
Lampiran 1 

 

SURAT PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 

 

Dengan hormat, 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama  : Prodita Sabarini 

NIM : P07120114029 

Adalah Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan 

Yogyakarta Program Studi D-III Keperawatan yang akan melakukan penelitian 

dengan judul “Gambaran Peran Dalam Melatih Motorik Halus Pada Anak Usia 

Toddler Di Satuan Paud Sejenis Padi dusun Manukan Sendangsari Pajangan 

Bantul Yogyakarta” untuk memenuhi ketentuan melakukan kegiatan penyusunan 

karya tulis ilmiah sebagai persyaratan mencapai derajat Diploma III Keperawatan. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran peran ibu dalam 

melatih motorik halus anak usia toddler. 

Sehubungan dengan hal tersebut, saya memohon kesediaan Saudara untuk 

menjadi responden penelitian dengan memberikan jawaban secara jujur dan tulus 

atas pernyataan – pernyataan dalam penelitian ini. Seluruh data yang diperoleh 

akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. 

Sebagai bukti ketersediaan Saudara menjadi responden dalam penelitian 

ini, saya mohon ketersediaan Saudara untuk mengisi dan menandatangani lembar 

persetujuan yang telah dipersiapkan. 

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perhatian dan partisipasi 

Saudara saya mengucapkan terimakasih. 

 

Yogyakarta,     Januari 2017 

 

 

Peneliti  

 



Lampiran 2 
 
 

LEMBAR PERSETUJUAN 

 

 Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama : ………………………………………………………………………… 

Umur : ………………………………………………………………………… 

Menyatakan bahwa saya telah mendapat penjelasan secara rinci dan telah 

mengerti mengenai penelitian yang akan dilakukan oleh Prodita Sabarini 

mahasiswa D-III Keperawatan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta dengan judul 

“Gambaran Peran Dalam Melatih Motorik Halus Pada Anak Usia Toddler Di 

Satuan Paud Sejenis Padi dusun Manukan Sendangsari Pajangan Bantul 

Yogyakarta”. 

 Saya memutuskan untuk setuju ikut berpartisipasi pada penelitian ini 

secara sukarela tanpa paksaan. Apabila selama penelitian ini saya meninginginkan 

mengundurkan diri, maka saya dapat mengundurkan diri sewaktu-waktu tanpa 

sanksi apapun. 

Yogyakarta, ________________2017 

Saksi       Yang membuat persetujuan 

 

___________________         ___________________ 

Peneliti 

 

________________



Lampiran 3 

 

SURAT PERMOHONAN MENJADI ASISTEN PENELITIAN 

 

Dengan hormat, 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama  : Prodita Sabarini 

NIM : P07120114029 

Adalah Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan 

Yogyakarta Program Studi D-III Keperawatan yang akan melaksanakan penelitian 

dengan judul “Gambaran Peran Dalam Melatih Motorik Halus Pada Anak Usia 

Toddler Di Satuan Paud Sejenis Padi dusun Manukan Sendangsari Pajangan 

Bantul Yogyakarta” untuk memenuhi ketentuan melakukan kegiatan penyusunan 

karya tulis ilmiah sebagai persyaratan mencapai derajat Diploma III Keperawatan. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran peran ibu dalam 

melatih motorik halus anak usia toddler. 

Sehubungan dengan hal tersebut, saya memohon kesediaan Saudara untuk 

menjadi asisten penelitian dengan membantu saya selama proses penelitian. 

Sebagai bukti ketersediaan Saudara menjadi asisten dalam penelitian ini, 

saya mohon ketersediaan Saudara untuk mengisi dan menandatangani lembar 

persetujuan yang telah dipersiapkan. 

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perhatian dan partisipasi 

Saudara saya ucapkan terimakasih. 

 

Yogyakarta,     Januari 2017 

 

 

 Penulis 

 

 



Lampiran 4 
 
 

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI ASISTEN PENELITIAN 

 Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama : ………………………………………………………………………… 

Alamat : ………………………………………………………………………… 

Menyatakan bahwa saya telah mendapat penjelasan secara rinci dan telah 

mengerti mengenai penelitian yang akan dilakukan oleh Prodita Sabarini 

mahasiswa D-III Keperawatan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta dengan judul 

“Gambaran Peran Dalam Melatih Motorik Halus Pada Anak Usia Toddler Di 

Satuan Paud Sejenis Padi dusun Manukan Sendangsari Pajangan Bantul 

Yogyakarta”. 

