2 tehadap Y masing-
masing adalah 46,12% dan 53,88%. Besarnya sumbangan efektif menggunting 
dan menempel terhadap kemampuan motorik halus mencapai 70,6%. 
 
Kata kunci: Menggunting, Menempel, dan Kemampuan Motorik Halus. 
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1. PENDAHULUAN 
Pendidikan merupakan modal dasar untuk menyiapkan insan yang 

berkualitas. Menurut Undang-Undang Sisdiknas, pendidikan adalah usaha 
sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 
pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 
untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 
kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, 
masyarakat, bangsa dan negara.  

Dalam rangka mewujudkan tatanan pendidikan yang mandiri dan 
berkualitas sebagaimana diatur dalam UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional, perlu dilakukan berbagai upaya stategis dan integral 
penunjang penyelenggaraan pendidikan. Kesempatan untuk memperoleh 
pendidikan yang berkualitas berlaku untuk semua (education for all), mulai 
dari usia dini sebagai masa “the golden age” sampai ke jenjang pendidikan 
tinggi. 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu bentuk 
pendidikan yang ada di jalur pendidikan formal. Pendidikan anak usia dini 
(PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang dasar yang merupakan 
suatu upaya pembinaan yang ditujukkan bagi anak ejak lahir sampai dengan 
usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan 
untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani  dan rohani agar 
anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. 

Pendidikan anak usia dini, secara khusus bukan bertujuan untuk 
member anak pengetahuan kognitif (kecerdasan intelektual) sebanyak-
banyaknya, tetapi mempersiapkan mental dan fisik anak untuk mengenal 
dunia sekitarnya secara adaptive (bersahabat). Pendidikan anak usia dini 
merupakan salah satu bentuk pendidikan yang menitik beratkan pada 
peletakan dasar kea rah pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi 
motorik halus dan kasar), kecerdasan, sosio emosional, bahasa dan 
komunikasi. 

Masa 5 tahun pertama pertumbuhan dan perkembangan anak sering 
disebut sebagai masa keemasan karena pada masa itu keadaan fisik maupun 
segala kemampuan anak sedang berkembang cepat. Salah satu kemampuan 
yang berkembang dengan pesat adalah kemampuan fisik atau motoriknya. 
Pengembangan fisik/motorik dibagi menjadi dua yaitu motorik halus dan 
motorik kasar. Tetapi peneliti hanya akan membahas tentang motorik halus.  

Motorik halus perlu dikembangkan pada anak di TK untuk melatih 
kekuatan tangan dan melatih koordinasi otot tangan dan mata. Melalui 
permainan menggunting, menempel anak mampu melatih kekuatan tangan 
dan mata. 

Di TK BA Aisyiyah Karangasem kemampuan motorik halusnya 
masih kurang berkembang. Pada saat kegiatan menggunting dan menempel 
banyak hasil anak yang kurang baik. Anak masih belum bisa 
mengkoordinasikan gerakan tangan dan mata, mereka masih meminta 
bantuan orang tua atau pun guru untuk menyelesaikan tugasnya.  
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Dari uraian diatas menunjukkan bahwa pentingnya bermain 
menggunting, menempel untuk mengembangkan kemampuan motorik halus 
anak. Dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai 
kemampuan motorik halus anak melalui bermain menggunting, menempel. 
Maka dari itu penulis mengambil judul ”Pengaruh Bermain Menggunting, 
Menempel Terhadap Kemampuan Motorik Halus Anak TK A Bustanul 
Athfal Aisyiyah Karangasem Tahun Ajaran 2011/2012” 
A. Identifikasi Masalah 

1. Kurang pahamnya para orang tua dan guru dalam merancang kegiatan 
yang bisa mengembangkan kemampuan motorik halus anak 

2. Kegiatan menggunting, menempel masih kurang diperhatikan guru 
3. Kurangnya minat anak terhadap permainan yang diberikan guru 

B. Pembatasan Masalah 
Dari identifikasi masalah diatas, agar permasalahan yang dikaji 

dapat terarah dan mendalam, maka penulis batasi pada “Pengaruh 
bermain menggunting, menempel terhadap kemampuan motorik halus 
anak TK A Bustanul Athfal Aisyiyah Karangasem Tahun Ajaran 
2011/2012”. 

