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BAB IV 

HASIL PENELITIAN  DAN PEMBAHASAN  

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

1. Profil TK Pertiwi II Blimbing   

 TK Pertiwi II Blimbing berada di wilayah Dukuh Dagangan, Desa 

Blimbing, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen. TK Pertiwi II 

Blimbing letaknya sangat strategis. Berdiri tahun 1984, Nomor Induk 

Sekolah : 000020, NSS : 002031405002  Terletak tidak terlalu jauh dari 

jalan raya, dekat dengan pemukiman penduduk, sehingga pembelajaran 

dapat berjalan dengn baik.   

 TK Pertiwi II Blimbing ini terdiri dari ruang kantor, dua kelas 

yaitu dari kelompok A dan kelompok B. Selain itu TK Pertiwi II Blimbing 

ditunjang dengan dapur dan kamar mandi yang bersih. TK Pertiwi II 

Blimbing  juga memiliki halaman yang luas untuk bermain di outdoor. 

Semua fasilitas yang dimiliki TK Pertiwi II Blimbing adalah untuk 

menunjang kebutuhan siswa yang selama berada di lingkungan sekolah. 

Selain di lengkapi dengan fasilitas sekolah hal yang tidak kalah penting 

adalah tata tertib sekolah yang berguna agar anak menjadi mandiri dan 

disiplin, serta membentuk kepribadian anak menjadi lebih baik. 

 Ditinjau dari lingkungan fisik sudah rapi dan bersih, ruangan 

yang ada di gunakan sesuai dengan fungsinya, alat permainan yang 

terdapat diluar ruangan yaitu: prosotan, jungkat-jungkit, serta ayunan, 
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sedangkan fasilitas yang ada di dalam kelas terdiri dari rak untuk menaruh 

tas anak, papan tulis, meja, kursi, kotak P3K, serta beragam peralatan 

menulis dan APE yang yang diantaranya adalah balok. 

a. Visi TK Pertiwi II Blimbing 

Terwujudnya anak didik yang cerdas, sehat, ceria, dan berakhlak 

mulia serta memiliki kesiapan baik fisik maupun mental dalam 

memasuki jenjang pendidikan selanjutnya  

b. Misi TK Pertiwi II Blimbing  

1) Mengupayakan pemerataan layanan, peningkatan mutu dan 

efisiensi penyelenggaraan pendidikan. 

2) Mengupayakan peningkatan kesadaran dan kemampuan 

masyarakat dalam memberikan layanan pendidikan. 

3) Mempersiapkan anak mulai dari dini agar kelak memiliki 

kesiapan dalam memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. 

c. Sumber Daya Manusia 

Tabel. 4.1  

Daftar Guru dan Karyawan TK Pertiwi II Blimbing 

 

No Nama Status Jabatan Pendidikan 

1 Sri Hardiyati PNS Kepala Sekolah KPGN 

2 Nanik PNS Guru S1. PAUD 

3 Pani Astuti GTY Guru Pendamping S1. PAUD 

 

Anak didik TK Pertiwi II Blimbing dibagi menjadi 2 

kelompok. Pembagian kelompok tersebut berdasarkan usia dan 

kemampuan anak. Kelompok A untuk usia 4-5 tahun, Kelompok B 

untuk usia 5-6 tahun. 
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Tabel 4.2 

Jumlah Anak Didik Tk Pertiwi II Blimbimg Tahun Ajaran 2013/2014 

 

Kelompok/Kelas 
Data anak 

Jumlah Anak Pa Pi 

Kelompok A 6 9 15 Anak 

Kelompok B 8 12 20 Anak 

Jumlah 35 Anak 

 

B. Diskripsi Pra Siklus 

Pembelajaran di Taman Kanak-kanak Pertiwi II Blimbing, 

Sambirejo, Sragen berpedoman pada kurikulum Diknas, dimana 

pembelajarannya meliputi beberapa bidang pengembangan yaitu nilai-

nilai agama, moral, bahasa, fisik motorik, kognitif, dan sosial 

emosional. 

Adapun bidang pengembangan fisik motorik termasuk di 

dalamnya adalah kemampuan menulis awal. Metode yang biasa  

digunakan guru pada pembelajaran menulis awal adalah dengan 

menggunakan alat tulis dan lembar kerja. 