 Saya memutuskan untuk setuju ikut berpartisipasi dan membantu mencari 

responden pada penelitian ini secara sukarela tanpa paksaan. Bila selama 

penelitian ini saya meninginginkan mengundurkan diri, maka saya dapat 

mengundurkan diri sewaktu-waktu tanpa sanksi apapun. 

Yogyakarta, _____________2017 

Peneliti      Yang membuat persetujuan 

 

 

___________________         ___________________ 

 

 

 



Lampiran 5 
 

  

(Diisi oleh peneliti) 

 KUESIONER PENELITIAN 

 

A. Data Umum  

Petunjuk pengisian: isilah titik-titik sesuai identitas Ibu, kemudian beri tanda 

checklist (√) pada kotak yang telah disediakan. 

1. Identitas Responden 

a. Nama =  ......................................................  

b. Umur =  ......................................................  

c. Alamat (lengkap (RT) =  ...........................................................................    

  .......................................................................................................................  

d. Pendidikan 

   Tidak sekolah                               SLTA sederajat 

   SD sederajat           Perguruan tinggi 

   SLTP sederajat 

e. Pekerjaan   

 PNS            Wiraswasta  

 Pensiunan          Tani 

  Ibu RT                     Tidak bekerja 

            Lain-lain…………………. 

 

Kode : 



B. Kuesioner Gambaran Peran Ibu dalam Melatih Motorik Halus Anak 

Usia Toddler 

Petunjuk:  

Pilihlah salah satu jawaban yang paling sesuai dengan pendapat Ibu tentang 

pertanyan di bawah ini, dengan memberikan tanda checklist (√) pada kolom 

yang tersedia. 

Usia 12-18 bulan 

No Pernyataam 
Alternatif 
Jawaban 

Ya Tidak 

1 Saya mengajarkan anak memegang pensil atau krayon    

2 Saya mengajarkan anak membuat coretan-coretan di 
kertas dengan pensil atau krayon   

3 Saya akan memperboleh anak berlatih membuat coretan 
sendiri   

4 Saya membelikan kertas dan pensil untuk anak berlatih 
membuat coretan   

5 Saya menyediakan kertas dan alat tulis   

6 Saya merapikan kembali kertas dan alat tulis setelah 
digunakan   

7 Saya menyimpan alat tulis jauh dari jangkauan anak   

8 Saya mengajarkan anak cara menyusun balok-balok   

9 Saya menyediakan balok-balok    

10 Saya merapikan kembali balok-balok setelah digunakan   

11 
Saya menyuruh anak untuk berbagi dengan teman 
sebayanya di sekolah maupun di rumah saat bermain 
balok 

  

12 Saya mengajarkan anak cara memegang gelas dengan 
dua tangan   

13 Saya menyediakan gelas plastik   

14 Saya melatih anak minum dan memegang gelas sendiri 
dengan dua tangan   

15 Saya membiarkan anak minum menggunakan gelas kaca   

A 



16 Saya menyimpan kembali gelas di tempat aman setelah 
digunakan   

17 Saya mengajarkan anak cara memasukkan benda ke 
dalam wadah   

18 Saya mengajarkan anak cara menumpahkan benda dari 
dalam wadah   

19 Saya menyediakan mangkuk atau kotak plastik dengan 
berbagai ukuran   

20 
Saya mengajarkan anak cara memasukkan mangkuk 
yang berukuran kecil ke dalam mangkuk yang berukuran 
lebih besar 

  

21 Saya merapikan kembali mangkuk-mangkuk dan benda-
benda setelah digunakan   

22 Saya membelikan manik-manik untuk anak berlatih 
menguntai   

23 Saya menyediakan benda-benda seperti manik-manik 
dengan berbagai warna di wadah dan tali   

24 Saya menyiapkan manik-manik dengan berbagai bentuk 
seperti berbentuk bulat, bintang, segitiga   

25 Saya meletakkan manik-manik di lantai   

26 Saya melatih anak mengambil manik-manik satu per satu 
menggunakan ibu jari dan jari telunjuk   

27 Saya mengajarkan anak membuat untaian dari manik-
manik   

28 Saya mendampingi anak saat membuat untaian dari 
manik-manik   

29 Saya memperhatikan anak saat membuat untaian dari 
manik-manik agar tidak termakan    

30 Saya membiarkan manik-manik dan tali beserakan di 
lantai setelah digunakan   

31 Saya melatih anak untuk berbagi dengan teman sebaya 
saat bermain manik-manik di sekolah atau rumah   

Skor    

Total skor    
 

 

