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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh membatik jumputan terhadap 

perkembangan motorik halus anak kelompok B di TK Kemiri 03 Kebakkramat 

Karanganyar tahun ajaran 2013/2014. Penelitian ini merupakan penelitian 

eksperimen dengan one-group pretest-posttest design. Subjek penelitian ini 

adalah anak kelompok B di  TK Kemiri 03 Kebakkramat Karanganyar yang 

berjumlah 22 anak. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data 

mengenai perkembangan motorik halus anak yang didapatkan melalui observasi 

nonpartisipan. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan uji paired 

sample t-test. Pengujian paired sample t-test menghasilkan nilai thitung  11, 478  

sedangkan thitung ≥  ttabel  yaitu  11, 478 ≥ 2,079 dengan signifikansi 0,000 <α =0,05. 

Maka Ho ditolak dan Ha diterima. Berdasarkan hasil ini, maka keputusan hasil 

uji hipotesisnya adalah menolak Ho. Kesimpulannya adalah ada pengaruh 

membatik jumputan terhadap perkembangan motorik halus anak kelompok B di 

TK Kemiri 03 Kebakkramat Karanganyar Tahun Ajaran 2013/2014. 

 

Kata kunci: Membatik jumputan, perkembangan motorik halus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

A. Pendahuluan 

Masa usia dini merupakan periode emas (golden age) bagi 

perkembangan anak untuk memperoleh proses pendidikan.  Periode ini anak 

seperti sponges dimana anak dapat menyerap dengan mudah segala sesuatu 

yang dilihat dan didengarnya. Periode ini adalah tahun-tahun berharga bagi 

seorang anak untuk mendapatkan stimulasi dalam semua aspek 

perkembangannya, karena itu sebaiknya orang tua  memberikan pendidikan 

sedini mungkin  kepada anak.  

Menurut PERMENDIKNAS (2009: 1), Pendidikan Anak Usia Dini 

adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai 

dengan usia enam tahun yang dilakukan dengan cara pemberian rangsangan 

pendidikan membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani 

agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Salah 

satu bentuk lembaga pendidikan anak usia dini yang berada pada jalur formal 

adalah Taman Kanak-Kanak(TK). Taman Kanak-Kanak adalah lembaga 

pendidikan yang ditujukan bagi anak-anak usia 4–6 tahun. Anak pada usia4–6 

tahun mempunyai potensi besar untuk mengoptimalkan segala aspek 

perkembangannya, salah satunya perkembangan motorik.Anak Taman 

Kanak-Kanak (TK) dalam perkembangan fisiknya sangat berkaitan erat 

dengan perkembangan motorik. 

Menurut Sujiono (2005: 1.3) 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 anak terbagi menjadi dua 

bagian yaitu gerak motorik kasar dan gerak motorik halus. Menurut Sujiono 

(2005: 1.13) gerak motorik kasar adalah  kemampuan yang membutuhkan 

koordinasi sebagian besar bagian tubuh, sedangkan motorik halus adalah 

gerakan yang hanya melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu saja dan 

dilakukan oleh otot-otot kecil, seperti menggunakan jari-jemari tangan dan 

pergelangan tangan yang tepat. 



 
 

Perkembangan motorik halus pada anak usia dini merupakan 

perkembangan yang sangat penting bagi anak. Gerakan motorik halus  lebih 

membutuhkan gerakan  koordinasi mata dan tangan anak.  Dengan koordinasi 

antara mata dan tangan yang sudah semakin baik maka anak sudah dapat  

mengurus dirinya sendiri dengan lebih mandiri tentunya dengan pengawasan 

orang tua. Setiap anak mampu mencapai tahap perkembangan motorik halus 

yang optimal apabila mendapatkan stimulasi yang tepat.Anak membutuhkan 

rangsangan untuk mengembangkan kemampuan mental dan motorik 

halusnya. Apabila kemampuan motorik halus anak mengalami keterlambatan 

maka akan mempengaruhi rasa percaya diri anak dan kesuksesan dalam 

kehidupannya, oleh karena itu diperlukan suatu kegiatan untuk meningkatkan 

kemampuan motorik halus anak agar dapat berkembang secara optimal. 