Untuk mengetahui kemampuan menulis awal pada anak, 

peneliti melakukan pembeljaran menulis awal yang dilaksanakan pada 

31 Mei 2014. Dalam proses pembelajaran khususnya pengembangan 

kemampuan menulis awal anak didik diberikan berbagai tugas, antara 

lain : 

1. Menjipalak dan meniru garis tegak, datar, miring, lengkung, dan 

lingkaran. 

 



38 

 

 

2. Membuat garis tegak, datar, miring, lengkung dan lingkaran. 

3. Membuat tulisan huruf  meski terpisah. 

4. Menjiplak tulisan yang ada, (menebalkan huruf) 

5. Menuliskan huruf dalam namanya. 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti bahwa 

sebagian besar kemampuan menulis awal anak masih belum muncul. 

Hal ini disebabkan kurangnya variasi kegiatan pembelajaran yang 

berkaitan dengan menulis. Dari hasil observasi tersebut, secara 

keseluruhan rata-rata pencapaian kemampuan menulis awal pada anak 

mencapai 37%. Secara jelas hasil tabulasinya dapat dilihat pada table 

dalam lampiran 16. 

Berdasarkan tabulasi skor lampiran 16, diperoleh data sebagai 

berikut : 

1. Dari 15 anak, belum ada anak yang kemampuan menulis awal 

berkembang dengan baik, yaitu anak yang mampu memperoleh 

prosentase pada interval 76 – 100. 

2. Dari 15 anak, hanya 2 anak yang kemampuan menulis awal 

berkembang sesuai harapan, yaitu anak yang mampu memperoleh 

prosentase pada interval 51 – 75. 

3. Dari 15 anak, ada 13 anak yang kemampuan menulis awal mulai 

berkembang, yaitu anak yang mampu memperoleh prosentase pada 

interval 26 – 50. 
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Tabel 4.3 

Distribusi Frekuensi Pra Siklus 

 

Interval Frekuensi 
Status 

Perkembangan 

Prosentase 

Keberhasilan (%) 

76 - 100 0 Anak BSB 0 

51 - 75 2 Anak BSH 13.3 

26 - 50 13 Anak MB 86.7 

0 - 25 0 Anak BB 0 

 

C. Deskripsi Penelitian Siklus 

1. Siklus I 

Dalam membimbing anak yang mempunyai kemampuan di 

bawah rata-rata memang tidak mudah, perlu ketekunan dan cara-cara 

yang menarik. Demikian juga dalam hal meningkatkan kemampuan 

menulis awal anak. Oleh karena itu, peneliti ingin meningkatkan 

kemampuan menulis awal yang sangat penting bagi jenjang 

pendidikan selanjutnya ketika anak masuk dalam SD.  

a. Perencanaan Tindakan  

Kegiatan perencanan dilaksanakan pada hari senin, 9 Juni 

2014 di TK Pertiwi II Blimbing. Tahapan perencanaan tindakan 

diawali dengan melakukan penyusunan langkah-langkah kegiatan 

pembelajaran dengan menerapkan permainan finger painting. Pada 

siklus I peneliti mengambil tema alam semesta dengan sub tema 

pemandangan alam. Pada siklus I ini dilaksanakan 2 kali 

pertemuan. Pertemuan pertama Senin 9 Juni 2014, dan pertemuan 

kedua Kamis, 12 Juni 2014. 
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Pada saat diskusi disepakati bahwa peneliti sebagai 

pelaksana tindakan dan guru membantu selama proses kegiatan 

sebagai observer. Ada beberapa hal yang direncanankan pada 

siklus I, yaitu: 

1) Peneliti mempersiapkan terlebih dahulu peralatan dan media 

yang akan digunakan pada saat pembelajaran 

2) Peneliti membuka pembelajaran dengan salam, doa dan 

bernyanyi 

3) Peneliti mengkomunikasikan aturan pada anak tentang 

kegiatan pembelajaran. 

4) Peneliti memberikan apersepsi tentang kegiatan finger 

painting. 

5) Peneliti memberikan contoh cara bermainnya. 

6) Peneliti melakukan evaluasi dengan bertanya kepada anak 

ketika selesai bermain finger painting. 

7) Kegiatan penutup berupa review kegiatan yang baru saja 

dilakukan. 

