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ABSTRAK 

UPAYA MENINGKATKAN KETERAMPILAN MENGANYAM 

MELALUI METODE DEMONSTRASI DI TK PERTIWI 1 

CANDEN, SAMBI, BOYOLALI TAHUN 2012 

 
 

Retno Purwaning Kusumastuti, A520080072, Jurusan Pendidikan Anak Usia 

Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, 2012,  87 halaman 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan menganyam melalui 
metode demonstrasi . Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) 
dilaksanakan dalam 3 siklus, setiap siklusnya terdiri dari perencanaan (planning), 
pelaksanaan (action), pengumpulan data (observing), dan refleksi (reflecting). 
Metode pengumpulan data yang digunakan observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Teknik keabsahan data diperiksa dengan trianggulasi. Data 
dianalisis dengan pengumpulan data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan 
reduksi data. Subyek penelitian anak TK Pertiwi 1 Canden, dengan banyak anak 
didik 33 orang. Hasil penelitian menunjukkan dengan metode demonstrasi dapat 
meningkatkan keterampilan menganyam. Nilai rata-rata kelas pada siklus I adalah 
2,3, siklus II adalah 2,8, dan siklus III 3,3. Pencapaian pada siklus I, siklus II, dan 
siklus III ada 20 anak, 24 anak, 29 anak atau prosentasenya adalah 61%, 73%, 
88%. Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa melalui metode 
demonstrasi dapat meningkatkan keterampilan menganyam di TK Pertiwi 1 
Canden, Sambi, Boyolali tahun 2012. 
Kata Kunci  : Keterampilan Menganyam,Metode Demonstrasi 

 

Pendahuluan 

Anak usia dini adalah sosok individu yang sedang menjalani suatu proses 
perkembangan dengan pesat dan fundamental bagi kehidupan anak selanjutnya. 
Anak usia dini berada pada rentang usia 0-8 tahun. Pada masa ini proses 
pertumbuhan dan perkembangan dalam berbagai aspek sedang mengalami masa 
yang cepat dalam rentang perkembangan hidup manusia. Proses pembelajaran 
sebagai bentuk perlakuan yang diberikan pada anak harus memperhatikan 
karakteristik yang dimiliki setiap tahapan perkembangan anak. Masa lima tahun 
pertama pertumbuhan dan perkembangan anak sering disebut sebagai masa 
keemasan, karena pada masa itu keadaan fisik maupun segala kemampuan anak 
sedang berkembang cepat. Dalam mengembangkan kemampuan motoriknya, anak 
juga mengembangkan kemampuan mengamati, mengingat hasil pengamatannya 
dan pengalamannya. Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk 
penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah 
pertumbuhan dan perkembangan  fisik (koordinasi motorik halus dan motorik 

 



kasar), kecerdasan (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan 
spiritual), sosial emosional (sikap dan perilaku serta beragama), bahasa dan 
komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui 
oleh anak usia dini. Dalam hal ini peran guru sangat menentukan tercapainya 
tujuan pendidikan tersebut. Sehingga guru TK dituntut dalam pembelajarannya 
untuk menggunakan metode yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak serta 
alat peraga dan bahan ajar yang menunjang anak untuk bisa memahami materi 
kegiatan. Kegiatan anak usia TK tidak bisa lepas dari kegiatan fisik motoriknya, 
motorik adalah semua gerakan yang mungkin dapat dilakukan oleh seluruh tubuh. 
Fisik motorik bisa mencakup fisik motorik halus. Kemampuan motorik halus 
merupakan kemampuan anak untuk kegiatan yang melibatkan bagian-bagian 
tubuh tertentu dan dilakukan oleh otot-otot kecil, seperti keterampilan 
menggunakan jari jemari tangan dan gerakan pergelangan tangan yang tepat. Oleh 
karena itu, gerakan ini tidak terlalu membutuhkan tenaga, namun gerakan ini 
membutuhkan koordinasi mata dan tangan yang cermat. Menurut Winda Gunarti 
(2008) salah satu potensi yang perlu di kembangkan sejak dini pada anak TK 
adalah tentang ketrampilan motorik halus. Namun pada anak kelompok B di TK 
Pertiwi 1 Canden, keterampilan menganyam masih kurang. Pada saat kegiatan 
membuat anyaman  banyak hasil anyaman anak yang masih kurang baik. Anak 
kurang bisa mengkoordinasikan gerakan tangan dan mata. Pada saat anak diberi 
kegiatan menganyam banyak anak yang sering meminta bantuan kepada guru atau 
orang tuanya untuk menyelesaikan anyamannya. Apabila anak mau 
menyelesaikan sendiri anyamannya, maka hasilnya kurang maksimal atau kurang 
tepat. Selama ini guru lebih sering mengembangkan kemampuan motorik halus 
anak dalam hal menulis, menggambar, dan mewarnai. keterampilan motorik halus 
yang lain seperti melipat, menjahit, menganyam jarang diberikan oleh guru. Pada 
saat guru memberikan kegiatan yang dapat mengembangkan kemampuan motorik 
halus anak, guru lebih sering menggunakan metode pemberian tugas dan jarang 
dilakukan melalui kegiatan bermain. Hal ini kurang menarik bagi anak, sehingga 
keterampilan menganyam anak kurang berkembangan dengan maksimal. 
Berkaitan dengan hal tersebut bahwa mulai awal semester genap 2011/2012 
penulis mengamati terhadap anak tentang bidang pengembangan fisik motorik 
halus dalam hal menganyam menjadi bentuk sederhana yang hasilnya belum 
maksimal melalui metode demonstrasi. Sebab menganyam merupakan salah satu 
dari pengembangan motorik halus anak. Pada prinsipnya keterampilan 
menganyam yang dilakukan oleh anak merupakan kegiatan yang membutuhkan 
ketelitian, kejelian, dan kesabaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
Meningkatkan keterampilan menganyam anak melalui metode demonstrasi di TK 
Pertiwi 1 Canden. Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah mampu 
memberikan sumbangan kepada pendidikan, terutama untuk meningkatkan 
kemampuan motorik halus anak dalam hal keterampilan menganyam. Sedangkan 
manfaat praktisnya yaitu anak dapat meningkatkan kemampuan fisik motorik 
halus, khususnya menganyam menjadi bentuk sederhana, agar anak tertarik 
dengan kegiatan menganyam sehingga tercapai tujuan belajar yang di harapkan, 
bagi guru harus menguasai metode dalam pembelajaran sehingga anak dapat 
termotivasi dan tertarik dengan kegiatan menganyam menjadi bentuk sederhana, 



