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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Hasil Penelitian 

Pada hasil penelitian ini adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan 

kemampuan motorik halus terkait kegiatan membatik pada anak kelompok B3 di 

TK Tarbiyatul Athfal Banjarmasin adalah dengan melaksanakan kegiatan 

membatik dengan tisu. Hal ini dilakukan karena kemampuan motorik halus awal 

anak sebagai bahan pertimbangan yang sangat berpengaruh untuk perkembangan 

selanjutnya. Sebagai seorang peneliti dan sekaligus guru dalam mengenal kegiatan 

membatik pada kelompok B3 di TK Tarbiyatul Athfal. Peneliti melakukan 

tindakan kelas dalam dua siklus yang pada setiap siklusnya melaksanakan 

pertemuan sebanyak tiga kali pertemuan. Setiap siklus terdapat tiga tahapan yaitu 

perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. 

Berikut adalah uraian pada pelaksanaan kegiatan membatik dengan tisu 

yang dilakukan peneliti pada anak kelompok B3 di TK Tarbiyatul Athfal 

Banjarmasin. 

1. Siklus I 

a. Tahap Perencanaan 

1) Siklus I Pertemuan Pertama 

Tahap perencanaan tindakan yang akan dilakukan peneliti 

pada pertemuan pertama meliputi: 
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a) Menentukan Tema dan Sub sub Tema Pembelajaran 

Dalam menentukan tema pembelajaran peneliti 

sebelumnya sudah berkonsultasi dengan pihak lembaga. Tema 

pembelajaran yang digunakan adalah tanaman sub tema jenis-

jenis tanaman dengan sub sub tema bunga. 

b) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian 

(RPPH) 

Rencana pelaksanaan pembelajaran harian disusun 

sebagai panduan peneliti dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran awal sampai akhir pembelajaran kegiatan. 

c) Menyiapkan alat dan bahan yang akan diguakan 

Alat dan bahan yang digunakan dalam kegiatan 

membatik adalah air, pewarna makanan (kuning, merah dan 

biru), tisu basah yang sudah dikeringkan (berserat), lem dan 

kertas HVS. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Alat dan Bahan Membatik 

Siklus I Pertemuan pertama 
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d) Menyiapkan lembar observasi 

Peneliti menggunakan lembar observasi untuk mencatat 

dan mengetahui perkembangan motorik halus anak. Ada dua 

aspek yang menjadi pengamatan peneliti yaitu Kemampuan 

melipat bentuk secara simetris dan kemampuan mencelupkan 

warna pada seluruh tisu. 

e) Menyiapkan alat dokumentasi 

Alat dokumentasi digunakan peneliti untuk mengambil 

gambar saat kegiatan berlangsung. 

2) Siklus I Pertemuan Kedua 

Tahap perencanaan tindakan yang akan dilakukan peneliti 

pada pertemuan pertama meliputu: 

a) Menentukan tema pembelajaran 

Dalam menentukan tema pembelajaran peneliti 

sebelumnya sudah berkonsultasi dengan pihak lembaga. Tema 

pembelajaran yang digunakan adalah tanaman dengan sub Jenis-

jenis tanaman, sub sub tema sayuran.  

b) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian 

(RPPH) 

Rencana pelaksanaan pembelajaran harian disusun 

sebagai panduan peneliti dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran awal sampai akhir pembelajaran kegiatan. 
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c) Menyiapkan alat dan bahan yang digunakan 

Alat dan bahan yang digunakan dalam kegiatan 

membatik adalah pewarna makanan (kuning tua dan hijau), tisu 

kering (serat kasar), kertas HVS, lem, plaster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Alat dan Bahan Membatik 

Siklus I Pertemuan kedua 

 

d) Menyiapkan lembar observasi 

Peneliti menggunakan lembar observasi untuk mencatat 

dan mengetahui perkembangan motorik halus anak. Ada dua 

aspek yang menjadi pengamatan peneliti yaitu kemampuan 

melipat bentuk secara simetris dan kemampuan mencelupkan 

warna pada seluruh tisu. 

e) Menyiapkan alat untuk dokumentasi 

Alat dokumentasi digunakan peneliti untuk mengambil 

gambar saat kegiatan berlangsung. 
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3) Siklus I Pertemuan Ketiga 

Tahap perencanaan tindakan yang akan dilakukan peneliti 

pada pertemuan pertama meliputu: 

a) Menentukan tema pembelajaran 

Dalam menentukan tema pembelajaran peneliti 

sebelumnya sudah berkonsultasi dengan pihak lembaga. Tema 

pembelajaran yang digunakan adalah tanaman, sub tema jenis-

jenis tanaman, sub sub tema buah. 

b) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian 

(RPPH) 

Rencana pelaksanaan pembelajaran harian disusun 

sebagai panduan peneliti dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran awal sampai akhir pembelajaran kegiatan. 

c) Menyiapkan alat dan bahan yang digunakan 

Alat dan bahan yang digunakan dalam kegiatan 

membatik adalah air, mangkok, pewarna makanan (kuning, 

merah dan ungu), tisu kering (serat kasar), kertas putih, lem. 
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Gambar 4.3 Alat dan Bahan Membatik 

Siklus I Pertemuan ketiga 

 

d) Menyiapkan lembar observasi 

Peneliti menggunakan lembar observasi untuk mencatat 

dan mengetahui perkembangan motorik halus anak. Ada dua 

aspek yang menjadi pengamatan peneliti yaitu kemampuan 

melipat bentuk secara simetris dan kemampuan mencelupkan 

warna pada seluruh tisu. 

e) Menyiapkan alat untuk dokumentasi 

Alat dokumentasi digunakan peneliti untuk mengambil 

gambar saat kegiatan berlangsung. 

b. Tahap Pelaksanaan Tindakan 

1) Siklus I Pertemuan Pertama  

Pelaksanaan tindakan pertemuan pertama dilakukan pada hari 

Selasa, 01 Maret 2022. Adapun langkah-langkah kegiatan pada 

siklus I pertemuan pertama adalah: 
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a) Kegiatan Awal 

Kegiatan awal dimulai dengan bernyanyi mengajak anak 

duduk bersama membuat lingkaran dan duduk dengan tenang. 

