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ABSTRAK 
 

PENGARUH MENGGAMBAR BEBAS DENGAN MEDIA CAT 
AIRTERHADAP KEMAMPUAN MOTORI HALUS PADA ANAK 

KELOMPOK A DI TK PERTIWI I SINE SRAGEN 
TAHUN AJARAN 2012/2013 

 
Yuni Tri Nurhidayah, A520090051, Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, 2013, 54 halaman 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh metode menggambar bebas 
dengan media cat air terhadap kemampuan motorik halus pada anak kelompok 
ATK Pertiwi I Sine Sragen tahun ajaran 2012/2013. Penelitian ini merupakan 
penelitian eksperimen denganone-group pretest-posttest design. Subjek penelitian 
ini adalah anak kelompok A di TK Pertiwi I Sine Sragen sejumlah 20 anak. Data 
yang dikumpulkan dalam penelitian adalah data mengenai kemampuan motorik 
halus anak yang didapatkan melalui observasi nonpartisipan. Teknik analisis data 
yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian ini adalah dengan uji paired 
sample t testdengan bantuan SPSS 16.0 for windows. Pengujian paired sample t 
test terhadap hasil posttest menghasilkan nilai thitung -10,228 yang berada pada Ho 
ditolak dan Ha diterima dengan probabilitas sebesar 0,000<α 0,05. Berdasarkan 
hasil ini, maka keputusan hasil uji hipotesisnya adalah menolak Ho dan menerima 
Ha yang berarti bahwa ada pengaruh penggunaan metode menggambar bebas 
dengan media cat air terhadap kemampuan motorik halus pada anak kelompok A 
di TK Pertiwi I Sine Sragen tahun ajaran 2012/2013. 

 
Kata kunci:menggambar bebas, media cat air,motorik halus 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

Anak sebagai genarasi penerus merupakan sumber potensi bangsa yang 

perlu dipersiapkan dan dikembangkan kemantapan kepribadiannya terutama 

keimanan, ketaqwaan dan budi pekerti luhur untuk mengadapi pembangunan 

masa depan bangsa dan Negara. Pendidikan Anak Usia Dini merupakan 

pendidikan yang sangat mendasar dan sangat menentukan bagi perkembangan 

anak di kemudian hari.Mengingat pentingnya peranan pendidikan anak usia dini, 

pemerintah telah menempatkannya sebagai pasal tersendiri dalam UU Sistem 

Pendidikan Nasional (UU no. 20 Tahun 2003 pasal 1 bab 1 ayat 14).Pendidikan 

anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak 

lahir samai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian 

rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani 

dan rohani agar anak memilki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih 

lanjut.Periode penting dalam proses tumbuh kembang anak terjadi pada masa 

balita (0 sampai 6 tahun), yang mencakup aspek fisik dan non fisik dengan 

memberikan rangsangan bagi perkembangan jasmani, rohani (moral dan spiritual), 

sosial, akal pikir, emosional, dan motorik yang tepat agar anak dapat tumbuh dan 

berkembang secara optimal.  

Salah satu kemampuan pada anak usia dini yang berkembang dengan pesat 

adalah kemampuan motoriknya. Proses tumbuh kembang kemampuan motorik 

anak berhubungan dengan proses tumbuh kembang kemampuan gerak anak. 

Motorik adalah semua gerakan yang mungkin dapat dilakukan oleh seluruh tubuh, 

sedangkan perkembangan motorik dapat disebut sebagai perkembangan dari unsur 

kematangan dan pengendalian gerak tubuh.Perkembangan motorik dibagi menjadi 

dua yaitu motorik kasar dan motorik halus.Pentingnya mengembangkan motorik 

halus anak adalah untuk mematangkan otot-otot halus di anggota tubuh tertentu, 

supaya berfungsi dengan baik. Gerakan motorik halus terutama yang melibatkan 

otot tangan dan jari biasanya membutuhkan kecermatan tinggi, ketekunan, dan 

koordinasi antara mata dan tangan. 