untuk mencapai hasil belajar yang diharapkan. Guru dapat membantu 
mengembangkan minat dan rasa percaya diri anak dan perasaan mampu 
melakukan kegiatan menganyam dengan rapi, bagi Sekolah diharapkan dengan 
meningkatkan minat anak dalam proses pembelajaran melalui metode 
demonstrasi, siswa akan lebih tertarik, lebih semangat, lebih senang dan bergairah 
dalam belajar, sehingga hasil belajarpun akan lebih baik dari sebelumnya. 
Akhirnya diharapkan mutu pendidikan di sekolah dapat meningkat. 

 
Landasan Teori 
Keterampilan menurut Sumiati dan Asra ( 2009 : 58 ) berarti suatu jenis kegiatan 
tertentu yang merupakan suatu bentuk pengalaman belajar yang sepatutnya 
dicapai melalui proses belajar. Bentuk-bentuk keterampilan seseorang itu ada tiga 
macam, yaitu (a) Rangkaian respon atau reaksi merupakan rangkaian gerakan-
gerakan yang mengikuti urutan tertentu untuk menyelesaikan suatu pekerjaan 
tertentu. (b) Koordinasi gerakan merupakan tuntutan untuk memadukan sejumlah 
anggota badan untuk melakukan suatu pekerjaan. (c) Pola-pola respon atau reaksi 
berkaitan dengan keterampilan mengorganisasi seluruh keterampilan yang 
dimiliki dalam mereaksi rangsangan, sehingga dapat dipertunjukkan suatu respon 
baru dalam mereaksi rangsangan tersebut. Keterampilan menurut Dendy Sugono ( 
2008 : 1686 ) adalah kecakapan untuk menyelesaikan tugas. Keterampilan berasal 
dari kata dasar terampil yang berarti cakap dalam menyelesaikan tugas, mampu, 
dan cekatan. Pengertian keterampilan di dalam pendidikan menurut Rahmat dkk ( 
1994 : 601 ) adalah pendidikan yang berupaya untuk memberikan bekal 
kemampuan praktek kepada peserta didik agar dapat berperan aktif dan mampu 
memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan pribadi, 
keluarga, dan masyarakat. Tujuan pendidikan keterampilan adalah mewujudkan 
manusia yang mandiri, kreatif, berkepribadian dan gemar bekerja keras. 
Keseimbangan pengetahuan dasar dan pengalaman anak dengan keterampilan 
yang diberikan hendaknya merupakan satu kesatuan yang utuh. Salah satu bentuk 
keterampilan diantaranya adalah kerajinan tangan. Kerajinan tangan adalah salah 
satu jenis keterampilan yang merupakan sarana untuk menumbuhkan minat dan 
apresiasi terhadap pekerjaan yang menggunakan keterampilan tangan seperti 
menyulam, merenda atau mengkait, dan menganyam.  (Rahmat dkk 1994 : 761). 
Pengertian menganyam menurut Rahmat dkk ( 1994 : 812 ) adalah merangkaikan 
bahan kerajinan anyaman sehingga menjadi benda-benda yang dapat memenuhi 
kebutuhan sehari-hari, misalnya topi, sangkar, tikar dan lain-lain. Dalam buku 
Seni Keterampilan Anak menurut Pamadhi dan Sukardi ( 2008 : 6.3) menganyam 
terdapat di semua wilayah daerah, baik di perkotaan maupun di perdesaan di 
seluruh nusantara. Yang masing-masing mempunyai khas dan corak atau motif 
yang berbeda-beda. Dari corak atau motif yang dimiliki oleh masing-masing 
daerah menjadikan keanekaragaman motif anyaman di nusantara. Perkembangan 
anyaman di samping beraneka ragam motif juga ditunjang oleh teknologi. Baik 
teknologi itu masih tradisional maupun modern. Walaupun teknologi kerajinan 
anyaman yang beraneka dan banyak macamnya tetapi prinsip kerjanya sama, yaitu 
adanya lungsi dan pakan. Tanpa lungsi dan pakan maka anyaman tidak akan dapat 
diproses dan tidak dapat menghasilkan suatu karya anyaman. Bahan untuk 