Kemudian bernyanyi sayang teman sambil mengalihkan fokus 

anak agar tidak terbagi. Peneliti mengucapkan salam dan 

mengabsen nama-nama teman, peneliti mengajak anak membaca 

ikrar, membaca istigfar, membaca surah al-Fatihah, ayat kursi, 

an-nas, al-ikhlas, al-falaq, an-nas, membaca doa belajar dan 

membaca doa untuk kedua orang tua. 

b) Kegiatan Inti 

Kegiatan dilanjutkan dengan membahas tema. Peneliti 

sebelumnya sudah menyusun alat dan bahan yang akan 

digunakan. Kemudian peneliti mempersilahkan anak-anak untuk 

memperhatikan alat dan bahan yang tersedia dan meminta anak 

menebak kegiatan membatik yang akan dilakukan. Kemudian 

peneliti menjelaskan tentang tema hari ini. Selanjutnya peneliti 

menjelaskan tentang kegiatan mainan yang akan dilakukan pada 

hari ini. Setelah itu peneliti memberi arahan cara melipat tisu 

dari awal sampai akhir bersama anak-anak. Kemudian peneliti 

memberi contoh cara melipat tisu dengan bentuk-bentuk yang 

telah ditentukan peneliti dan memperlihatkan proses 

mencelupkan tisu pada bagian-bagian terentu di pewarna 

makanan, setelah itu menjemur tisu yang sudah diberi warna, 
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sambil menunggu kering anak-anak memperhatikan giliran 

temannya saat membatik. 

Setelah kering anak-anak membuka lipatan tisu dan 

memberi lem pada kertas putih yang sudah diberi nama dan 

ditempel pada kertas tersebut. Saat proses membatik peneliti 

juga membantu anak-anak yang memiliki kesulitan dalam 

melakukan kegiatan membatik dengan tema tanaman sub tema 

jenis-jenis tanaman sub sub tema bunga. Hasil penelitian dan 

dokumentasi didapat selama kegiatan berlangsung. Hasilnya ada 

anak yang dapat melakukan kegiatan membatik dengan tahapan 

yang sesuai dengan petunjuk yang diberikan. 

Pertama-tama anak melipat tisu dengan pola yang  sudah 

ditentukan peneliti, setelah itu tisu dicelupkan pada bagian-

bagian sisi tisu sampai penuh dengan warna, dilanjutkan dengan 

menjemur tisu yang sudah diberi warna. Setelah kering lipatan 

tisu dibuka dan akan terlihat hasil membatik. Langkah 

selanjutnya memberi lem pada kertas HVS dan ditempelkan 

dikertas tersebut. 
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Gambar 4.4 

Duduk melingkar membahas tema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 

         Hasil karya anak 

Penilaian dilakukan selama kegiatan berlangsung dan 

mendokumentasikan kegiatan membatik dengan tisu yang 

dilakukan anak-anak. Hasilnya, ada 7 anak yang mulai mampu 

melipat tisu dengan bantuan peneliti, dan ada 5 anak yang masih 

perlu bantuan peneliti dari awal sampai akhir melipat sehingga 
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seperti pola pada contoh. Saat proses mencelupkan warna ada 5 

anak yang mampu mulai mampu mencelupkan seluruh tisu 

dengan bantuan peneliti, dan ada 7 anak masih dibantu peneliti 

mencelupkan seluruh warna dari awal sampai akhir. 

c) Kegiatan Akhir 

Setelah selesai melakukan kegiatan membatik, peneliti 

mengajak anak untuk membantu merapikan alat dan bahan yang 

telah digunakan. Kemudian, anak-anak kembali duduk sambil 

menunggu teman-teman yang lain. Setelah selesai peneliti 

bernyanyi sambil mengalihkan fokus anak, kemudian peneliti 

melakukan recalling, menanyakan bagaimana perasaannya, 

tingkat kesulitan saat melakukan kegiatan, memberi motivasi 

untuk kegiatan berikutnya, mengucapkan terimakasih telah 

melakukan kegiatan hari ini sampai tuntas, bernyanyi, doa 

pulang dan mengucapkan salam. 

2) Siklus I pertemuan kedua 

Pertemuan Pertama Pelaksanaan tindakan pertemuan pertama 

dilakukan pada hari Rabu, 02 Maret 2022. Adapun langkah-langkah 

kegiatan pada siklus I pertemuan kedua adalah: 

a) Kegiatan Awal 

Kegiatan awal dimulai dengan bernyanyi mengajak anak 

duduk bersama membuat lingkaran dan duduk dengan tenang. 

Kemudian bernyanyi sayang teman sambil mengalihkan fokus 
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anak agar tidak terbagi. Peneliti mengucapkan salam dan 

mengabsen nama-nama teman, peneliti mengajak anak membaca 

ikrar, membaca istigfar, membaca surah al-fatihah, ayat kursi, 

an-nas, al-ikhlas, al-falak, an-nas, membaca doa belajar dan 

membaca doa untuk kedua orang tua 

b) Kegiatan Inti 

Kegiatan dilanjutkan dengan membahas tema dan 

menjelaskan manfaat sayur, jenis-jenis sayuran dan warna-wana 

sayur pada anak-anak. Peneliti juga sebelumnya sudah 

menyusun alat dan bahan yang akan digunakan. Kemudian 

peneliti mempersilahkan anak-anak untuk memperhatikan alat 

dan bahan yang tersedia dan meminta anak menebak kegiatan 

membatik yang akan dilakukan. Kemudian peneliti membahas 

tema tanaman sub tema jenis-jenis tanaman sub sub tema sayur. 

Setelah itu peneliti memberi arahan cara melipat tisu dari awal 

sampai akhir bersama anak-anak. Kemudian peneliti memberi 

contoh cara melipat tisu dengan bentuk-bentuk yang telah 

ditentukan peneliti dan memperlihatkan proses mencelupkan 

tisu pada bagian-bagian terentu di pewarna makanan, sambil 

menunggu kering anak-anak memperhatikan giliran temannya 

saat membatik. 