Pada pendidikan anak usia dini untuk meningkatkan kemampuan motorik 

halus dapat diberikan melalui metode bermain. Denganmetode bermain yang 



diarahkan, mereka akan belajar banyak hal seperti cara bersosialisasi, negosiasi, 

dan manajemen waktu.  Sehingga anak tidak pernah merasa dipaksa untuk belajar. 

Ketika anak bermain, otak anak berada dalam keadaan yang tenang sehingga 

pendidikan tertanam pada memori mereka. 

Banyak jenis permainan yang sudah dilakukan untuk mengembangkan 

kemampuan motorik halus pada anak kelompok A di TK Pertiwi I Sine 

Sragen.Permainan yang dilakukan adalah meronce, menjahit, dan 

melipat.Permainan tersebut belum berpengaruh terhadap kemampuan motorik 

halus anak.Beberapa anak yang sebelumnya kaku dalam melakukan gerakan 

tangan perlahan mau menggerakkan tangannya, akan tetapi gerakan jari jemari 

tangan dan gerakan pergelangan tangan masih belum lentur dan belum 

terkontrol.Salah satu permainan yang belum digunakan oleh TK Pertiwi I Sine 

Sragen untuk mengoptimalkan kemampuan motorik halus anak didiknya adalah 

menggambar bebas.Kegiatan menggambar bebas merupakan kegiatan alami untuk 

anak. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh yang signifikan dari 

metode menggambar bebas dengan media cat air terhadap kemampuan motorik 

halus pada anak. Kemampuan motorik halusini menekankan pada koordinasi mata 

dan tangan anak usia 4-5 tahun dalam menggambar bebas dengan media cat air 

tanpa memakai bantuan alat-alat mistar.  

Menurut Sujiono (2005: 11) motorik halus adalah gerakan tubuh yang 

hanya melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu saja dan dilakukan oleh otot-otot 

kecil, seperti keterampilan menggunakan jari-jemari tangan dan gerakan 

pergelangan tangan.Menurut Pamadhi (2008: 2.5) menggambar bebas adalah 

membuat gambar yang dilakukan dengan cara mencoret, menggores, menorehkan 

alat gambar di atas media gambar dan memberi warna sehingga menimbulkan 

gambar tanpa ada contoh dan aturan-aturan yang mengikat sehigga gambar yang 

dihasilkan adalah gambar yang sesuai imajinasi, kreasi, dan daya cipta orang yang 

menggambar. Media cat air adalah medium untuk menggambar yang 

menggunakan air sebagai pengencer dan mempunyai sifat transparan 

(http://id.wikipedia.org/wiki/cat-air). 



Indikator yang diharapkan dapat dipengaruhi melalui metode menggambar 

bebas dengan media cat air adalah: mencoret-coret diatas secarik kertas/ buku 

tugas sekolah, melakukan gerakan koordinasi antara tangan dan mata, 

mengekspresikan diri dengan menggambar menggunakan berbagai media. 

Motorik halus anak perlu dilatih agar dapat berkembang dengan 

baik.Perkembangan motorik halus anak berlangsung secara bertahap tapi memiliki 

alur kecepatan perkembangan yang berbeda pada setiap anak.Faktor yang 

mempengaruhi perkembangankemampuan motorik halus anak, antara lain: 

1. Kesiapan anak untuk belajar. Perkenalkanlah anak dengan sebanyak 

mungkin jenis keterampilan motorik halus, seperti menggambar bebas, 

melipat, menganyam. Semakin banyak jenis keterampilan yang diberikan 

akan semakin baik bagi perkembangan motorik halusnya. 

2. Motivasi anak untuk belajar. Dalam kegiatan menggambar bebas 

diperlukan rasa percaya diri untuk menghasilkan suatu gambar. Oleh 

karena itu terkadang anak masih membutuhkan dukungan dan dorongan 

untuk mengembangkan rasa percaya diri dan kemampuan melakukan 

gerakan tangan. 