membuat anyaman terdiri dari dua macam, yaitu bahan Pokok adalah bahan yang 
akan mendominasi terwujudnya karya anyaman. Bahan pokok dari menganyam 
adalah sebagai berikut : (1) Bambu Tali. Bambu tali merupakan bambu yang 
mempunyai kualitas paling baik dibandingkan dengan bambu jenis lain. Sebagai 
bahan anyaman bambu ini sangat lentur, kuat, tidak mudah putus dan patah. 
Untuk dapat dipakai sebagai bahan anyaman harus di irat terlebih dahulu sehingga 
menjadi lembaran-lembaran yang pipih. (2) Rotan Hinis. Rotah hinis ini banyak di 
jual pada toko material bangunan. Rotan ini merupakan iratan rotan bagian luar. 
Jenis rotan ini selain di pakai sebagai bahan anyaman sering juga dipakai sebagai 
bahan pengikat dan pelengkap pada seni kerajinan yang lain. (3) Pandan. Pandan 
adalah jenis daun yang banyak tumbuh di pinggir sungai, termasuk tumbuhan liar. 
Agar dapat digunakan sebagai bahan anyaman daun pandan harus di serat 
sehingga menjadi lebih halus dan dikeringkan terlebih dahulu dengan cara 
dijemur. (4) Daun Pisang. Untuk kegiatan pembelajaran menganyam di TK di 
antaranya dapat menggunakan bahan dari daun pisang. Bahan dari daun pisang 
adalah bahan yang paling aman dan murah untuk kegiatan menganyam. Daun 
pisang yang masih lembaran dan telah dipisahkan dari pelepahnya dapat dijadikan 
suwiran hingga menjadi lembaran kecil. (5) Mendong. Mendong adalah jenis 
rumput-rumputan yang sengaja ditanam untuk dipersiapkan sebagai bahan 
anyaman. Bentuknya berupa rumput panjang sampai kira-kira 1-1,5 m. Untuk 
dapat dipakai sebagai bahan kerajinan anyaman, mendong ini harus di keringkan 
terlebih dahulu. Dalam proses pengeringan dengan cara dijemur dan dilumuri 
dengan abu. Sebab apabila tidak dilumuri abu setelah kering mendong akan 
berubah menjadi merah kusam seperti rumput yang busuk. (6) Janur. Janur adalah 
daun kelapa  yang masih muda. Janur untuk dapat digunakan sebagai bahan 
keterampilan anyaman harus dipisahkan dengan lidinya dulu. (7) Kertas. Kertas 
dapat dipakai sebagai bahan anyaman terutama untuk karya mainan atau kegiatan 
pembelajaran  di tingkat Taman Kanak-Kanak. Untuk dapat digunakan sebagai 
bahan anyaman kertas harus dipotong berbentuk panjang-panjang dan lebarnya 
sesuai dengan yang diinginkan. Kertas sebagai bahan anyaman sebaiknya 
menggunakan kertas yang kuat sehingga tidak mudah putus. (8) Plastik. Plastik 
sebagai bahan anyaman telah dirancang sengaja untuk bahan anyaman. Adapun 
besar kecilnya telah dirancang sesuai dengan tujuannya. Plastik sebagai bahan 
anyaman banyak dijumpai atau dijual di toko-toko alat tulis, bentuknya seperti 
sedotan minuman. Bahan Pembantu merupakan pelengkap dari proses 
menganyam, bahan ini tidak selalu dibutuhkan. Adapun macam bahan pembantu 
antara lain : (1) Lem. Untuk menguatkan dan menyambung anyaman sering 
menggunakan bahan pelengkap yang berupa lem. Lem ini terdiri dari lem putih 
(untuk mengelem jenis kayu, plastik, kain ) dan kertas lem. (2) Paku. Untuk 
keterampilan anyaman terapan sering menggunakan bahan bantu pakau, rotan 
sebagi pengikat agar tidak mudah lepas. (3) Pelitur / Vernis. Untuk mengkilapkan 
hasil karya anyaman vernis ini juga dapat dipakai sebagai pengkilat atau perekat 
susunan anyaman, sehingga karya anyaman bertambah kuat dan tidak mudah 
lepas. (4)  Pewarna. Banyak bahan-bahan anyaman yang sudah mempunyai 
pewarnaan asli ( warna : kayu, bambu, rotan ) tetapi banyak pula yang perlu 
mendapat tambahan pewarnaan, seperti : mendong, seratan bambu, seratan 