C. Perumusan Masalah 
Sesuai dengan identifikasi masalah dan pembatasan masalah diatas 
terdapat rumusan masalah sebagai berikut: “Adakah pengaruh bermain 
menggunting, menempel terhadap kemampuan motorik halus anak TK A 
Bustanul Athfal Aisyiyah Karangasem Tahun Ajaran 2011/2012?” 

D. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh bermain 
menggunting, menempel terhadap kemampuan motorik halus anak. 

E. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah: 

1. Manfaat praktis 
a. Dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi guru, calon guru 

dan peneliti PAUD bahwa mengajar dengan metode bermain 
menggunting, menempel dapat mengembangkan kemampuan 
motorik halus 

b. Memberikan motivasi pada guru PAUD untuk mengembangkan 
ide dengan menciptakan permainan-permaianan yang dapat 
meningkatkan kemampuan anak. 

2. KAJIAN TEORI 
1. Kemampuan Motorik Halus 

a. Pengertian Motorik Halus 
Pengertian motorik halus menurut Saputra dan Rudyanto 

(2005:118) adalah “kemampuan anak beraktivitas dengan menggunakan 
otot-otot halus (kecil) seperti menulis, meremas, menggenggam, 
menggambar, menyusun balok dan memasukkan kelereng dan aktivitas 
lainnya. 
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Menurut Lerner dalam (Sugiyono, 2006:53) menyatakan bahwa 
motorik halus adalah keterampilan menggunakan media dengan 
koordinasi antara mata dan tangan. 

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan motorik halus anak 
adalah kemampuan anak untuk melakukan suatu kegiatan yang berkaitan 
dengan pengendalian gerak otot-otot kecil (halus) dan memerlukan 
koordinasi yang cermat. 
b. Perkembangan Motorik Halus Anak 

Noorlaila (2010:62) perkembangan motorik halus merupakan 
kemampuan anak dalam melakukan gerakan yang melibatkan bagian-
bagian tubuh tertentu dan dilakukan oleh otot-otot kecil, tetapi 
memerlukan koordinasi yang cermat seperti: mengamati sesuatu, 
menjimpit, menggunting, menempel dan sebagainya. 

c. Tujuan Kemampuan Motorik Halus Pada Anak 
Menurut Saputro dan Rudyanto (2005:115) ada tiga tujuan 

kemampuan motorik halus yaitu: 
1) Mampu memfungsikan otot-otot kecil seperti gerakan jari tangan 
2) Mampu mengkoordinasikan kecepatan tangan dengan mata 
3) Mampu mengendalikan emosi 

d. Fungsi Kemampuan Motorik Halus 
1) Sebagai alat untuk mengembangkan keterampilan gerak kedua 

tangan 
2) Sebagai alat untuk mengembangkan koordinasi kecepatan tangan 

dengan gerakan mata 
3) Sebagai alat untuk melatih penguasaan emosi 

e. Ciri-ciri Kemampuan Motorik Halus 
Berikut ini merupakan ciri-ciri kemampuan motorik halus anak 

usia 4 sampai 5 tahun (Saputra & Rudyanto, 2005: 120-121). 
1) Menempel 
2) Menyusun potongan puzzle Menjahit sederhana 
3) Mewarnai dengan rapi 
4) Menjahit sederhana 
5) Mengisi pola sederhna dengan stempel, sobekan kertas 
6) Mengancingkan kancing baju 
7) Menggambar dengan gerakan naik turun bersambung 
8)  Menarik garik lurus, lengkung, miring 
9) Mengekspresikan gerakan dengan irama bervariasi 
10) Melipat kertas 

2. Bermain Menggunting 
a. Pengertian Bermain 

Menurut Sudono (2000:1) bermain adalah suatu kegiatan yang 
dilakukan dengan atau tanpa mempergunakan alat yang menghasilkan 
pengertian atau memberikan informasi, memberi kesenangan maupun 
mengembangkan imajinasi pada anak. 

b. Menggunting 
1) Pengertian Menggunting 
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Menurut Alqur’atul aini (2010: 31) dalam bukunya 
(Sumanto, 2005:108-114) menggunting merupakan kegiatan 
kreatif yang menarik bagi anak-anak. 

