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ABSTRAK 

 

PERBANDINGAN KEMAMPUAN MOTORIK HALUS ANAK ANTARA YANG 
DIINTERVENSI ORANG TUA DAN YANG TIDAK DIINTERVENSI ORANG  

TUA DALAM PENYELESAIAN TUGAS DI KELAS DI TK MANGGUNG 
NGEMPLAK BOYOLALI TAHUN PELAJARAN 2012/2013 

 

Diana Wahyu Nugraheni, A 520 080 042, Jurusan Pendidikan Anak Usia 
Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, 2013 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan perkembangan motorik halus 
anak antara yang diintervensi orang tua berbeda dengan yang tidak diintervensi 
orang tua. Metode pengumpulan data kemampuan motorik halus anak dengan 
observasi dan intervensi orangtua dikumpulkan melalui angket. Populasi dalam 
penelitian ini adalah anak Kelompok A TK Manggung, Ngemplak, Boyolali 
berjumlah 116 anak. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 
teknik proportional stratified random sampling dengan jumlah subjek sampel 
sebanyak 58 anak TK. Teknik analisis data peneliti menggunakan teknik analisis 
anava satu jalur (one way anova) dimana peneliti mencari perbedaan skoring 
antara kemampuan motorik halus antara anak yang diintervensi orang tua dan 
anak yang tidak diintervensi orang tua.  Berdasar hasil analisis anava satu jalur 
(one way anova)  diperoleh nilai F = 69,146 dengan taraf signifikansi 0,000 < 0,05 
sehingga diketahui ada perbedaan kemampuan motorik halus anak antara yang 
diintervensi orang tua dan yang tidak diintervensi orang tua saat pembelajaran 
pada kelompok A di  TK Manggung, Ngemplak, Boyolali Tahun pelajaran 
2012/2013. Anak yang tidak diintervensi oleh orang tua memiliki kemampuan 
motorik halus lebih bagus dibanding dengan yang di intervensi oarang tua di TK 
Manggung, Ngemplak, Boyolali Tahun pembelajaran 2012/2013. 
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Pendahuluan 

Pendidikan sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat 

semakin mengerti peran pendidikan dalam menjalani kegiatannya sehari-hari. 

Dengan pendidikan mereka yakin bahwa kualitas kehidupan akan berubah 

menjadi lebih baik, sehingga pendidikan merupakan salah satu kebutuhan pokok 

yang harus di lakukan.     

Dalam Undang-Undang Dasar Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas di 

kemukakan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan 

yang di tujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun  yang di lakukan 

melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki 

pendidikan yang lebih lanjut. 

Pendidikan keluarga sangat berpengaruh bagi tumbuh kembang seorang 

anak, terutama dari lingkungan terdekat anak. Lingkungan terdekat ini meliputi 

keluarga dan budaya, serta kehidupan sosial yang berkembang dan berlangsung di 

sekitarnya. Pada dasarnya setiap anak di karuniai potensi sejak lahir, hal ini dapat 

di lihat dari perilaku anak dalam mengekplorasi sesuatu yang ada di sekitarnya. 

 Banyak orang tua menyadari betapa seringnya mereka memaksakan 

pendapat, memprotes atau mengintervensi pada kegiatan-kegiatan yang 

sebenarnya itu semua menjadi otoritas anak. Mereka tidak rela jika anaknya 

melalukan kesalahan. Sehinggga sebelum terjadi kesalahan tersebut mereka 

berusaha untuk melakukan upaya-upaya pencegahannya, mereka juga 

memaksakan konsep salah dan benar sesuai dengan perspektif orang dewasa. 

Di TK Manggung, Ngemplak, Boyolali masih banyaknya intervensi orang 

tua saat pembelajaran motorik halus di dalam kelas orangtua yang selalu 

mengintervensi anak secara terus menerus dapat mengakibatkan anak tidak 

mandiri, kurang kreatif dan malas ketika melakukan kegiatan karena tergantung 

pada orangtua, dalam hal ini orang tua atau wali murid pada saat jam 

pembelajaran motorik halus, misalnya saat mewarnai gambar, anak selalu di 



 
 
 

 
 

tuntut orang tuanya selalu rapi, warnanya tidak boleh keluar garis, warna selalu di 

tentukan oleh orang tua. 