pandan. Ada beberapa bahan pewarna diantaranya : naptol, sepuhan, dan cat air. 
Alat untuk menganyam merupakan benda yang tidak kalah pentingnya dalam 
pembuatan anyaman. Alat-alat yang digunakan antara lain : (a) Pisau dirancang 
agar mudah digunakan untuk mengirat  bambu agar menjadi tipis-tipis serta 
menghaluskan iratan bambu.(b) Gergaji Potong untuk memotong bambu yang 
akan dipecah-pecah menjadi bagian-bagian. Gergaji ini untuk menghilangkan 
ruas-ruas bambu. (c) Gunting untuk memotong lembaran iratan bambu, kertas, 
plastik, kain, karet. Sehingga menjadi lembaran-lembaran yang panjang. (d) Kuas  
untuk mengoleskan lem dan cat sebagai bahan pelengkap anyaman. (e) Penyuak 
dibuat dari bahan kayu atau bambu yang digunakan untuk membantu membagi 
iratan sebagai lungsi agar susupan pakan mudah dimasukkan. (f) Penggaris 
sebagai alat pengukur juga dapat dipakai sebagai alat bantu memotong kertas 
dengan cutter atau pisau agar lurus dan mudah untuk memotongnya. (g) Uncek 
bentuknya menyerupai jarum besar. Digunakan untuk membuat lubang-lubang tali 
agar bahan tali dapat dengan mudah dimasukkan untuk menguatkan ikatan Model 
menganyam terdiri dari beberapa macam, diantaranya: (1) Motif Lurus, terdiri 
dari dua macam yaitu anyaman sasak merupakan anyaman dengan teknik susup 
menyusup antara pakan dan lungsi dengan langkah satu-satu dan anyaman kepar 
merupakan anyaman dengan teknik susup menyusup antara lungsi dan pakan 
dengan langkah dua-dua atau lebih. (2) Motif Biku/Serong merupakan teknik 
menganyam yang lugsi dan pakannya dibuat serong atau miring ke arah kiri dan 
kanan dengan posisi 45 derajat dari letak penganyamnya. (3) Motif Truntum 
adalah perpaduan antara anyaman tegak dengan anyaman serong yang membentuk 
segi enam, kemudian disusupi iratan yang lebih kecil. Keterampilan menganyam 
dapat dikatakan berhasil apabila anak dapat menghasilkan karya anyaman. Dalam 
keterampilan menganyam meliputi beberapa macam teknik dalam berkarya dan 
penggunaan media. Keterampilan dalam menggunakan alat sangat dibutuhkan 
disamping mempermudah dan memperlancar, kegiatan ini juga merupakan 
keterampilan motorik halus yang tidak kalah penting manfaatnya bagi 
perkembangan anak. Oleh karena itu, sebelum anak mempraktikkan berkarya 
anyaman hendaknya diberikan latihan-latihan dan pengenalan bahan dan alat yang 
akan digunakan sekaligus cara penggunannya. Dengan kesulitan dalam 
mempraktikkan karya keterampilan menganyam pada anak didik, hendaknya 
memulai dari tingkatan yang paling rendah menurut kemampuan anak. Peneliti 
memberikan contoh dengan cara menuntun proses, urutan berkarya yang diikuti 
oleh anak didik dengan cara satu per satu. Adapun bahan-bahan yang sesuai untuk 
anak usia dini adalah bahan-bahan yang mudah di dapatkan, mudah disiapkan, 
mudah digunakan. Contoh bahan yang dapat dipakai adalah anyaman dari 
berbagai daun-daunan atau menggunakan bahan dari beberapa jenis kertas, plastik 
maupun karet.  Metode merupakan bagian dari starategi kegiatan. Metode dipilih 
berdasarkan strategi kegiatan yang sudah dipilih dan ditetapkan. Metode 
merupakan cara yang dalam bekerjanya merupakan alat untuk mencapai tujuan 
kegiatan ( Moeslichatoen, 2004 : 7 ). Menurut Fathurrohman dan Sutikno ( 2010 : 
55 ) metode secara harfiah bearti cara dan dalam pemakaian yang umum metode 
diartikan sebagai suatu cara atau prosedur yang dipakai untuk mencapai tujuan 
tertentu. Sedangkan metode pembelajaran adalah cara-cara menyajikan bahan 