Setelah kering anak-anak membuka lipatan tisu dan 

memberi lem pada kertas putih yang sudah diberi nama dan 
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ditempel pada kertas tersebut. Saat proses membetik peneliti 

juga membantu anak-anak yang memiliki kesulitan dalam 

melakukan kegiatan membatik dengan tema tanaman sub tema 

jenis-jenis tanaman sub sub tema Sayuran. Hasil penelitian dan 

dokumentasi didapat selama kegiatan berlangsung. Hasilnya ada 

anak yang dapat melakukan kegiatan membatik dengan tahapan 

yang sesuai dengan petunjuk yang diberikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 

Proses Melipat tisu dan Mencelup Tisu secara hati-hati 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 

Hasil karya membatik setelah dijemur 
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Hasilnya, ada 9 anak yang mulai mampu melakukan 

kegiatan membatik dengan bantuan peneliti, dan ada 10 anak 

yang mulai mampu mencelupkan dengan bantuan peneliti. 

Terdapat juga breberapa anakyang mampu melipat dan 

mencelup tanpa bantuan akan tetapi hasilnya kurang rapi. 

c) Kegiatan Akhir 

Setelah selesai melakukan kegiatan membatik, peneliti 

mengajak anak untuk membantu merapikan alat dan bahan yang 

telah digunakan. Kemudian, anak-anak kembali duduk sambil 

menunggu teman-teman yang lain. Setelah selesai peneliti 

bernyanyi sambil mengalihkan fokus anak, kemudian peneliti 

melakukan recalling, menanyakan bagaimana perasaannya, 

tingkat kesulitan saat melakukan kegiatan, memberi motivasi 

untuk kegiatan berikutnya, mengucapkan terimakasih telah 

melakukan kegiatan hari ini sampai tuntas, bernyanyi, doa 

pulang dan mengucapkan salam. 

3) Siklus I pertemuan ketiga 

Pertemuan Pertama Pelaksanaan tindakan pertemuan pertama 

dilakukan pada hari Jum’at, 04 Maret 2022. Adapun langkah-

langkah kegiatan pada siklus I pertemuan ketiga adalah: 

a) Kegiatan Awal 

Kegiatan awal dimulai dengan bernyanyi mengajak anak 

duduk bersama membuat lingkaran dan duduk dengan tenang. 
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Kemudian bernyanyi sayang teman sambil mengalihkan fokus 

anak agar tidak terbagi. Peneliti mengucapkan salam dan 

mengabsen nama-nama teman, peneliti mengajak anak membaca 

ikrar, membaca istigfar, membaca surah al-fatihah, ayat kursi, 

an-nas, al-ikhlas, al-falaq, an-nas, membaca doa belajar dan 

membaca doa untuk kedua orang tua. 

b) Kegiatan Inti 

Kegiatan dilanjutkan dengan membahas tema. Peneliti 

sebelumnya sudah menyusun alat dan bahan yang akan 

digunakan. Kemudian peneliti mempersilahkan anak-anak untuk 

memperhatikan alat dan bahan yang tersedia dan meminta anak 

menebak kegiatan membatik yang akan dilakukan. Kemudian 

peneliti membahas tema yang berkaitan dengan kegiatan 

membatik. Setelah itu peneliti memberi arahan cara melipat tisu 

dari awal sampai akhir bersama anak-anak. Kemudian peneliti 

memberi contoh cara melipat tisu dengan bentuk-bentuk yang 

telah ditentukan peneliti dan memperlihatkan proses 

mencelupkan tisu pada bagian-bagian terentu di pewarna 

makanan, setelah itu menjemur tisu yang sudah diberi warna, 

sambil menunggu kering anak-anak memperhatikan giliran 

temannya yang lain. 

Setelah kering anak-anak membuka lipatan tisu dan 

memberi lem pada kertas HVS yang sudah diberi nama dan 
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ditempel pada kertas tersebut. Saat proses membatik peneliti 

juga membantu anak-anak yang memiliki kesulitan dalam 

melakukan kegiatan membatik dengan tema tanaman sub tema 

jenis-jenis tanaman sub sub tema buah. Hasil penelitian dan 

dokumentasi didapat selama kegiatan berlangsung. Hasilnya ada 

anak yang dapat melakukan kegiatan membatik dengan tahapan 

yang sesuai dengan petunjuk yang diberikan. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 

Proses melipat tisu dengan bentuk yang ditentukan 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9 

Anak-anak mencelup tisu dengan hati-hati agar semua 

ruang terisi 
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Gambar 4.10 

Hasil karya anak setelah dijemur 

 

Hasilnya, ada 6 anak mulai mampu melipat bentuk 

secara simetris tanpa bantuan peneliti dengan hasil yang rapi. 

Pada kemampuan mencelupkan warna juga ada 10 anak yang 

mulai mampu mencelupkan warna pada seluruh tisu tanpa 

bantuan peneliti, pada pertemuan ini anak mulai mampu 

mencelupkan. Secara keseluruhan sebagian besar anak mulai 

mampu mencelup dan melipat tanpa bantuan peneliti. 

c) Kegiatan Akhir 

Setelah selesai melakukan kegiatan membatik, peneliti 

mengajak anak untuk membantu merapikan alat dan bahan yang 

telah digunakan. Kemudian, anak-anak kembali duduk sambil 

menunggu teman-teman yang lain. Setelah selesai peneliti 

bernyanyi sambil mengalihkan fokus anak, kemudian peneliti 

melakukan recalling, menanyakan bagaimana perasaannya, 
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tingkat kesulitan saat melakukan kegiatan, memberi motivasi 

untuk kegiatan berikutnya, mengucapkan terimakasih telah 

melakukan kegiatan hari ini sampai tuntas, bernyanyi, doa 

pulang dan mengucapkan salam. 

b. Tahap Observasi Tindakan 

Observasi tindakana dilakukan peneliti selama kegiatan 

berlangsung dari pertemuan pertama sampai pertemuan ketiga pada 

siklus I, peneliti juga mengamati dengan melakukan catatan-catatan 

sederhana terkait perkembangan yang dialami anak selama observasi. 

Pengamatan pada siklus I memberikan adanya peningkatan. Hal ini 

ditunjukkan dengan adanya hasil proses perkembangan anak yang 

mengalami peningkatan selama observasi pada siklus I dari setiap 

pertemuan. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.1 

Hasil Observasi Kemampuan Motorik Halus Anak  

Pada Siklus I 
Kategori Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 3 

BB 50% 33,33% 33,33% 

MB 50% 41,66% 33,33% 

BSH 0% 25% 33,33% 

BSB 0% 0% 0% 

Total 100% 100% 100% 

 

Berdasarkan gambaran data pada tabel tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa kemampuan motorik halus anak belum mencapai 

75%  dari nilai indikator kemampuan motorik halus anak. Pada 

pertemuan 1 dan pertemuan 2  ada   3 anak dengan kategori berkembang 

sesuai harapan dan pada pertemuan ke 3 bertambah lagi 3 anak jadi total 

disiklus 1 ada 6 anak  yang berkembang sesuai harapan yakni ada 60%. 
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20%

40%

60%

Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 3

BB 50% 33.33% 33.33%

MB 50% 41.60% 33.33%

BSH 0% 25% 33.33%

BSB 0% 0% 0%

BB MB BSH BSB

Selain itu untuk kategori belum berkembang mengalami peningkatan. 