Hal ini dapat menggakibatkan minat belajar anak sesungguhnya menjadi 

terintervensi. Anak belajar karena kewajiban dan dorongn orang tua, akhirnya ia 

menjadi tertekan. Prinsip belajar anak TK harus menyenangkan, karena dengan 

belajar yang menyenangkan akan menumbuhkan emosional yang positif, dalam 

proses belajar, anak harus di posisikan sebagai subyek dan bukan obyek. 

Di saat anak melakukan suatu hal yang belum sempurna, bukan berarti ia 

telah Perkembangan anak akan berjalan dengan cepat apabila ada stimulasi dari 

orang tua, anak-anak di TK Pertiwi 1 Manggung dengan intervensi orang tua yang 

beragam dan memiliki kemandirian yang berbeda. Hal ini dapat di lihat dari 

adanya kemandirian anak yang berkembang sangat baik, dan baik di mana anak 

tersebut mampu melakukan kegiatan tanpa bantuan orang lain maupun guru dan 

bertanggung jawab saat di dalam kelas. 

Ada beberapa orang tua di TK Manggung, Ngemplak, Boyolali yang 

masih suka mengintervensi anaknya saat pembelajaran motorik halus. Anak tidak 

di beri kebebasan dalam melakukan kegiatan pembelajaran motorik halus saat di 

kelas, tetapi orang tua yang selalu menuntut serta mendekte anak, misalnya ketika 

guru memberikan pembelajaran menggambar dan mewarnai, orang tualah yang 

selalu menentukan warnanya dan meneruskanya sampai selesai dengan hasil yang 

sempurna. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode observasi untuk 

mengetahui perbedaan kemampuan motorik halus anak antara yang diintervensi 

orangtua dan yang tidak diintervensi orangtua saat pembelajaran di dalam kelas. 

Data tentang intervensi orangtua dengan menggunakan metode angket. Penelitian 

ini memiliki peranan yang berarti dalam menghilangkan kebiasaan orangtua yang 

selalu mengintervensi anaknya ketika di dalam kelas dan memberikan dukungan 

pada anak agar anak terbiasa melakukan kegiatan dengan mandiri dan lebih 

kreatif. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang 

perbandingan kemampuan motorik halus anak antara yang di intervensi orang tua 



 
 
 

 
 

dan yang tidak di intervensi orang tua dalam penyelesaian tugas di kelas di TK 

Manggung, Ngemplak, Boyolali. 

 

Hipotesis  

“Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan, sampai terbukti melalui data yang terkumpul” (Suharsimi 

Arikunto,2003:63). Adapun hipotesis yang dikemukakan penulis adalah “Ada 

perbedaan kemampuan motorik halus anak antara yang diintervensi orang tua dan 

yang tidak diintervensi orang tua saat pembelajaran pada kelompok A di TK  

Manggung, Ngemplak, Boyolali. 

Metode Penelitian 

Penelitian ini di laksanakan di TK Manggung, Ngemplak, Boyolali, lokasi 

tersebut di pilih sebagai tempat penelitian karena ada masalah yang menarik untuk 

diteliti sehingga mempermudah peneliti dalam mencari data. Populasi dalam 

penelitian ini adalah semua anak TK Manggung, Ngemplak, Boyolai Tahun 

Ajaran 2012-2013. Cara pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 

proportional stratified random sampling dengan maksud memilih sampel yang 

dilakukan dengan mengambil anak-anak di 3 sekolahan dengan persentase yang 

sesuai dengan jumlah proporsi yang dijadikan subyek penelitian sebanyak 58 anak 

di kelas A TK Pertiwi Manggung Ngemplak Boyolali tahun ajaran 2012-2013. 