Secara garis besar proses pembelajaran saat tindakan 

peneliti berlangsung, seperti yang telah direncanakan yaitu peneliti 

akan mengadakan permaianan finger painting dengan 

menggunakan tema transportasi dengan sub tema transportasi 

darat. Alat dan bahan yang akan digunakan dalam pembelajaran 
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telah disiapkan peneliti, adapun indikator yang digunakan 

diurutkan sesuai dengan kemampuan yang munkin dicapai anak.   

b. Pelaksanaan Tindakan 

Pertemuan pertama pada siklus I dimulai pada Senin, 9 juni 

2014. Pembelajaran berlangsung selama 45 menit, yaitu dari pukul 

07.30 sampai 08.15. Kegiatan yang dilalui pada tahap ini adalah : 

Guru mengkondisikan anak untuk duduk ditempat masing-masing, 

sebelum kegiatan dilakukan. Setelah mengondisikan anak untuk 

duduk di tempat masing-masing, peneliti berfokus pada butir 

amatan nomor 1 dan 2 yakni menebalkan dan membuat macam-

macam garis, setelah itu guru memberi penjelasan secara sederhana 

dan menyampaikan aturan mainnya.  

Setelah guru memberikan penjelasan aturan main, guru 

mulai kegiatan dan membuka kegiatan dengan bernyanyi. Anak 

pun merasa semangat dan gembira kemudian dilanjutkan dengan 

kegiatan melukis tersebut. Setelah memberikan penjelasan, guru 

mempersilahkan peneliti untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran 

yang artinya memasuki kegiatan inti. 

Peneliti memulai kegiatan dengan memberi penjelasan pada 

anak bahwa kegiatan akan difokuskan pada menebalkan macam-

macam garis. Peneliti membagikan lembar kerja dan adonan finger 

painting kepada anak-anak. 
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Pada siklus I pertemuan I ini anak merasa senang dengan 

kegiatan yang peneliti lakukan. Hasilnya menunjukkan bahwa 

kemampuan menulis awal per anak meningkat. Hal ini memacu 

peneliti untuk lebih meningkatkan pembelajaran menulis awal bagi 

anak.   

Pada akhir pembelajaran peneliti mengualas tentang 

kegiatan menulis dengan finger painting yang baru saja selesai 

dilakukan. Peneliti memuji anak yang sudah sangat hebat dalam 

permainan tersebut. Selanjutnya peneliti menyuruh anak untuk 

berdoa dan dilanjutkan dengan mengucapkan salam dan pulang. 

pertemuan pertama penilaian lebih difokuskan pada butir amatan 

nomor 1 dan 2. Hal ini dilakukan agar guru dan peneliti lebih fokus 

pada sasaran yang akan dicapai. 

Pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Kamis, 12 Juni 

2014. Pada siklus I pertemuan II  ini peneliti berfokus pada butir 

amatan nomor 3, 4 dan 5 dengan kegiatan menulis huruf yang 

terpisah dengan tema alam semesta mengambil sub tema 

pemandangan alam. Dengan menggunakan tema alam semesta, 

dalam kegiatan ini anak dilatih menuliskan huruf-huruf yang telah 

dituliskan guru pada papan tulis. Pada saat guru memberikan 

pembelajaran banyak anak yang kurang memperhatikan guru 

namun setelah guru selesai menuliskan huruf dipapan tulis dan 

kegiatan berjalan anak terlihat antusias. 
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c. Observasi  

Observasi dilakukan pada waktu proses kegiatan sedang 

berlangsung. Observasi proses pembelajaran permainan finger 

painting pada siklus I dilaksanakan sesuai dengan perencanaan 

yang telah disusun.  

Observasi permainan finger painting  dapat dilihat pada 

anak-anak yang terlihat sangat antusias saat mengikuti kegiatan. 

Saat kegiatan berlangsung waktu yang dialokasikan selama 45 

menit. Hasil observasi permainan finger painting pada siklus I 

dapat dilihat pada table lampiran 17. 