Sehingga capaian peneliti untuk anak berada dibawah 75% dalam 

kategori berkembang sesuai harapan belum tercapai, maka perlu 

melakukan siklus ke 2 untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. 

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti selama siklus I, anak 

mengalami kesulitan pada melipat bentuk yang cukup rumit dan berbeda-

beda disetiap pertemuan, anak juga kurang saat membatik.  Gambaran 

peningkatan perkembangan aspek motorik halus anak pada kelompok B3 

dapat dilihat pada diagram berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.11 

Kemampuan Motorik Halus Anak Siklus I 

 

Selain mengobservasi kemampuan motorik halus anak, peneliti 

juga mengobservasi keaktifan anak diantaranya minat, perhatian dan 

keaktifannya terhadap kegiatan membatik dengan tisu. Berdasarkan data 

yang diperoleh peneliti pada siklus I terdapat hasil yang diuraikan 

sebagai berikut: 
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Kategori kurang aktif sangat banyak yakni ada 8 anak 

dipertemuan 1, setelah itu mengalami penurunan di pertemuan 2 dan 

mengalami penurunan lagi hingga 3 anak hal ini sangat bagus mengingat  

minat anak mulai terbangun dengan baik. 

1) Kategori cukup aktif  dipertemuan 1 ada 3 anak, dipertemuan ke 

2 tidak ada, dan di minggu 3 sama seperti minggu ke 1 ada 3 

anak. 

2) Pada kategori aktif mengalami kenaikan yang sebelumnya cuma 

1 anak menjadi 6 anak, karena anak sudah mulai menguasai 

teknik membatik dari melipat hingga mencelupkan warna, 

dengan berbagai proses yang dilakukan secara bertahap dan 

bergantian. 

c. Tahap Refleksi 

Refleksi dilakukan peneliti pada akhir siklus I, tujuannya untuk 

mengetahui hasil perbandingan antara sebelum tindakan dan setelah 

tindakan serta sebagai bahan evaluasi untuk dapat mengambil 

kesimpulan dan tindak lanjut untuk perbaikan pada tindakan selanjutnya. 

Beberapa kendala yang terjadi pada kegiatan siklus I  adalah: 

1) Peneliti masih menyesuaikan kondisi kelas dengan kegiatan 

anak 

2) Saat membahas tema dan menyampaikan kegiatan yang ingin 

dilakukan anak masih ada yang kurang fokus dan menggangu 

teman yang lain. 
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3) Anak lebih fokus dengan alat yang bahan yang sudah disediakan 

sehingga fokus anak terbagi. 

4) Anak memiliki tingkat kesulitan dalam melipat karena tergesa-

gesa ingin cepat mencelupkan tisu pada pewarna yang telah 

disediakan. 

5) Anak tidak sabar untuk bergantian mencelupkan tisu yang sudah 

dilipat. 

Adapun solusi yang dilakukan peneliti setelah menelaah kendala 

dilapangan pada siklus I  adalah sebagai berikut: 

1) Peneliti melakukan beberapa pendekatan kepada anak dengan 

bernyanyi bersama. 

2) Peneliti menyampaikan kalau bicaranya bergantian, saat ada 

yang bicara kita mendengarkan dan saat teaman bicara ibu juga 

akan mendengarkan 

3) Peneliti menyebutkan nama-nama benda yang akan digunakan, 

dari proses hingga hasil akhir. 

4) Peneliti lebih pelan menyampaikan proses melipat dan membatu 

anak yang memiliki kesulitan dalam melipat. 

5) Peneliti memberi pijakan kepada anak dan aturan-aturan untuk 

bergantian. 
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2. Siklus II 

a. Tahap Perencanaan 

1) Siklus II Pertemuan Pertama 

Tahap perencanaan tindakan yang akan dilakukan peneliti 

pada pertemuan pertama meliputu: 

a) Menentukan tema pembelajaran 

Dalam menentukan tema pembelajaran peneliti 

sebelumnya sudah berkonsultasi dengan pihak lembaga. Tema 

pembelajaran yang digunakan adalah benda-benda langit sub 

tema matahari. 

b) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian 

(RPPH) 

Rencana pelaksanaan pembelajaran harian disusun 

sebagai panduan peneliti dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran dari awal sampai akhir pembelajaran kegiatan. 

c) Meyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan 

Alat dan bahan yang digunakan dalam kegiatan 

membatik adalah pewarna makanan (kuning dan biru), tisu 

kering, lem dan kertas HVS. 
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  Gambar 4.11 

Alat dan Bahan Membatik 

 

d) Menyiapkan lembar observasi 

Peneliti menggunakan lembar observasi untuk mencatat 

dan mengetahui perkembangan motorik halus anak. Ada dua 

aspek yang menjadi pengamatan peneliti yaitu kemampuan 

melipat bentuk secara simetris dan kemampuan mencelupkan 

warna pada seluruh tisu. 

e) Menyiapkan alat untuk dokumentasi 

Alat dokumentasi digunakan peneliti untuk mengambil 

gambar saat kegiatan berlangsung. 

2) Siklus II Pertemuan kedua 

a) Menentukan tema pembelajaran 

Dalam menentukan tema pembelajaran peneliti 

sebelumnya sudah berkonsultasi dengan pihak lembaga. Tema 
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pembelajaran yang digunakan adalah benda-benda langit dengan 

sub tema bulan. 

b) Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran harian 

(RPPH) 

Rencana pelaksanaan pembelajaran harian disusun 

sebagai panduan peneliti dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran awal sampai akhir pembelajaran kegiatan. 

c) Menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan 

Alat dan bahan yang digunakan dalam kegiatan 

membatik adalah pewarna makanan (kuning, ungu, merah dan 

biru), tisu kering, lem dan kertas HVS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12 

Alat dan Bahan Membatik 

 

d) Menyiapkan lembar observasi 

Peneliti menggunakan lembar observasi untuk mencatat 

dan mengetahui perkembangan motorik halus anak. Ada dua 
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aspek yang menjadi pengamatan peneliti yaitu kemampuan 

melipat bentuk secara simetris dan kemampuan mencelupkan 

warna pada seluruh tisu. 

e) Menyiapkan alat untuk dokumentasi 

Alat dokumentasi digunakan peneliti untuk mengambil 

gambar saat kegiatan berlangsung. 