3. Kesempatan untuk berlatih dan belajar. Dunia anak adalah dunia bermain, 

berilah kesempatan kepada anak untuk bermain yang dapat melatih 

penguasaan kemampuan motorik halusnya. Melalui kegiatan menggambar 

bebas anak mendapatkan pengalaman bergerak dan anak juga bisa 

bereksplorasi sehingga anak termotivasi untuk kreatif. 

4. Bimbingan. Pada dasarnya setiap anak adalah unik.Oleh karena itu 

janganlah membandingkan kemampuan motorik halus anak dengan anak 

lainnya, karena perkembangan suatu kemampuan motorik halus juga 

tergantung waktu dan keinginan anak untuk menguasai. 

5. Setiap keterampilan harus dipelajari secara khusus. Misalnya menggambar 

bebas dengan media cat air, cara memegang kuas tidak sama dengan 

memegang sendok. 

6. Setiap keterampilan harus dipelajari satu persatu. Tidak bijaksana bila 

guru/ orang tua mengajarkan anak beberapa keterampilan sekaligus, 



karena akan membuat anak menjadi bingung.Beri kesempatan kepada anak 

untuk menguasai salah satu keterampilan dulu, baru ajarkan keterampilan 

berikutnya. 

Diharapkan penelitian menggambar bebas dengan media cat air dapat 

mempengaruhi kemampuan motorik halus pada anak kelompok A di TK Pertiwi I 

Sine Sragen Tahun Ajaran 2012/2013.  

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan Pre-Experimental Design yaitu dengan One-

Group Pretest-Posttest Design sebagai desain penelitian.Sugiyono (2013:110) 

mengemukakan One-Group Pretest-Posttest Design adalah desain penelitian yang 

lebih akurat dibandingkan dengan One-Shot Case Study, dikarenakan pada One-

Group Pretest-Posttest Design adanya pretest.Dengan demikian hasil perlakuan 

dapat diketahui lebih akurat, karena dapat dibandingkan dengan keadaan sebelum 

diberi perlakuan. 

Prosedur dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Pretest(Observasi Awal) 

Pada tahapan pretest(observasi awal), peneliti mengobservasi kemampuan 

motorik halus anak sebelum dilakukan perlakuan. Peneliti melakukan 

observasi dengan menggunakan instrument penelitian. 

2. Perlakuan 

Pada tahap ini peneliti memberikan perlakuan dengan metode menggambar 

bebas dengan media cat air pada anak. Adapun prosedur dalam pelaksanaan 

pemberian perlakuan yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut : 

a. Menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk menggambar 

bebas 

b. Anak menggambar bebas sesuai dengan imajinasi dari tema yang telah 

ditentukan 

c. Anak mewarnai gambar yang telah di buat 

 



3. Posttest(Observasi Akhir) 

Pada tahap posttest(observasi akhir), peneliti melakukan observasi terkait 

dengan kemampuan motorik halus anak dengan menggunakan instrument 

yang sama pada saat dilakukan prestest (observasi awal). 

 Penelitian ini dilakukan di TK Pertiwi I Sine Sragen yang berjumlah 20 

anak pada semester genap tahun ajaran 2012/2013. 

Di dalam penelitian ini terdapat 2 variabel, yaitu variabel bebas dan 

variabel terikat.  Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah menggambar 

bebas dengan media cat air, sedangkan variabel terikat (Y) adalah kemampuan 

motorik halus.   

Menurut Sugiyono (2013:204) proses pelaksanaan pengumpulan data, 

observasi dibedakan menjadi dua, yaitu participant observation (observasi 

berperan serta) dan non participant observation.Observasi yang digunakan adalah 

observasi nonpartisipan.Menurut Sugiyono (2013:204)observasi nonpartisipan 

adalah peneliti tidak terlibat dalam melakukan penelitian dan hanya sebagai 

pengamat independen. 

