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ABSTRAK 

 

Nur Fadillah, Siti. 2014. Upaya Meningkatkan Minat Anak Terhadap Kegiatan 

Menggunting Berbagai Pola Pada Kelompok A  di TK Hj. Isriati Moenadi 

Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang. Skripsi Pendidikan Guru 

Pendidik Anak Usia Dini  Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Dra. 

Nurussaadah. M.Si Pembimbing II: Edi Waluyo, S.Pd, M.Pd 

 

Kata kunci: Minat, Kegiatan Menggunting Berbagai Pola di Kelompok A. 

 

Taman Kanak-kanak merupakan suatu wadah pembinaan sebagai 

kesejahteraan terhadap anak dengan mengutamakan kegiatan bermain dan 

menyelenggarakan pendidikan pra sekolah bagi anak yang berusia sekurang-

kurangnya 4 tahun sampai memasuki pendidikan dasar. Untuk itu sebagai seorang 

pendidik, kita harus mempunyai suatu metode pembelajaran yang menarik dan 

menyenangkan  serta sesuai dengan tahapan usia anak. Observasi awal kelompok 

A1 terhadap kemampuan fisik motorik anak melalui kegiatan melalui kegiatan 

menggunting berbagai pola   menunjukan hasil belajar anak belum maksimal, 

terlihat pencapaian hasil kemampuan fisik motorik menunjukkan 21,1% (4 anak 

dari 19 anak). 

Masalah penelitian ini adalah: Bagaimana upaya meningkatkan minat 

anak terhadap kegiatan menggunting dengan pola tertentu pada kelompok A1 di 

TK Hj. Isriati Moenadi Ungaran. Hasil penelitian menunjukkan upaya 

meningkatkan minat anak dalam kegiatan menggunting dengan pola yang disukai 

anak dapat meningkatkan kemampuan fisik motorik anak pada kelompok A1. 

Terlihat dari siklus I aktivitas kegiatan anak sampai siklus II mengalami 

peningkatan rata-rata 30,3%. Hal tersebut menunjukkan kemajuan dalam  

menggunting berbagai pola. Adapun simpulan dari hasil penelitian ini adalah 

Kegiatan menggunting berbagai pola dapat meningkatkan minat anak.Hal ini 

dapat ditunjukkan dari analisis yang di dapatkan bahwa kemampuan anak dalam 

aspek motorik halus meningkat sebesar 94%. Aspek afektif meningkat sebesar 

96%, dan aspek psikomotorik sebesar 96%. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pada pasal 1 ayat 14 menyatakan bahwa pendidikan anak usia 

dini adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan 

usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk 

membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar memiliki 

kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut (Depdiknas, 2003) 

Masa usia dini pada lima tahun pertama adalah merupakan masa keemasan 

(Golden Age) dimasa usia emas ini merupakan usia yang paling tepat dalam 

mengupayakan dan mengembangkan kemampuan-kemampuan dasar dan potensi 

yang ada pada diri anak, baik kemampuan fisik motorik, bahasa, kognitif, dan sosial 

emosional. Untuk itulah sebagai pendidik Anak Usia Dini yang profesional bukan 

saja dituntut dapat mengembangkan program PAUD saja tetapi juga dapat membuat 

inovasi-inovasi di lembaga tempat bekerja.  

Taman Kanak-kanak   Hj. Isriati Moenadi merupakan salah satu bentuk 

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini. Salah satu kemampuan dasar yang 

dikembangkan pada Lembaga PAUD ini adalah kemampuan fisik motorik anak. 

Karena, perkembangan fisik motorik anak merupakan awal dan landasan bagi 

perkembangan aspek lainnya yang akan berpengaruh pada perilaku anak sehari-hari 

dan menentukan keberhasilan pada kehidupannya.  

Perkembangan fisik motorik anak merupakan perkembangan kematangan 

dan pengendalian gerakan tubuh yang merupakan pencapaian kematangan saraf dan 

otot. Secara umum, kemampuan fisik motorik anak dibagi menjadi dua yaitu motorik 
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kasar dan motorik halus. Disebut motorik kasar bila gerakan yang dilakukan 

melibatkan sebagian besar menggunakan otot-otot besar atau seluruh anggota tubuh 

yang dipengaruhi oleh kematangan anak itu sendiri. Motorik halus adalah gerakan 

yang menggunakan otot-otot halus atau sebagian anggota tubuh tertentu, yang 

dipengaruhi oleh kesempatan untuk belajar dan berlatih. Misalnya, memindahkan 

benda dari tangan, mencoret-coret, menyusun balok, menggunting, melipat, 

mencocok, dan sebagainya.  

Senjaya (2008) menyebutkan bahwa sebagai fasilitator, pendidik berperan 

memberikan pelayanan untuk memudahkan anak-anak dalam kegiatan proses 

pembelajaran. Keinginan pendidik TK Hj. Isriati Moenadi khususnya sebagai 

fasilitator pada Kelompok A dalam mengembangkan kemampuan fisik motorik 

dilakukan untuk meningkatkan kemampuan perkembangan motorik dan kinestetik. 

Jadi, tidak hanya melibatkan otot saja melainkan fungsi-fungsi otak lainnya seperti 

emosi (psikomotorik), auditori (auditory motorik), visual (visual), kognitif, 

keterampilan, dan kemampuan pengingat gerak yang sesuai dengan urut tumbuh 

kembang otak. Namun, di dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan fisik motorik 

khususnya fisik motorik halus banyak anak yang belum mampu melaksanakan 

dengan baik.  

Berdasarkan pengamatan terhadap kegiatan fisik motorik halus pada 

kegiatan menggunting pada bulan Mei dan Agustus 2013 di TK Hj. Isriati Moenadi 

khususnya pada Kelompok A yang berjumlah 19 anak yang terdiri dari 10 anak laki-

laki dan 9 anak perempuan ternyata masih banyak ditemukan masalah. Hal ini, 

ditandai dengan beberapa kondisi berikut, yaitu  (1) setiap anak diberi kegiatan 

menggunting, hasil menggunting anak tidak sesuai dengan harapan dan tujuan dari 

kegiatan menggunting yaitu menggunting tidak sesuai dengan pola yang dicontohkan 
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yang diberikan oleh guru sehingga keberhasilan digambarkan hanya 40-50% dari 

keseluruhan jumlah sisw, (2) ketika anak melaksanakan kegiatan menggunting 

banyak anak yang mengeluh karena merasa kesulitan ketika memegang gunting, 

sehingga hasil dari menggunting tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, (3) 

kondisi tersebut disebabkan karena kurangnya jenis pola yang dipakai oleh pendidik 

dalam memberi contoh pada kegiatan menggunting, (4) latar belakang anak dalam 

lingkungan keluarga yang terlalu membatasi anak berkreasi dengan menggunakan 

gunting. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, diharapkan dengan kegiatan menggunting 

berbagai pola dapat meningkatkan minat anak, sehingga keberhasilan pembelajaran 

dapat meningkat 70-80%. Untuk itu penulis memilih judul “Upaya Meningkatkan 

Minat Anak Terhadap Kegiatan Menggunting Berbagai Pola Pada Kelompok A Di 

Taman Kanak-kanak Hj. Isriati Moenadi Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten 

Semarang.” 

B.  Rumusan Masalah 

Dari hasil analisis yang penulis lakukan dapat dirumuskan 

permasalahannya adalah adakah peningkatkan minat anak terhadap kegiatan 

menggunting dengan pola tertentu pada  kelompok  A  di TK Hj. Isriati Moenadi 

Kecamatan Ungaran Timur Tahun Ajaran 2013/2014? 

C. Rencana Pemecahan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, peneliti merencanakan pemecahan 

masalah dengan meningkatkan minat anak di TK Hj. Isriati Moenadi terhadap 

kegiatan menggunting dengan cara mengajarkan anak menggunting berbagai macam 

dan bentuk pola yang disukai anak-anak.  
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D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang penulis ingin sampaikan adalah: untuk 

mengetahui adakah peningkatan minat anak terhadap kegiatan menggunting dengan 

berbagai pola pada kelompok A di TK Hj. Isriati Moenadi Kecamatan Ungaran 

Timun Tahun Ajaran 2013/2014. 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini memiliki manfaat sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Bagi Peneliti 

Dapat mengetahui sejauh mana  upaya untuk meningkatkan minat anak 

terhadap kegiatan menggunting pola tertentu pada kelompok A di TK Hj. Isriati 

Moenadi Kecamatan Ungaran 2012/2013. 

b. Bagi Anak 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan minat anak dalam hal 

menggunting dapat tersalurkan, dan anak bisa berkreasi sesuai dengan 

keinginannya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

pengetahuan dan pengembangan pola pikir peneliti khususnya dalam 

meningkatkan keterampilan menggunting bagi anak-anak. 
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b. Bagi Anak 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan minat anak dalam kegiatan 

menggunting dapat meningkat, sehingga semua anak berhasil dalam kegiatan 

pembelajaran ini dan mencapai indikator keberhasilan. 

c. Bagi Pihak Lain 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

yang berarti bagi pihak lembaga sebagai bahan kajian peningkatan 

keterampilan menggunting bagi anak-anak. 

Diaharapkan untuk orang tua, dapat memberikan motivasi kepada 

anak. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Minat 

1. Pengertian Minat 

Untuk mencapai prestasi yang baik disamping kecerdasan juga minat, 

sebab tanpa adanya minat segala kegiatan akan dilakukan kurang efektif dan 

efesien. Menurut Slameto (2003 : 57) minat adalah kecenderungan yang tetap 

untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan yang 

diminati siswa, diperhatikan terus-menerus yang disertai rasa senang dan 

diperoleh rasa kepuasan. Menurut Sumadi Suryabrata (1988 :109) Minat adalah 

kecenderungan dalam diri individu untuk tertarik pada sesuatu objek atau 

menyenangi sesuatu. Dari pengertian minat di atas memberikan pengertian 

bahwa minat menyebabkan perhatian dimana minat seolah-olah menonjolkan 

fungsi rasa dan perhatian seolah-olah menonjolkan fungsi pikiran.Hal ini 

menegaskan bahwa apa yang menarik minat menyebabkan pula kita 

berperhatian dan apa yang menyebabkan berperhatian kita tertarik, minatpun 

menyertainya jadi ada hubungan antara minat dan perhatian.  

Minat merupakan sumber motivasi yang mendorong orang untuk 

melakukan apa yang mereka inginkan bila mereka bebas memilih (Hurlock, 

1993: 114).  

Berdasarkan beberapa pengertian minat menurut ahli tersebut penulis 

simpulkan bahwa minat adalah gejala psikologis yang menunjukan bahwa 
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minat adanya pengertian subyek terhadap obyek yang menjadi sasaran karena 

obyek tersebut menarik perhatian dan menimbulkan perasaan senang sehingga 

cenderung kepada obyek tersebut. 

2. Aspek Minat 

Menurut Hurlock (1993:422) minat merupakan sebuah aspek psikologis 

yang dipengaruhi oleh pengalaman afektif yang berasal dari minat itu sendiri 

yang mempunyai beberapa aspek. Minat terbagi menjadi 3 aspek, yaitu:  

a.  Aspek Kognitif 

Berdasarkan atas pengalaman pribadi dan apa yang pernah 

dipelajari baik di rumah, sekolah dan masyarakat serta dari berbagai jenis 

media massa.  

b. Aspek Afektif 

Konsep yang membangun aspek kognitif, minat dinyatakan dalam 

sikap terhadap kegiatan yang ditimbulkan minat. Berkembang dari 

pengalaman pribadi dari sikap orang yang penting yaitu orang tua, guru 

dan teman sebaya terhadap kegiatan yang berkaitan dengan minat tersebut 

dan dari sikap yang dinyatakan atau tersirat dalam berbagai bentuk media 

massa terhadap kegiatan itu.  

c. Aspek Psikomotor 

Berjalan dengan lancar tanpa perlu pemikiran lagi, urutannya tepat. 

Namun kemajuan tetap memungkinkan sehingga keluwesan dan 

keunggulan meningkat meskipun ini semua berjalan lambat.  
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Aspek-aspek minat dijelaskan oleh Pintrich dan Schunk (1996:304) 

sebagai berikut: 

1. Sikap umum terhadap aktivitas (general attitude toward the activity), yaitu 

perasaan suka tidak suka, setuju tidak setuju dengan aktivitas, umumnya 

terhadap sikap positif atau menyukai aktivitas.  

2. Kesadaran spesifik untuk menyukai aktivitas (specivic conciused for or 

living the activity), yaitu memutuskan untuk menyukai suatu aktivitas atau 

objek.  

3. Merasa senang dengan aktivitas (enjoyment of the activity), yaitu individu 

merasa senang dengan segala hal yang berhubungan dengan aktivitas yang 

diminatinya.  

4. Aktivitas tersebut mempunyai arti atau penting bagi individu (personal 

importence or significance of the activity to the individual).  

5.  Adanya minat intriksik dalam isi aktivitas (intrinsic interes in the content 

of the activity), yaitu emosi yang menyenangkan yang berpusat pada 

aktivitas itu sendiri.  

6.  Berpartisipasi dalam aktivitas (reported choise of or participant in the 

activity) yaitu individu memilih atau berpartisipasi dalam aktivitas.  

Dari uraian diatas, aspek-aspek minat menimbulkan daya ketertarikan 

dibentuk oleh dua aspek yaitu kognitif dan afektif berupa berupa sikap, 

kesadaran individual, perasaan senang, arah kepentingan individu, adanya 

ketertarikan yang muncul dari dalam diri, dan berpartisipasi terhadap apa yang 

diminati.  
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3. Macam Minat 

Berbagai macam minat yang dimiliki oleh manusia, itu karena minat 

dapat menjadi sumber motivasi yang mendorong orang untuk melakukan apa 

yang mereka inginkan. Secara garis besar minat dibedakan menjadi 2 yaitu: 

(Witherington, 1999: 26).  

a. Minat Primitif 

Minat primitif yaitu minat yang timbul dari kebutuhan dari jaringan 

yang berkisar pada soal-soal makanan, kebahagiaan hidup atau berkebebasan 

beraktivitas.Minat ini dapat dikatakan sebagai minat pokok dari manusia. 

b. Minat Kultural 

Minat kultural yaitu minat yang berasal dari perbuatan belajar yang 

lebih tinggi tarafnya yang merupakan hasil dari pendidikan.Dan minat ini 

dikatakan sebagai minat pelengkap. 

Minat seseorang dapat dikelompokkan berupa minat yang berasal dari 

kebutuhan (biologis/primitif) dan minat yang berasal dari perbutan (kultural). 

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa ada dua jenis minat yaitu 

minat primitif dan minat kultural. 

4. Indikator Minat Belajar 

Menurut Slameto (2003 :58) siswa yang berminat dalam belajar 

mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Mempunyai kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan 

mengenang sesuatu yang dipelajari secara terus menerus. 

b.  Ada rasa suka dan senang pada sesuatu yang diminati. 
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c. Memperoleh suatu kebanggaan dan kepuasan pada sesuatu yang 

diminati.  

d. Ada rasa keterikatan pada sesuatu aktivitas-aktivitas yang 

diminati. 

e. Lebih menyukai suatu hal yang menjadi minatnya daripada yang 

lainnya. 

f. Dimanifestasikan melalui partisipasi pada aktivitas dan kegiatan. 

Selain itu menurut Djamarah (2002: 152) mengungkapkan bahwa 

minat dapat diekspesikan anak didik melalui : 

a. Pernyataan lebih menyukai sesuatu daripada yang lainnya 

b. Partisipasi aktif dalam suatu kegiatan 

c. Memberikan perhatian yang lebih besar terhadap sesuatu yang diminatinya 

tanpa menghiraukan yang lain (fokus) 

Simpulan dari kedua pendapat ahli tersebut, minat belajar siswa dapat 

dilihat dari perhatian yang lebih besar dalam melakukan aktivitas yang 

mereka seneangi dan ikut terlibat atau berpartisipasi dalam proses 

pembelajaran. 

5. Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Minat Anak 

Banyak kondisi yang dapat mempengaruhi minat belajar seseorang 

untuk meraih objek minat. Notoatmojo (1997: 60) membagi kondisi tersebut 

menjadi 3, antara lain:   
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1. Status Ekonomi 

Apabila status ekonomi membaik, orang cenderung memperluas minat 

mereka untuk mencakup hal yang semula belum mampu mereka laksanakan. 