pelajaran kepada anak didik untuk tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. 
Metode pembelajaran dapat diartikan benar-benar sebagai metode, tetapi dapat 
pula diartikan sebagai model atau pendekatan dalam pembelajaran. Metode 
pembelajaran dewasa ini pada umumnya menggunakan pendekatan sistem 
(system approach). Dengan pendekatan ini pembelajaran dipandang sebagai suatu 
sistem. Suatu sistem mempunyai sejumlah komponen yaitu materi, matode, alat 
dan evaluasi yang saling berinteraksi dan berhubungan dalam rangka mencapai 
tujuan pembelajaran. Makin tepat metode yang digunakan didalam mengajar 
diharapkan makin efektif pula pencapaian tujuan pembelajaran. Metode mengajar 
turut menentukan berhasil tidaknya suatu proses belajar mengajar dan merupakan 
bagian yang integral dalam suatu sistem pembelajaran. Menurut Sumiati dan Asra 
(2009 : 101) demonstrasi berarti menunjukkan atau peragaan. Sedangkan menurut 
Moeslichatoen (2004 : 27) demonstrasi berarti menunjukkan, mengerjakan, dan 
menjelaskan. Melalui metode demonstrasi diharapkan anak dapat mengenal 
langkah-langkah pelaksanaan. Demonstrasi mempunyai makna penting bagi anak 
taman kanak-kanak, yaitu dapat memperlihatkan secara konkret apa yang 
dilakukan, dapat mengkomunikasikan gagasan, konsep, prinsip dengan peragaan, 
membantu mengembangkan kemampuan mengamati secara teliti dan cermat, 
membantu meningkatkan kemampuan untuk melakukan segala pekerjaan secara 
teliti, cermat, dan tepat, membantu mengembangkan kemampuan peniruan dan 
pengenalan secara tepat. Menurut Montalalu, dkk (2007 : 10.18) metode 
demonstarsi adalah perolehan pengalaman yang dirancang secara khusus untuk 
menunjukkan, mengerjakan dan menjelaskan suatu objek atau proses dari suatu 
peristiwa yang sedang dilakukan. Metode demonstrasi merupakan salah satu 
wahana untuk memberikan pengalaman belajar agar anak dapat menguasai materi 
pelajaran dengan baik. (Moeslichatoen 2004:115). Sedangkan menurut 
Fathurrohman dan Sutikno (2010 : 62) metode demonstrasi adalah metode 
mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan 
melakukan suatu kegiatan, baik secara langsung maupun melalui penggunaan 
media pengajaran yang relevan dengan pokok bahasan yang sedang disajikan. 
Melalui metode demonstrasi anak dibimbing untuk menggunakan mata dan 
telingannya secara terpadu, sehingga hasil pengamatan kedua indra itu dapat 
menambah penguasaan materi pelajaran yang diberikan. Pengamatan kedua indra 
itu akan saling melengkapi pemahaman anak tentang segala hal yang ditunjukkan, 
dikerjakan, dan dijelaskan dalam kegiatan demonstrasi tersebut. Karena anak 
dilatih untuk menangkap unsur-unsur penting dalam proses pengamatannya maka, 
kemungkinan melakukan  kesalahan sangat kecil bila anak harus menirukan apa 
yang telah didemonstrasikan dibandingkan jika anak melakukan hal yang sama 
hanya berdasarkan penjelasan secara lisan. Metode demonstrasi sebagai salah satu 
wahana pemenuhan keingintahuaan anak akan dikatakan efektif, bila 
memperhatikan beberapa hal penting yaitu apa yang ditunjukkan dan dilakukan 
harus dapat diamati dengan jelas oleh anak. Bilamana dirasakan parlu diadakan 
pengulanggan demonstrasi maka haruslah dilakukan dengan penuh kesabaran dan 
ketenangan, sehingga anak benar-benar merasakan kejelasan dari materi ajar 
bukan menambah kebingungan anak. Dalam memberi penjelasan suara peneliti 
harus dapat didengar dengan jelas. Itonasi suara hendaknya tidak terlalu tingi dan 



tidak terlalu rendah. Intonasi suara yang terlalu tinggi menyebabkan anak menjadi 
lekas lelah, sedangkan intonasi suara yang terlalu rendah menjadikan anak lekas 
bosan. Keadaan semacam ini menyebabkan konsentrasi perhatian anak kepada 
kegiatan demonstrasi berkurang atau bahkan menjadi buyar. Demonstrasi harus 
diikuti kegiatan anak untuk menirukan apa yang telah ditunjukkan dan dilakukan 
oleh peneliti. Perhatian peneliti kepada anak-anak yang mengalami kesulitan 
dalam menirukan apa yang telah dicontohkan merupakan hal yang tidak boleh 
diabaikan. Banyak macam metode yang bisa dipilih dalam kegiatan mengajar. 
Kebaikan suatu metode terletak pada ketepatan memilih sesuai demgam tuntutan 
pembelajaran. Omar Muhammad al Toumi (1983) mengatakan terdapat beberapa 
ciri dari sebuah metode, yaitu : (1) Berpadunya metode dari segi tujuan dan alat, 
(2) Bersifat luwes, fleksibel, dan memiliki daya sesuai dengan watak siswa dan 
materi, (3) Bersifat fungsional dalam menyatukan teori dengan praktek dan 
mengantarkan siswa pada kemampuan praktis, (4) Tidak mereduksi materi, 
bahkan sebaliknya justru mengembangkan materi, (5) Memberikan keleluasaan 
pada siswa untuk menyatakan pendapatnya, (6) Mampu menempatkan guru dalam 
posisi yang tepat, terhormat dalam keseluruhan proses pembelajaran. Manfaat 
metode demonstrasi dalam kegiatan belajar mengajar untuk memberikan ilustrasi 
dalam menjelaskan informasi kepada anak. Bagi anak melihat bagaimana suatu 
peristiwa berlangsung lebih menarik dan merangsang perhatian serta lebih 
menantang daripada hanya mendengar penjelasan secara lisan. Dapat membantu 
meningkatkan daya pikir anak terutama daya pikir anak dalam peningkatan 
kemampuan mengenal, mengingat, berfikir konvergen, dan berfikir evaluatif. 
Pengembangan daya pikir yang dimulai di taman kanak-kanak akan sangat 
membantu anak dalam memperoleh pengalaman belajar dibidang ilmu 
pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial. Hampir disetiap kegiatan yang 
dilakukan oleh anak akan terjadi pengalaman yang dapat menimbulkan kegiatan 
belajar pada diri anak, yang dikenal dengan pengalaman belajar. Tujuan dari 
metode demonstrasi adalah peniruan terhadap model yang dapat dilakukan anak, 
memperjelas pengertian konsep dan memperlihatkan cara melakukan sesuatu atau 
proses terjadinya sesuatu, memberikan pengalaman belajar melalui melihat dan 
mendengar yang diikuti meniru kegiatan yang didemonstrasikan. 
 