2) Langkah kerja menggunting 
a) Tahap persiapan, yaitu dengan menentukan bentuk, ukuran, 

model yang akan dibuat, serta alat pemotong dan warna kertas 
yang akan digunakan agar terlihat menarik bagi anak. 

b) Tahap pelaksanaan, yaitu melakukan pemotongan kertas tahap 
demi tahap sesuai dengan gambar pola (gambar kerja) dengan 
rapi sampai selesai. 

c) Tahap penyelesaiannya, yaitu menempelkan hasil guntingan di 
atas bidang gambar dengan rapi yang telah disediakan guru. 

c. Menempel  
Menurut Alqur’atul Aini dalam bukunya Sumanto (2005: 

102) menempel merupakan suatu teknik penyelesaian dalam  
membuat aneka bentuk kerajinan tangan dari bahan kertas dengan 
memakai lem secara langsung dengan menggunakan  jari-jari tangan. 

d. Manfaat Menggunting dan Menempel 
1) Melatih motorik halus. 
2) Melatih koordinasi tangan-mata, dan konsentrasi. 
3) Meningkatkan kepercayaan diri. 
4) Lancar menulis. 
5) Ungkapan ekspresi. 
6) Mengasah kognitif. 

 
A. Kajian Penelitian yang Relevan 

Tinjauan pustaka merupakan uraian sistematis tentang hasil-hasil 
penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu dan ada 
hubungannya dengan penelitian yang dilakukan: Qaharani (2010) 
mengkaji tentang metode persiapan menulis dapat melatih kemampuan 
fine motori (motorik halus) anak down syndrome. Lestari (2010) mengkaji 
tentang bimbingan orangtua dapat membantu mengatasi masalah anak 
yang berhubungan dengan perkembangan motoriknya dan terdapat 
perbandingan antara yang dibimbing orangtua dengan yang tidak 
dibimbing orangtua. Femawati (2011) mengkaji tentang kegiatan 
permainan melipat kertas mampu meningkatkan motorik halus anak. Aini 
(2010) mengkaji tentang bermain melipat, menggunting, menempel dapat 
meningkatkan kreativitas anak. 

Ada persamaan dan perbedaan dari peneliti dengan penelitian yang 
lain yaitu: 
1. Persamaan 

Adapun persamaan antara peneliti dengan penelitian lain yaitu: 
a. Peneliti dengan penelitian Lestari dan Qaharani yaitu sama-sama 

membahas tentang motorik anak. 
b. Peneliti dengan penelitian Femawati yaitu sama-sama membahas 

tentang motorik halus anak. 
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2. Perbedaan  
Adapun juga perbedaan antara peneliti dengan penelitian yang lain 
yaitu terletak pada penggunaan metode pengajaran kepada anak usia 
dini. 

B. Kerangka Pemikiran 
Kerangka berfikir dalam penelitian tindakan kelas sebagai berikut : 

Gambar 2.1 Bagan Alur Kerangka Pemikiran 
 
 

      
     

 
 

 
 

Keterangan: 
X1: Menggunting 
X2: Menempel 
 
 
 
 
 

C. Hipotesis Tindakan 
Berdasarkan kerangka pemikiran diatas dapat dirumuskan hipotesis 

yaitu “Bermain menggunting dan menempel berpengaruh positif terhadap 
kemampuan motorik halus anak”. 
 