Sebaliknya kalau status ekonomi mengalami kemunduran karena tanggung 

jawab keluarga atau usaha yang kurang maju, maka orang cenderung untuk 

mempersempit minat mereka (Notoatmojo, 1997: 60).  

2. Pendidikan 

Semakin tinggi dan semakin formal tingkat pendidikan yang dimiliki 

seseorang maka semakin besar pula kegiatan yang bersifat intelek yang 

dilakukan. Seperti yang dikutip Notoatmojo, 1997 dari L. W. Green 

mengatakan bahwa “Jika ada seseorang yang mempunyai pengetahuan yang 

baik, maka ia mencari pelayanan yang lebih kompeten atau lebih 

amanbaginya”. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pelayanan 

kesehatan akan mempengaruhi pemanfaatan fasilitas pelayanan yang ada 

sehingga berpengaruh pada kondisi kesehatan mereka.  

3. Tempat Tinggal 

Dimana orang tinggal banyak dipengaruhi oleh keinginan yang 

biasamereka penuhi pada kehidupan sebelumnya masih dapat dilakukan atau 

tidak.  

Status ekonomi menjadi hal yang penting dalam mempengaruhi 

minat seseorang, karena jika status ekonomi seseorang membaik maka orang 

tersebut cenderung mempunyai pendidikan yang tinggi dan mendapatkan 

tempat tinggal yang layak. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa 
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kondisi yang mempengaruhi minat antara lain status ekonomi, pendidikan, 

dan tempat tinggal. 

6. Cara Menimbulkan Minat 

Banyak cara yang dapat kita lakukan dalam upaya menimbulkan minat 

seseorang. Tiap orang mempunyai minat yang berbeda-beda.Minat dapat 

menyebabkan seseorang giat untuk melakukan atau menuju sesuatu yang telah 

menarik minatnya.Minat juga dapat timbul dari diri masing-masing individu, 

sehinnga individu tersebut berkeinginan untuk mendapatkan sesuatu yang 

menarik minatnya. Oleh sebab itu, minat dapat ditimbulkan dengan cara: 

(Effendi dan Praja, 1993: 72) 

a. Membangkitkan suatu kebutuhan.  

b. Menghubungkan dengan pengalaman yang lampau.  

c. Memberikan kesempatan untuk mendapat hasil yang lebih baik.  

Cara menimbulkan minat tiap orang berbeda-beda sehingga minat 

antara orang satu dengan yang lainnya akan berbeda pula. Cara menimbulkan 

minat sesorang akan mempengaruhi kriteria minat seseorang. Dari uraian diatas 

minat dapat ditimbulkan dengan: membangkitkan suatu kebutuhan, 

menghubungkan dengan pengalaman yang lampau, dan memberikan 

kesempatan untuk mendapat hasil yang lebih baik. 
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B. Kemampuan Motorik Halus Anak Usia Dini 

1.  Pengertian Motorik Halus Anak Usia Dini 

Perkembangan motorik berarti perkembangan pengendalian 

gerakan jasmaniah melalui kegiatan pusat syaraf, urat syaraf, dan otot yang 

terorganisasi ( Hurlock, 1993: 150).  

Hal yang sama dikemukakan oleh Sumantri (2005:143), 

menyatakan bahwa motorik halus adalah pengorganisasian penggunaan 

sekelompok otot-otot kecil seperti jari-jemari dan tangan yang sering 

membutuhkan kecermatan dan koordinasi dengan tangan, keterampilan yang 

mencakup pemanfaatan menggunakan alat-alat untuk mengerjakan suatu 

objek. 

Kemampuan motorik halus adalah kemampuan yang berhubungan 

dengan keterampilan fisik yang melibatkan otot kecil dan koordinasi mata-

tangan. Saraf motorik halus ini dapat dilatih dan dikembangkan melalui 

kegiatan dan rangsangan yang kontinu secara rutin.Seperti, bermain puzzle, 

menyusun balok, memasukan benda ke dalam lubang sesuai bentuknya, 

membuat garis, melipat kertas dan sebagainya. 

Kecerdasan motorik halus anak berbeda-beda. Dalam hal kekuatan 

maupun ketepatannya.perbedaan ini juga dipengaruhi oleh pembawaan anak 

dan stimulai yang didapatkannya. Lingkungan (orang tua) mempunyai 

pengaruh yang lebih besar dalam kecerdasan motorik halus anak. 

Lingkungan dapat meningkatkan ataupun menurunkan taraf kecerdasan 

anak, terutama pada masa-masa pertama kehidupannya. 
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Setiap anak mampu mencapai tahap perkembangan motorik halus 

yang optimal asal mendapatkan stimulasi tepat. Di setiap fase, anak 

membutuhkan rangsangan untuk mengembangkan kemampuan mental dan 

motorik halusnya.Semakin banyak yang dilihat dan didengar anak, semakin 

banyak yang ingin diketahuinya. Jika kurang mendapatkan rangsangan anak 

akan bosan. Tetapi bukan berarti anda boleh memaksa si kecil.Tekanan, 

persaingan, penghargaan, hukuman, atau rasa takut dapat mengganggu 

usaha dilakukan si kecil. 

Segala perilaku dan stimulus yang diterima anak akan berpengaruh 

terhadap pembentukkan dan pengembangan dirinya, baik disengaja maupun 

tidak. Pendidikan merupakan bentuk stimulasi dan perilaku yang disengaja 

dan disadari oleh pendidik sehingga efek yang dihasilkan akan lebih baik 

dibanding dengan perilaku atau stimulasi yang diterima secara spontan.  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan 

motorik halus adalah perubahan-perubahan yang dialami oleh individu 

menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara 

sistematis, progresif dan berkesimanbungan yang berhubungan dengan 

keterampilan fisik yang melibatkan otot kecil dan koordinasi mata-tangan.  

2. Metode-metode Untuk Meningkatkaan ketampilan Motorik Halus 

Anak Usia Dini 

Menurut Hurlock (dalam Noorlaila 2010: 50) melalui ketrampilan 

motorik, anak dapat menghibur dirinya dan memperoleh perasaan senang. 

Melalui perkembangan motorik, anak dapat menyesuaikan dirinya dengan 
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lingkungan sekolah. Pada usia prasekolah, anak sudah dapat dilatih menulis, 

menggambar, melukis, dan berbaris-baris. 

Menurut Noorlaila (2010: 62) perkembangan motorik halus 

merupakan kemampuan anak dalam melakukan gerakan yang melibatkan 

bagian-bagian tubuh tertentu dan dilakukan oleh otot-otot kecil, tetapi 

memerlukan koordinasi yang cermat seperti mengamati sesuatu, menjimpit, 

dan menulis. 

3. Fungsi Kemampauan Motorik Halus Anak Usia Dini 

Menurut Suyanto (2005: 51) motorik halus berfungsi untuk 

melakukan gerakan-gerakan bagian tubuh yang lebih spesifik, seperti 

menulis, melipat, merangkai, mengancing baju, menali sepatu dan 

menggunting. 

Menurut Sumantri (2005: 146) juga menjelaskan bahwa fungsi 

pengembangan keterampilan motorik halus adalah mendukung aspek 

lainnya seperti kognitif dan bahasa serta sosial karena pada hakekatnya 

setiap pengembangan tidak dapat terpisahkan satu sama lain. 

Selain itu menurut Saputra dan Rudyanto (2005: 116) fungsi 

pengembangan motorik halus adalah sebagai alat untuk mengembangkan 

koordinasi kecepatan tangan dengan gerakan mata, dan sebagai alat untuk 

melatih penguasaan emosi. 
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C. Menggunting 

1. Pengertian  

Gunting berguna untuk melatih anak agar mampu menggunakan 

alat, dan melatih keterampilan  memotong objek gambar. Hal ini 

membantu perkembangan motorik, latihan keterampilan, sikap, dan 

apresiatif  bagi anak. 

 Keterampilan yang akan didapat oleh anak antara lain; 

keterampilan mengoperasikan alat gunting untuk memotong kertas, 

keterampilan memotong di tempat yang benar, kecermatan mana yang 

harus dipotong dan mana yang tidak boleh dipotong, dan ketahanan 

mengerjakan memotong dengan waktu yang relatif lama bagi anak. 

Menggunting adalah kegiatan memotong dengan menggunakan alat 

berupagunting. Kegiatan menggunting sudahdiperkenalkan sejak anak usia 

dini, yaitusekitar 4 tahun. (www.slideshare.net/SriSaparahayu/metode-

 pengembangan-motorik-halus).  

Menurut Depdiknas (2010) menggunting adalah salah satu aktivitas 

atau kegiatan memotong yang melibatkan dan membutuhkan koordinasi 

antara mata,tangan dan konsentrasi. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa menggunting adalah 

suatu keterampilan mengoprasikan alat gunting untuk memotong suatu 

benda. 

2. Tahap-Tahap Menggunting 

Dalam proses pembelajaran pastilah ada tahapan-tahapan yang harus 

dilalui. Adapun Tahap kecakapan menggunting pada Anak Usia Dini 

menurut Hurlock (1993:164)  antara lain:  

http://www.slideshare.net/SriSaparahayu/metode-pengembangan-motorik-halus
http://www.slideshare.net/SriSaparahayu/metode-pengembangan-motorik-halus
http://www.slideshare.net/SriSaparahayu/metode-pengembangan-motorik-halus
http://www.slideshare.net/SriSaparahayu/metode-pengembangan-motorik-halus
http://www.slideshare.net/SriSaparahayu/metode-pengembangan-motorik-halus
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a) Usia 3 - 4 tahun: anak sudah dilatih memegang gunting dan dapat 

menggunting dengan cara benar.  

b) Usia 4 - 5 tahun: sanggup dengan mengikuti garis lurus atau garis 

lengkung.  

c) Usia 5 - 6tahun: bisa menggunting bentuk lingkaran, segitiga atau 

segiempat.  

Tahapan-tahapan menggunting anak yang normal akan dimulai dari 

usia tiga tahun hingga enam tahun.  

3. Manfaat Belajar Menggunting 

Menurut Kimberly Wiggins (2005) dalam The Important Teaching 

Your Child How To Use Scissors, beberapa menfaat yang diperoleh bila 

anak diberi kesempatan belajar menggunting, antara lain: 

a) Menguatkan otot-otot telapak tangan anak karena melakukan gerakan 

membuka dan menutup tangan. Otot yang kuat akan membantu anak 

saat menulis, menggambar, memegang sesuatu dengan menggenggam.  

b) Meningkatkan koordinasi mata dengan tangan, karenasaat menggunting 

pandangan harus selalu mengikuti gerakan tangan yang memegang 

gunting. Hal tersebut, merupakan pekerjaan yang sulit.  

Menurut Dra. Sandra Talogo, Psi. MSc, (1998) dari Spectrum 

Treatment And Education Centre, Bintaro Banten ada banyak manfaat yang 

akan didapat oleh anak melalui kegiatan menggunting. (http://pembelajaran-

anak.blogspot.com/2008/11/kreatif-lewat-menggunting-menempel.html) 

Beberapa diantaranya adalah:  
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a) Melatih motorik halus yaitu dengan menggerak-gerakkan gunting 

mengikuti alur guntingan kertas.  

b) Melatih koordinasi tangan-mata, dan konsentrasi yaitu untuk 

merangsang pertumbuhan otak yang lebih maksimal, mengingat diusia 

ini merupakan masa pertumbuhan otak yang sangat pesat.  

c) Meningkatkan kepercayaan diri yaitu ketika anak berhasil menggunting 

dia akan melihat hasilnya dan ini merupakan reward pontir yang akan 

meningkatkan kepercayaan dirinya untuk melakukan kegiatan itu 

kembali.  

d) Lancar menulis yaitu gerakan-gerakan halus yang dilakukan saat latihan 

manggunting, kelak akan membantu anak lebih mudah belajar menulis.  

e) Ungakapan ekspresi yaitu menggunting dapat menjadi sarana untuk 

mengungkapkan ekspresi dari kreatifitas anak.  

f) Mengasah kognitif: yaitu koordinasi mata dan tangan pada kegiatan 

menggunting akan menstimulus kerja otak, sehingga kemampuan 

kognitif anakpun akan makin terasah.  

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa manfaat 

menggunting yang utama pada anak-anak adalah dapat melatih motorik 

halus sehingga terjalinnya koordinasi mata dan tangan. 
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Membekali peserta didik 

dengan keterampilan, 

pengetahuan dan sikap agar   

bisa menggunting dengan 

baik dan benar. 

 

 Aktivitas anak dalam 
pembelajaran kurang 

 Minat anak rendah 
 

Penerapan 

metodeMenggunting 

dengan berbagai 

macam pola. 

 

Pembelajaran Menggunting: 

 Anak kurang fokus  

 Metode pembelajaran kurang 
bervariasi 

 Minat dan motivasi siswa 

rendah 

 

 Aktivitas anak meningkat  

 Minat anak dalam pembelajaran meningkat 

 

D. Kerangka Berfikir 

Adapun kerangka berfikir dalam penyusunan skripsi ini dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1. Kerangka Berfikir 

E. Hipotesis Tindakan 

Kegitan menggunting berbagai pola dapat meningkatkan minat anak 

pada Kelompok A di Taman Kanak-kanak  Hj. Isriati Moenadi Kecamatan 

Ungaran Timur Kabupaten Semarang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

A. Rancangan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian 

tindakan kelas adalah salah satu strategi pemecahan masalah yang 

memanfaatkan tindakan nyata dalam bentuk proses pengembangan inovatif 

yang di “coba sambil jalan” dalam mendeteksi dan memecahkan masalah   

(Arikunto, 2010: 129 ) 

Pelaksanaan penelitian ini mengkuti tahap-tahap penelitian tindakan 

kelas yang terdiri atas pengamatan, pendahuluan, perencanaan dan 

pelaksanaan tindakan. Pelaksanaan tindakan terdiri atas beberapa siklus. 

Setiap siklus terdir atas perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, 

observasi, dan refleksi. Tahap-tahap penelitian dalam masing-masing tindakan 

terjadi secara berulang yang akhirnya menghasilkan beberapa tindakan dalam 

penelitian tindakan kelas.  

1. Perencanaan 

Peneliti menyusun perencanaan, dimana terdapat berbagai aspek 

perkembangan untuk meningkatkan minat dan kemampuan kognitif anak 

melalui kegiatan menggunting dengan menggunting berbagai pola.  

Dengan menggunakan indikator : (1) Mengenal lambang bilangan. (2) 

Menggunting dengan pola. (3) Menggunting Kertas. (4) Membuat gambar 

dan coretan tentang cerita mengenai gambar yang dibuat sendiri (5) 

Mengenal perbedaan kasar- halus, berat-ringan, panjang- pendek, banyak- 
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sedikit, jauh- dekat, dan sama- tidak sama. (6) Mencoba dan menceritakan 

tentang apa yang terjadi jika: warna dicampur, proses pertumbuhan 

tanaman, balon ditiup lalu dilepaskan, dan (7) Menggunting dengan pola 

sederhana. 

2. Pelaksanaan tindakan 

Pelaksanaan tindakan dengan mengimplementasikan dari 

perencanaan yang telah disiapkan, yaitu meningkatkan minat dan 

kemampuan kognitif anak melalui kegiatan menggunting dengan 

menggunting berbagai pola di Taman Kanak-kanak Hj. Isriati Moenadi 

Ungaran pada tanggal 6 – 30 Januari 2014. 

3. Observasi 

Kegiatan observasi dilaksanakan secara kolaborasi dengan kepala 

sekolah dengan rekan sejawat atau pendidik TK Hj. Isriati Moenadi untuk 

mengamati, memotivasi serta keaktifan anak ketika mengikuti kegiatan 

belajar harian dengan menggunakan media gunting dan kertas berpola. 