Kerangka Pemikiran 
Gerakan motorik halus pada anak sudah mulai berkembang kira-kira pada usian 3 
tahun. Di usia ini anak dapat meniru cara ayahnya memegang pensil, namun 
posisi jari-jarinya masih belum cukup jauh dari mata pensil. Selain itu anak masih 
kaku, dalam melakukan gerakan tangan atau menulis. Saat anak berusia 4 tahun 
anak sudah dapat memegang pensil atau krayon untuk menggambar. Sejalan 
dengan pertambahan usia maka kemampuan fisik motorik halus anak juga 
semakin berkembang dan meningkat. Keterampilan yang dikembangkan melalui 
kegiatan motorik halus dengan berbagai media dan teknik kegiatan. Keterampilan 
menganyam merupakan salah satu kegiatan yang membutuhkan ketelitian, 
kesabaran dan kejelian. Untuk itu diperlukan metode yang mudah dipahami oleh 
anak. Salah satunya dengan menggunakan metode demenstrasi, karena dengan 
metode tersebut dapat meningkatkan pemahaman anak melalui penglihatan dan 



pendengaran. Melalui penggunaan metode demonstrasi dalam pembelajaran dapat 
meningkatkan keterampilan menganyam pada anak didik. 
 
Hipotesis Tindakan 
Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan 
penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Berdasarkan pada 
landasan teori seperti yang dikemukakan di atas,  dapat dirumuskan hipotesis 
tindakan sebagai berikut :Pembelajaran dengan menggunakan metode demonstrasi 
diduga dapat meningkatkan keterampilan menganyam pada anak kelompok B di 
TK Pertiwi 1 Canden. 
 
Metode Penelitian 
Adapun penelitian ini termasuk penelitian tindakan kelas ( PTK ) atau dalam 
bahasa Inggris sering disebut Clasroom Action Research ( CAR ) yaitu merupakan 
suatu penelitian yang mengkombinasikan prosedur penelitian dengan tindakan 
substantif, suatu tindakan yang dilakukan dalam disiplin inkuiri, atau suatu usaha 
untuk memahami apa yang sedang terjadi, sambil terlibat dalam sebuah proses 
perbaikan dan perubahan ( Hopkins, 1993 : 44 ). Sedangkan menurut Ebbutt ( 
1985, dalam Hopkins, 1993 ) mengemukakan penelitian tindakan kelas adalah 
kajian sistematik dari upaya perbaikan pelaksanaan praktek pendidikan oleh 
sekelompok guru dengan melakukan tindakan-tindakan dalam pembelajaran, 
berdasarkan refleksi mereka mengenai hasil dari tindakan-tindakan tersebut. 
Penelitian tindakan kelas merupakan kegiatan pemecahan masalah yang dimuali 
dari : a) perencanaan ( planning ), b.) pelaksanaan ( action ), c) pengumpulan data 
( observing ), d) menganalisis data atau informasi untuk memutuskan sejauh mana 
kelebihan atau kekurangan tindakan tersebut ( reflecting ). PTK bercirikan 
perbaikan secara terus menerus sehingga kepuasan peneliti menjadi tolak ukur 
berhasilnya atau berhentinya siklus-siklus tersebut. Penelitian yang dilakukan 
merupakan penelitian berbasis kelas kolaboratif, yaitu suatu penelitian yang 
bersifat praktis, situasional dan kontekstual berdasarkan permasalahan yang 
muncul dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari di Taman Kanak-Kanak. Kepala 
sekolah, guru dan peneliti senantiasa berupaya memperoleh hasil yang optimal 
melalui cara dan prosedur yang efektif sehingga dimungkinkan adanya tindakan 
yang berulang-ulang dengan revisi untuk meningkatkan keterampilan menganyam 
pada anak. 
 
Instrumen Penelitian 
Instrumen Penelitan yang digunakan yaitu (1) Observasi atau pengamatan 
merupakan penilaian yang dillakukan dengan mengamati perilaku dan aktivitas 
anak dalam suatu waktu atau kegiatan. Dalam penelitian ini, instrumen yang 
digunakan yaitu Prosedur penyusunan dan pengisian lembar observasi antara lain 
sebagai berikut (a) Menentukan indikator yang akan digunakan untuk mengetahui 
kemampuan menganyam. (b) Menjabarkan indikator kedalam butir-butir amatan 
yang menunjukkan pencapaian indikator yang dapat dilakukan anak ketika 
melaksanakan kegiatan. (c) Menentukan deskriptor butir amatan dengan 
pemberian skor, (d) Membuat lembar observasi yang digunakan untuk mencatat 



hasilpengfamatan setiap melakukan tindakan, (e) Melakukan pencatatan hasil 
observasi dengan memberi tanda checklist. (2) Dokumentasi yaitu mencari data 
mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, agenda, foto, video. 
 