3. METODE PENELITIAN 
A. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 
Sekolah yang dipilih untuk dijadikan penelitian ini adalah TK 

BA Aisyiyah Karangasem. 
2. Waktu penelitian 

Pelaksanaan penelitian dilaksanakan pada semester genap 
tahun ajaran 2011/2012 

 
B. Populasi, Sampel, Sampling 

1. Populasi 
Populasi yang diteliti dalam penelitian ini adalah seluruh anak 

kelas A di TK BA Aisyiyah Karangasem 
2. Sampling 

Teknik sampling yang akan digunakan oleh peneiti yaitu 
menggunakan teknik sampling jenuh, karena sampling jenuh adalah 
teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan 
sebagai sampel. 

Y 
 

 

 

X1 

X2 
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3. Sampel 
Jumlah sampel yang diambil oleh peneliti yaitu anak TK BA 

Aisyiyah Karangasem kelas A dengan jumlah 30 anak. 
 

C. Variabel Penelitian 
1. Variabel Independen 

Variabel independen sering disebut sebagai variabel bebas, 
variabel bebas disini adalah: 
a. Variabel (X1) yaitu menggunting 
b. Variabel (X2) yaitu menempel 

2. Variabel Dependen  
Variabel depenten sering disebut sabagai variabel terikat, 

variabel terikat (Y) disini adalah kemampuan motorik halus anak. 
  

D. Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan 

cara observasi. 
 

E. Instrumen penelitian 
Instrumen Penelitian adalah segala peralatan yang digunakan untuk 

memperoleh, mengelola, dan menginteprasikan informasi dari para 
responden yang dilakukan dengan pola pengukuran yang sama. Instrument 
yang digunakan untuk pemerolehan data dalam penenlitian ini adalah: 
1. Pedoman Penilaian Untuk Kegiatan Bermain Menggunting 

 
Tabel 3.1 

Pedoman Penilaian Untuk Kegiatan Bermain Menggunting 
Nama Anak : … 
Kelompok : … 

No. Indikator Motorik 
Halus  Butir Amatan Jumlah Nilai Total 

Nilai SM M KM BM 
1. Anak mampu 

menggunting berbagai 
media berasarkan 
bentuk/pola (lurus, 
lengkung, segitiga). 

1. Mampu menggunting 
bentuk (lurus, 
lengkung) dengan 
menggunakan 
media/alat gunting. 

     

2. Mampu menggunting 
bentuk segitiga 
dengan menggunakan 
gunting dengan rapi. 

     

2. Anak mampu 
menggunting sesuai 
bentuk zigzag, 

3. Mampu menggunting 
bentuk zigzag dengan 
rapi. 
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melingkar. 4. Mampu menggunting 
membentuk 
melingkar. 

     

3. Anak mampu membuat 
berbagai bentuk melalui 
kreasi menggunting. 

5. Mampu membuat 
berbagai kreasi 
dengan cara 
menggunting. 

     

Total Skor:  

    Pengamat        
         

(….………….) 
 
 

2.  Pedoman Penilaian Untuk Kegiatan Bermain Menempel 
 

Tabel 3.2 
Pedoman Penilaian Untuk Kegiatan Bermain Menempel 

Nama Anak : … 
Kelompok : … 

No. 
Indikator Motorik 

Halus 
Butir Amatan 

Jumlah Nilai 
Skor 

SM M KM BM 

1. Anak mampu 

menempel/merekat. 

1. Mampu menempel 
dengan rapi. 

     

2. Mampu menempel 
sesuai dengan bentuk. 

     

2. Anak mampu 

melatih koordinasi 

tangan dengan mata. 

3. Mampu menempel 
dengan 
mengkoordinasikan 
gerakan tangan dan 
mata. 

     

3. Anak mampu 

mengekspresikan 

diri. 