4. Refleksi  

Dilakukan untuk melakukan penilaian terhadap proses 

pembelajaran yang terjadi dan mengkaji hasil belajar anak. Pelaksanaan 

refleksi berupa diskusi antara peneliti dan guru untuk mengevaluasi hasil 

tindakan dan merumuskan perencanaan tindakan berikutnya. Peneliti juga 

mengecek apakah indikator kinerja yang telah ditentukan sebelumnya 

sudah tercapai, bila belum tercapai maka peneliti tetap melanjutkan siklus 

berikut, dan seterusnya sampai mencapai indikator kinerja. 
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SIKLUS PENELITIAN TINDAKAN  

    
 

 

 

 

Bagan 3.1 Siklus Penelitian Tindakan Kelas 

(Suharsimi Arikunto, 2010: 137) 

 

B. Tahap Perencanaan Penelitian  

1. Tahap penelitian siklus I 

Sebelum kegiatan dilaksanakan, terlebih dahulu penulis, menyampaikan 

keadaan awal tentang kegiatan yang dilaksanakan pada kelompok A1 TK. Hj 

Isriati Meonadi, Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang Tahun 

Pelajaran 2013/2014. 

Pada siklus pertama, terlebih dahulu guru membuat kegiatan yaitu: 

a) Membuat rancangan satu siklus 

b) Membuat rencana kegiatan Siklus ke-1 

c) Membuar Rancana Kegiatan Harian (RKH) selama enam hari 

Perencanaan 

Pelaksanaan 

Pengamatan 

Refleksi 

Pengamatan 

Pelaksanaan Refleksi 

? 
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d) Membuat contoh gambar yang sebelum digunting dan sesudah digunting 

Dari keempat kegiatan tersebut pelaksanaan per-RKH ada rincian 

sebagai berikut: 

a) Kegiatan awal 30 menit 

Kegiatan yang dilakukan secara rutin adalah kegiatan berbaris, salam 

doa, dan absen anak. Setelah melakukan kegiatan rutin dilanjutkan kegiatan 

fisik motorik dan kegiatan bercerita atau tanya jawab yang berhubungan 

dengan pengalaman anak serta tema pada saat itu. 

b) Kegiatan inti 60 menit 

Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan kesempatan pada anak 

agar melakukan kegiatan menggunting yang bertujuan untuk meningkatkan 

minat dan kemampuan anak dari aspek kognitif, fisik motorik, bahasa, 

moral agama, seni, sosial emosional dan pemahaman tentang materi yang 

diajarkan, kegiatan ini mengacu pada pengalaman kemampuan untuk 

eksperimen, konsentrasi, dan memunculkan inisiatif, kemandirian, dan hasil 

kerja. 

c) Kegiatan istirahat 30 menit 

Kegiatan istirahat ini diisi dengan bermain yang biasanya dilakukan di 

luar dengan bermain di halaman. Kemudian dilanjutkan makan bekal 

bersama-sama di dalam ruangan. 
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d) Kegiatan Ekstrakulikuler 60 menit 

Di TK Hj. Isriati Moenadi dalam satu minggu setiap harinya ada 60 

menit untuk kegiatan ekstrakulikuler yaitu kegiatan tambahan yang 

dilakasanakan dalam KBM adapun kegiatan ekstrakulikuler antara lain: 

Kelompok A 

Hari Selasa : Bahasa Inggris 

Hari Rabu : Lasy 

Hari Rabu : Mewarnai 

Hari Kamis : Bahasa Inggris 

Kelompok B 

Hari Selasa : Komputer 

Hari Rabu : Menari 

Hari Kamis : Bahasa Inggris 

Hari Sabtu : Drumband 

e) Kegiatan Makan Bersama 30 Menit 

Kegiatan makan siang bersama dilaksankan 30 menit sebelum 

kegiatan akhir makan siang disiapkan dalam tempat makan yang setiap anak 

mendapat satu-satu yang sudah disajikan dari catering sekolah dengan menu 

yang bervariasai. Kegiatan makan bersama ini dilaksanakan setiap hari dari 

senin sampai kamis, hari jumat pulang awal, dan sabtu anak-anak mendapat 

ekstra puding dari sekolah berupa snack yang sudah disiapkan oleh guru. 
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f) Kegiatan akhir 30 menit 

Kegiatan akhir dilaksanakan setelah kegiatan makan slang bersama 

kemudian diisi dengan bernyanyi, mengulas kegiatan dari awal sampai akhir, 

kemudian berbincang-bincang tentang kejadian hari itu. 

1) Pelaksanaan Kegiatan 

Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan: 

a) Guru menyiapkan kegiatan media untuk kegiatan 

b) Guru meminta anak untuk duduk di tikar yang sudah disiapkan 

c) Guru mengatur posisi duduk anak-anak 

d) Guru menerangkan kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari ini 

e) Guru memperlihatkan manfaat dan fungsi suatu benda 

f) Guru meminta anak-anak untuk menyebutkan dua siklus 

g) Guru meminta kepada anak untuk mengurutkan benda yang 

dipegang guru dan menyebutkan fungsinya. 

h) Guru meminta anak-anak untuk memperhatikan penjelasan 

bahayanya benda itu (gunting). 

2) Observasi Kegiatan 

Cara yang digunakan untuk memperoleh data adalah melalui 

pengamatan yang disertai dengan mendokomentasikan proses kegiatan dan 

hasil kerja anak serta penilaian dan peneliti. 

3) Refleksi 

a) Mencatat hasil observasi 
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b) Mengevaluasi hasil observasi, menganalisis hasil pembelajaran, 

dan memperbaiki kelemahan-kelemahan untuk siklus berikutnya. 

2. Tahap penelitian siklus II 

a. Perencanaan tindakan II 

Pelaksanaan pada siklus ke dua ini merupakan perbaikan bagi 

kegiatan pembelajaran di siklus pertama. Pada siklus ke dua terlebih 

dahulu guru membuat rencana kegiatan siklus kedua seperti pada siklus 

pertama yaitu: 

a) Membuat rancangan satu siklus 

b) Membuat rancangan siklus ke dua 

c) Membuat rencana kegiatan RKH selama enam hari 

d) Mempersiapakan alat dan media yanga akan digunakan untuk 

belajar. 

Dari keempat rencana kegiatan tersebut pelaksanaan per RKH ada 

rincian sabagai berikut: 

a) Kegiatan awal 30 menit 

Kegiatan yang dilakukan secara rutin adalah berbaris, doa, salam, 

dan absen anak. Setelah melakukan kegiatan rutin dilanjutkan kegiatan 

fisisk motorik dan kegiatan bercerita tentang pengalaman anak serta tema 

pada saat itu. 

b) Kegiatan inti 60 menit 

Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan kesempatan pada anak 

agar mengulang kembali kegiatan menggunting yang pada Siklus I yang 
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bertujuan agar anak lebih meningkatkan kemampuan anak dari aspek 

kognitif, fisik motorik, bahasa, moral agama, seni, sosial emosional dan 

pemahaman tentang materi yang diajarkan, kegiatan ini mengacu pada 

pengalaman kemampuan untuk eksperimen, konsentrasi, dan 

memunculkan inisiatif, kemandirian, dan hasil kerja. 

c) Kegiatan istirahat 30 menit 

Kegiatan istirahat ini diisi dengan kegiatan bermain baik dalam 

maupun di luar kelas dan kegiatan di dalam kelas diisi dengan makan 

bekal bersama. 

d) Kegiatan ekstrakulikuler 60 menit 

Di TK Hj. Isriati Moenadi Ungaran dalam satu minggu kegiatan 

belajar mengajar ada kegiatan ekstrakulikuler yaitu kegiatan tambahan 

yang dilaksanakan setiap minggunya dalam jam KBM. Adapun kegiatan 

ekstrakulikuler yang ada di TK Hj. Isriati antara lain: 

Kelompok A 

Hari Selasa : Bahasa Inggris 

Hari Rabu : Lasy dan mewarnai 

Hari Kamis : Bahasa Inggris 

 

Kelompok B  

Hari Selasa : Komputer 

Hari Rabu  : Menari 
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Hari Kamis  : Bahasa Inggris 

Hari Sabtu : Drum Band 

e) Kegiatan Makan Siang Bersama 

Kegiatan makan siang bersama dilaksanakan 30 menit sebelum 

kegiatan akhir. Makan makan siang disajikan di tempat makan dengan menu 

yang bervariasai dan disiapkan oleh pihak catering yang sudah bekerja sama 

dengan TK Hj. Isriati Moenadi Ungaran. 

f) Kegiatan Akhir 

Kegiatan akhir ini dilaksanakan setelah kegiatan makan siang diisi 

dengan menyanyi, mengulas kegiatan dari awal hingga akhir, tanya jawab 

tetang kegiatan atau kejadian pada hari ini. 

1) Pelaksanaan Kegiatan 

Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan adalah: 

a) Guru mempersiapkan alat atau media untuk digunakan 

b) Guru meminta anak-anak duduk di tikar yang sudah disiapkan 

c) Guru menenengkan anak-anak terlebih dahulu dengan menyanyi 

dan tanya jawab tetang kegiatan anak-anak di rumah 

d) Guru menjelaskan tentang tema pada hari ini 

e) Guru meminta anak untuk melihat sebuah gambar yang sudah 

digunting sesuai dengan pola 

f) Guru memberikan contoh bagaimana cara menggunting dengan 

benar dan hati-hati agar tidak melukai tangan 
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g) Guru menjelaskan bagaima menggunakan benda dengan aman dan 

tidak membahayakan temannya atau buat dirinya sendiri. 

Setelah kegiatan menggunting selesai guru memperlihatkan 

bagaimana hasil guntingan anak-anak yang sudah benar dan yang masih 

belum bagus dan kertas yang berbentuk tadi sudah digunting dengan baik 

maka hasilnya bisa untuk hiasan dinding kelas. Jika masih ada anak yang 

belum paham maka guru melakukan program pengulangan. 

2) Observasi Kegiatan 

Cara yang digunakan untuk memperoleh data adalah melalui 

pengamatan yang disertai mendokomentasikan proses kegiatan dan hasil 

kerja anak serta penilaian dari peneliti. 

3) Refleksi 

a) Mencatat hasil observasi 

b) Mengevaluasi hasil observasi 

c) Menganalisis pembelajaran 

d) Menyusun laporan 

1. Indikator Keberhasilan 

Adapun indikator keberhasilan penelitian ini adalah persentase 

keberhasilan minat anak dalam menggunting berbagai macam pola dapat 

meningkat mencapai > 67% (Tinggi).  

Minat diukur dengan menggunakan kuesioner ataun dengan 

menggunakan wawancara. Hasil pengukuran minat menut Ajsen  dapat 

dilihat dalam table berikut ini. 
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Tabel 3.1 

Skala Minat 

 

No. Skor Minat Skala Minat Kategori 

1 0 – 33 0% - 33% Rendah  

2 34 – 66 34% - 66% Sedang 

3 67 - 100 67% - 100% Tinggi  

Sumber : Ajzen (1996) 

C. Subyek Penelitian  

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah Penelitian Tindakan 

Kelas, maka subyek penelitian ini adalah siswa TK Hj. Isriati Moenadi 

kelompok A1 di Ungaran yang berjumlah 19 siswa, 9 siswa laki-laki,10 siswa 

perempuan. 

D. Tempat Penelitian 

Lokasi yang dijadikan obyek penelitian adalah TK Hj. Isriati Moenadi 

Ungaran, Tahun Pelajaran 2013/2014. Sedangkan yang dijadikan obyek 

adalah anak kelompok A1 TK Hj. Isriati Moenadi. Penelitian ini dilaksanakan 

karena minat anak di TK Hj. Isriati Moenadi terhadap kegiatan menggunting 

masih rendah, dikarenakan media dan sistem pembalajaran yang digunakan 

guru masih monoton. 

E. Data dan Teknik Pengumpulan Data 

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari 

mana dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau 

wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden 

atau menjawab pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan         

(Arikunto, 2010 : 172) 
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1. Sumber Data 

a. Anak kelompok A TK Hj. Isriati Moenadi 

Data yang diperoleh dari anak berupa nilai hasil belajar anak dan 

aktifitas anak dalam pembelajaran. 

b. Guru 

Data yang diperoleh dari guru berupa data performansi guru dalam 

melaksanakana pembelajaran yang diamati oleh teman sejawat. 

2. Jenis Data 

a. Kuantitatif  

Data kuatitatif, yang berupa nilai presentase yang diperoleh pada aspek 

yang telah diamati dan lembar kerja anak. 

b. Kualitatif  

Data kualitatif berupa data aktivitas anak dan performasi guru yang 

diperoleh dengan menggunakan lembar pengamatan. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Menurut Bungin Burhan (2008: 115) beberapa bentuk 

observasi yang dapat di gunakan dalam penelitian kualitatif adalah 

observasi partisipasi, observasi tidak berstruktur, dan observasi 

kelompok.  

Penggunaan observasi yang paling efektif adalah 

melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai 
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instrumen. Format yang disusun berisi tentang kejadian atau tingkah 

laku yang digambarkan akan terjadi.  

b. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, 

prastasi, notulen rapat, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 2010: 201). 

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa Daftar 

Evaluasi siswa kelompok A dalam kegiatan menggunting dan daftar 

hadir siswa dalam kegiatan pembelajaran 

4. Alat Pengambil Data 

a. Rencana pelaksanaan pembelajaran  

Rencana peaksanaan pembelajaran atau bisa disebut rencana 

kegiatan harian (RKH) digunakan untuk mengambil data nilai 

performasi guru dalam perencanaan pembelajaran. 

b. Lembar pengamatan  

Lembar pengamatan disusun dengan tujuan untuk mengamati 

aktivitas anak dalam pengembangan aspek kemampuan kognitif 

selama dilakukan tindakan dan performansi guru dalam mengajar. 

F. Variabel Penelitian  

Variabel adalah gejala yang menjadi fokus penelitian untuk di amati 

dan sebagai atribut dari sekelompok orang atau obyek yang mempunyai 

variasi antar satu dengan yang lainnya dalam kelompok itu (Sugiyono: 2009). 
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Variabel dalam penelitian ini, yaitu: 1. Kemampuan motorik halus 

anak,     2. Kegiatan menggunting dengan berbagai pola. 

G. Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian kegiatan menggunting dengan berbagai pola 

mengunakan observasi dan dokumen foto. 

1. Pedoman Observasi  

Pedoman observasi yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah 

lembar pengamatan dalam mengamati kegiatan anak pada saat proses 

pembelajaran berlangsung. Aspek yang diamati dalam proses observasi 

dengan menggunakan indikator: (1) Menggunting dengan berbagai pola, 

(2) dapat bekerjasama dengan temannya, (3) menggunting dengan pola, (4) 

menggunting dengan kertas. 
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Tabel 3.2 Lembar Observasi Kegiatan Menggunting Dengan 

Menggunting Berbagai Pola 

Keterangan jenis kegiatan : 

1. Menggunting  kertas yang bergambar lingkaran seperti bulan. 

2. Membuat garis lengkung di buku kotak seperti pelangi. 

3. Menggunting kertas bergambar segi tiga seperti gunung. 

4. Mewarnai gambar pelangi. 

5. Menggunting gambar  dengan pola zig-zag seperti petir. 

Keterangan penilaian: 

O : kurang (belum sesuai indikator)  

√ : cukup (sesuai indikator yang dicapai) 

No  Nama siswa  Jenis Kegiatan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Ahza Dhiyaulillmi                 

2 Arjuna sastra A                 

3 Daffa almer zaky                 

4 Farida Annisa latif                 

5 Khanza Aliva F                 

6 Malliha  Nindya                 

7 Mikail Atha Kafela                  

8 Rafi Akmal R                 

9 Salwa Putry Sya B                 

10 Seoul Almaghvira                  

11 Artika Zahra  N                 

12 Anis Zaskia Rosida                 

13 Cindi Oktiviany                 

14 Ema Rohanah 

Maulida 

                

15 Ganendra Dandien                   

16 Janitra Nauval Al                  

17 Kirana Elok  Dwi                  

18 Nisrina  Salsabila                   

19 Zidane Daniswara                  
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● : sangat baik (melebihi indikator yang dicapai) 

2. Dokumentasi Foto 

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dokumentasi foto. Pengambilan dokumentasi ini sebagai gambaran pada 

saat kegiatan menggunting dengan berbagai pola sebagai bukti autentik 

terhadap penerapan tersebut. Adapun gambar yang diambil adalah 

peristwa-peristiwa tertentu pada saat pembelajaran kegiatan menggunting 

dengan berbagai pola . Dalam pengambilan gambar, peneliti meminta 

bantuan teman sejawat. 