Sedangkan observasi  kemampuan menulis awal anak pada 

siklus I yaitu anak mampu mengenal berbagai bentuk garis dan 

huruf abjad. Berdasarkan hasil tabulasi (tabel lampiran 17) 

diperoleh rata-rata prosentase kemampuan menulis awal anak 

dalam 1 kelas sebesar 70.67%. Prosentase tersebut menunjukan 

peningkatan, kemampuan menulis awal pada anak sebelum 

tindakan yaitu sebesar 37%. 

d. Analisis dan Refleksi 

Berdasarkan hasil observasi dan kegiatan pencatatan 

lapangan, peneliti dan guru melakukan analisis terhadap proses 

pembelajaran dan analisis terhadap kemampuan anak dalam 

kegiatan permainan finger painting diterapkan dalam upaya 

pengembangan kemampuan menulis awal. Analisis dilakukan 
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dengan cara berdiskusi, mengevaluasi proses pembelajaran yang 

telah dilakukan, serta melihat kekurangan-kekurangan yang terjadi. 

Analisis dilakukan dengan berpedoman pada hasil observasi 

pengembangan kemampuan menulis awal.  

Adapun hasil analisis dan refleksi dari pelaksanaan 

tindakan pada siklus I sebagai berikut: 

1) Pelaksanaan kegiatan permainan finger painting sudah sesuai 

dengan perencanaan RBP yang telah disusun. 

2) Masih ada beberapa anak yang belum meningkat kemampuan 

menulis awalnya. 

3) Waktu pembelajaran yang dialokasikan selama 45 menit 

kurang cukup. 

4) Sudah ada peningkatan kemampuan menulis awal pada anak 

bila dibandingkan ketika sebelum tindakan. 

Berdasarkan hasil analisis diatas, jika dibandingkan dengan 

prosentase mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena 

guru kelas jarang menggunakan metode permainan finger 

painting jadi saat diterapkan metode ini anak-anak sangat 

senang dan antusias. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.4. 
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Tabel 4.4 

Distribusi Frekuensi Siklus I 

 

Interval Frekuensi 
Status 

Perkembangan 

Prosentase 

Keberhasilan (%) 

76 - 100 2 Anak BSB 13.3 

51 - 75 12 Anak BSH 80 

26 - 50 1 Anak MB 6.7 

0 - 25 0 Anak BB 0 

 

2. Siklus II 

a. Perencanaan Tindakan 

Perencanaan tindakan yang akan dilakukan pada siklus II 

didasarkan pada hasil analisis dan refleksi siklus I. Pada umumnya 

kemampuan setiap anak sudah mengalami peningkatan, namun 

belum memuaskan. Untuk mengatasi kekurangan pada siklus I, 

pada hari Sabtu, 14 Juni 2014 peneliti dan guru melaksanakan 

diskusi untuk merencanakan tindakan pada siklus II yang 

rencananya dilakukan dalam dua kali pertemuan. Pelaksanaan 

pertemuan pertama dlaksanakan pada hari Senin, 16 Juni 2014, dan 

pertemuan kedua pada hari Rabu, 18 Juni 2014. 

b. Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan pada siklus II dilaksanakan pada hari 

Senin, 16 Juni 2014. Pembelajaran berlangsung selama 45 menit 

dari pukul 07.15 sampai dengan pukul 08.15 Setelah anak-anak 

selesai berdoa dan bernyanyi guru mengajak anak untuk mengingat 

kembali kegiatan membuat garis dan huruf pada pertemuan 
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sebelumnya. Setelah kegiatan pembukaan selesai, maka dilanjutkan 

oleh peneliti untuk memasuki kegiatan inti.  

Pada pertemuan pertama pada siklus II kegiatannya sama 

seperti pertemuan pertama siklus I yaitu menebalkan dan membuat 

macam-macam garis. Kegiatan pembelajaran disesuaikan dengan 

rencana bidang pengenembangan (RBP) yang telah dibuat. Fokus 

penelitian ini yaitu pada butir amatan 1 dan 2. Pada kegiatan ini 

guru menyuruh anak untuk menebalkan dan membuat garis. 

Kegiatan akhir peneliti mereview tentang kegiatan awal 

sampai akhir yang baru saja dilakukan. Pujian dan motivasi 

diberikan kepada anak yang sudah dengan baik melakukan 

kegiatan menulis dengan finger painting. Pada kegiatan akhir guru 

mengajak anak untuk berdoa dan dilanjutkan dengan salam dan 

pulang.   