4. Mampu 
mengekspresikan rasa 
senang. 

     

5. Mampu 
mengekspresikan rasa 
sedih. 

     

Total Skor :  

 

      Pengamat 
 
(..………………..) 
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Opsi rating scale diambil menurut sugiyono (2010: 136) 
Keterangan:  
a. Sangat mampu (SM) bila anak bisa menguasai semua materi 

kegiatan yang diberikan dan menyelesaikan 75% sampai 100% 
kegiatan yang dilakukan 

b. Mampu (M) bila anak bisa menguasai materi kegiatan yang 
diberikan dan menyelesaikan 50% sampai 74% kegiatan yang 
dilakukan 

c. Kurang Mampu (KM) bila anak bisa menguasai materi kegiatan 
yang diberikan dan menyelesaikan kegiatan 25% sampai dengan 
49% kegiatan yang dilakukan 

d. Belum Mampu (BM) bila anak hanya menguasai materi kegiatan 
yang diberikan dan menyelesaikan kegiatan kurang dari 24% 
kegiatan yang dilakukan 

2. Menentukan Kunci Jawaban 
Dalam menentukan kunci jawaban dalam penelitian ini 

dihubungkan dengan tingkat kemampuan anak taitu: 
a. Sangat Mampu (SM)  dengan skor 4 
b. Mampu (M)   dengan skor 3 
c. Kurang Mampu (KM)  dengan skor 2 
d. Belum Mampu (BM)  dengan skor 1 

 
F. Uji Instrumen 

Arikunto (2006:160) instrument penelitian adalah alat atau fasilitas 
yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar 
pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik dalam arti lebih cermat, 
lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah instrument yang baik 
memenuhi dua persyaratan penting yaitu valid dan reliabilitas. 
1. Uji validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 
kevalidan atau kesahihan suatu instrument yang valid atau sahih 
mempunyai validitas tinggi sebaliknya instrument yang kurang valid 
berarti memiliki validitas rendah (Arikunto. 2006: 168) 

Pengujian validitas indikator ini menggunakan korelasi product 
moment. 

푟 ∑ (∑ )(∑ )

∑  (∑ )  ∑ ∑ ) )

 

Dimana: 
N = Jumlah sampel 
X = Skor masing- masing item 
푟  = koefisien korelasi antara variabel X dan Y 
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Jika 푟  > rtable pada taraf signifikan 5% berarti pengujian 

indikator dinyatakan valid. Dan sebaliknya bila rtable < r table 5% 
maka pengujian indikator tidak valid. 

2. Uji reliabilitas 

푟
 (  ⁄⁄ )
(  )⁄⁄

 

Dimana: 
푟  koefisien realibilitas yang dicari 
푟  ⁄⁄ = 푟  yang disebut sebagai indeks korelasi antara dua 
belahan instrument 
Jika rhitung > rtabel berarti item (butir soal) reliable dan sebaliknya, 
Jika rhitung < rtabel maka item (butir soal) tidak reliable sekaligus tidak 
memenuhi persyaratan. 

 
G. Teknik Uji Persyaratan Analisis 

Teknik uji persyaratan analisis adalah dengan menggunakan uji 
asumsi klasik. Sehubungan dengan pemakaian metode regresi ganda, maka 
untuk menghindari pelanggaran asumsi-asumsi klasik, model-model 
asumsi klasik harus diuji. Model asumsi klasik tersebut adalah melalui uji 
normalitas dan lineritas. 
1. Uji Normalitas 

Menurut Arikunto (2006: 259) uji normalitas bertujuan untuk 
menjawab pertanyaan apakah sampel diambil dari populasi yang 
berdistribusi normal atau tidak. Dengan kata lain, uji normalitas 
digunakan untuk menguji apakah residu yang diperoleh terdistribusi 
normal atau tidak. Untuk mengetahui apakah data yang dianalisis 
normal atau tidak, rumus yang digunakan adalah One-Sample 
Kolmologorov-Smirnov Test.         