H. Teknik Analisis Data 

Dapat menggunakan data yang berasal dari hasil dokumentasi atau 

raport perkembangan anak yang dapat digunakan sebagai acuan teknik analisis 

data. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia 

dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah tertulis dalam 

catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan 

sebagainya. Analisis data tersebut dibagi kedalam tiga tahap yaitu : reduksi 

data, penyajian data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi  (Moleong, 2009: 

190). 

Komponen-komponen dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa 

reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan 

mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa. Penyajian data 

merupakan sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan 
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adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Sedangkan dalam 

menarik kesimpulan atau verifikasi merupakan sebab dari permulaan 

pengumpulan data dan mencari alur sebab akibat masalah. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas 

ini adalah :  

1. Data Kuantitatif  

Data kuantitatif berupa hasil belajar motorik halus, dianalisis 

dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dengan menentukan 

presentasi ketuntasan belajar dan mean (rerata) kelas.   

Adapun penyajian data kuantitatif dipaparkan dalam bentuk 

presentasi dan angka. Rumus untuk menghitung persentase ketuntasan 

belajar adalah sebagai  

berikut :  

%100
Siswa

BelajarTuntasYangSiswa
P  

(Zainal Aqib, 2010: 41) 

Penghitungan presentase dengan menggunakan rumus di atas harus 

sesuai dan memperhatikan kriteria ketuntasan belajar siswa di TK Hj. 

Isriati Moenadi Ungaran. 

Tabel 3.3 Kriteria Ketuntasan Belajar 

Kriteria ketuntasan Kualifikasi  

○ 

√ 

● 

Kurang  (belum sesuai indikator) 

Cukup (sesuai indikator yang dicapai) 

Sangat baik (melebihi indikator yang dicapai) 
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2. Data Kualitatif 

Data kualitatif berupa data aktivitas anak dan performasi guru yang 

diperoleh dengan menggunakan lembar pengamatan.  

Tabel 3.4  Kriteria Tingkat  Keberhasilan Siswa dalam % 

Taraf 

keberhasilan 

Kualifikasi Nilai Keterangan  

66,7 %- 100% Sangat baik (melebihi indikator 

yang dicapai) 

● Berhasil  

33,4%- 66,6% Cukup (sesuai indikator yang 

dicapai) 

√ Kurang berhasil  

05,0%- 33,0% Kurang (belum sesuai indikator 

yang dicapai) 

o Belum  berhasil 

(Masnur Muslich, 2009: 54) 

I. Indikator Keberhasilan 

Upaya meningkatkan minat anak terhadap kegiatan menggunting 

dengan berbagai pola, jika telah mencapai standar nilai sekurang-kurangnya 

75% yang mendapat skor dari aspek penilaian kognitif. Penilaian diatas dapat 

diperoleh dari kemampuan anak dalam ketuntasan belajar di setiap masing-

masing pemberian tugas siklus yang mereka kerjakan dibagi jumlah subyek 

pengamatan dikalikan 100% 

1. Hasil belajar anak 

a. Meningkatkanya kemampuan motorik halus anak melalui kegiatan 

menggunting berbagai pola. 

b. Banyaknya anak yang tuntas dalam setiap aspek yang diamati 

mencapai 75%. 
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2. Aktivitas siswa 

a. Ketidakhadiran anak maksimal 10 %. 

b. Perhatian anak dan sungguh-sungguh saat berada kegiatan di kelas  

75%. 

c. Antusias anak dalam menggunting dengan menggunting berbagai pola. 

3. Performansi guru dalam proses belajar mengajar 

Skor performansi minimal 75%. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

A.  Hasil Penelitian  

Hasil penelitian yang dipaparkan oleh peneliti yaitu diperoleh dari 

pemberian tugas, dan observasi pada saat berlangsungnya kegiatan menggunting 

dengan pola dengan media gunting dan kertas lipat yang berpola. Pada bagian ini 

hasil keduanya terangkum dalam tiga bagian yaitu pra tindakan, siklus I dan siklus 

II. 

Sistem penyajian data hasil meningkatkan kemampuan Motorik halus anak 

melalui kegiatan mengenal pola dengan media benda konkret pada siklus I sampai 

siklus II dipaparkan dalam bentuk deskriptif persentase yaitu paparan kalimat dan 

angka dalam tabel yang disertai penjelasannya.  

B.  Hasil Penelitian Pra Siklus  

Hasil pemberian tugas pra tindakan adalah penilaian menggunting dengan 

berbagai pola. Pemberian tugas ini dilakukan guna mengetahui kondisi awal 

kemampuan anak dalam mengenalkan bagaimana menggunting dengan pola 

tertentu  dengan media benda berupa gunting dan kertas berpola di TK Hj. Isriati 

Moenadi Ungaran Timur kelompok A1, hasil pemberian tugas sebagai berikut :  
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Tabel 4.1 Data Murid TK Hj. Isriati Moenadi Kelompok A1 

No. 
Nama Lengkap 

Nama 

Panggilan 

Jenis Kelamin 

L P 

1 Ahza Dhiyaulillmi Ahza L  

2 Arjuna sastra adipradana Juna L  

3 Daffa almer zaky Daffa L  

4 Farida Annisa latif Farida   P 

5 Khanza Aliva Febriyani Khanza  P 

6 Malliha  Nindya Maya  P 

7 Mikail Atha Kafela firmannsya Atha L  

8 Rafi Akmal Risqyawan Rafi L  

9 Salwa Putry Sya Bani Salwa  P 

10 Seoul Almaghvira Hidayat Vira  P 

11 Artika Zahra  Novarina Zahra  P 

12 Anis Zaskia Rosida Anis  P 

13 Cindi Oktiviany Cindi  P 

14 Ema Rohanah Maulida Ema  P 

15 Ganendra Dandien  Jovana Dandien L  

16 Janitra Nauval Al Ghozali Naufal L  

17 Kirana Elok  Dwi Andisty Kirana  P 

18 Nisrina  Salsabila hasna  Nina  P 

19 Zidane Daniswara Budi Mahendra Zidane L  
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Tabel 4.2  

Hasil Penilaian Pra Siklus 

Indikator   

Nilai 

● √ ○ 

1. Menggunting dengan berbagai pola 

 

2. Dapat bekerja sama dengan temanya  

 

 

3. Menggunting dengan pola 

 

 

4. Menggunting kertas 

21,1% 

(4 anak)  

 

21,1% 

(4 anak)  

 

26,3 % 

(5 anak) 

26,3 % 

(5 anak) 

15,8  %  

(3 anak) 

 

26,3% 

(5 anak) 

 

31,6% 

(6 anak) 

21,1 %  

(4 anak) 

 

63,2 %  

(12 anak) 

 

52,6% 

(10 anak) 

 

42,1% 

(8 anak) 

52,6% 

(10 anak) 

 

Jumlah 19  anak  

 

Dari tabel 4.2 diatas dapat dilihat bahwa kondisi awal sebelum penelitian 

pada indakator: 

1. Menggunting dengan berbagai pola, anak berada pada kategori sangat baik 

(●) berjumlah 4 anak dengan rerata 21,1%, anak berada pada kategori cukup 

(√) berjumlah 3 anak dengan rerata 15,8%, anak berada pada kategori 

kurang (○) berjumlah 12 anak dengan rerata 63,2%.  

2.  Dapat bekerja sama dengan temannya, anak berada pada kategori sangat 

baik (●) berjumlah 4 anak dengan rerata 21,1%, anak berada pada kategori 

cukup (√) berjumlah 5 anak dengan rerata 26,3%, anak berada pada kategori 

kurang (○) berjumlah 10 anak dengan rerata 52,6%. 
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3. Menggunting dengan pola, anak berada pada kategori sangat baik (●) 

berjumlah 5 anak dengan rata-rata 26,3%, anak berada pada kategori cukup 

(√) berjumlah 6 anak dengan rerata 31,6%, anak berada pada kategori 

kurang (○) berjumlah 8 anak dengan rerata 42,1%. 

4. Menggunting kertas , misal: menurut warna, bentuk, ukuran, anak berada 

pada kategori sangat baik (●) berjumlah 5 anak dengan rerata 26,3%, anak 

berada pada kategori cukup (√) berjumlah 4 anak dengan rerata 21,1%, anak 

berada pada kategori kurang (○) berjumlah 10 anak dengan rerata 52,6%. 

Selengkapnya dapat dilihat dalam grafik berikut : 

Diagram 4.1 

Hasil Evaluasi Belajar Anak Kelompok  A1 

dalam Kegiatan Menggunting Berbagai Pola  

(Pra Siklus) 
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C. Hasil Penelitian Siklus I 

Pelaksanaan tindakan kelas siklus I dilaksanakan pada tanggal 6 Januari  

2014 sampai dengan  30  Januari 2014,  dapat diuraikan sebagai berikut:  
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Tahap penelitian siklus I 

b. Perencanaan tindakan 

Langkah-langkah yang dipersiapkan oleh peneliti sebelum melaksanakan 

perencanaan tindakan diantaranya : 

1) Membuat rencana kegiatan harian (RKH) beserta skenario tindakan yang 

akan dilaksanakan, mencakup langkah-langkah yang dilakukan oleh guru 

dan anak dalam kegiatan pembelajaran sesuai dengan indikator tindakan 

yang akan dilaksanakan yaitu: (1) menggunting dengan berbagai pola (2) 

dapat bekerjasama dengan temannya, (3) menggunting dengan pola, (4) 

menggunting kertas. 

2) Menyiapkan alat-alat dan bahan yang akan digunakan . 

3) Menyiapkan blanko observasi. 

Adapun pelaksanaan per RKH ada rincian waktu sebagai berikut: 

1) Pembukaan ± 60 menit 

Kegiatan pembukaan yaitu berbaris di halaman, membersihkan halaman 

sekolah “memunguti daun kering dan bungkus jajan di halaman”, kegiatan TPQ 

Qiro’ati. 

2) Kegiatan awal ± 30 menit 

Yang dilakukan secara rutin adalah kegiatan berbaris, salam, doa dan 

absen anak. setelah melakukan kegiatan rutin dilanjutkan kegiatan motorik halus 

dan kegiatan bercerita atau tanya jawab yang berhubungan dengan pengalaman 

anak serta tema pada saat itu. 
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3) Kegiatan inti ± 60 menit 

Kegiatan inti dilakukan untuk memberikan kesempatan pada anak agar 

melakukan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anak baik 

dari aspek kognitif, motorik halus, bahasa, moral agama, seni, sosial emosional, 

dan pemahaman tentang materi yang diajarkan. Kegiatan ini mengacu pada 

pendalaman kemampuan untuk bereksperimen, konsentrasi, dan memunculkan 

inisiatif, kemandirian, dan konsentrasi anak yang dapat dilihat pendidik melalui 

observasi, unjuk kerja, hasil kerja dan lain-lainnya. 

4) Kegiatan istirahat ± 30 menit 

Kegiatan istirahat ini diisi dengan kegiatan bermain baik di dalam maupun 

di luar kelas dan kegiatan makan bekal bersama-sama. 

5) Kegiatan Makan Siang Bersama ± 30 menit 

Kegiatan makan siang bersama dilaksanakan 30 menit sebelum kegiatan 

akhir. Makan siang disajikan di dalam wadah bekal makan yang berukuran 

sedang, dan dimasak oleh catering. Anak-anak makan siang bersama dengan 

menu yang bervariasi setiap harinya, lengkap dengan nasi, sayur, lauk pauk, dan 

buah. 

6) Kegiatan Akhir ± 30 menit 

Menenangkan anak seperti bernyanyi, tanya jawab atau percakapan dan 

kegiatan tentang kecakapan hidup seperti berlatih memakai sepatu sendiri. Pada 

kegiatan ini juga dilakukan pengulasan/merangkum kegiatan yang telah dilakukan 

pada hari itu. Kegiatan akhir ini biasa dilakukan secara klasikal atau bersama-

sama. 
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c. Pelaksanaan siklus I 

1) Guru menyiapkan alat/media untuk kegiatan pada hari itu. 

2) Guru meminta anak untuk membentuk empat barisan kebelakang pada 

saat pembelajaran. 

3) Guru memberi penjelasan tentang kegiatan hari itu. 

4) Guru memperlihatkan  gambar benda –benda di langit  seperti bintang, 

bulan dan , matahari. 

5) Guru meminta anak untuk menyebut nama benda  di langit yang 

nampak pada siang hari dan malam hari. 

6) Guru meminta anak untuk menggunting gambar bulan, pelangi, 

bintang, dan awan dengan cermat dan teliti. 

Keterangan jenis kegiatan : 

6. Menggunting  kertas yang bergambar lingkaran seperti bulan. 

7. Membuat garis lengkung  seperti pelangi di buku kotak. 

8. Menggunting kertas bergambar segi tiga seperti gunung. 

9. Mewarnai gambar pelangi. 

10. Menggunting gambar  dengan pola zig-zag seperti petir. 

Keterangan penilaian: 

O  : kurang (belum sesuai indikator)  

√  : cukup (sesuai indikator yang dicapai) 

●  : sangat baik (melebihi indikator yang dicapai) 
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c. Hasil Pengamatan/ Observasi 

Selama pembelajaran berlangsung pada siklus I anak diamati 

perkembangannya. Observasi dilakukan dengan lembar observasi yang dilakukan 

oleh guru dibantu rekan sejawat. Dari tabel 4.3 dalam kegiatan siklus I di atas 

maka dapat disimpulkan tentang ketercapaian indikator yang ditentukan dalam 

bentuk prosentase yang diperoleh dari catatan lapangan adalah sebagai berikut:  

Hari Senin, 6 Januari 2014 dengan tema  alam semesta dan sub tema siang 

dan  malam anak-anak melakukan kegiatan menggunting gambar berbentuk bulan. 

Adapun langkah-langkahnya yaitu, (1) guru menyiapkan alat/media berupa kertas 

bergambar dan gunting  untuk kegiatan pada hari itu, (2) guru meminta anak 

untuk membentuk empat barisan ke belakang pada saat pembelajaran, (3) guru 

memberi penjelasan tentang sub tema kegiatan yaitu tentang benda yang tampak 

pada malam hari serta melakukan tanya jawab dengan anak,  (4) guru 

memperlihatkan gambar yang berupa gambar berbentuk bulan, (5) guru meminta 

anak untuk menyebut nama benda yang ada di langit, (6) selanjutnya guru 

meminta anak untuk menggunting gambar tersebut. Hasil observasi pada kegiatan 

hari Senin ini dapat ditemukan kekurangan di antaranya anak belum bisa 

menggunakan gunting dengan benar. Seharusnya  ibu jari masuk lubang bagian 

atas, kemudian jari telunjuk dan jari tengah masuk ke lubang gunting bagian 

bawah. Dari 19 anak yang berada pada kategori kurang ada 4 anak (21,1%), 

kategori cukup  ada 7 anak (36,8%), dan kategori sangat baik ada  5 anak (42,1%). 

Hari Selasa, 7 Januari 2014 dengan tema  alam semesta dan sub tema 

angin puyuh anak-anak melakukan kegiatan menggunting gambar dengan pola 
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lengkung menyerupai angin puyuh. Pada kegiatan ini guru melakukan kegiatan, 

yaitu, (1) guru memberi contoh gambar berpola lengkung yang menyerupai angin 

puyuh, (2) kemudian meminta anak untuk membentuk empat barisan ke belakang 

pada saat pembelajaran, (3) guru memberi penjelasan tentang tema kegiatan yaitu 

tentang cara memegang gunting yang benar dan cara menggunting yang baik serta 

melakukan tanya jawab dengan anak, (4) selanjutnya guru menunjukan kertas 

yang berpola lengkung meyerupai angin puyuh, (5) guru meminta anak untuk 

memegang gunting masing-masing, kemudian mencoba menggunting kertas 

dengan pola yang sudah di buat. Kegiatan ke-2 ini dapat ditemui bahwa masih ada 

anak yang kesulitan dalam menggunting mengikuti pola yang sudah dibuat, 

sehingga masih perlu mendapat bimbingan dari guru. Dari 19 anak yang berada 

pada kategori kurang ada 5 anak (26,3%), kategori cukup  ada 4 anak (21,1%), 

dan kategori sangat baik ada10 anak (52,6%). 