Kegiatan  untuk meningkatkan kemampuan motorik halus anak dapat 

dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti menggunting, menulis, 

menggambar, meronce, melipat, mewarnai, setiap anak memiliki kemampuan 

motorik halus yang berbeda-beda tergantung dari stimulasi yang diberikan.  

Anak kelompok B di TK Kemiri 03, Kebakkramat, Karangannyar 

tahun ajaran 2013/2014, kemampuan gerak atau fisik motorik halus masih 

kurang. Hal ini dibuktikan adanya anak  dalam menggunting bentuk belum 

bisa rapi masih banyak yang melenceng. Anak dalam melipat kertas banyak 

hasil lipatan yang kurang baik.Anak kurang mengkoordinasikan gerakan 

tangan dan mata.Saat anak diberi kegiatan melipat anak sering meminta 

bantuan gurunya untuk menyelesaikan lipatannya.Ketika ada tali sepatu anak 

lepas anak belum bisa menalikan sepatu sendiri, sehingga anak sering 

meminta bantuan gurunya untuk menalikan sepatu. 

Selama ini guru lebih sering mengembangkan kemampuan motorik 

halus anak dalam hal menulis, menggambar, mewarnai, keterampilan motorik 

halus yang lain seperti meronce, membatik, menganyam, menjahit jarang 

diberikan pada anak. Guru lebih sering menggunakan metode pemberian 

tugas dan jarang dilakukan melalui kegiatan bermain. Hal seperti ini kurang 



 
 

menarik bagi anak, sehingga kemampuan motorik halus anak kurang 

berkembang dengan maksimal. 

Berkaitan dengan hal tersebut sebagai seorang pendidik, harus pandai-

pandai dalam memilih kegiatan pembelajaran yang menarik minat anak, 

sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud.Kegiatan  yang dapat 

menstimulasi perkembangan motorik halus anak salah satunya adalah 

membatik jumputan. Membatik jumputan merupakan salah satu cara untuk 

menarik perhatian anak dalam pembelajaran. Menurut Murtono (2007: 13) 

batik jumputan adalah batik yang proses pembuatannya berbeda dengan batik 

tulis atau batik cap, yaitu dengan cara mengikat di beberapa bagian kain yang 

ingin diberi motif. Sedangkan menurut Herni (2007: 40) membatik jumputan 

pada dasarnya adalah proses pencelupan yaitu, sebagian kain diikat rapat 

menurut pola tertentu sebelum dilakukan pencelupan dengan zat warna. Jadi, 

membatik jumputan adalah suatu aktivitas membatik pada kain dengan cara 

mengikat kain dan mencelupkan pada zat warna sehingga membentuk motif 

jumputan. Membatik jumputan dapatmenstimulasiperkembangan motorik 

halusanak karena membatik jumputan merupakan suatu kegiatan yang 

menarik dimana anak dapat mengenal kesenian batik, bermain warna, anak 

dapat mengkoordinasikan gerakan mata dan jari tangannya dalam menjumput 

atau mengikat kain sehingga membentuk motif batik jumputan tertentu. 

Adapun hipotesis yang diajukan penelitian ini yaitu bahwa  ada 

pengaruh membatik jumputan terhadap perkembangan  motorik halus anak 

kelompok B di TK  Kemiri 03,kecamatan Kebakkramat, kabupaten 

Karanganyar, Tahun Ajaran 2013/2014”.  

 

B. Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian  

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode Pre-

Experimental One-Group Pretest-Posttest, desain ini melibatkan satu 

kelompok namun pengukuran atau observasi dilakukan dua kali yaitu 

sebelum diberi perlakuan dan sesudah diberi perlakuan. 



 
 

2. Subyek Penelitian 

Subyek dalam penelitian ini adalah anak kelompok B di TK Kemiri 

03,kecamatan Kebakkramat, kabupaten Karanganyar tahun ajaran 

2013/2014 sejumlah 22 anak. 