2. Uji Lineritas 
Menurut Sudjana (1991: 370) uji lineritas digunakan untuk mengetahui 
apakah model lineritas yang diambil betul-betul cocok dengan keadaan 
atau tidak. Untuk menguji lineritas di gunakan rumus:  

 퐹  = 퐹 =  
푅퐽퐾 (푇퐶)
푅퐽퐾 (퐺)  

 Keterangan: 
퐹 = : Harga lineritas 
RJK (TC)    : Rata-rata jumlah kuadrat cocok 
RJK (G) : Rata-rata jumlah kuadrat kekeliruan 
 

H. Teknik Analisis Data 
Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan untuk 

menggunakan bagaimana pengaruh bermain menggunting, menempel 
terhadap kemampuan motorik halus anak adalah:  
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1. Regresi Ganda 
Analisis regresi ganda digunakan untuk meramalkan perubahan 

variabel satu yang disebabkan variabel lain. Dalam penelitian ini, 
regresi dilakukan untuk menentukan kemampuan motorik halus (Y) 
yang disebabkan oleh bermain menggunting (X1) dan menempel (X2). 
Adapun rumus yang digunakan:  
Y=푎 + 푏  푋 + 푏  푋  
Keterangan: 
Y : Kemampuan motorik halus 
α : Bilangan konstanta 
b : Koefisien korelasi 
푋  : Bermain menggunting 
푋 :  Bermain menempel 
Untuk menghitung nilai α, b1 dan b2 dapat digunakan persamaan 
berikut: 
훴Y  = a.n + b1 훴X1+ b2 훴X2 
훴X1Y  = a. 훴X1 + b훴X1 + b2훴X1X2 
훴X1Y  = a. 훴X1+b훴X1+b2훴X22 

Keterangan: 
a  : konstanta 
b  : koefisien korelasi 
Y : kemampuan motorik halus 
X1 : menggunting 
X2 : menempel 

2. Uji Parsial (Uji t) 
a. Jika thitung > ttabel atau koefisien thitung signifikan pada taraf kurang 

dari 5% maka Ho ditolak 
b. Jika thitung < ttabel atau koefisien thitung signifikan pada taraf kurang 

dari 5% maka Ho diterima 
3. Uji Serempak (Uji F) 

a. Jika nilai Fhitung > Ftabel atau Fhitung signifikan pada taraf kurang dari 
5%, maka HO ditolak 

b. Jika nilai Fhitung < Ftabel atau Fhitung signifikan pada taraf kurang dari 
5%, maka HO diterima 

 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Profil TK BA Aisyiyah Karangasem 
TK BA Aisyiyah Karangasem dengan kepala sekolah ibu Mufti 
Muflihatun, S.Pd, terletak di Jl. Srikaya, karangasem RT 03 RW 03 
Laweyan Surakarta. 

Adapun visi TK BA Aisyiyah Karangasem adalah membentuk 
generasi muslim yang beriman dan bertaqwa kepada ALLAH, cerdas, 
terampil dan cinta tanah air. Sedangkan misinya adalah mengembangkan 
budaya iman, mengembangkan bersih dan cinta lingkungan dan 
mengembangkan sosial. 
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2. Sarana dan Prasarana 
Sarana dan prasarana untuk mendukung dan menunjang proses 

belajar mengajar TK BA Aisyiyah Karangasem adalah: ruang kelas, ruang 
kantor guru, kamar mandi, alat permainan outdoor, alat permainan indoor, 
papan tulis, almari, rak buku, meja dan kursi anak, meja dan kursi guru. 

3. Sumber Daya Manusia 
TK BA Aisyiyah Karangasem dipimpin oleh Mufti Muflihatun, 

S.Pd selaku kepala sekolah dan memiliki guru sebanyak 8 guru, yaitu: 
Sumarsih, Hariyah Indrayati, Suwidji, Isnaini Syamsiyah, Desi Safitri 
Ardani, Sumei as dan Martina Suharnik selaku wali kelas A1. Kelas A1 
merupakan kelas yang digunakan untuk penelitian. 

4. Kegiatan pembelajaran di TK BA Aisyiyah Karangasem 
Kegiatan pembelajaran dilaksanakan setiap  hari senin-sabtu. 

Waktu pembelajaran dimulai pukul 07.30 WIB sampai 10.30 WIB. 
 