 

 

 



 

  

(Diisi oleh peneliti) 

 KUESIONER PENELITIAN 

 

A.  Data Umum  

Petunjuk pengisian: isilah titik-titik sesuai identitas Ibu, kemudian beri tanda 

checklist (√) pada kotak yang telah disediakan. 

2. Identitas Responden 

a. Nama =  ......................................................  

b. Umur =  ......................................................  

c. Alamat (lengkap (RT) =  ...........................................................................    

  .......................................................................................................................  

d. Pendidikan 

   Tidak sekolah                               SLTA sederajat 

   SD sederajat           Perguruan tinggi 

   SLTP sederajat 

e. Pekerjaan   

 PNS            Wiraswasta  

 Pensiunan          Tani 

  Ibu RT                     Tidak bekerja 

            Lain-lain…………………. 

Kode : 



B. Kuesioner Gambaran Peran Ibu dalam Melatih Motorik Halus Anak  

Usia Toddler 

Petunjuk:  

Pilihlah salah satu jawaban yang paling sesuai dengan pendapat Ibu tentang 

pertanyan di bawah ini, dengan memberikan tanda checklist (√) pada kolom 

yang tersedia. 

Usia 18-24 bulan 

No Pernyataam 
Alternatif 
Jawaban 

Ya Tidak 

1 Saya membelikan pensil dan kertas untuk anak berlatih 
membuat garis dan menulis   

2 Saya menyediakan pensil atau alat tulis dan kertas-kertas   

3 Saya mempebolehkan anak mengambil sendiri alat tulis 
dan kertas    

4 Saya mengajarkan anak membuat garis-garis    

5 Saya merapikan kembali alat tulis dan kertas setelah 
digunakan   

6 Saya menyediakan majalah dan buku cerita bergambar    

7 Saya memilih majalah yang cocok untuk anak sebelum di 
lihat anak   

8 Saya mengajarkan anak cara membalikkan halaman buku   

9 Saya menyiapkan kertas-kertas dengan berbagai warna   

10 Saya melatih anak cara menyobek kertas dengan pola 
panjang dan pendek   

11 Saya membersihkan dan merapikan kertas-kertas yang 
berserakan setelah selasai digunakan   

12 Saya membelikan balok-balok   

13 Saya menyediakan balok-balok yang aman untuk anak     

14 Saya menyiapkan balok-balok sebelum anak bermain 
balok   

15 Saya mengajak anak untuk menyusun balok   

B 



16 Saya mengajarkan anak cara menyusun balok   

17 Saya membiarkan anak menyusun balok sendiri tanpa 
pengawasan   

18 Saya membiarkan balok-balok yang digunakan 
berserakan di lantai   

19 Saya mengajarkan anak untuk berbagi balok dengan 
teman sebaya saat di sekolah atau di rumah   

20 Saya menyediakan mangkuk atau kotak plastik atau 
benda dengan berbagai ukuran dan berbagai bentuk   

21 Saya mengajarkan anak cara memasukkan benda-benda 
ke dalam wadah sesuai dengan bentuk dan ukuran   

22 
Saya mengajarkan anak cara memasukkan mangkuk yang 
berukuran kecil ke dalam mangkuk yang berukuran lebih 
besar 

  

23 Saya merapikan kembali mangkuk atau benda setelah 
digunakan   

24 Saya memilih pensil warna dan gambar yang sesuai untuk 
anak   

25 Saya menyiapkan gambar dan pensil warna   

26 Saya mengajak anak mewarnai gambar dengan pensil 
warna   

27 Saya mengajarkan anak menulis menggunakan pensil 
warna   

28 Saya mengajarkan anak menggambar bentuk, seperti 
bulatan menggunakan pensil warna   

29 Saya mengajarkan anak untuk berbagi pensil warna 
dengan teman saat mewarnai gambar    

30 Saya membiarkan kertas dan pensil warna berserakan 
setelah digunakan   

31 Saya membelikan puzzle sederhana   

32 Saya menyediakan mainan puzzle sederhana terdiri dari 2-
3 potong saja   

33 Saya mengajak anak bermain puzzle sederhana   

34 Saya mengajak anak menggambar di atas pasir dengan 
menggunakan tangan   

35 Saya membiarkan anak menggambar dan bermain-main 
di pasir   

Skor    

Total skor    



 