Hari Rabu, 8 Januari 2014  dengan tema  alam semesta dan sub tema 

pelangi. Anak-anak melakukan kegiatan menggunting setengah lingkaran 

menyerupai pelangi. Dengan langkah- langkah sebagai berikut: (1) guru 

menyiapkan alat /media yaitu guru menyiapkan lembar kerja anak atau  lka , (2) 

guru meminta anak untuk membentuk empat barisan ke belakang  pada saat 

pembelajaran, (3) guru memberi penjelasan tentang tema kegiatan yaitu tentang 

cara memegang gunting yang benar dan cara menggunting yang baik serta 

melakukan tanya jawab dengan anak, (4) selanjutnya guru menunjukan kertas 

yang berpola setengah lingkaran berbentuk seperti pelangi kemudian guru 

meminta anak untuk menyebutkan bentuk pola yang ada pada kertas  tersebut, (5) 
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guru meminta anak untuk menggambar pelangi dengan pola setengah lingkaran, 

kemudian mewarnainya, (6) selanjutnya guru meminta anak untuk menggunting 

gambar tersebut.  Hasil observasi pada kegiatan ini yaitu masih ada beberapa anak  

yang  hasil guntingannya masih belum rapi oleh karena itu perlu bimbingan atau 

bantuan dalam  mengerjakan kegiatan.  Dari 19 anak yang berada pada kategori 

kurang ada 4 anak (21,1%), kategori cukup  ada 7 anak (36,8%), dan kategori 

sangat baik ada 8 anak (42,1%).  

Hari Kamis, 9 Januari 2014  dengan tema  alam semesta dan sub tema 

ombak. Anak-anak melakukan kegiatan menggunting pola lengkung seperti 

ombak. Ditema ini anak-anak melakukan kegiatan  menggunting  gambar dengan 

pola lengkung. Pada kegiatan ini guru melakukan langkah-langkah sebagai 

berikut: (1) guru menyiapkan  alat/media  yaitu gambar dengan pola lengkung, (2) 

guru meminta anak untuk membentuk empat barisan ke belakang pada saat 

pembelajaran, (3) guru memberi penjelasan tentang sub tema kegiatan yaitu 

menggunting dengan pola lengkung, (4) guru memperlihatkan  media belajar yang 

akan dipakai yaitu gambar dengan pola lengkung, (5)  guru meminta anak untuk  

menggambarkan lengkungan seperti ombak dan mengguntingya. Hasil observasi 

pada kegiatan ini anak terlihat antusias karena mendapatkan cara belajar yang 

menyenangkan dan anak mulai terbiasa dengan kegiatan menggunting.  Dari 19 

anak yang berada pada kategori kurang ada 5 anak (26,3%), kategori cukup  ada 3 

anak (15,8%), dan kategori sangat baik ada 11 anak (57,9%). 

Hari Senin, 13 Januari 2014 dengan tema  alam semesta dan sub tema 

halilintar/ petir.  Kegiatan ini anak–anak diminta menggambarkan dengan pola 
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zig-zag di kertas  kemudian mengguntingnya. Pada kegiatan ini guru melakukan 

langkah-langkah sebagai berikut: (1) Guru menyiapkan alat/media yaitu gunting, 

dan kertas bergambar zig-zag, (2)  guru meminta anak untuk membentuk empat 

barisan ke belakang pada saat pembelajaran, (3)  guru memberi penjelasan tentang 

sub tema kegiatan yaitu tentang cara menggunting dengan pola dan cara 

memegang gunting dengan hati-hati, (4) guru meminta anak menggambar dengan 

pola zig-zag kemudian mengguntingnya. Hasil observasi pada kegiatan ini anak-

anak antusias sekali mengikuti kegiatan ini walaupun ada beberapa anak yang 

masih  kesulitan dalam memotong gambar berpola zig-zag tersebut. Dari 19 anak 

yang berada pada kategori kurang ada 4 anak (21,1%), kategori cukup  ada 5 anak 

(26,3%), dan kategori sangat baik ada 10 anak (52,6%). 

Selanjutnya hari Selasa, 14 Januari 2014 dengan tema  alam semesta dan 

sub tema  sebab terjadi bencana tanah longsor . Anak- anak melakukan kegiatan 

mengurutkan gambar berseri dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) guru 

menyiapkan alat/media yaitu gambar berseri yang belum urut, (2) guru meminta 

anak untuk membentuk empat barisan ke belakang pada saat pembelajaran, (3) 

guru memberi penjelasan tentang sub tema kegiatan yaitu tentang sebab terjadinya 

tanah longsor, (4) guru memperlihatkan media belajar yang berupa gambar yang  

belum urut , (5)  guru meminta anak untuk mengurutkan gambar tersebut . Hasil 

observasi pada kegiatan ini ada beberapa anak yang kesulitan dalam 

menggerakkan tangannya saat mengurutkan sehingga perlu bantuan guru dalam 

mengurutkan gambar berseri tersebut. Hasil dari mengurutkan gambar berseri 

tersebut, tiap anak berbeda. Dari 19 anak yang berada pada kategori kurang ada 5 
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anak (26,3%), kategori cukup  ada 6 anak (31,6%), dan kategori sangat baik ada 8 

anak (42,1%). 

Selanjutnya hari Rabu, 15 Januari 2014 dengan tema  alam semesta dan 

sub tema  bintang. Anak- anak melakukan kegiatan menggunting gambar 

gabungan pola segitiga yang membentuk bintang. Adapun langkah-langkah 

kegiatan tersebut yaitu :  (1) guru menyiapkan alat/media yaitu gunting, dan kertas 

bergambar bintang, (2)  guru meminta anak untuk membentuk empat barisan ke 

belakang pada saat pembelajaran, (3)  guru memberi penjelasan tentang sub tema 

kegiatan yaitu tentang cara menggunting dengan pola dan cara memegang gunting 

dengan hati-hati, (4) guru meminta anak menggambar bintang kemudian 

mengguntingnya. Hasil observasi pada kegiatan ini ada beberapa anak yang hasil 

guntingannya kurang rapi karena mengalami kesulitan dalam menggunting sesuai 

dengan pola yang sudah dibentuk.. Hasil dari menggunting gambar bintang 

berpola segitiga, tiap anak berbeda. Dari 19 anak yang berada pada kategori 

kurang ada 4 anak (21,1%), kategori cukup  ada 7 anak (36,8%), dan kategori 

sangat baik ada 8 anak (42,1%).  

Hari Kamis, 16 Januari 2014 dengan tema alam semesta dengan sub tema 

pemeliharaan lingkungan. Anak-anak melakukan kegiatan menggunting gambar 

yang berpola daun. Adapun langkah-langkah kegiatan sebagai berikut: (1) guru 

menjelaskan betapa pentingnya memelihara kebersihan lingkungan, (2) guru 

mengajak anak ke halaman untuk mengambil daun kering yang ada di halaman 

sekolah sejumlah 10 daun kering, (2) anak mengamati bentuk daun yang sudah 

diambil, (3) anak menggambarkan pola daun dikertas yang sudah disediakan guru, 
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(4) anak menggunting pola daun yang sudah mereka gambar. Hasil observasi pada 

kegiatan ini anak-anak mulai lebih sanggup menggunting dengan mengikuti pola 

daun yang sudah digambar. Dari 19 anak yang berada pada kategori kurang ada 3 

anak (15,8%), kategori cukup  ada 5 anak (26,3%), dan yang sangat baik ada 11 

anak (57,9%). 

Selengkapnya dapat dilihat dalam grafik berikut: 

Diagram 4. 2 

Hasil Kegiatan pada Siklus I 
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Tabel 4. 3 Prosentase nilai yang diperoleh anak pada siklus I 

Hari 

ke 

Indikator yang 

diamati 

Kegiatan Prosentase Rata-rata 

keberhasilan 

● √ O ● √ O 

1.  Menggunting 

dengan berbagai 

pola 

 

 

 

 

 

Memegang gunting 

dengan benar 

42,1% 36,8% 21,1% 45% 34% 21% 

Menggunting kertas 

berbnetuk lingkaran 

47,3% 31,6% 21,1% 

2. Dapat bekerja 

sama dengan 

temanya  

 

Menjawab pertanyaan 

tentang informasi 

sederhana 

52,6% 21,1% 26,3% 48% 26% 26% 

Memegang guntingn 

dengan benar 

 

42,1% 31,6% 26,3% 

3. Menggunting 

dengan pola 

 

Menggunting dengan 

pola 

42,1% 36,8% 21,1% 51% 25% 24% 

Menggunting setengan 

lingkaran berbnetuk 

seperti pelangi 

 

57,9% 15,8% 26,3% 

4. Menggunting 

kertas 

Melakukan 2-3 perintah 

secara sederhana 

52,6% 26,3% 21,1% 56% 26% 18% 

Mengurutkan gambar 

berseri 

57,9% 26,3% 15,8% 

Rata-rata 49,3% 28,3% 22,4%  

Keterangan:  

O  : kurang (belum sesuai indikator)  

√ : cukup (sesuai indikator yang dicapai) 

●  : sangat baik (melebihi indikator yang dicapai) 
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Diagram 4.3 

Rata-rata (prosentase) Tingkat Keberhasilan Anak pada Siklus I 
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Diagram 4.4 

Tingkat Keberhasilan Anak Berdasarkan Indikator pada Siklus I 
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d.  Hasil Observasi Performansi Guru 

Data hasil keterampilan guru dalam meningkatkan kemampuan 

motorik halus melalui kegiatan menggunting dengan berbagai pola pada 

siklus I dapat dilihat pada tabel. 
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Tabel 4.4 Hasil Observasi Performansi Guru Siklus I 

No Aspek yang diamati 
Pertemuan 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Mengatur ruangan kelas dan alat/media 

yang akan digunakan 
2 2 2 3 3 3 3 3 

2 Membuat rencana kegiatan harian (RKH) 3 3 3 3 4 4 4 4 

3 Melakukan kegiatan sesuai dengan (RKH) 2 2 2 2 3 3 3 4 

4 

Memberi petunjuk dan penjelasan yang 

berkaitan dengan meningkatkan 

kemampuan motorik halus melalui 

kegiatan mengenal menggunting dengan 

poila tertentu 

2 2 2 2 2 3 3 3 

5 
Menunjukkan sikap  ramah, luwes, 

terbuka, penuh pengertian kepada anak 
3 3 3 3 3 3 4 4 

6 

Menggunakan alat bantu (media) 

pembelajaran yang sesuai dengan tujuan 

perbaikan, anak, situasi, dan lingkungan 

3 3 3 3 3 3 3 3 

7 
Melaksanakan penilaian selama proses 

kegiatan berlangsung 
2 2 2 2 2 3 3 3 

8 

Melaksanakan pengarahan dan 

pembimbingan terhadap anak yang belum 

paham tentang  cara memengang gunting 

dengan benar dan cara mengguntinmg 

dengan pola dengan benar 

3 3 3 3 3 3 3 3 

9 
Menggunakan prinsip bermain sambil 

belajar seraya bermain  
3 3 3 3 3 3 3 3 

10 
Membantu menumbuhkan kepercayaan 

diri pada anak 
3 3 3 3 3 3 3 3 

 Total Skor 26 26 26 27 29 31 32 33 

 Rata-rata  28, 75 

 

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa performansi guru pada siklus I memiliki 

rata-rata skor 28,75 dari total skor maksimal 40 termasuk dalam kategori baik. 

Hasil pengamatan secara keseluruhan aktivitas guru dalam meningkatkan 

kemampuan kognitif anak melalui kegiatan menggunting berbagai pola  

menunjukkan bahwa guru cukup dalam mengelola pembelajaran. Guru masih 



55 

 

 

 

kurang dalam mengatur ruangan kelas dan alat/media yang akan digunakan 

serta masih perlu ditingkatkan lagi dalam melaksanakan pengarahan dan 

pembimbingan terhadap anak. 

d. Refleksi 

Pada siklus pertama kegiatan  menggunting berbagai pola diperoleh 

data bahwa minat anak anak dalam menggunting berbagai pola masih belum 

menampakkan hasil yang maksimal. Antusias anak terhadap kegiatan  

meningkat dengan adanya bimbingan, arahan dan motivasi dari guru.  

Dari hasil kegiatan dapat diketahui bahwa minat anak sudah mengalami 

peningkatan. Dari 19 anak ada 49,3% anak yang sudah sangat baik dalam 

melaksanakan kegiatan, 28,3% anak sudah mendapatkan nilai yang cukup dan 

ada 22,4% anak yang kurang, hal ini menunjukkan peningkatan dibandingkan 

dengan pra siklus (sebelum siklus 1). 

D. Hasil Penelitian Siklus II 

Pelaksanaan tindakan kelas siklus II dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 

2014 sampai dengan  30 Januari 2014, tahapan pada siklus II dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

 Tahap penelitian siklus II 

a. Perencanaan tindakan 

1. Langkah-langkah yang dipersiapkan oleh peneliti sebelum 

melaksanakan perencanaan tindakan diantaranya : Membuat rencana 

kegiatan harian (RKH) beserta skenario tindakan yang akan 

dilaksanakan, mencakup langkah-langkah yang dilakukan oleh guru 
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dan anak dalam kegiatan pembelajaran sesuai dengan indikator 

tindakan yang akan dilaksanakan yaitu: (1) menggunting dengan 

berbagai pola (2) dapat bekerjasama dengan temannya, (3) 

menggunting dengan pola, (4) menggunting kertas. 

2. Menyiapkan alat-alat dan bahan yang akan digunakan . 

3. Menyiapkan blanko observasi. 

 Adapun pelaksanaan per RKH ada rincian waktu sebagai berikut: 

1) Pembukaan ± 60 menit 

Kegiatan pembukaan yaitu berbaris di halaman, membersihkan halaman 

sekolah “memunguti daun kering dan bungkus jajan di halaman”, kegiatan TPQ 

Qiro’ati. 

2) Kegiatan awal ± 30 menit 

Yang dilakukan secara rutin adalah kegiatan berbaris, salam, doa dan absen 

anak. Setelah melakukan kegiatan rutin dilanjutkan kegiatan Motorik halus dan 

kegiatan bercerita atau tanya jawab yang berhubungan dengan pengalaman anak 

serta tema pada saat itu. 

3) Kegiatan inti ± 60 menit 

Kegiatan inti dilakukan untuk memberikan kesempatan pada anak agar 

melakukan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anak baik 

dari aspek kognitif , Motorik halus, bahasa, moral agama, seni, sosial emosional 

dan pemahaman tentang materi yang diajarkan. Kegiatan ini mengacu pada 

pendalaman kemampuan untuk bereksperimen, konsentrasi, dan memunculkan 
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inisiatif, kemandirian, dan konsentrasi anak yang dapat dilihat pendidik melalui 

observasi, unjuk kerja, hasil kerja dan lain-lainnya. 

4) Kegiatan istirahat ± 30 menit 

Kegiatan istirahat ini diisi dengan kegiatan bermain baik didalam maupun 

diluar kelas dan kegiatan makan bekal bersama-sama. 

5) Kegiatan Makan Siang Bersama ± 30 menit 

Kegiatan makan siang bersama dilaksanakan 30 menit sebelum kegiatan 

akhir. Makan siang disajikan di dalam wadah bekal makan yang berukuran 

sedang, dan dimasak oleh katering. Anak-anak makan siang bersama dengan 

menu yang bervariasi setiap harinya, lengkap dengan nasi, sayur, lauk pauk, dan 

buah. 

6) Kegiatan Akhir ± 30 menit 

Menenangkan anak seperti bernyanyi, tanya jawab atau percakapan dan 

kegiatan tentang kecakapan hidup seperti berlatih memakai sepatu sendiri. Pada 

kegiatan ini juga dilakukan pengulasan/merangkum kegiatan yang telah dilakukan 

pada hari itu. Kegiatan akhir ini biasa dilakukan secara klasikal atau bersama-

sama. 

b. Pelaksanaan siklus II 

1) Guru menyiapkan alat/media untuk digunakan pada hari itu. 

2) Guru meminta anak untuk duduk membentuk empat barisan 

kebelakang pada saat pembelajaran . 

3) Guru melakukan kegiatan tanya jawab tentang tema hari itu. 
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4) Guru meminta anak untuk menyebut macam-macam bentuk atau pola 

yang ada pada  media. 

5) Guru  memberi contoh cara menggunting benda-benda yang sejenis. 