 

Variabel penelitian 

Variabel adalah gejala yang menunjukkan variasi baik dalam jenis maupun 

tingkatannya dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu: variabel dependen 

dan variabel independen. Variabel dependen adalah variabel yang keberadaannya 

dipengaruhi oleh keadaan yang mempengaruhi. Dalam penelitian ini yang 

termasuk variabel dependen adalah intevensi orang tua terhadap anak. Sedangkan 

variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen. 

Dalam penelitian ini yang termasuk variabel independen adalah kemampuan 

motorik halus anak. 

 



 
 
 

 
 

Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah cara khusus yang digunakan untuk 

memperoleh data dalam penelitian. Data yang dikumpulkan adalah data tentang 

intervensi orang tua dan Motorik Halus anak. Data tentang intervensi orang tua 

diambil melalui metode angket, sedangkan mengenai Motorik Halus Anak melalui 

observasi. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi 

partisipan, karena observer turut serta dalam kehidupan anak yang diobservasi. 

Metode observasi partisipan merupakan metode pengumpulan data yang 

dilakukan melalui pengamatan secara langsung dalam aktifitas anak.  Observasi 

partisipan digunakan untuk mengumpulkan data mengenai kemampuan Motorik 

Halus anak di TK Pertiwi I Manggung, Ngemplak, Boyolali. Dalam penelitian ini 

angket yang digunakan adalah angket tertutup. Alasan digunakan teknik ini adalah 

karena angket akan diberikan langsung kepada responden untuk diisi.  

 

Analisis Data  

Data dalam penelitian ini berupa data tentang intervensi orang tua (Y) 

sebagai variabel independen dan data tentang kemampuan motorik halus anak (X) 

sebagai variabel dependen. Data dikumpulkan pada tanggal tanggal 7 – 9  

Februari 2012 jam 08.00 – 11.00 di masing-masing TK. Dalam pengumpulan data 

ini peneliti dibantu oleh guru-guru TK yang berada di masing-masing TK. 

Data tentang intervensi orang tua diperoleh dengan menggunakan angket 

yang terdiri dari 11 item pertanyaan. Pembagian angket ini tidak semua orang tua 

diberikan angket, karena ada anak yang tidak ditunggu dan diintervensi orang tua 

sedangkan yang diberi angket hanya orang tua yang menunggu dan 

mengintervensi anaknya. Angket yang telah selesai diisi kemudian dikumpulkan 

oleh peneliti selanjutnya dilakukan penilaian sesuai dengan pedoman/ketentuan 

skor item tertinggi = 4 dan skor item terendah = 1 yang telah dibuat oleh peneliti 

sebelumnya.  

Data tentang kemampuan motorik halus anak diperoleh melalui observasi 

anak yang dilakukan oleh peneliti dibantu oleh guru pendamping. Guru 

pendamping melakukan observasi berpedoman pada butir-butir observasi yang 



 
 
 

 
 

dibuat peneliti sebelumnya. Peneliti menentukan variabel kemampuan motorik 

halus terdiri dari 8 item pertanyaan dengan kriteria skor item tertinggi = 4 dan 

skor item terendah = 1.  Pelaksanaan observasi peneliti mengambil subjek semua 

anak TK di kelas A yang berjumlah 58 anak 

 

Instrumen penelitian 

Sebelum melakukan penelitian pada responden, maka perlu try out 

digunakan untuk mencetak soal test mengenai validitas dan reliabilitas. 

Responden yang digunakan untuk try out ini sekaligus digunakan sebagai subjek 

penelitian. Menurut Arikunto (2002:101) instrumen pada penelitian ini 

dilaksanakan dengan cara melakukan observasi pada anak TK yang berada di 

Manggung kelompok A yang berjumlah 58 responsen.  

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Berdasarkan distribusi data skor total variabel intervensi orang dan 

kemampuan motorik halus pada subjek penelitian di atas diketahui bahwa anak 

TK Kelas A mempunyai kemampuan motorik halus anak yang sedang, hal ini 

dikarenakan usia anak TK Kelas A (3 - 4 th) ada anak yang masih belum matang 

dan masih diintervensi orangtua serta ada anak yang tidak diintervensi orang tua 

sehingga ada anak yang selalu bergantung kepada orang tua anak dan ada anak 

yang mempunyai kreativitas sedang. 