3) Siklus II Petemuan Ketiga 

a) Menentukan tema pembelajaran 

Dalam menentukan tema pembelajaran peneliti 

sebelumnya sudah berkonsultasi dengan pihak lembaga. Tema 

pembelajaran yang digunakan adalah benda-benda langit sub 

tema bintang. 

b) Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran harian 

(RPPH) 

Rencana pelaksanaan pembelajaran harian disusun 

sebagai panduan peneliti dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran awal sampai akhir pembelajaran kegiatan. 

c) Menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan 

Alat dan bahan yang digunakan dalam kegiatan 

membatik adalah pewarna makanan (kuning dan hitam), tisu 

kering, lem dan kertas HVS. 
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Gambar 4.13 

Alat dan Bahan Membatik 

 

d) Menyiapkan lembar observasi 

Peneliti menggunakan lembar observasi untuk mencatat 

dan mengetahui perkembangan motorik halus anak. Ada dua 

aspek yang menjadi pengamatan peneliti yaitu kemampuan 

melipat bentuk secara simetris dan kemampuan mencelupkan 

warna pada seluruh tisu. 

e) Menyiapkan alat dokumentasi 

Alat dokumentasi digunakan peneliti untuk mengambil 

gambar saat kegiatan berlangsung. 

b. Tahap Pelaksanaan Tindakan 

1) Siklus II petemuan pertama 

a) Kegiatan Awal 

Kegiatan awal dimulai dengan bernyanyi mengajak anak 

duduk bersama membuat lingkaran dan duduk dengan tenang. 

Kemudian bernyanyi sayang teman sambil mengalihkan fokus 

anak agar tidak terbagi. Peneliti mengucapkan salam dan 
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mengabsen nama-nama teman, peneliti mengajak anak membaca 

ikrar, membaca istigfar, membaca surah al-Fatihah, ayat kursi, 

al-lahab, al-ikhlas, al-falaq, an-nas, membaca doa belajar dan 

membaca doa untuk kedua orang tua. 

b) Kegiatan Inti 

Kegiatan dilanjutkan dengan membahas tema. Peneliti 

sebelumnya sudah menyusun alat dan bahan yang akan 

digunakan. Kemudian peneliti mempersilahkan anak-anak untuk 

memperhatikan alat dan bahan yang tersedia dan meminta anak 

menebak kegiatan membatik yang akan dilakukan. Kemudian 

peneliti membahas tema yang berkaitan dengan kegiatan 

membatik. Setelah itu peneliti memberi arahan cara melipat tisu 

dari awal sampai akhir bersama anak-anak. Kemudian peneliti 

memberi contoh cara melipat tisu dengan bentuk-bentuk yang 

telah ditentukan peneliti dan memperlihatkan proses 

mencelupkan tisu pada bagian-bagian terentu di pewarna 

makanan, setelah itu menjemur tisu yang sudah diberi warna, 

sambil menuggu kering anak-anak memperhatikan giliran 

temannya saat membatik. Setelah kering anak-anak membuka 

lipatan tisu dan memberi lem pada kertas HVS yang sudah 

diberi nama dan ditempel pada kertas tersebut. Saat proses 

membatik peneliti juga membantu anak-anak yang memiliki 

kesulitan dalam melakukan kegiatan membatik dengan tema 
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benda-benda langit sub tema matahari. Hasil penelitian dan 

dokumentasi didapat selama kegiatan berlangsung. Hasilnya ada 

anak yang dapat melakukan kegiatan membatik dengan tahapan 

yang sesuai dengan petunjuk yang diberikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.14 

Duduk bersama anak membahas tema yang akan  

diangkat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.15 

Melipat secara simetris dan mencelup tisu pada pewarna 

makanan dengan hati-hati 
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Gambar 4.16 

Hasil karya anak yang sudah selesai 

Hasilnya, ada 3 anak yang sangat mampu melipat dan 

mencelupkan warna, dan ada 6 anak yang mulai berkembang 

sesuai harapan dari melipat dan mencelupkan secara sempurna. 

Terdapat juga beberapa anak yang mulai mampu melipat sendiri 

dan dapat mencelupkan sendiri dengan bantuan sedikit peneliti. 

c) Kegiatan Akhir 

Setelah selesai melakukan kegiatan membatik, peneliti 

mengajak anak untuk membantu merapikan alat dan bahan yang 

telah digunakan. Kemudian, anak-anak kembali duduk sambil 

menunggu teman-teman yang lain. Setelah selesai peneliti 

bernyanyi sambil mengalihkan fokus anak, kemudian peneliti 

melakukan recalling, menanyakan bagaimana perasaannya, 

tingkat kesulitan saat melakukan kegiatan, memberi motivasi 
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untuk kegiatan berikutnya, mengucapkan terimakasih telah 

melakukan kegiatan hari ini sampai tuntas, bernyanyi, doa 

pulang dan mengucapkan salam. 

2) Siklus II pertemuan kedua 

a) Kegiatan awal 

Kegiatan awal dimulai dengan bernyanyi mengajak anak 

duduk bersama membuat lingkaran dan duduk dengan tenang. 