Indikator Penelitian 
Penelitian ini dianggap berhasil jika memenuhi indikator yang ditetapkan. Adapun 
indikator pencapain setiap siklus adalah jika rata-rata kemampuan menganyam 
anak mencapai 60% pada siklus I, 70% pada siklus II, 75% pada siklus III. 
 
Hasil Penelitian 
Sebelum melakukan tindakan dalam penelitian, peneliti melakukan observasi pra 
sikjlua yaitu dengan melakukan pengamatan untuk mengetahui keterampilan 
menganyam anak sebelum dilaksanakan tindakan dengan menerapkan metode 
demonstrasi. Penelitian tindakan ini dilaksanakan pada kelompok B dengan 
jumlah murid 33 anak. Hasil pengamatan sebelum tindakan dipeoleh rata-rata 
prosentase keterampilan menganyam anak sebesar 48,30%. Pada siklus I yaitu 
anak mampu membuat lingkaran dan persegi dengan rapi, menggunting dengan 
berbagai media berdasarkan bentuk/pola (lurus, lengkung, segitiga), menganyam 
dengam berbagai media misal : kain perca, daun, sedotan, kertas dan lain-lain. 
Berdasarkan hasil tabulasi (lampiran 4) diperoleh rata-rata prosentase 
keterampilan meganyam melalui metode demonstrasi dalam 1 kelas sebesar 
56,75%. Dari analisis diatas dapat disimpulkan bahwa kemampuan menganyam 
anak tidak merata. 13 anak yang belum mencapai kemampuan dan 20 anak sudah 
mencapai kemampuan sesuai dengan skor maksimal yang ditentukan oleh peneliti. 
Oleh karena itu perlu adanya tindakan untuk menindaklanjuti permasalahan 
tersebut. Karena merasa target penelitian belum tercapai, peneliti melanjutkan 
melaksanakan siklus II. Berdasarkan hasil tabulasi (lihat lampiran 5) diperoleh 
rata-rata prosentase keterampilan meganyam melalui metode demonstrasi dalam 1 
kelas sebesar 69,70%. Dari analisis diatas dapat disimpulkan bahwa kemampuan 
menganyam anak tidak merata. 9 anak yang belum mencapai kemampuan dan 24 
anak sudah mencapai kemampuan sesuai dengan skor maksimal yang ditentukan 
oleh peneliti. Oleh karena itu perlu adanya tindakan untuk menindaklanjuti 
permasalahan dengan melaksanakan siklus III. Berdasarkan hasil tabulasi (liht 
lampiran 6) diperoleh rata-rata prosentase keterampilan meganyam melalui 
metode demonstrasi dalam 1 kelas sebesar 84,03%. Dari analisis diatas dapat 
disimpulkan bahwa kemampuan menganyam anak tidak merata. 4 anak yang 
belum mencapai kemampuan dan 29 anak sudah mencapai kemampuan sesuai 
dengan skor maksimal yang ditentukan. Prosentase terendah yang dicapai pada 
siklus II adalah 70%, sedangakan prosentase tertinggi yang dicapai anak adalah 
95%. Prosentase keterampialn menganyam melalui metode demonstrasi pada 
siklus II sudah meningakat, yaitu mencapai 84,03%. Hasil prosentase ini sudah 
dikatakan meningkat 27,28% dibandingkan dengan siklus I yang baru mencapai 
56,75%. Sehingga kemampuan menganyam anak sudah baik dan mampu 
mencapai butir amatan yang ditargetkan peneliti. 
 
 