3. Variabel Penelitian 

Adapun variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Variabel Independen atau variabel bebas (X), yaitu variabel yang 

mempengaruhi atau menjadi penyebab berubahnya sesuatu. 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah membatik 

jumputan. 

b. Variabel dependen atau variabel terikat (Y), yaitu variabel yang 

dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah perkembangan motorik halus. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

  Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik 

observasi. Observasi yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi 

non partisipan karena peneliti tidak terlibat dalam kegiatan, tetapi hanya 

sebagai observer saja. Instrument yang digunakan untuk menilai 

perkembanganmotorik halus anak berupa tanda checlist (√) pada kategori 

belum berkembang sampai berkembang sangat baik, serta menggunkan 

rating scale sebagai alat pengamatan. Sistem rating scale dapat 

mengetahui secara langsung tingkat perkembangan motorik halus anak. 

Dalam penelitian ini metode observasi digunakan untuk mengumpulkan 

data tentang perkembangan motorik halus anak sebelum dan sesudah 

diberikan perlakuan dengan membatik jumputan. 

 

 

 



 
 

5. Teknik Uji Persyaratan Analisis 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan ujinormalitas Uji 

Normalitas pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui apakah data 

dari masing-masing variabel memiliki distribusi normal.  

6. Teknis Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menurut 

Sugiyono (2010:169) adalah: 

a. Teknik Analisis Deskriptif 

 Analisis deskriptif adalah analisis yang digunakan untuk menganalisa 

data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data sehingga 

mudah dipahami. Termasuk dalam analisis deskriptif adalah penyajian 

data melalui tabel, grafik, lingkaran, pengukuran tendensi sentral dan 

perhitungan presentase. 

b. Teknik Analisis Inferensial 

 Analisis inferensial adalah teknik pengolahan data yang 

memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan.Pada penelitian ini 

peneliti menggunakan analisis uji t. 

 

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Hasil analisis data berdasarkan observasi anak sebelum diberi 

perlakuan skor tertinggi adalah 12 sebanyak 4 anak dan skor terendah adalah 

4 sebanyak 3anak dengan rata-rata 8,04 sedangkan setelah diberi perlakuan 

skor tertinggi adalah 16sebanyak 5 anak dan skor terendah adalah 8 sebanyak 

2 anak dengan rata-rata 12,77. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata 

perkembangan motorik halus anak sesudah diberi perlakuan dengan 

menggunakan membatik jumputan mengalami peningkatan yang signifikan, 

terbukti dari hasil analisis nilai rata-rata sebelum diberi perlakuan dengan 

membatik jumputan dan sesudah diberi perlakuan. Jadi selisih rata-rata 

peningkatannya adalah 4,73. Hasil ini juga didukung dari analisis 

menggunakan T-Test yang diketahui bahwa nilai thitung ≥  ttabel  yaitu  11, 478 ≥ 

2,079 dengan signifikansi 0,000 < ɑ  =0,05. Maka Ho ditolak. Berdasarkan 



 
 

hasil ini, maka keputusan hasil uji hipotesisnya adalah menolak Hoartinya 

terdapat pengaruh membatik jumputan terhadap perkembangan motorik halus 

anak kelompok B di TK Kemiri 03,kecamatan Kebakkramat,kabupaten 

Karanganyar, tahun ajaran 2013/2014. 

 

D. Simpulan 

Berdasarkan analisis hasil penelitian mengunakan t-test diperoleh thitung 

(11,478) > ttabel (2,079) dengan signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 yang berarti 

ada pengaruh membatik jumputan terhadap perkembangan motorik halus 

anak. Dengan demikian hipotesis yang berbunyi “Pengaruh Membatik 

Jumputan Terhadap Perkembangan Motorik Halus Anak Kelompok B di TK 

Kemiri 03, Kebakkramat, Karanganyar Tahun Ajaran 2013/2014” teruji 

kebenarannya. 
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