Kemudian bernyanyi sayang teman sambil mengalihkan fokus 

anak agar tidak terbagi. Peneliti mengucapkan salam dan 

mengabsen nama-nama teman, peneliti mengajak anak membaca 

ikrar, membaca istigfar, membaca surah al-fatihah, ayat kursi, 

an-nas, al-ikhlas, al-falaq, membaca doa belajar dan membaca 

doa untuk kedua orang tua. 

b) Kegiatan Inti 

Kegiatan dilanjutkan dengan membahas tema. Peneliti 

sebelumnya sudah menyusun alat dan bahan yang akan 

digunakan. Kemudian peneliti mempersilahkan anak-anak untuk 

memperhatikan alat dan bahan yang tersedia dan meminta anak 

menebak kegiatan membatik yang akan dilakukan. Kemudian 

peneliti membahas tema yang berkaitan dengan kegiatan 

membatik. Setelah itu peneliti memberi arahan cara melipat tisu 

dari awal sampai akhir bersama anak-anak. Kemudian peneliti 

memberi contoh cara melipat tisu dengan bentuk-bentuk yang 
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telah ditentukan peneliti dan memperlihatkan proses 

mencelupkan tisu pada bagian-bagian terentu di pewarna 

makanan, setelah itu menjemur tisu yang sudah diberi warna, 

sambil menuggu kering anak-anak memperhatikan giliran 

temannya saat membatik. Setelah kering anak-anak membuka 

lipatan tisu dan memberi lem pada kertas putih yang sudah 

diberi nama dan ditempel pada kertas tersebut.  

Saat proses membetik peneliti juga membantu anak-anak 

yang memiliki kesulitan dalam melakukan kegiatan membatik 

dengan tema benda-benda langit sub tema bulan. Hasil 

penelitian dan dokumentasi didapat selama kegiatan 

berlangsung. Hasilnya ada anak yang dapat melakukan kegiatan 

membatik dengan tahapan yang sesuai dengan petunjuk yang 

diberikan. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.17 

Duduk bersama membahas tema dan melipat tisu secara 

simetris 
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Gambar 4.18 

Hasil Karya Anak 

 

Hasilnya, ada 3 anak yang sangat mampu melipat 

bentuk, ada 2 anak yang mempu melipat tanpa dibantu, ada 6 

anak yang mulai mampu melipat tanpa dibantu peneliti.  

c) Kegiatan akhir 

Setelah selesai melakukan kegiatan membatik, peneliti 

mengajak anak untuk membantu merapikan alat dan bahan yang 

telah digunakan. Kemudian, anak-anak kembali duduk sambil 

menunggu teman-teman yang lain. Setelah selesai peneliti 

bernyanyi sambil mengalihkan fokus anak, kemudian peneliti 

melakukan recalling, menanyakan bagaimana perasaannya, 

tingkat kesulitan saat melakukan kegiatan, memberi motivasi 

untuk kegiatan berikutnya, mengucapkan terimakasih telah 
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melakukan kegiatan hari ini sampai tuntas, bernyanyi, doa 

pulang dan mengucapkan salam. 

3) Siklus II pertemuan ketiga 

a) Kegiatan awal 

Kegiatan awal dimulai dengan bernyanyi mengajak anak 

duduk bersama membuat lingkaran dan duduk dengan tenang. 

Kemudian bernyanyi sayang teman sambil mengalihkan fokus 

anak agar tidak terbagi. Peneliti mengucapkan salam dan 

mengabsen nama-nama teman, peneliti mengajak anak membaca 

ikrar, membaca istigfar, membaca surah al-fatihah, ayat kursi, 

an-nas, al-ikhlas, al-falaq, an-nas, membaca doa belajar dan 

membaca doa untuk kedua orang tua. 

b) Kegiatan Inti 

Kegiatan dilanjutkan dengan membahas tema. Peneliti 

sebelumnya sudah menyusun alat dan bahan yang akan 

digunakan. Kemudian peneliti mempersilahkan anak-anak untuk 

memperhatikan alat dan bahan yang tersedia dan meminta anak 

menebak kegiatan membatik yang akan dilakukan. Kemudian 

peneliti membahas tema yang berkaitan dengan kegiatan 

membatik. Setelah itu peneliti memberi arahan cara melipat tisu 

dari awal sampai akhir bersama anak-anak. Kemudian peneliti 

memberi contoh cara melipat tisu dengan bentuk-bentuk yang 

telah ditentukan peneliti dan memperlihatkan proses 
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mencelupkan tisu pada bagian-bagian terentu di pewarna 

makanan, setelah itu menjemur tisu yang sudah diberi warna, 

sambil menunggu kering anak-anak memperhatikan giliran 

temannya saat membatik. Setelah kering anak-anak membuka 

lipatan tisu dan memberi lem pada kertas putih yang sudah 

diberi nama dan ditempel pada kertas tersebut. Saat proses 

membetik peneliti juga membantu anak-anak yang memiliki 

kesulitan dalam melakukan kegiatan membatik dengan tema 

benda-benda langit sub tema bintang. Hasil penelitian dan 

dokumentasi didapat selama kegiatan berlangsung. Hasilnya ada 

anak yang dapat melakukan kegiatan membatik dengan tahapan 

yang sesuai dengan petunjuk yang diberikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.19 

Mencelup tisu pada pewarna makanan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.20 

Hasil Karya Anak 

 

Hasilnya,  ada 6 anak yang sangat mampu melipat dan 

mencelup tanpa bantuan peneliti dari awal sampai akhir 

kegiatan, ada 4 anak yang mampu melipat dengan simetris dan 

mencelupkan tisu pada seluruh warna. 

c) Kegiatan akhir 

Setelah selesai melakukan kegiatan membatik, peneliti 

mengajak anak untuk membantu merapikan alat dan bahan yang 

telah digunakan. Kemudian, anak-anak kembali duduk sambil 

menunggu teman-teman yang lain. Setelah selesai peneliti 

bernyanyi sambil mengalihkan fokus anak, kemudian peneliti 

melakukan recalling, menanyakan bagaimana perasaannya, 

tingkat kesulitan saat melakukan kegiatan, memberi motivasi 

untuk kegiatan berikutnya, mengucapkan terimakasih telah 
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melakukan kegiatan hari ini sampai tuntas, bernyanyi, doa 

pulang dan mengucapkan salam. 

c. Tahap Observasi Tindakan 

Setelah dilakukan pengamatan pada siklus II, kemampuan 

motorik halus anak-anak kelompok B3 TK  Tarbiyatul Athfal mengalami 

peningkatan dari pengamatan di siklus I, berikut adalah tabel peningkatan 

kemampuan motorik halus anak pada siklus II. 