6) Guru memeberi contoh cara memegang gunting dengan benar. 

7) Guru meminta anak untuk menggunting, kemudian dijadikan suatu 

bentuk hasta karya. 

Tabel 4. 5 Lembar Observasi Kegiatan Menggunting dengan Berbagai Pola 

Keterangan jenis kegiatan: 

1. Mengguting kertas dengan pola lingkaran menyerupai bumi. 

2. Menggunting kertas dengan pola segitiga menyerupai gunung. 

No  Indikator  Jenis Kegiatan 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Memegang gunting dengan 

benar 

        

2 Menggunting dengan berbagai 

pola  

        

3 Menggunting  denga pola 

tertentu 

        

4 Menggunting gambar, 

lingkaran, segi tiga, bintang, 

segi empat, setengah 

lingkaran, dan gelombang. 
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3. Menggunting gambar dengan pola bintang. 

4. Menggunting gambar berpola segi empat menyerupai tempat sampah. 

5. Menggunting gambar berpola setengah lingkaran menyerupai bulan 

sabit. 

6. Menggunting gambar pola segitiga menyerupai atap rumah. 

7. Menggunting gambar pola setengah lingkaran seperti pelangi. 

8. Menggunting gambar pola gelombang menyerupai awan. 

Keterangan penilaian: 

O  : kurang (belum sesuai indikator)  

√  : cukup (sesuai indikator yang dicapai) 

●  : sangat baik (melebihi indikator yang dicapai) 

c.  Hasil Pengamatan/ Observasi 

Selama pembelajaran berlangsung pada siklus II anak diamati 

perkembangannya. Observasi dilakukan dengan lembar observasi yang dilakukan 

oleh guru dibantu rekan sejawat. Dari tabel 4. 5 dalam kegiatan siklus II di atas 

maka dapat disimpulkan tentang ketercapaian indikator yang ditentukan dalam 

bentuk prosentase yang diperoleh dari catatan lapangan adalah sebagai berikut:   

Pada hari Senin tangga 20  Januari  2014 dengan tema alam semesta  dan 

sub tema  yang menciptakan bumi , matahari,  bintang, dan  bulan. Anak 

melakukan kegiatan menggunting kertas berpola lingkaran menyerupai bulan. 

Langkah-langkah yang dilakukan guru yaitu, (1) guru menyiapkan alat/media 

yaitu  gunting  kertas dan kertas gambar  , (2) guru meminta anak untuk 

membentuk empat barisan ke belakang pada saat pembelajaran,  (3) guru memberi 
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penjelasan tentang sub tema kegiatan yaitu tentang bulan, bintang, bumi, (4) guru 

memperlihatkan gambar pola lingkaran menyerupai bulan, (5) guru meminta anak 

untuk menggambarkan pola lingkaran dikertas yang sudah dibagikan oleh guru , 

(5) guru meminta anak untuk menggunting bentuk lingkaran tersebut. Hasil 

observasi pada kegiatan ini adalah anak lebih teliti dalam mengerjakan tugasnya, 

yaitu menggunting dengan pola lingkaran seperti bumi, walaupun masih ada 2 

anak yang belum memahami perintahnya, sehingga masih kebingungan 

menggunting sesuai dengan pola.Dari 19 anak yang berada pada kategori kurang 

ada 2 anak (10,1%), kategori cukup  ada 1 anak (5,3%), dan ketgori sangat baik 

ada 16 anak (84,2%). 

Pada hari Selasa, 21 Januari 2014 dengan tema alam semesta dengan sub 

tema  gunung meletus anak-anak pada hari itu melakukan kegiatan menggambar 

dan menggunting bentuk segitiga seperti gunung dan diberi warna. Dengan 

melakukan langkah-langkah sebagai berikut: (1) Guru menyiapkan alat/media 

yaitu kertas, dan pensil krayon atau pensil warna, (2) guru meminta anak untuk 

membentuk empat barisan ke belakang pada saat pembelajaran, (3) guru memberi 

penjelasan tentang sub tema kegiatan gunung meletus ,(4) guru meminta anak 

untuk melihat bentuk gunung yang  ada pada gambar, (5) anak menggambarkan 

pola segitiga menyerupai gunung kemudian mewarnainya, (6) anak menggunting 

gambar berpola segitiga tersebut. Hasil observasi pada kegiatan ini, hasil 

guntingan anak sudah mulai rapi, anak sudah luwes dalam menggunting 

mengikuti pola. Dari 19 anak berada pada kategori kurang ada 5 anak (26,3%), 
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kategori cukup  ada 4 anak (21,1%), dan kategori sangat baik ada 10 anak 

(52,6%). 

Hari  Rabu, 22  Januari 2014 dengan alam semesta dan sub tema kapan 

dapat melihat bintang. Kegiatan pada hari itu anak-anak  menggunting gambar 

dengan pola bintang . Adapun langkah-langkah yang dilakukan guru adalah, (1) 

guru menyiapkan alat/media yaitu gambar bintang besar dan  gambar bintang 

yang kecil, (2) guru meminta anak untuk membentuk empat barisan ke belakang 

pada saat pembelajaran, (3) guru memberi penjelasan tentang sub tema kegiatan 

hari itu , (4) guru memperlihatkan gambar berpola bintang, (5) guru membagikan 

gambar berpola bintang kecil dan bintang besar pada anak- anak (6) selanjutnya 

guru meminta anak untuk mengguntingnya, (7) anak dalam satu barisan tadi 

mengelompokan dan menghitung bintang kecil dan bintang besar . Hasil observasi 

pada kegiatan ini anak mulai lebih cermat dan semangat dalam menggunting. Dari 

19 anak yang berda pada kategori  kurang ada 3 anak (15,8%), kategori cukup  

ada 3 anak (15,8%), dan kategori sangat baik ada 13 anak (68,4%). 

Hari  Kamis, 23  Januari 2014 dengan tema alam semesta dan sub tema  

banjir . Langkah-langkah yang dilakukan guru yaitu, (1) guru menyiapkan media 

gambar berpola segi empat menyerupai tempat sampah, (2) guru meminta anak 

untuk membentuk empat barisan ke belakang pada saat pembelajaran, (3) guru 

memberi penjelasan tentang sub tema kegiatan yaitu tentang sebab terjadinya 

banjir, (4) guru memperlihatkan media gambar berpola segi empat menyerupai 

tempat sampah, (5) guru meminta anak menggambar dengan pola segi empat 

menyerupai tempat sampah, (6) guru meminta anak untuk menggunting hasil 
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gambarnya. Hasil dari observasi pada kegiatan ini anak sudah bisa mengunting 

dengan rapi,dan sesuai dengan alur yang sudah dibuat . Dari 19 anak yang berada 

pada kategori kurang ada 2 anak (10,5%), kategori cukup  ada 2 anak (10,5%), 

dan kategori sangat baik ada 15 anak (79%). 

Hari Senin , 27 Januari 2014, dengan tema alam semesta dengan sub tema  

kapan dapat melihat bintang dan bulan.  Adapun langkah-langkah kegiatan pada 

hari itu yaitu,  (1) guru meminta anak untuk membentuk empat barisan ke 

belakang pada saat pembelajaran (2) guru memberi penjelasan tentang sub tema 

kegiatan, (3) anak-anak mendengarkan cerita dari guru kapan munculnya matahari 

dan bulan, (4) guru menunjukan gambar berpola setengah lingkaran menyerupai 

bulan sabit, (5) guru meminta anak untuk menggambar pola setengah lingkaran 

dan mengguntingnya. Hasil observasi pada kegiatan ini anak-anak dapat 

mengerjakan kegiatan ini dengan baik, lebih teliti dalam cara menggunting 

mengikuti pola yang terbentuk. Dari 19 anak yang berada pada kategori kurang 

ada 1 anak (5,3%), kategori cukup  ada 2 anak (10,5%), dan kategori sangat baik 

ada 16 anak (84,2%). 

Hari Selasa,  28 Januari 2014 dengn tema alam semesta dengan sub tema 

pemeliharaan lingkungan  supaya tidak terjadi  bencana.  Anak-anak melakukan 

kegiatan menggambar berpola segitiga yang menyerupai atap rumah, dan 

mengguntingnya . Langkah-langkah yang dilakukan guru yaitu, (1) guru 

menyiapkan media gambar berpola segitiga menyerupai atap rumah, (2) guru 

meminta anak untuk membentuk empat barisan ke belakang pada saat 

pembelajaran, (3) guru memberi penjelasan tentang sub tema kegiatan pada hari 
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itu, (4) guru memperlihatkan media gambar berpola segitiga, (5) guru meminta 

anak untuk menyebut pola gambar  tersebut serta menyerupai apa bentuknya,  (6) 

guru meminta anak untuk menggambar dengan pola segitiga, dan menggunting 

gambarnya. Hasil observasi pada kegiatan ini  memperoleh hasil baik, hasil 

guntingan anak sudah mulai rapi. Dari 19 anak yang berada pada kategori kurang 

ada 2 anak (10,5%), kategori cukup  ada 1 anak (5,3%), dan kategori sangat baik 

ada 16 anak (84,2%). 

 Hari Rabu tanggal   29 Januari 2014 dengan  tema alam semesta dan sub 

tema asal mula terjadinya  pelangi. Langkah- langkah yang dilakukan guru yaitu, 

(1) guru bercerita tentang dongeng asal muasal terjadinya pelangi, (2) guru 

menunjukan gambar berpola setengah lingkaran menyerupai pelangi, (3) guru 

meminta anak menggambar pola setengah lingkaran dan mewarnainya seperti 

pelangi, (4) setelah gambar jadi, anak menggunting gambar tersebut. Hasil 

observasi  pada kegiatan ini  anak-anak sudah teliti dan cermat dalam  

menggunting mengikuti polanya. Dari 19 anak yang berada pada kategori  kurang 

ada 2 anak (10,5%), kategori cukup  ada 1 anak (5,3%), dan kategori  sangat baik 

ada 16 anak (84,2%).  

Hari  Kamis,  30  Januari 2014 dengan  tema alam semesta  dan sub tema 

awan, anak-anak melakukan kegiatan menggunting dengan bentuk bergelombang 

seperti awan. Langkah-langkah yang dilakukan guru yaitu, (1) guru menyiapkan 

alat/media yaitu kertas dan gunting, (2) guru meminta anak untuk membentuk 

empat barisan ke belakang pada saat pembelajaran, (3) guru memberi penjelasan 

tentang sub tema kegiatan yaitu menggunting gambar awan berpola gelombang, 
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(4) guru menunjukan gambar berpola gelombang menyerupai awan, (5) guru 

meminta anak untuk menggambar pola gelombang menyerupai awan, (6) guru 

meminta anak untuk mencoba menggunting dengan ber hati-hati karena bentuk 

bergelombang. Hasil obsevasi pada kegiatan ini beberapa anak ada yang masih 

belum lancar dalam menggunting mengikuti pola. Dari 19 anak   ada yang kurang 

masih kurang 2 anak (12,5 % ) yang cukup  2 anak ( 5,4 5 ) yang sangat baik ada 

16 anak  (84, 2 % ).  

Selengkapnya dapat dilihat dalam grafik berikut: 

Diagram 4.5 

Hasil Kegiatan pada Siklus II 
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Dari kegiatan sikluss II ini anak-anak mengalami peningkatan dalam 

kegiatan menggunting dengan  berbagai pola tertentu. 
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Tabel 4. 6 Prosentase nilai yang diperoleh anak pada siklus II 

Hari 

ke 

Indikator yang 

diamati 

Kegiatan Prosentase Rata-rata 

keberhasilan 

● √ O ● √ O 

1. 

 

Mengelompok 

kan benda 

dengan berbagai 

cara menurut 

ciri-ciri tertentu,  

Menggunting dengan 

pola 

84,2% 5,3% 10,5% 78% 10% 12% 

 Bertanggungn jawab 

terhadap tugas. 

 

68,4% 15,8% 15,8% 

2. 

 

Menggunting 

dengan pola 

 

Menggunting  

berbentuk segi tiga  

 

68,4% 15,8% 15,8% 76% 12% 12% 

Membuat berbagai 

macam coretan 

79% 10,5% 10,5% 

3. Melaksanakan 

tugas sendiri 

sampai selesai  

Memasangkan 

potongan bintang 

84,2% 10,5% 5,3% 86% 7% 7% 

Mengelompokan 

bentuk bintang  besar 

dan kecil  dan besar 

kemudian di hitung 

84,2% 5,3% 10,5% 

4. Memberikan 

tanda centang 

pada gambar 

yang berprilaku 

benar 

Memberi tanda centang 

pada ganbar  yang 

membuang samapah 

pada tempatnya  

84,2% 5,3% 10,5% 86% 10% 4% 

Menggunting  kertas 

berpola zig-zag 

84,2% 15,8% 0 % 

Rata-rata 79,6% 10,5% 9,9%  
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Diagram 4.6 

Tingkat Keberhasilan Anak pada Siklus II 
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Diagram 4.7 

Tingkat Keberhasilan Anak Berdasarkan Indikator pada Siklus II 
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d.  Hasil Observasi Performansi Guru 

 Data hasil ketrampilan guru dalam meningkatkan kemampuan motorik 

halus  dengan media benda konkret pada siklus II dapat dilihat pada tabel. 
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 Tabel 4.7 Hasil Observasi Performansi Guru Siklus II 

 

Dari tabel 4.7 menunjukkan bahwa observasi performansi guru pada siklus 

II mengalami peningkatan dibandingkan pada siklus I yaitu memiliki skor 35, 75 

No Aspek yang diamati 
Pertemuan 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Mengatur ruangan kelas dan 

alat/media yang akan digunakan 
3 3 3 3 4 4 4 4 

2 
Membuat rencana kegiatan harian 

(RKH) 
4 4 4 4 4 4 4 4 

3 
Melakukan kegiatan sesuai dengan 

(RKH) 
4 3 4 4 4 4 4 4 

4 

Memberi petunjuk dan penjelasan 

yang berkaitan dengan 

meningkatkan kemampuan motorik 

halus  melalui kegiatan 

menggunting dengan pola 

3 3 3 4 4 4 4 4 

5 

Menunjukkan sikap  ramah, luwes, 

terbuka, penuh pengertian kepada 

anak 

4 4 4 4 4 4 4 4 

6 

Menggunakan alat bantu (media) 

pembelajaran yang sesuai dengan 

kemampuan anak 

4 3 4 4 4 4 4 4 

7 
Melaksanakan penilaian selama 

proses kegiatan berlangsung 
3 3 3 3 3 4 4 4 

8 

Melaksanakan pengarahan dan 

pembimbingan terhadap anak yang 

belum paham tentang kegiatan 

mengguntinga denga pola tertentu 

3 3 3 3 3 3 3 4 

9 
Menggunakan prinsip bermain 

sambil belajar seraya bermain 
3 3 3 3 3 4 4 4 

10 
Membantu menumbuhkan 

kepercayaan diri pada anak 
4 3 4 4 4 4 4 4 

 Total Skor 33 32 33 35 36 38 39 40 

 Rata-rata  35, 75 
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dari total skor maksimal 40, termasuk dalam kategori sangat baik. Sehingga 

tingkat keberhasilan performansi guru baik. 

Hasil pengamatan secara keseluruhan aktivitas guru dalam meningkatkan 

kemampuan motorik halus melalui kegiatan menggunting denga pola tertentu  

sudah baik dalam merancang dan menyiapkan bahan dan alat/media yang akan 

dilaksanakan dalam pembelajaran.  

3. Refleksi 

Perbaikan pada siklus kedua dilaksanakan berdasarkan pada perencanaan 

kedua. Penyusunan berpedoman pada hasil refleksi siklus pertama. Setelah 

mengetahui kekurangan-kekurangan pada siklus pertama penulis merancang untuk 

siklus kedua dengan perubahan-perubahan supaya lebih berhasil  dibandingkan 

dengan siklus sebelumnya.  

Dengan melihat grafik, hasil pengamatan menunjukkan bahwa motivasi 

anak berkembang dan anak lebih teliti dan cermat dalam menggunting  gambar . 