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan pedoman observasi sebagai instrument penelitian. Langkah-langkah 

dalam penyusunan instrument dimulai dari mengidentifikasi variabel-variabel 

dalam rumusan judul penelitian, mencari indikator variabel, merumuskan 

indikator menjadi butir-butir amatan, menyusun diskriptor, dan menuliskan ke 

dalam format pedoman observasi. 

Data yang telah dikumpulkan akan dilakukan proses editing atau 

pengecakan data, setelah itu data akan melalui proses codeing atau pemberian 

kode. Dari data yang telah terkumpul kemudian dilakukan proses tabulasi ke 

dalam skor-skor yang telah ditentukan. Teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan uji paired sample t test dengan 

bantuan program komputer SPSS 16.0 for windows.Uji ini digunakan untuk 

membandingkan rata-rata dua sample berpasangan. 

 

 



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data mengenai 

kemampuan motorik halus anak sebelum diberi perlakuan dan setelah diberi 

perlakuan. Pada saat observasi awal (pretest) diperoleh hasil bahwa rata-rata 

kemampuan motorik halussebesar 9,20, skor minimal 6, skor maksimal 11, 

sedangkan standart deviasinya 1,436. 

Perlakuan berupa pemberian kegiatan pembelajaran dengan menggunakan 

metode menggambar bebas dengan media cat air.Pemberian perlakuan dilakuakan 

empat kali dalam dua minggu secara berselang yakni pada tanggal 05 sampai 

13Juni 2013.Pada pertemuan pertama, kegiatan yang dilakukan adalah 

menggambar bebas tentang gejala alam dengan media cat air.  Pertemuan kedua 

kegiatan yang dilakukan adalah menggambar bebas tentang bencana alam dengan 

media cat air. Pertemuan ketiga kegiatan yang dilakukan  adalah menggambar 

bebas tentang benda-benda langit dengan media cat air. Pertemuan keempat 

kegiatan yang dilakukan adalah menggambar bebas tentang gejala alam dengan 

media cat air. 

Pada saat observasi akhir (posttest) diperoleh hasil rata-rata kemampuan 

motorik halus sebesar 12,35, skor minimal 10, skor maksimal 15, sedangkan 

standar deviasinya 1,348. 

Tabel Hasil Observasi Awal dan Akhir 

Waktu Skor 

Observasi Awal 9,20 

Observasi Akhir 12,35 

 

Hasil penelitian menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan secara 

statistik dapat dilihat pada nilai thitung = -10.228≤ -ttabel  yaitu– 2.093dan 

probabilitas 0,000<α:0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. Penolakan Ho dan 

penerimaan Ha ini berarti terdapat pengaruh metode menggambar bebas dengan 

media cat air terhadap kemampuan motorik halus. Hal ini dikarenakan skor 

observasi akhir lebih tinggi karena dalam kegiatanmenggambar bebas dengan 

media cat air anak melakukan gerakan motorik halus dengan baik. Hal ini berarti 



mendukung hipotesis dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa “Ada 

pengaruh dari metode menggambar bebas dengan media cat airterhadap 

kemampuan motorik halus pada anak kelompok A di TK ‘Pertiwi I Sine Sragen 

Tahun ajaran 2012/2013”. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa pernyataan hipotesis penelitian ini ditolak. Hipotesis penelitian 

ini menyatakan bahwa “ada pengaruh metode menggambar bebas dengan media 

cat airterhadap kemampuan motorik halus pada anak kelompok A di TK Pertiwi I 

Sine Sragen tahun ajaran 2012/2013”. Pengaruh yang diberikan berupa 

peningkatan kemampuan motorik halussetelah diberi perlakuan dibandingkan 

sebelum diberi perlakuan. Kesimpulan ini berdasarkan uji paired sample t test 

dimana diperoleh nilai probabilitas 0,000< α = 0,05 dan nilai thitung -10.228 yang 

berada pada daerah Ho ditolak dan Ha diterima. 
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