Tabel 4.2 

Hasil Observasi Kemampuan Motorik Halus Anak Pada Siklus II 

 
Kategori Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 3 

BB 8,33% 8,33% 0% 

MB 50% 50% 16,66% 

BSH 16,66% 41,66% 33,33% 

BSB 25% 0% 50% 

Total 100% 100% 100% 

 

Berdasarkan gambaran data pada tabel diatas, dapat disimpulkan 

bahwa kemampuan motorik halus anak sudah mencapai lebih dari 75% 

dari indikator keberhasilan. Pertemuan 1 sampai pertemuan 3 terdapat 

peningkatan. Sebelumnya ada 6 anak yang mendapat kategori 

berkembang sesuai harapan pada siklus I namun saat dilakukan siklus II 

mengalami penigkatan dari 6 anak yang berkembang sesuai harapan dan 

di siklus 2 ada 5 anak berkembang sesuai harapan dan 6 anak 

berkembang sangat baik yakni 91, 67%. Selain itu untuk kategori 

berkembang sangat baik dan mengalami peningkatan, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa capaian indikator keberhasilan sudah terpenuhi. 

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti selama siklus II, anak sudah 
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memahami tahapan prosedur kegiatan membatik dengan tisu yang 

dilakukan dari 12 anak terdapat 5 anak yang berada pada tingkat 

berkembang sesuai harapan dan 6 anak berkembang sangat baik. Adapun 

masih ditemukan 1 anak yang mulai berkembang tidak menjadi masalah 

disebabkan secara keseluruhan kemampuan motorik halus anak dalam 

melakukan kegiatan membatik dengan tisu, anak mengalami peningkatan 

dibandingkan dengan sebelumnya. Gambaran peningkatan 

perkembangan aspek motorik halus anak pada kelompok B3 dapat dilihat 

pada diagram berikut: 

 

Gambar 4.21 

Kemampuan Motorik Halus Anak Siklus II 

 

Pada siklus II, keaktifan anak juga mengalami peningkata. 

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti pada siklus II terdapat hasil 

yang diurakan: 
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MB 50% 50% 16.67%
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BSB 25% 0% 50%
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Kategori kurang aktif mengalami penurunan atau tidak ada anak 

dengan kategori kurang aktif, dari pertemuan 2 dan 3 dikarenakan anak-

anak sudah memiliki daya tarik dengan kegiatan membatik. 

Pada kategori cukup aktif pada setiap pertemuan mengalami 

penurunan, anak-anak lebih banyak yang aktif dan sangat aktif, karena 

sudah mulai tertarik dengan kegiatan yang ada melalui berbagai proses 

yang menurut mereka sangat menyenangkan, dilihat dari hasil akhir saat 

membuka tisu, merekasangat kagum dengan hasil karya sendiri. 

d. Tahap Refleksi 

Refleksi pasa siklus II dilakukan pada akhir dari penelitian. 

Hambatan-hambatan yang diperoleh pada siklus I sudah dapat teratasi di 

siklus II. Semua kegiatan berjalan dengan lancar, dan anak-anak terlihat 

sangat senang untuk mengikuti kegiatan secara beraturan disetiap proses. 

Meskipun demikian masih ditemukan satu atau dua anak yang belum 

memenuhi kriteria dalam melakukan kegiatan membatik, akan tetapi hal 

tersebut tidak menjadi masalah karena dari keseluruhan kemampuan 

motorik halus setelah dilakukan penelitian dengan kegiatan membatik 

telah mencapai 91,67% atau 11 anak dari 12 anak masuk dalam kriteria 

berkembang sesuai harapan dan berkembang sangat baik, hal tersebut 

dapat dilihat dari persentase yang dicapai oleh anak. Selain itu, indikator 

keaktifan sudah memenuhi indikator yang telah ditetapkan 75%. Oleh 

karena itu penelitian ini dirasa cukup dan dihentikan sampai siklus II. 
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3. Kemampuan Motorik Halus Anak Setelah Dilakukan Kegiatan Membatik 

Dengan Tisu 

Hasil pencapaian perkembangan kemampuan motorik halus anak 

dalam melakukan kegiatan membatik dengan tisu pada siklus I dan siklus II 

diperoleh hasil sebagai berikut: 

 

Gambar  4.22 

Kecendrungan Aspek Motorik Halus Anak 

 

Berdasarkan hasil temuan yang dijabarkan pada diagram diatas, 

diperoleh data awal kemampuan motorik halus anak selama pembelajaran 

siklus I adalah 50% menjadi 91,67 pada siklus II dengan kategori 

berkembang sesuai harapan dan berkembang sangat baik. 

 

B. Pembahasan Hasil Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian tindakan kelas yang bertujuan 

untuk melakukan perbaikan dan meningkatkan kualitas pembelajaran yang 

dilakukan dalam beberapa siklus. Setiap siklus terdiri dari perencanaan, 
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pelaksanaan, observasi dan refleksi. Penelitian ini terdiri atas siklus I dan siklus II, 

yang setiap siklusnya dilakukan sebanyak 3 pertemuan. Ada dua point yang 

menjadi bahan observasi peneliti yaitu aktifitas anak dan hasil perkembangan 

motorik halus anak. 

Pada kegiatan pembelajaran membatik dengan tisu pada siklus I, peneliti 

menyampaikan penjelasan serta mencontohkan tahapan prosedur pelaksanaan 

kegiatan membatik dengan tisu yang akan dilakukan sebelum meminta anak 

melakukan kegiatan membatik. Tidak sedikit anak memiliki tingkat kesulitan pada 

melipat tisu dan kurang hati-hati saat mencelupkan warna pada tisu, ada 6 aanak. 

Saat itu situasi kelas juga kurang kondusif karena kurang pada penguasaan kelas, 

sehingga hasil dari siklus I pertemuan 1 kurang maksimal. Anak-anak juga lebih 

tertarik mengamati alat dan bahan yang digunakan dibandingkan mendengarkan 

penjelasan dari peneliti. Penyampaian cara melipat dari peneliti juga masih dirasa 

rumit bagi anak-anak. Sehingga siklus I kemampuan motorik halus anak 

berkembang sesuai harapan 50 %  dan berkembang sangat baik 0%, tidak lebih 

dari nilai yang seharusnya dicapai anak, dari 12 anak hanya 6 anak yang dapat 

memiliki hasil pengamatan dengan baik. Karena itu peneliti melakukan siklus II 

untuk perbaikan. Pada siklus II perbaikan dilakukan dengan mengacu pada 

permasalah yang muncul pada sikus II yakni . 