  

(Diisi oleh peneliti) 

 KUESIONER PENELITIAN 

A.  Data Umum  

Petunjuk pengisian: isilah titik-titik sesuai identitas Ibu, kemudian beri tanda 

checklist (√) pada kotak yang telah disediakan. 

1. Identitas Responden 

a. Nama =  ......................................................  

b. Umur =  ......................................................  

c. Alamat (lengkap (RT) =  ...........................................................................    

  .......................................................................................................................  

d. Pendidikan 

   Tidak sekolah                               SLTA sederajat 

   SD sederajat           Perguruan tinggi 

   SLTP sederajat 

e. Pekerjaan   

 PNS            Wiraswasta  

 Pensiunan          Tani 

  Ibu RT                     Tidak bekerja 

            Lain-lain…………………. 

 

Kode : 



B. Kuesioner Gambaran Peran Ibu dalam Melatih Motorik Halus Anak  

Usia Toddler 

Petunjuk:  

Pilihlah salah satu jawaban yang paling sesuai dengan pendapat Ibu tentang 

pertanyan di bawah ini, dengan memberikan tanda checklist (√) pada kolom 

yang tersedia.  

Usia 2-3 tahun 

No Pernyataam 
Alternatif 
Jawaban 

Ya Tidak 

1 Saya menyediakan balok-balok   

2 Saya menyediakan puzzle   

3 Saya mengajak anak bermain balok   

4 Saya mengajak anak bermain puzzle   

5 Saya mengajarkan anak cara menyusun balok-balok   

6 Saya mengajarkan anak cara menyusun puzzle   

7 Saya merapikan kembali balok-balok setelah digunakan   

8 Saya merapikan kembali puzzle setelah digunakan    

9 Saya menyediakan benda-benda berbagai bentuk dan 
wadah seperti toples atau botol   

10 Saya mengajarkan anak cara memasukkan batu ke dalam 
toples   

11 Saya membiarkan batu dan toples  berserakan setelah 
digunakan    

12 Saya menyediakan mangkuk atau kotak plastik dengan 
berbagai ukuran   

13 
Saya mengajarkan anak cara memasukkan mangkuk 
yang berukuran kecil ke dalam mangkuk yang berukuran 
lebih besar 

  