Pembahasan 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada siklus I, siklus II, dan siklus III dapat 
diketahui bahwa keterampilan menganyam anak mengalami peningkatan. 
Prosentase keterampilan menganyam anak dari prasiklus ke siklus I mengalami 
peningkatan sebesar 8,45% hal ini dikarenakan pada siklus I anak masih dalam 
proses pengenalan kegiatan menganyam, keterampilan menganyam anak dengan 
menggunakan metode demonstrasi masih dalam tahap permulaan, anak-anak 
masih banyak yang belum mampu mengikuti kegiatan dan masih banyak anak 
yang ramai sendiri tidak memperhatikan guru. Prosentase peningkatan 
keterampilan menganyam anak dari siklus I ke siklus II mengalami peningkatan 
yaitu 12.55% hal ini dikarenakan ada sebagian anak yang sudah bisa mengikuti 
kegiatan menganyam dan sebagian ada yang masih ramai sendiri sehingga di 
siklus II ini ada peningkatan keterampilan menganyam yang signifikan. 
Prosentase kemampuan senam fantasi anak dari siklus II ke siklus III mengalami 
peningkatan yang signifikan yaitu 14,73% hal ini dikarenakan anak-anak sudah 
tertarik dengan kegiatan menganyam, banyak anak-anak yang antusias dan sangat 
senang menikmati kegiatan tersebut. Pada kegiatan di siklus I peneliti telah 
membuat target tingkat pencapaian prosentase sebesar ≥ 60%, akan tetapi dari 
hasil pelaksanaan pada siklus I masih terdapat 13 anak  yang belum mampu 
mencapai target yang sudah ditentukan oleh peneliti. 13 anak yang belum 
mencapai target adalah AES, BWW, IAP, MY, RDP, AA, ALS, ARFA, FAM, 
NAR, SVN, YR dan RDP merupakan anak-anak yang susah diatur dan memiliki 
daya konsentrasi yang rendah. Sedangkanm AA dan ARFA adalah anak yang 
memiliki presentasi terendah yaiutu sebesar 42%, AA cenderung anak yang 
kurang aktif sehingga dia kurang tertarik dengan kegiatan menganyam sedangkan 
ARFA adalah anak yang pendiam, saat peneliti memberikan demonstrasi cara 
menganyam ARFA hanya diam dan tidak mau memperhatikan. Pada siklus II 
peneliti mentargetkan tingak pencapain presentase sebesar ≥70%, jumlah anak 
yang belum bisa nencapai target yang ditentukan oleh peneliti ada 9 anak, yaitu 
AES, IAP, MY, ALS, ARFA, EAM, SVN,  RS dan RDP.  Anak yang memiliki 
prosentase terendah sebesar 50% adalah ALS dan ARFA. ALS adalah anak yang 
pendiam dan kurang aktif dalam kegiatan menganyam, ALS lebih suka pada 
kegiatan yang menggunakan kemampuan motorik kasar dari pada motorik halus. 
Pada siklus III peneliti mentargetkan tingkat pencapaian presentase sebesar  
≥75%, dan jumlah anak yang belum mampu mencapai target ada 4 anak yaitu 
MY, AA, SVN dan SR. Hal ini dikarenakan dari 4 anak tersebut merupakan anak-
anak yang memiliki daya konsentrasi dan rasa sabar yang rendah. SR merupakan 
anak yang memiliki prosentase terendah yaitu 70%. SR adalah anak yang pemalu, 
di sekolah SR masih ditunggu oleh orang tuanya dan SR sering menangis bila ia 
tidak mampu mengerjakan kegiatan yang diberikan dan akan meminta bantuan 
kepada orangtuanya. Namun jika dilihat dari prasiklus sampai siklus III 
kemampuan anak selalu menunjukkan peningkatan yang signifikan.      
Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa 
dengan menggunakan metode demonstrasi dapat meningkatkan keterampilan 
menganyam pada anak di TK Pertiwi 1 Canden Sambi Boyolali. 
 



Kesimpulan 
Hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan secara kolaborasi antara peneliti 
dan guru kelas kelompok B di TK Pertiwi 1 Canden Sambi Boyolali dapat 
disimpulkan bahwa penerapan metode demonstrasi dapat meningkatkan 
keterampilan menganyam pada anak kelompok B di TK Pertiwi 1 Canden Sambi 
Boyolali Tahun 2012, dengan guru melakukan perbaikan pembelajaran antara lain 
proses kegiatan pembelajaran dipusatkan kepada siswa, siswa terlibat aktif dalam 
kegiatan, guru bertindak sebagai fasilitator dan tidak mendominasi dalam 
kegiatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan posentase 
keterampilan menganyam pada setiap siklusnya yaitu sebelum tindakan adalah 
43,30%, siklus I sebesar 56,75%, siklus II sebesar 69,30%, dan siklus III sebesar 
84,03%. Bertolak dari uraian tersebut. Dapat disimpulkan bahwa hipotesisi yang 
dirumuskan telah terbukti kebenarannya. 
 
Saran 
Setelah menganalisis hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran sebagai bahan 
perbandingan dalam pelaksanaan pembelajaran selanjutnya dan juga sebagai 
pembangun dalam setiap melaksanakan kegiatan pembelajaran. Saran tersebut 
antara lain: (1) Kepada guru hendaknya menggunakan metode pembelajaran yang 
tepat, menarik dan menyenangkan agar dapat mendorong minat dan antusias anak 
dalam mengikuti pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai 
secara optimal, lebih kreatif, aktif, dan inovatif dalam pelaksanaan pembelajaran, 
lebih sabar dalam menghadapi anak dan guru lebih memperhatikan anak. (2) 
Kepada Orang tua hendaknya membimbing anak belajar di rumah dan dapat 
memberikan stimulus terhadap kemampuan fisik motorik terutama kemampuan 
fisik motorik halus anak. Orang tua hendaknya selalu memberikan kebebasan dan 
motivasi pada anak, sehingga terpenuhinya rasa ingin tahu anak. (3) kepada  
peneliti dapat melakukan penelitian yang serupa, tetapi dengan menggunakan 
materi dan pendekatan yang berbeda untuk mendapatkan temuan yang lebih baik 
lagi. Karena dalam penelitian ini masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki. 
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