Perkembangan motorik halus anak pada penelitian ini terkait tentang cara 

melipat  dan mencelup pada seluruh warna tisu yang telah dilakukan, yang 

diuraikan sebagai berikut: 
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1. Percobaan membatik dengan tisu sub sub tema bunga 

Pada percobaan ini, anak membatik dengan tisu dan sebelumnya peneliti 

mengarahkan cara melipat tisu dengan bentuk-bentuk tertentu dan 

simetris, anak memiliki tingkat kesulitan  karena masih diawal pertemuan 

anak-anak masih bingung. Saat mencelupkan tisu pada pewarna makanan 

anak memiliki kesulitan dan rasa bingung takut terlalu lama mencelup 

dan tidak ada ruang lagi untuk warna yang lain. Anak-anak lebih banyak 

dan lebih fokus pada warna kuning tua saat mencelup.  

2. Percobaan membatik dengan tisu sub sub tema sayur 

Pada percobaan ini, anak menggunakan dua warna saja, usaha yang 

dilakukan melipat seetiap helai agar membentuk seperti helaian sayur. 

Disni tingkat kesulitan terletak saat memadukan warna agar sama rata. 

Sedangkan hasil yang ada anak lebih banyak menggunakan pewarna 

kuning, warna hijau masih sedikit. 

3. Percobaan membatik dengan tisu sub sub tema buah 

Pada percobaan ini, anak memiliki tingkat kesulitan, diantaranya pada 

melipat sehingga menyerupai sesuai tema, dan disini juga menggunakan 

warna yang lebih banyak. Saat mencelup anak dilatih konsentrasinya 

agar dapat memadukan warna dengan baik dan semua warna dipakai. 

Saat melaksanakan siklus I, anak-anak masih belum terlalu fokus karena 

masih terbagi, penguasaan kelas juga masih kurang kondusif, anak-anak lebih 

fokus dengan alat dan bahan yang disediakan peneliti. Pada pertemuan ketiga 

aktifitas anak sudah menunjukkan keaktifan terlihat dari minat, perhatian dan 
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keaktifan yang mulai fokus saat guru menjelaskan materi dan langkah-langkah 

kegiatan. Saat pelaksanaan siklus I keaktifan hanya 9 anak. Setelah melalui 

beberapa proses yang ada di siklus I baru lah anak-anak mulai mengerti kegiatan 

membatik di siklus II, sehingga proses membatik mulai dilakukan sesuai proses 

dan tahapan yang seharusnya, sampai anak memiliki hasil yang meningkat dari 

sebelumnya. Setelah melakukan penelitian siklus II anak sudah mulai melakukan 

kegiatan membatik. Baru mengalami peningkatan, karena tingkat kemampuan 

anak bertambah. 

Pada siklus II sudah banyak anak yang melakukan kegiatan membatik 

dengan hasil sesuai dengan yang dicontohkan guru. Untuk memudahkan dalam 

membatik, guru membagi anak-anak menjadi beberapa kelompok, dan masing-

masing kelompok bergiliran menunggu mencelup tisu. Jadi, guru dapat melihat 

setiap tahapan dari melipat dan mencelup tisu, menjemur, membuka lipatan tisu 

dan menempelkan pada ketras HVS, sehingga memperoleh hasil sesuai dengan 

yang sudah dilakukan guru. 

Kemampuan motorik halus anak pada silus 2 ini mengalami peningkatan 

menjadi 91,67% untuk kategori berkembang sesuai harapan dan berkembang 

sangat baik. Dapat diambil kesimpulan bahwa kemampuan motorik halus anak 

pada siklus II sudah mencapai kategori indikator berhasil. Berikut hasil 

perbandingan kemampuan motorik halus anak pada siklus 1 dan siklus 2. 
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Tabel 4.3 

Perbandingan Kemampuan Motorik Halus Anak Pada Siklus 2 

 
Kategori Siklus I Siklus II 

F Persentase F Persentase 

BSB 0 0% 6 50% 

BSH 4 33,33% 5 33,33 

MB 4 33,33% 1 16,66% 

BB 4 33,33% 0 0% 

Total 12 100% 12 100% 

 

Berdasarkan tabel IX dijelaskan bahwa kemampuan motorik halus anak 

pada siklus I belum mencapai pada kategori berkembang sangat baik, kemudian 

pada siklus 2 kemampuan anak meningkat menjadi 6 anak dengan persentase 50% 

dan 5 anak dengan persntase 33,33%. Kemampuan motorik halus anak pada 

kategori berkembang sesuai harapan pada siklus 1 dan siklus 2 tidak ada 

perubahan dengan persentase 33,33%. Kemampuan motorik halus anak pada 

kategori mulai berkembang pada siklus 1 terdapat 4 anak dengan persentase 

33,33%, kemudian pada siklus 2 mengalami penurunan yakni terdapat 1 anak 

dengan persentase 16,66%. Adapun kemampuan motorik halus anak pada kategori 

belum berkembang pada siklus 1 terdapat 4 anak dengan persentase 33,333%, 

kemudian pada siklus 2 tidak terdapat pada kategori belum berkembang. 

Pada siklus dua dipertemuan ketiga ada satu anak yang masih mulai 

berkembang hal ini dikarenakan minat dan perhatian AB belum fokus, dari segi 

kemampuan melipat AB juga terkesan tergesa-gesa dalam melipat karena dia 

lebih banyak melamun melihat teman-teman yang mengerjakan tanpa fokus mau 

mengerjakan sendiri, pada kemampuan mencelup AB kurang hati-hati sehingga 

ada ruang tisu yang yang kosong tanpa  adanya warna. 
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Meningkatnya kemampuan motorik halus anak dengan melakukan 

kegiatan membatik menggunakan tisu menunjukkan bahwa kegiatan ini sesuai dan 

dapat diterapkan pada anakusia 5-6 tahun. Kegiatan membatik ini dapat 

meningkatkan kreatifitas dan hasil karya anak agar dapat menghasilkan berbagai 

karya dengan mengunakan berbagai macam media. 

Kegiatan membatik juga menjadi daya tarik anak karena secara tidak 

langsung kita juga mengenalkan budaya lokal cinta tanah air. Hal ini juga sesuai 

dengan kegiatan membatik merupakan kegiatan eksplorasi berbagai motif 

membatik dengan menggunakan berbagai warna. 

 