Anak-anak juga lebih mudah menerima materi serta kemampuan anak dalam 

melakukan kegiatan  menggunting menunjukkan peningkatan. Dari 19 anak hanya 

9,9% anak berada pada kategori kurang (O), 10,5% anak berada pada kategori 

cukup (√) dan 79,6% anak berada pada kategori sangat baik (●). Hal ini 

menunjukkan bahwa anak semakin mampu atau bisa meningkatkan kemampuan 

berfikirnya dan guru dalam melaksanakan kegiatan  pembelajaran menunjukkan 

adanya keberhasilan. 
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E. Pembahasan  

Hasil penelitian pada pra siklus diperoleh data bahwa upaya 

meningkatkan minat anak terhadap kegiatan menggunting dengan berbagai pola di 

kelompok A1 yang berjumlahkan 19 anak mengalami peningkatan. Pada prasiklus 

yang berada pada kategori sangat baik (●) berjumlah 4 anak dengan rerata 21,1 %, 

anak berada pada kategori cukup (√) berjumlah 3 anak dengan rerata 15,8 %, anak 

berada pada kategori kurang (○) berjumlah 12 anak dengan rerata 63,2%. Hal 

tersebut terjadi karena anak masih mengalami kesulitan untuk memahami dan 

mengenal menggunting pola tertentu, media dan sistem pembelajaran yang 

digunakan guru masih monoton, seperti saat pembelajaran hanya menggunakan 

pola yang tidak menarik perhatian anak.  

Pada siklus I, dari 19 anak ada 49,3% anak yang sudah sangat baik dalam 

melaksanakan kegiatan, 28,3% anak sudah mendapatkan nilai cukup dan ada 

22,4% anak kurang. Keberhasilan dalam meningkatkan minat anak dalam 

kegiatan menggunting berbagai pola baru menunjukkan 49,3% dari target yang 

telah ditetapkan 75%. Dari hasil tersebut masih belum menampakkan hasil yang 

maksimal. Antusias anak terhadap kegiatan  meningkat dengan adanya bimbingan, 

arahan dan motivasi dari guru.  

Pada siklus II, dari 19 anak hanya 9,9% anak berada pada kategori 

kurang(○), 10,5% anak berada pada ketgori cukup (√) dan 79,6% anak berada 

pada kategori sangat baik (●). Keberhasilan dalam meningkatkan minat anak 

dalam kegiatan menggunting berbagai pola telah mencapai 79,6%. Hal ini 

menunjukkan bahwa minat anak dalam kegiatan menggunting berbagai pola 
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mengalami peningkatan dan guru dalam melaksanakan kegiatan  pembelajaran 

menunjukkan adanya keberhasilan. 

Dari pemaparan di atas serta berdasarkan hasil penilaian dan observasi 

pada kondisi awal, siklus I dan siklus II dapat diketahui bahwa upaya 

meningkatkan minat anak terhadap kegiatan menggunting dengan berbagai pola di 

TK Hj. Isriati Moenadi Ungaran Tahun Pelajaran 2013/2014 mengalami 

peningkatan, selengkapnya dapat disajikan dalam tabel berikut ini: 

Tabel 4. 8 

Peningkatan Hasil Evaluasi Belajar Anak Kelompok  A1 dalam 

Kegiatan Menggunting Berbagai Pola 

No. Siklus Ketuntasan Keterangan 

1 Kondisi awal 21,1% - 

2 Siklus I 49,3% Belum berhasil 

3 Siklus II 79,6% Sudah berhasil 

 

Berdasarkan tabel 4.8 di atas diketahui ada peningkatan kemampuan 

kognitif pada anak dilihat dari kondisi awal : 21,1%, siklus I : 49,3%, dan sklus II 

: 79,6%. Sehingga prosentase kenaikan dari prasiklus (kondisi awal) ke siklus I 

adalah 28, 2% dan prosentase kenaikan dari siklus I ke siklus II adalah 30,3%. 

Kenaikan prosentase dari siklus I ke siklus II mengalami peningkatan 

yaitu 30, 3%. Hal ini disebabkan guru didalam memberikan konsep pembelajaran 

kepada anak sudah cukup inovatif sehingga anak bersemangat dan dapat 

merespon secara positif, serta dalam mendemonstrasikan materi cukup efektif 

untuk merangsang siswa menjadi aktif dalam kegiatan tersebut. Sehingga anak 
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semakin mampu atau bisa meningkatkan kemampuan berfikirnya dan guru dalam 

melaksankan pembelajaran menunjukkan adanya keberhasilan. 

Diagram 4.8 

Hasil Evaluasi Belajar Anak Kelompok A1 

dalam Kegiatan Mengunting dengan berbagai pola 
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Dalam pengamatan Peneliti terjadi perubahan pada anak yaitu; 

kemampuan menggunting meningkat serta anak lebih teliti, cermat dan paham 

dalam menggunting dengan piola . Perubahan-perubahan tersebut dapat di lihat 

dari penelitian siklus I ke siklus II mengalami peningkatan mencapai 30,3% dan 

pada siklus II prosentase kegiatan anak mencapai 79,6%, dengan demikian 

prosentase tersebut telah mencapai target yang diharapkan peneliti. 

F.  Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan dalam penelitian ini sangat minim seperti dalam kegiatan 

menggunting berbagai dimana ada beberapa anak yang masih kurang lancar dalam 

menggunting mengikuti pola. Sehingga upaya meningkatkan minat anak dalam 

menggunting berbagai pola sudah tepat diterapkan di TK Hj. Isriati Moenadi, 

karena media pembelajaran atau alat peraga yang digunakan dalam kegiatan 

menggunting berbagai pola dapat menarik minat anak.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Upaya meningkatkan minat anak terhadap kegiatan menggunting dengan 

menggunting berbagai pola dapat meningkatkan minat dan kemampuan 

Motorik halus anak sesuai dengan analisis data, terlihat dari hasil pra 

siklus, siklus I dan siklus II. Pada pra siklus prosentase keberhasilan 

mencapai 21,1% termasuk kategori kurang, meningkat pada siklus I 

prosentase keberhasilan mencapai 49,3% dengan hasil yang belum 

maksimal dan pada siklus II prosentase keberhasilan mencapai 79,6%, 

hasil tersebut telah mencapai target yang diharapkan peneliti yang 

menunjukkan keberhasilan. Aktivitas kegiatan menggunting dengan 

menggunting berbagai pola meningkat dari siklus I sampai siklus II. 

Terlihat dari siklus I aktivitas kegiatan anak sampai siklus II mengalami 

peningkatan rata-rata 30,3%. Hal tersebut menunjukkan meningkatnya 

minat anak terhadap kegiatan menggunting dengan menggunting berbagai 

pola. 

2. Penelitian ini memfokuskan masalah Motorik halus anak yang dapat 

distimulasikan dengan kegiatan yang menarik minat anak. Kegiatan yang 

dipilih dalam penelitian ini melalui kegiatan menggunting dengan 

menggunting berbagai pola sehingga menciptakan suasana yang 
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menyenangkan bagi anak dalam melakukan kegiatan. Keterbatasan dalam 

penelitian ini sangat minim yaitu ada beberapa anak yang masih kaku 

dalam memegang gunting, dan hasil guntingan anak tidak mengikuti 

petunjuk guru, dan anak kurang tertarik melaksanakan kegiatan 

menggunting. Sehingga upaya meningkatkan minat anak terhadap kegiatan 

menggunting dengan berbagai pola sudah tepat diterapkan di TK Hj. Isriati 

Moenadi, karena melalui kegiatan ini anak berlatih menggerakan 

pergelangan tangan saat memegang kertas dan juga agar anak dapat 

menyalurkan perasaannya dan menciptakan keindahan.  

B. Saran 

Berdarkan kesimpulan diatas, maka dapat dikemukakan saran-saran yang 

dapat meningkatkan minat dan  kemampuan Motorik halus anak yaitu sebagai 

berikut: 

1. Untuk Guru 

a. Guru hendaknya menggunakan metode atau cara mengajar yang 

bervariasi dan tidak monoton. 

b. Guru hendaknya memotivasi diri untuk mengembangkan kreatifitas 

dalam membuat media atau sumber belajar yang menarik dan mudah 

dimengerti anak. 

c. Guru hendaknya memberi motivasi dan pendekatan  kepada anak-anak 

sehingga anak-anak menjadi nyaman dan merasa diperhatikan. 

d. Penataan ruang belajar dibuat semenarik mungkin sehingga suasana 

belajar anak menjadi menyenangkan. 
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e. Sebagai guru kita harus lebih memotivasi anak untuk tidak takut 

terhadap benda tajam terutama gunting tetapi saat anak menggunakan 

gunting sebagai media berkreasi kita tetap mengawasi  

penggunaannya. 

2. Untuk Sekolah 

a. Sekolah sebaiknya menyediakan sarana dan prasarana yang 

menunjang kegiatan pengembangan Motorik halus. 

b. Sekolah  sebaiknya membuat perencanaan kegiatan yang matang 

untuk meningkatkan minat dan kemampuan Motorik halus  anak. 

c. Apabila sekolah menyediakan media sebaiknya memilih media yang 

sesuai digunakan untuk anak. 

d. Apabila sekolah menyediakan media dilengkapi dengan tempat 

penyimpanan yang tidak mudah dijangkau untuk anak-anak karena 

media gunting apabila digunakan tanpa pengawasan bisa berbahaya 

untuk dirinya atau temannya. 

e. Sebaiknya media yang sudah tidak layak pakai diganti dengan yang 

baru. 

3. Untuk Orang Tua 

a. Hendaknya anak diberi kebebasan dalam mengembangkan kreativitas 

dengan menggunakan gunting tetapi masih dalam pengawasan orang 

tua. 

b. Hendaknya orang tua ketika memberikan gunting untuk anak 

sebaiknya memilih gunting yang aman bagi anak. 
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c. Orang tua harus bisa memberikan motivasi dan pujian apapun hasil 

karya anak supaya anak dapat mengembangkan kreativitas yang lebih 

baik. 

d. Hendaknya orang tua jangan terlalu membatasi yang bisa membuat 

kreatifitas anak terhambat. 

4. Untuk Lingkungan/ Masyarakat 

Hendaknya para pengusah yang memproduksi gunting membuat 

gunting dengan model yanga aman bagi anak dan warna yang menarik. 
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Lampiran 01 

 

Rencana Kegiatan Harian (RKH)  

Siklus I dan siklus II 
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Lampiran 02 

 

Lembar Hasil Penilaian Kegiatan Menggunting dengan 

Berbagai Pola 

Siklus I dan Siklus II 
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 Lembar Observasi Kegiatan Mengggunting dengan Menggunting Berbagai 

Pola  

SIKLUS I 

 

No  Nama siswa  Jenis Kegiatan 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Ahza ● ● √ ● ● O ● ● 

2 Juna O O O ● O √ ● √ 

3 Daffa ● √ ● ● ● ● √ ● 

4 Farida  √ √ ● O ● √ O √ 

5 Khanza ● ● ● ● √ ● ● ● 

6 Maya √ ● ● √ √ ● √ √ 

7 Atha √ O O O ● √ O O 

8 Rafi O √ O O O O O √ 

9 Salwa O √ √ O O O O O 

10 Vira ● ● √ ● ● ● ● ● 

11 Zahra O ● O √ O O O O 

12 Anis ● ● √ √ ● ● √ ● 

13 Cindi √ O ● √ O O √ ● 

14 Ema ● O √ √ √ ● √ ● 

15 Dandien ● ● ● ● ● ● ● ● 

16 Naufal √ ● ● ● ● ● ● ● 

17 Kirana ● ● ● √ ● √ ● ● 

18 Nina √ ● ● ● ● ● ● ● 
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Keterangan jenis kegiatan : 

11. Menggunting  kertas yang bergambar lingkaran seperti bulan. 

12. Membuat garis lengkung di buku kotak seperti pelangi. 

13. Menggunting kertas bergambar segi tiga seperti gunung. 

14. Mewarnai gambar pelangi. 

15. Menggunting gambar  dengan pola zig-zag seperti petir. 

Keterangan penilaian: 

O : kurang (belum sesuai indikator)  

√ : cukup (sesuai indikator yang dicapai) 

● : sangat baik (melebihi indikator yang dicapai) 

19 Zidane √ O √ O ● √ √ √ 
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CATATAN LAPANGAN 

 

KELOMPOK : A 

SEMESTER/MINGGU :  II/ 1 

TEMA/SUB TEMA : Alam semesta / Siang dan Malam 

HARI/TANGGAL : Senin, 6 Januari  2014 

1. Kegiatan: menggunting gambar berbentuk bulan 

2. Langkah-langkah: 

 Guru menyiapkan alat/media berupa kertas bergambar dan gunting  

untuk kegiatan pada hari itu. 

  Guru meminta anak untuk membentuk empat barisan ke belakang pada 

saat pembelajaran. 

 Guru memberi penjelasan tentang sub tema kegiatan yaitu tentang 

benda yang tampak pada malam hari serta melakukan tanya jawab 

dengan anak.  

 Guru memperlihatkan gambar untuk  belajar yang berupa gambar 

berbentuk besar bulan dan bintang  

 Guru meminta anak untuk menyebut nama benda yang ada di langit. 

 Selanjutnya guru meminta anak untuk menghitung dan menulis 

angkanya. 

3. Hasil observasi: pada kegiatan ini dapat ditemukan kekurangan di antaranya 

anak belum bisa menggunakan gunting dengan benar. Seharusnya  ibu jari 

masuk kelubang yang atas, jari telunjuk dan jari tengah masuk kelubang 

yang bawah. 
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CATATAN LAPANGAN 

 

KELOMPOK : A 

SEMESTER/MINGGU :  II/1 

TEMA/SUB TEMA : Alam Semesta/ angin puyuh 

HARI/TANGGAL : Selasa, 7 Januari 2014 

1. Kegiatan: menggunting  gambar pelangi dengan  pola lengkung 

2. Langkah-langkah: 

  Guru memberi contoh gambar berbentuk setengah  

 Guru meminta anak untuk membentuk empat barisan ke belakang pada 

saat pembelajaran. 

 Guru memberi penjelasan tentang tema kegiatan yaitu tentang cara 

memegang gunting yang benar dan cara menggunting yang baik serta 

melakukan tanya jawab dengan anak. 

 Guru menunjukan kertas yang berpola setengah lingkaran kemudian 

guru meminta anak untuk menyebutkan bentuk pola yang ada pada 

kertas  tersebut. 

 Guru meminta anak untuk memegang gunting masing-masing 

kemudian mencoba menggunting kertas dengan pola yang sudah di buat 

oleh guru. 

3. Hasil observasi: pada kegiatan ini masih ada anak yang bingung bagaimana 

cara menggunting yang baik dan benar sehingga beberapa anak masih perlu 

bimbingan atau bantuan dalam mengerjakan kegiatan menggunting tersebut 
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CATATAN LAPANGAN 

 

KELOMPOK : A 

SEMESTER/MINGGU :  II/1 

TEMA/SUB TEMA :  Alam Semesta/ Pelangi 

HARI/TANGGAL : Rabu, 8 Januari 2014 

1. Kegiatan: menggunting setengah lingkaran menyerupai pelangi  

2. Langkah-langkah : 

 

 Guru menyiapkan alat /media yaitu guru menyiapkan lembar kerja 

anak atau  lka  . 

 Guru meminta anak untuk membentuk empat barisan ke belakang 

pada saat pembelajaran. 

 Guru memberi penjelasan tentang tema kegiatan yaitu tentang cara 

memegang gunting yang benar dan cara menggunting yang baik serta 

melakukan tanya jawab dengan anak. 

 Guru menunjukan kertas yang berpola setengah lingkaran berbentuk 

seperti pelangi kemudian guru meminta anak untuk menyebutkan 

bentuk pola yang ada pada kertas  tersebut. 

 Guru meminta anak untuk menggambar pelangi dengan pola 

setengah  lingkaran, kemudian mewarnainya. 

 Selanjutnya guru meminta anak untuk menggunting gambar tersebut. 

3. Hasil observasi: pada kegiatan ini yaitu masih ada beberapa anak  yang  

hasil guntingannya masih belum rapi oleh karena itu perlu bimbingan atau 

bantuan dalam mengerjakan kegiatan menggunting. 
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CATATAN LAPANGAN 

 

KELOMPOK : A 

SEMESTER/MINGGU :  II/1 

TEMA/SUB TEMA :  Alam Semesta / Ombak  

HARI/TANGGAL : Kamis, 9 Januari 2014 

1. Kegiatan: menggunting pola lengkung  seperti  ombak.  

2. Langkah-langkah: 

 Guru menyiapkan  alat/media  yaitu gambar dengan pola lengkung, 

 Guru meminta anak untuk membentuk empat barisan ke belakang pada 

saat pembelajaran. 