Kategori tingkat kemampuan motorik halus anak pada subjek penelitian 

tersebut dapat dirangkum peneliti di bawah ini :  



 
 
 

 
 

Kategori Tingkat Kemampuan Motorik Halus Anak  

Pada Subjek Penelitian  

Variabel  
Kategori  

Interval Jumlah  Persen 

% 

Kemampuan Motorik 

Halus  Anak 

Sangat rendah 10    –   14,1 14 24 

Rendah 14,1  – 18,2  14 24 

Sedang 18,2  –  22,3  2 3 

Tinggi 22,3  –  26,4 19 35 

Sangat Tinggi 26,4   –   31    9 14 

 58 100 

 

Pada pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini membuktikan 
bahwa ada perbedaan yang signifikan kemampuan motorik halus antara anak yang 
diintervensi orang tua dan anak yang tidak diintervensi orang tua. Dari hipotesis 
tersebut menunjukkan ada perbedaan kemampuan motorik halus anak antara yang 
diintervensi orang tua dan yang tidak diintervensi orang tua saat pembelajaran 
pada kelompok A di TK Manggung, Ngemplak, Boyolali” sehingga hipotesis 
yang peneliti ajukan terbukti kebenarannya. 

Pengujian hipotesis tersebut dengan menghitung nilai F anava satu 

jalur (oneway anova). Peneliti menggunakan alat bantu komputer berupa aplikasi 

SPSS For Windows Versi 15.0. Berdasar teknik analisis anava satu jalur (oneway 

anova) yang peneliti lakukan maka diperoleh nilai F = 69,146 dengan taraf 

signifikansi 0,000 < 0,05 sehingga diketahui ada perbedaan yang signifikan 

kemampuan motorik halus antara anak yang diintervensi orang tua dan anak yang 

tidak diintervensi orang tua.  

Ada beberapa faktor yang dapat mendukung perkembangan motorik halus  

anak yaitu: a) meyakinkan anak bahwa orang tua menghargai apa yang ingin 

dilakukan anak dan hasil akhirnya bisa dilakukan dengan memberikan anak 

kesempatan untuk melakukan eksperimen (motorik halus) secara aman; b) 

mendorong dan menunjang kegiatan anak yang berarti memberikan fasilitas yang 

mendukung, membimbing anak dalam motorik halus atau mengasah bakat anak 



 
 
 

 
 

dengan berbagai kegiatan positif. Misalnya mengikuti lomba mewarnai; c) 

memberi pujian yang sungguh-sungguh dan tepat sasaran pada anak, pujian itu 

harus diberikan ketika anak telah berhasil melakukan proses pembelajaran dalam 

motorik halus. Pujian hendaknya diberikan tidak berdasarkan hasil tapi lebih ke 

proses, yang berarti orang tua menguji kerja keras dan semangat anak dalam 

proses kegiatan pembelajaran motorik halus, walaupun hasilnya belum 

memuaskan; d) mendorong kemandirian anak dalam bekerja, orang tua hendaknya 

jangan terlalu mengintervensi atau ikut campur dan terlalu mengarahkan anak, 

biarkan anak mengembangkan dan menerapkan ide-idenya tersebut. Anak 

didorong untuk menemukan solusi atas kesalahannya sendiri; e) menjalin 

hubungan kerjasama orang tua atau membantu anak ketika anak 

membutuhkannya, membantu secara penuh, tetapi mengarahkannya. Kerjasama 

ini dapat ditunjukkan orang tua dengan mendukung kegiatan motorik halus anak.  

  

Kesimpulan 

Berdasarkan teknik analisis anava satu jalur (oneway anova) yang peneliti 

lakukan maka diperoleh nilai F = 69,146 dengan taraf signifikansi 0,000 < 0,05 

sehingga diketahui ada perbedaan yang signifikan kemampuan motorik halus 

antara anak yang diintervensi orang tua dan anak yang tidak diintervensi orang 

tua.  
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