Pertemuan kedua siklus II peneliti menggunakan tema alam 

semesta dengan sub tema pemandangan alam. Pada awal 

pembelajaran peneliti tanya jawab dengan anak tentang tema 

pembelajaran dilanjutkan dengan menjelaskan aturan main dalam 

permainan yang akan dilaksanakan. Dengan masih menggunakan 

kegiatan yang sama dengan pertemuan kedua siklus I yaitu 

mengenal huruf, namun huruf yang dikenalkan adalah huruf  pada 

nama anak masing-masing. Setelah anak mengenal macam-macam 

huruf dalam namanya sendiri. Anak dilatih untuk menuliskan huruf 
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yang ada dalam namanya sendiri meski tidak nama lengkapnya 

berupa nama panggilan. 

Pada kegiatan akhir peneliti meriview tentang kegiatan 

finger painting yang baru saja dilakukan oleh peneliti juga anak. 

Peneliti memberikan motivasi, dorongan serta pujian kepada anak 

agar anak lebih giat belajar. 

 

c. Observasi 

Observasi terhadap proses pembelajaran dengan 

menggunakan permainan finger painting pada siklus II sudah 

dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun 

dengan alokasi waktu selama 45 menit. Sedangkan observasi 

terhadap kemampuan menulis awal anak pada siklus II mengalami 

peningkatan. Ketertarikan anak dalam permainan ini semakin 

meningkat, terlihat banyak anak yang senang dengan permainan 

ini.  

Berdasarkan hasil tabulasi (tabel lampiran 18) diperoleh 

rata-rata prosentase kemampuan menulis awal anak dalam 1 kelas 

sebesar 78%. Prosentase tersebut telah mencapai hasil kemampuan 

dari skor maksimal yang ditargetkan peneliti pada pelaksanaan 

siklus II yaitu ≥75%. Prosentase tersebut mengalami peningkatan 

sebesar 7,33% dari siklus I, atau meningkat sebesar 41% dari pra 

siklus. 
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d. Analisis dan Refleksi 

Berdasarkan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan pada 

siklus II dari 15 anak yang mengikuti pembelajaran didapatkan 

rata-rata prosentase kemampuan menulis awal mengalami 

peningkatan dari 70,67% menjadi 78%.  Dari hasil tabulasi pada 

siklus II didapat data 6 anak yang Berkembang sangat baik, dan 9 

anak berkembang sesuai harapan. Hal ini menunjukkan 

peningkatan yang maksimal. Sehingga peningkatan kemampuan 

menulis awal melalui permainan finger painting sesuai dengan data 

yang didapatkan adalah berhasil. 

Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

    

 Tabel 4.5 

Distribusi Frekuensi Siklus II 

 

Interval Frekuensi 
Status 

Perkembangan 

Prosentase 

Keberhasilan (%) 

76 - 100 6 Anak BSB 40 

51 - 75 9 Anak BSH 60 

26 - 50 0 Anak MB 0 

0 - 25 0 Anak BB 0 
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D.  Pembahasan Hasil Penelitian 

Sebelum membahas hasil penelitian, secara keseluruhan hasil 

penelitian dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.6 

Prosentase Hasil Peningkatan Kemampuan Menulis Awal Tiap Anak   

 

No. Nama Anak Pra siklus Siklus I Siklus II 

1 Josua 35 65 75 

2 Danang 30 70 80 

3 Caca 60 85 90 

4 Resa 30 75 80 

5 Yayang 35 70 75 

6 Marni 60 85 90 

7 Dita 30 70 80 

8 Putri 30 50 65 

9 Rayhan 30 70 75 

10 Dani 35 70 75 

11 Iwan 30 70 75 

12 Riyan 35 70 75 

13 Giace 40 70 75 

14 Hounensia 45 75 85 

15 Tiya 30 65 75 

Rata-rata 37 70.67 78 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa kemampuan 

menulis awal anak sebelum diberikan tindakan sampai dengan siklus II 

telah menunjukkan peningkatan. Hal ini depengaruhi oleh penerapan 

metode pembelajaran yang tepat yaitu permainan finger painting. Melalui 

permainan finger painting dapat meningkatkan kemampuan menulis awal 

anak karena pembelajaran dengan menggunakan media ini dapat 
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merangsang kemampuan motorik halus anak dan persepsi huruf yang 

cepat, karena dengan bermain secara tidak langsung anak bisa sekaligus 

belajar dengan suasana yang menyenangkan dan tanpa ada rasa paksaan. 