A. Hasil Pembahasan 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa dari 

analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi 
Y=0,433+0,466X1+0,567X2. Persamaan menunjukkan bahwa tinggi 
rendahnya kemampuan motorik halus anak. Kesimpulan yang diambil 
adalah1) menggunting berpengaruh terhadap kemampuan motorik halus 
anak TK A Bustanul Athfal Aisyiyah Karangasem denga hasil uji t 
memperoleh nilai thitung >ttabel ( 4,324>1,701) dengan probabilitas 
0,000>0,05; 2) menempel berpengaruh positif terhadap kemampuan 
motorik halus anak TK A Bustanul Athfal Aisyiyah Karangasem. Hasil uji 
t memperoleh thitung >ttabel (7,044>1,701) dengan probabilitas 0,000<0,05. 
Berdasarkan uji F diketahui bahwa Hipotesis diterima karena Fhitung>Ftabel 
(32,474>4,17) pada nilai signifikan 5%. Sedangkan besarnya sumbangan 
relative X1 dan X2 tehadap Y masing-masing adalah 46,12% dan 53,88%. 
Besarnya sumbangan efektif menggunting dan menempel terhadap 
kemampuan motorik halus mencapai 70,6%. 
  

5. KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 
a. Menggunting berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan 

motorik halus. Berdasarkan uji t diperoleh thitung 4,324 > ttabel yaitu 1,701 
dan nilai signifikan 0,000<0,05. 

b. Menempel berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan 
motorik halus. Berdasarkan uji t diperoleh thitung 7,044 > ttabel yaitu 1,701 
dan nilai signifikan 0,000<0,05. 

c. Menggunting dan menempel sama-sama berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kemampuan motorik halus. Berdasarkan uji F 
diperoleh Fhitung > Ftabel yaitu 32,474>4,17 dan nilai signifikan 0,000<0,05. 

 
A. Implikasi 

Berdasarkan simpulan penelitian ini, maka implikasi penelitian ini 
menunjukkan adanya pengaruh menggunting, menempel secara bersama-
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sama berpengaruh positif terhadap keamampuan motori halus anak TK A 
BA Aisyiyah Karangasem Tahun Ajaran 2011/2012. 

 
B. Saran 

1. Kepada Guru 
a. Sebagai guru, hendaknya dapat memberikan stimulus yang sesuai 

dengan tingkat perkembangan anak, agar kemampuan motorik 
halus anak dapat dikembangkan 

b. Guru diharapkan dapat mengembangkan dan meningkatkan 
kemampuan motorik halus anak didik pada indikator-indikator 
kemampuan motorik halus yang belum berkembang secara 
optimal. Dalam pembelajaran guru seharusnya meggunakan benda 
konkrit dan mengajak anak mempraktekkannya lagsung bersama 
dengan teman mereka, sehingga semua anak dapat mengerti dan 
memahami permainan. 

2. Kepada Orangtua 
Senantiasa memberikan dukungan dan peduli terhadap aktivitas 

anak didik di sekolah khususnya dalam hal belajar dan memberikan 
stimulus belajar pada anak di rumah dengan mengajak anak bermain 
menggunakan benda-benda yang dapat digunting dan menempel. 

3. Kepada Penelitian yang akan datang 
a. Sebaiknya penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi bagi 

penelitian yang akan dating. Diharapkan media yang digunakan 
lebih menarik dan sesuai dengan pengetahuan anak, sehingga 
kesalahan-kesalahan dalam penelitian dapat diminimalkan. 

b. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk menambah subyek 
penelitian dn memperluas area populasi, agar hasil penelitian dapat 
digeneralisasikan pada lingkup yang lebih jelas. 

4. Kepada siswa 
a. Sediakan waktu khusus untuk melatih motorik halus melalui 

permainan menggunting dan menempel 
b. Sabar dalam melatih motorik halus anak, jangan terlalu memaksa 

anak untuk bisa, agar anak tidak merasa tertekan. 
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