14 Saya menyimpan kembali mangkuk setelah digunakan    

C 



15 Saya menyediakan kertas-kertas   

16 Saya menyediakan pensil warna   

17 Saya memilih pensil warna yang aman untuk anak   

18 Saya mengajarkan anak menggambar bentuk seperti 
lingkaran, kotak dan sebagainya   

19 Saya tidak mengajarkan anak berbagi pensil warna 
kepada teman sebaya saat belajar mewarnai di sekolah   

20 Saya merapikan kembali kertas dan pensil warna setelah 
digunakan    

21 Saya menyiapkan kain   

22 Saya melatih anak cara meremas kertas atau kain dengan 
menggunakan lima jari   

23 Saya mengajarkan anak melipat kertas atau kain    

24 Saya membiarkan kain dan kertas berserakan setelah 
digunakan   

25 Saya menyediakan gunting   

26 Saya mengajarkan anak cara menggunting kertas dengan 
berbagai pola   

27 Saya membantu anak memotong berbagai gambar dari 
majalah   

28 Saya mendampingi anak saat anak menggunting kertas   

29 Saya membiarkan anak memotong kertas dengan gunting 
sendiri   

30 Saya merapikan kembali peralatan seperti kertas, pensil 
warna, kain dan gunting setelah digunakan   

31 Saya menyimpan gunting jauh dari jangkaun anak   

32 Saya menyediakan sendok   

33 Saya memilih sendok yang aman digunakan anak   

34 Saya mengajarkan anak memegang sendok   

35 Saya mengajarkan anak cara makan menggunakan 
sendok   

36 Saya mengawasi anak saat makan menggunakan sendok   



37 Saya menyediakan sikat gigi untuk anak   

38 Saya memilih sikat gigi yang aman digunakan untuk 
anak   

39 Saya mengajarkan anak cara memegang sikat gigi   

40 Saya mengajarkan anak untuk menggunakan sikat gigi   

41 Saya memperhatikan anak saat menggunakan sikat gigi   

42 Saya merapikan sendok dan sikat gigi setelah digunakan   

43 Saya menyimpan sendok dekat dengan jangkauan anak   

Skor    

Total skor    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 6  

KUNCI JAWABAN KUESIONER 

 

Usia 12-18 bulan 

No Pernyataan 
Alternatif 
Jawaban 

Ya Tidak 

1 Saya mengajarkan anak memegang pensil atau krayon  1 0 

2 Saya mengajarkan anak membuat coretan-coretan di 
kertas dengan pensil atau krayon 1 0 

3 Saya akan memperboleh anak berlatih membuat coretan 
sendiri 1 0 

4 Saya membelikan kertas dan pensil untuk anak berlatih 
membuat coretan 1 0 

5 Saya menyediakan kertas dan alat tulis 1 0 

6 Saya merapikan kembali kertas dan alat tulis setelah 
digunakan 1 0 

7 Saya menyimpan alat tulis jauh dari jangkauan anak 0 1 

8 Saya mengajarkan anak cara menyusun balok-balok 1 0 

9 Saya menyediakan balok-balok  1 0 

10 Saya merapikan kembali balok-balok setelah digunakan 1 0 

11 
Saya menguruh anak untuk berbagi dengan teman 
sebayanya di sekolah maupun di rumah saat bermain 
balok 

1 0 

12 Saya mengajarkan anak cara memegang gelas dengan 
dua tangan 1 0 

13 Saya menyediakan gelas plastik 1 0 

14 Saya melatih anak minum dan memegang gelas sendiri 
dengan  dua tangan 1 0 

15 Saya membiarkan anak minum menggunakan gelas kaca 0 1 

16 Saya menyimpan kembali gelas di tempat aman setelah 
digunakan 1 0 

17 Saya mengajarkan anak cara memasukkan benda ke 
dalam wadah 1 0 

18 Saya mengajarkan anak cara menumpahkan benda dari 
dalam wadah 1 0 

A 



19 Saya menyediakan mangkuk atau kotak plastik dengan 
berbagai ukuran 1 0 

20 
Saya mengajarkan anak cara memasukkan mangkuk 
yang berukuran kecil ke dalam mangkuk yang berukuran 
lebih besar 

1 0 

21 Saya merapikan kembali mangkuk-mangkuk dan benda-
benda setelah digunakan 1 0 

22 Saya membelikan manik-manik untuk anak berlatih 
menguntai 1 0 

23 Saya menyediakan benda-benda seperti manik-manik 
dengan berbagai warna di wadah dan tali 1 0 

24 Saya menyiapkan manik-manik dengan berbagai bentuk 
seperti berbentuk bulat, bintang, segitiga 0 1 

25 Saya meletakkan manik-manik di lantai 0 1 

26 Saya melatih anak mengambil manik-manik satu per satu 
menggunakan ibu jari dan jari telunjuk 1 0 

27 Saya mengajarkan anak membuat untaian dari manik-
manik 1 0 

28 Saya mendampingi anak saat membuat untaian dari 
manik-manik 1 0 

29 Saya memperhatikan anak saat membuat untaian dari 
manik-manik agar tidak termakan  1 0 

30 Saya membiarkan manik-manik dan tali berserakan di 
lantai setelah digunakan 0 1 

31 Saya melatih anak untuk berbagi dengan teman sebaya 
saat bermain manik-manik di sekolah atau rumah 1 0 

 

 