 Data Prosentase yang diperoleh pada kondisi awal adalah 37% 

(Mulai Berkembang), hampir semua anak belum memiliki kemampuan 

menulis awal dengan baik. Pada siklus I didapat prosentase 70.67% 

(Berkembang Sesuai Harapan) dengan satu anak yang masih dalam tahap 

mulai berkembang. Sedangkan pencapaian pada siklus II sebesar 78% 

(Berkembang Sangat Baik) pada siklus ini semua anak telah memiliki 

kemampuan menulis awal dengan baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 

Grafik Peningkatan Kemampuan Menulis Awal Anak 

 

Dari data di atas diketahui juga bahwa setiap anak mempunyai 

kemampuan dan kesulitan yang berbeda. Terdapat anak yang 

kemampuannya melebih target yang ditentukan oleh peneliti, dan ada juga 

37

70.67
78

0

20

40

60

80

100

Pra Siklus Siklus I Siklus II



51 

 

 

anak yang berkembang sesuai harapan  peneliti. Hal ini disebabkan karena 

setiap anak memiliki tingkat kecerdasan  yang berbeda-beda. 

   Penelitian skipsi oleh Fajarwati (2011) dengan judul “Analisi 

Kesulitan belajar membaca dan menulis permulaan pada anak usia dini    

di BA Aisyiyah 1 grogol”. Menyimpulkan bahwa ada banyak aspek 

kesulitan belajar membaca dan menulis permulaan untuk anak. (2) 

Rusmini (2010) dalam skripsinya yang berjudul “Peningkatan ketrampilan 

menulis narasi pada siswa kelas 3 SD Negri Bener 2 Ngrampal”. Jenis 

penelitian Rusmini ini adalah penelitian studi kasus. Menyimpulkan 

bahwa problem yang dihadapi anak adalah kurangnnya ketrampilan guru 

untuk mengajarkan materi dan ketrampialan menulis narasi juga metode 

yang digunakan kurang menarik bagi anak.  (3) Penelitian skripsi oleh Siti 

Khalimah (2012) dengan judul “peningkatan kreativitas anak melalui 

permainan Fingger Painting”. menyimpulkan bahwa penerapan permainan 

Fingger Painting ini memberikan suasana baru bagi anak. Sehingga dapat 

membantu anak untuk mengembangkan daya kreativitas yang terdapat 

pada diri anak.  

   Menurut Tarigan (2000:3-4) Menulis merupakan suatu ketrampilan 

berbahasa yang digunakan untuk berkomunikasi secara tidak 

langsung/tidak tetap muka dengan orang lain. Menulis merupakan suatu 

kegiatan yang produktif dan ekspretif. Dalam kegiatan menulis, penulis 

harus terampil menggunakan  grafologi, struktur kata, dan kosa kata. 
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Ketrampilan menulis tidak datang dengan sendirinya  melainkan harus 

melalui latihan dan praktik yang banyak serta teratur. 

 Menurut Sumanto (2005:53) mengatakan bahwa menggambar 

dengan jari (finger painting) merupakan jenis kegiatan membuat gambar 

yang dilakukan dengan cara menggoreskan adonan warna (bubur warna) 

secara langsung dengan jari tangan secara bebas diatas bidang gambar. 

Batasan jari disini adalah semua jari tangan, telapak tangan sampai 

pergelangan tangan. 

  Jadi kemampuan menulis awal dapat dikembangkan dengan 

permainan finger painting dapat berupa permainan coret-coret dalam 

kertas tanpa menggunakan alat tulis yang kadang anak susah untuk 

memegangnya. Permainan finger painting yakni permainan yang bertujuan 

untuk mengembangkan dan melatih kemampuan motorik halus anak dan 

kseni anak dalam penelitian ini finger painting dijadikan alat untuk melatih  

anak untuk menulis meski sebatas kemampuan menulis awal dan 

mengenanalkan huruf lepas.  

 

E. Keterbatasan Peneliti 

Berdasarkan pada pembatasan masalah dalam penelitian ini, maka dapat 

disampaikan keterbatasan masalah pada peneliti ini adalah 

mengembangkan kemampuan sosial ekonomi anak dibatasi pada 

permainan finger painting. Keterbatasan lainnya adalah kesungguhan anak 

dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Untuk 
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mengontrol setiap anak adalah merupakan hal-hal diluar jangkauan 

peneliti, karena masing-masing anak mempunyai karakteristik yang 

berbeda, begitu juga dengan kemampuan yang dimiliki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