 Guru memberi penjelasan tentang sub tema kegiatan yaitu tentang 

manfaat kebersihan dan kesehatan.  

 Guru memberi penjelasan tentang sub tema kegiatan yaitu menggunting 

dengan pola lengkung. 

  Guru memperlihatkan  media belajar yang akan dipakai yaitu gambar 

dengan pola lengkung. 

 Guru meminta anak untuk  menggambarkan lengkungan seperti ombak 

dan mengguntingya 

3. Hasil observasi: pada kegiatan ini anak terlihat antusias karena mendapatkan 

cara belajar menyenangkan dan anak mulai terbiasa dengan kegiatan 

menggunting.  
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CATATAN LAPANGAN 

 

KELOMPOK : A 

SEMESTER/MINGGU :  I/10 

TEMA/SUB TEMA :  Alam Semesta/ Halilintar Petir 

HARI/TANGGAL : Senin , 13 Januari  2014 

1. Kegiatan: ini anak–anak diminta menggambarkan di kertas  kemudian 

diminta menggunting bentuk zig-zag 

2. Langkah-langkah: 

 Guru menyiapkan alat/media yaitu gunting, kertas bergambar zig-zag. 

 Guru meminta anak untuk membentuk empat barisan ke belakang pada 

saat pembelajaran. 

 Guru memberi penjelasan tentang sub tema kegiatan yaitu tentang 

manfaat kebersihan dan kesehatan. 

 guru memberi penjelasan tentang sub tema kegiatan yaitu tentang cara 

menggunting dengan pola dan cara memegang gunting dengan hati-hati. 

3.Hasil observasi: pada kegiatan ini anak-anak antusias sekali mengikuti 

kegiatan ini walaupun beberapa anak cara memengang guntingnya belum 

semua bisa  yang ada di kelas. 
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CATATAN LAPANGAN 

 

KELOMPOK : A 

SEMESTER/MINGGU :  I/10 

TEMA/SUB TEMA :  Alam Semesta/  Tanah Longsor 

HARI/TANGGAL : Rabu. 15 Januari 2014 

 

1. Kegiatan: mengurutkan gambar berseri dengan menggunting  gambar tempat 

sampah dengna pola kotak .  

2. Langkah-langkah: 

 Guru menyiapkan alat/media yaitu gambar, 

 Guru meminta anak untuk membentuk empat barisan ke belakang pada 

saat pembelajaran. 

 Guru memberi penjelasan tentang sub tema kegiatan yaitu tentang 

sebab terjadinya tanah longsor  

 Guru memperlihatkan benda konkret/media belajar yang berupa gambar 

yang  tidak urut. 

  Guru meminta anak untuk mengurutkan gambar tersebut  

3. Hasil observasi: pada kegiatan ini ada beberapa anak yang kesulitan dalam 

menggerakkan tangannya saat mengurutkan sehingga perlu bantuan guru 

dalam mengurutkan gambar berseri tersebut. 
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CATATAN LAPANGAN 

 

KELOMPOK : A 

SEMESTER/MINGGU :  I/11 

TEMA/SUB TEMA :  Alam Semesta/ Pemeliharaan Lingkungan 

HARI/TANGGAL : Kamis. 16 Januari 2014 

1. Kegiatan:   

2. Langkah-langkah: menggunting dengan pola lengkung 

 Mengambil daun kering yang ada di halaman sekolah sejumlah 10 daun 

kering  

 Anak diminta menghitung kemudian anak menulis angka pada sebuah 

buku tulis yang di siapkan oleh gurunya Guru memberi penjelasan 

tentang sub tema kegiatan yaitu tentang alat-alat kebersihan. 

3.  Hasil observasi: pada kegiatan ini ada anak-anak mulai lebih teliti dalam 

mengerjakan tugas walaupun beberapa anak ada yang kurang teliti 

sehinggga perlu diarahkan dan dibimbing lagi. 
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Lembar Observasi Kegiatan Meningkatkan Minat Menggunting dengan 

Menggunting Berbagai Pola 

SIKLUS II 

 

 

Keterangan jenis kegiatan: 

1. Menghitung  bulan yang di gambar oleh bu guru anak di minta untuk 

menuliskan angkannya. 

No  Nama siswa  Jenis Kegiatan 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Ahza ● ● ● ● ● ● ● ● 

2 Juna ● ● O √ ● O O √ 

3 Daffa ● ● ● ● ● ● ● ● 

4 Farida  ● ● O ● ● ● √ ● 

5 Khanza ● ● ● ● ● ● ● ● 

6 Maya ● ● ● ● ● √ ● ● 

7 Atha ● √ ● ● ● ● ● ● 

8 Rafi O O √ O O ● ● √ 

9 Salwa O O ● ● ● ● ● √ 

10 Vira ● ● ● ● ● ● ● ● 

11 Zahra ● O O √ ● ● O ● 

12 Anis ● ● ● ● ● ● ● ● 

13 Cindi ● √ √ ● √ ● ● ● 

14 Ema ● ● ● ● √ ● ● ● 

15 Dandien ● ● ● ● ● ● ● ● 

16 Naufal ● ● ● ● ● ● ● ● 

17 Kirana ● ● ● ● ● ● ● ● 

18 Nina ● ● ● ● ● ● ● ● 

19 Zidane √ √ √ O ● O ● ● 
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2. Menggunting  kertas yang bergambar lingkaran seperti bulan.  

3. Mengurutkan lingkatan dari yang terbesar samapi dengan yang 

terkecil. 

4. Membuat garis lengkung di buku kotak seperti pelangi. 

5. Menggunting kertas bergambar segi tiga seperti gunung. 

6. Mewarnai gambar pelangi. 

7. Menggunting gambar  dengan pola zig-zag seperti petir. 

Keterangan penilaian: 

O : kurang (belum sesuai indikator)  

√ : cukup (sesuai indikator yang dicapai) 

● : sangat baik (melebihi indikator yang dicapai) 
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Lampiran 03 

 

Lembar Hasil Observasi Performansi Guru 

Siklus I dan Siklus II 
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Hasil observasi performansi guru siklus I 

Nama  : Siti Nur Fadhillah 

Nim : 1601910014 

No Aspek yang diamati 
Pertemuan 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Mengatur ruangan kelas dan alat/media yang 

akan digunakan 
2 2 2 3 3 3 3 3 

2 Membuat rencana kegiatan harian (RKH) 3 3 3 3 4 4 4 4 

3 Melakukan kegiatan sesuai dengan (RKH) 2 2 2 2 3 3 3 4 

4 

Memberi petunjuk dan penjelasan yang 

berkaitan dengan meningkatkan kemampuan 

kognitif melalui kegiatan mengenal konsep 

bilangan dengan media benda konkret 

2 2 2 2 2 3 3 3 

5 
Menunjukkan sikap  ramah, luwes, terbuka, 

penuh pengertian kepada anak 
3 3 3 3 3 3 4 4 

6 

Menggunakan alat bantu (media) 

pembelajaran yang sesuai dengan tujuan 

perbaikan, anak, situasi, dan lingkungan 

3 3 3 3 3 3 3 3 

7 
Melaksanakan penilaian selama proses 

kegiatan berlangsung 
2 2 2 2 2 3 3 3 

8 

Melaksanakan pengarahan dan pembimbingan 

terhadap anak yang belum paham tentang  

cara memengang gunting dengan benar dan 

cara mengguntinmg dengan pola dengan 

benar 

3 3 3 3 3 3 3 3 

9 
Menggunakan prinsip bermain sambil belajar 

seraya bermain  
3 3 3 3 3 3 3 3 

10 
Membantu menumbuhkan kepercayaan diri 

pada anak 
3 3 3 3 3 3 3 3 

 Total Skor 26 26 26 27 29 31 32 33 

 Rata-rata  28, 75 

Skor minimal  : 0 

Skor maksimal   : 40 

 

 

Ungaran, 3 Januari 2013 

Observer 
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Siti Umayanah, S.Pd 

Hasil observasi performansi guru siklus II 

Nama  : Siti Nur Fadhilla 

Nim : 1601910014 

Skor minimal  : 0 

Skor maksimal   : 40 

Ungaran, 23 Januari 2013 

No Aspek yang diamati 
Pertemuan 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Mengatur ruangan kelas dan alat/media 

yang akan digunakan 
2 2 2 3 3 3 3 3 

2 
Membuat rencana kegiatan harian 

(RKH) 
3 3 3 3 4 4 4 4 

3 
Melakukan kegiatan sesuai dengan 

(RKH) 
2 2 2 2 3 3 3 4 

4 

Memberi petunjuk dan penjelasan yang 

berkaitan dengan meningkatkan 

kemampuan kognitif melalui kegiatan 

mengenal konsep bilangan dengan 

media benda konkret 

2 2 2 2 2 3 3 3 

5 
Menunjukkan sikap  ramah, luwes, 

terbuka, penuh pengertian kepada anak 
3 3 3 3 3 3 4 4 

6 

Menggunakan alat bantu (media) 

pembelajaran yang sesuai dengan 

tujuan perbaikan, anak, situasi, dan 

lingkungan 

3 3 3 3 3 3 3 3 

7 
Melaksanakan penilaian selama proses 

kegiatan berlangsung 
2 2 2 2 2 3 3 3 

8 

Melaksanakan pengarahan dan 

pembimbingan terhadap anak yang 

belum paham tentang  cara 

memengang gunting dengan benar dan 

cara mengguntinmg dengan pola 

dengan benar 

3 3 3 3 3 3 3 3 

9 
Menggunakan prinsip bermain sambil 

belajar seraya bermain 
3 3 3 3 3 3 3 3 

10 
Membantu menumbuhkan kepercayaan 

diri pada anak 
3 3 3 3 3 3 3 3 

 Total Skor 26 26 26 27 29 31 32 33 

 Rata-rata  28, 75 
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Gambar 01 : guru sedang mengamati kegiatan menggunting 

          

 

 

 

 

Gambar 02: anak menggunting dengan pola sederhana 
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Gambar 03: anak sedang melakukan aktivitas menggunting 

 

 

 

 

 

Gambar 04 : anak memperlihatkan hasil guntingan berbentuk segitiga 

menyerupai bentuk gunung 
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Gambar 05: guru membimbing anak dalam membuat coretan setengah 

lingkaran seperti pelangi 

 

 

Gambar 06: anak memperlihatkan hasil coretan setengah lingkaran seperti 

pelangi 
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Kriteria Pengamatan Aktivitas Siswa 

No Indikator 

Pengamatan 

Deskriptor 

Kurang (1) Cukup (2) Baik (3) Sangat Baik (4) 

1. Mengatur ruang 

kelas dan alat/media 

yang akan 

digunakan 

Alat media 

kurang lengkap 

Guru kurang bisa 

menguasai kelas 

Cara 

menyampaikan 

materi dengan 

media jelas 

Guru bisa 

mengatur ruang 

kelas dan 

alat/media yang 

akan digunakan 

2. Membuar Rencana 

Kegaiatan harian 

Pembuatan RKH 

tidak lengkap 

Pembuatann 

RKH tidak 

disertai kolom 

daftar nilai 

perkembangan 

anak 

Pembuatan RKH 

tidak 

dicantumkan 

kolom 

pendidikan 

Nasionalisme 

dan Karakter 

Bangsa 

Pembuatan RKH 

secara 

keseluruhan 

sudah sesuai 

dengan tema 

3.  Melakukan kegiatan 

sesuai dengan RKH 

Kegiatan 

dilakukan tidak 

sesuai dengan 

RKH 

Ada beberapa 

kegiatan yang 

tidak sesuai 

dengan tema 

Seluruh 

rangkaian RKH 

dapat 

dilaksanakan 

Dari seluruh 

rangkaian 

kegiatan pada 

RKH disertakan 
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dengan baik contoh lembar 

kerja (lka) pada 

setiap kegiatan 

4. Memberi petunjuk 

dan penjelasan yang 

berkaitan dengan 

meningkatkan 

kemampuan motorik 

halus melalui 

kegiatan mengenal 

menggunting dengan 

pola tertentu 

Guru 

mennyampaikan 

materi kepada 

anak kurang jelas 

Guru dapat 

menyampaikan 

materi tapi tidak 

memberikan 

peraga atau 

contoh 

Guru dapat 

memberikan 

materi dan 

contoh cara 

penggunaan 

media dengan 

baik 

Guru dapat 

menguasai materi 

dengan baik dan 

juga bisa 

memberikan 

contoh yang 

mudah dipahami 

anak 

5. Menunjukkan sikap  

ramah, luwes, 

terbuka, penuh 

pengertian kepada 

anak 

Guru tidak sabar 

dalam 

menghadapi anak 

Guru bisa 

memberikan 

penjelasan tetapi 

belum bisa 

menyampaikan 

dengan bahasa 

anak 

Guru bisa sabar 

dalam 

menghadapi anak 

Guru selain 

ramah dan luwes, 

bisa mengertia  

anak dengan 

penuh kesabaran 

6. Menggunakan alat 

bantu (media) 

pembelajaran yang 

sesuai dengan tujuan 

Guru tidak bisa 

mengunakan alat 

bantu/media 

pembelajaran 

Guru hanya bisa 

menggunakan 

media 

pembelajaran 

Guru bisa 

menggunakan 

alat media 

pembelajaran 

Guru dapat 

mengenal situasi 

dan lingkungan 

sehingga dalam 
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perbaikan, anak, 

situasi, dan 

lingkungan 

tetapi tidak 

sesuai dengan 

tujuan kegiatan 

yang 

disampaikan ke 

anak 

 

memberikan 

pembelajaran 

anak lebih mudah 

mengerti 

7. Melaksanakan 

penilaian selama 

proses kegiatan 

berlangsung 

Guru tidak 

melakukan 

penilaian selama 

proses kegiatan 

berlangsung 

Guru 

memberikan 

penilaian tapi 

tidak 

memberikan 

keterangan 

Guru 

memberikan 

penilaian dan 

keterangan yang 

lebih jelas 

Guru 

memberikan 

penilaian disertai 

dengan 

keterangan, dan 

juga hasil 

kegiatan anak 

8.  Melaksanakan 

pengarahan dan 

pembimbingan 

terhadap anak yang 

belum paham 

tentang  cara 

memengang gunting 

dengan benar dan 

cara mengguntinmg 

dengan pola dengan 

benar 

Guru tidak bisa 

mengarahkan 

cara memegang 

gunting dengan 

benar 

Guru bisa 

memberikan 

contoh tapi tidak 

bisa 

mengarahkan 

anak dalam hal 

menggunting 

Guru dapat 

memberikan 

contoh dan bisa 

mengarahkan 

kepada anak cara 

menggunting 

yang benar 

Guru dapat 

memberikan 

pengarahan 

dengan baik 

sehingga anak 

lebih cepat 

mengerti apa 

yang 

disampaikan oleh 

guru 

9.  Menggunakan 

prinsip bermain 

sambil belajar seraya 

bermain 

Guru tidak 

mengerti 

bagaimana cara 

memberikan 

materi pada anak 

Guru dalam 

menyampaikan 

materi tidak 

menerapkan 

prinsip bermain 

sambil belajar 

Guru dalam 

menyampaikan 

materi sudah 

menerapkan 

prinsip bermain 

sambil belajar, 

tapi belum bisa 

menguasai anak 

Guru dalam 

menyampaikan 

materi sudah 

menerapkan 

prinsip bermain 

sambil belajar, 

dan sudah bisa 

menguasai anak 

10. Membantu 

menumbuhkan 

kepercayaan diri 

pada anak 

Guru  belum bisa 

memberikan 

motivasi pada 

anak 

 Guru  bisa 

memberikan 

motivasi tapi 

belum bisa 

menumbuhkan 

Guru bisa 

memberikan 

motivasi kepada 

anak  dan 

menumbuhkan 

 Guru dapat 

memberikan dan 

menumbuhkan 

rasa percaya diri 

pada anak 
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percaya diri anak percaya diri anak  sehingga anak 

dapat mengalami 

perubahan yang 

lebih baik . 
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