Usia 18-24 bulan 

No Pernyataan 
Alternatif 
Jawaban 

Ya Tidak 

1 Saya membelikan pensil dan kertas untuk anak berlatih 
membuat garis dan menulis 1 0 

2 Saya menyediakan pensil atau alat tulis dan kertas-kertas 1 0 

3 Saya mempebolehkan anak mengambil sendiri alat tulis 
dan kertas  1 0 

4 Saya mengajarkan anak membuat garis-garis  1 0 

5 Saya merapikan kembali alat tulis dan kertas setelah 
digunakan 1 0 

B 



6 Saya menyediakan majalah dan buku cerita bergambar  1 0 

7 Saya memilih majalah yang cocok untuk anak sebelum di 
lihat anak 1 0 

8 Saya mengajarkan anak cara membalikkan halaman buku 1 0 

9 Saya menyiapkan kertas-kertas dengan berbagai warna 1 0 

10 Saya melatih anak cara menyobek kertas dengan pola 
panjang dan pendek 1 0 

11 Saya membersihkan dan merapikan kertas-kertas yang 
berserakan setelah selasai digunakan 1 0 

12 Saya membelikan balok-balok 1 0 

13 Saya menyediakan balok-balok yang aman untuk anak   1 0 

14 Saya menyiapkan balok-balok sebelum anak bermain 
balok 1 0 

15 Saya mengajak anak untuk menyusun balok 1 0 

16 Saya mengajarkan anak cara menyusun balok 1 0 

17 Saya membiarkan anak menyusun balok sendiri tanpa 
pengawasan 0 1 

18 Saya membiarkan balok-balok yang digunakan 
berserakan di lantai 0 1 

19 Saya mengajarkan anak untuk berbagi balok dengan 
teman sebaya saat di sekolah atau di rumah 1 0 

20 Saya menyediakan mangkuk atau kotak plastik atau 
benda dengan berbagai ukuran dan berbagai bentuk 1 0 

21 Saya mengajarkan anak cara memasukkan benda-benda 
ke dalam wadah sesuai dengan bentuk dan ukuran 1 0 

22 
Saya mengajarkan anak cara memasukkan mangkuk yang 
berukuran kecil ke dalam mangkuk yang berukuran lebih 
besar 

1 0 

23 Saya merapikan kembali mangkuk atau benda setelah 
digunakan 1 0 

24 Saya memilih pensil warna dan gambar yang sesuai untuk 
anak 1 0 

25 Saya menyiapkan gambar dan pensil warna 1 0 

26 Saya mengajak anak mewarnai gambar dengan pensil 
warna 1 0 

27 Saya mengajarkan anak menulis menggunakan pensil 
warna 1 0 



28 Saya mengajarkan anak menggambar bentuk, seperti 
bulatan menggunakan pensil warna 1 0 

29 Saya mengajarkan anak untuk berbagi pensil warna 
dengan teman saat mewarnai gambar  1 0 

30 Saya membiarkan kertas dan pensil warna berserakan 
setelah digunakan 0 1 

31 Saya membelikan puzzle sederhana 1 0 

32 Saya menyediakan mainan puzzle sederhana terdiri dari 2-
3 potong saja 1 0 

33 Saya mengajak anak bermain puzzle sederhana 1 0 

34 Saya mengajak anak menggambar di atas pasir dengan 
menggunakan tangan 1 0 

35 Saya membiarkan anak menggambar dan bermain-main 
di pasir 0 1 

 

 

Usia 2-3 tahun 

No Pernyataan 
Alternatif 
Jawaban 

Ya Tidak 

1 Saya menyediakan balok-balok 1 0 

2 Saya membelikan puzzle 1 0 

3 Saya mengajak anak bermain balok 1 0 

4 Saya mengajak anak bermain puzzle 1 0 

5 Saya mengajarkan anak cara menyusun balok-balok 1 0 

6 Saya mengajarkan anak cara menyusun puzzle 1 0 

7 Saya merapikan kembali balok-balok setelah digunakan 1 0 

8 Saya merapikan kembali puzzle setelah digunakan  1 0 

9 Saya menyiapkan benda-benda berbagai bentuk dan 
wadah seperti toples atau botol 1 0 

10 Saya mengajarkan anak cara memasukkan batu ke dalam 
toples 1 0 

11 Saya membiarkan batu dan toples  berserakan setelah 
digunakan  0 1 

C 



12 Saya menyediakan mangkuk atau kotak plastik dengan 
berbagai ukuran 1 0 

13 
Saya mengajarkan anak cara memasukkan mangkuk 
yang berukuran kecil ke dalam mangkuk yang berukuran 
lebih besar 

1 0 

14 Saya menyimpan kembali mangkuk setelah digunakan  1 0 

15 Saya membelikan kertas-kertas 1 0 

16 Saya membelikan pensil warna 1 0 

17 Saya memilih pensil warna yang aman untuk anak 1 0 

18 Saya mengajarkan anak menggambar bentuk seperti 
lingkaran, kotak dan sebagainya 1 0 

19 Saya tidak mengajarkan anak berbagi pensil warna 
kepada teman sebaya saat belajar mewarnai di sekolah 0 1 

20 Saya merapikan kembali kertas dan pensil warna setelah 
digunakan  1 0 

21 Saya menyiapkan kain 1 0 

22 Saya melatih anak cara meremas kertas atau kain dengan 
menggunakan lima jari 1 0 

23 Saya mengajarkan anak melipat kertas atau kain  1 0 

24 Saya membiarkan kain dan kertas berserakan setelah 
digunakan 0 1 

25 Saya menyediakan gunting 1 0 

26 Saya mengajarkan anak cara menggunting kertas dengan 
berbagai pola 1 0 

27 Saya membantu anak memotong berbagai gambar dari 
majalah 1 0 

28 Saya mendampingi anak saat anak menggunting kertas 1 0 

29 Saya membiarkan anak memotong kertas dengan gunting 
sendiri 0 1 

30 Saya merapikan kembali peralatan seperti kertas, pensil 
warna, kain dan gunting setelah digunakan 1 0 

31 Saya menyimpan gunting jauh dari jangkaun anak 1 0 

32 Saya menyediakan sendok 1 0 

33 Saya memilih sendok yang aman digunakan anak 1 0 



34 Saya mengajarkan anak memegang sendok 1 0 

35 Saya mengajarkan anak cara makan menggunakan 
sendok 1 0 

36 Saya mengawasi anak saat makan menggunakan sendok 1 0 

37 Saya menyediakan sikat gigi untuk anak 1 0 

38 Saya memilih sikat gigi yang aman digunakan untuk 
anak 1 0 

39 Saya mengajarkan anak cara memegang sikat gigi 1 0 

40 Saya mengajarkan anak untuk menggunakan sikat gigi 1 0 

41 Saya memperhatikan anak saat menggunakan sikat gigi 1 0 

42 Saya merapikan sendok dan sikat gigi setelah digunakan 1 0 

43 Saya menyimpan sendok dekat dengan jangkauan anak 0 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 7 

ANGGARAN PENELITIAN 

 

No. Kegiatan Vol Satuan Harga satuan Total 

1. Penyusunan proposal 

a. Cetak revisi proposal 1 bendel Rp.   20.000 Rp.   20.000 

b. Penggandaan proposal 4 bendel Rp.   20.000 Rp.   80.000 

c. Konsumsi Penelitian 3 kotak Rp.   10.000 Rp.   30.000 

3. Transport peneliti 2 Liter Rp.   10.000 Rp.   20.000 

4. Pengurusan Ethical Clearence 1 kali Rp.   50.000 Rp.   50.000 

5.  Persiapan penelitian 32 Bandel Rp.     2.000 Rp.   64.000 

6. Pelaksanaan penelitian  

Transportasi  3 liter Rp.   10.000 Rp.   30.000 

Kenang-kenangan untuk 
responden 

32 Buah Rp.     5.000 Rp. 160.000 

6 Penyusunan Laporan KTI 

a. Penggandaan laporan KTI 4 Paket Rp.  25.000 Rp.   100.000 

7.  Penggandaan KTI 

Cetak revisian KTI 4 buah  Rp. 100.000 Rp. 400.000 

CD 4 buah Rp.     7.500 Rp    30.000 

TOTAL Rp.984.000  



Lampiran 8 
JADWAL PENELITIAN 

 

No Kegiatan 

Waktu 

Jan 2017 Feb 2017 Maret 2017 April 2017 Mei 2017 Juni 2017 Juli 2017 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Penyusunan 
proposal KTI                             

2 Seminar 
proposal KTI                             

3 Revisi proposal 
KTI                             

4 Perijinan 
penelitian                             

5 Persiapan 
penelitian                             

6 Pelaksanaan 
penelitian                             

7 Pengolahan 
data                             

8 Laporan KTI                             

9 Sidang KTI                             

10 Revisi laporan 
KTI                             
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