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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil 

1. Gambaran Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di 2 tempat yaitu PAUD Al-Hijrah dan PAUD 

Smart Desa Sidoluhur Kecamatan Godean. Kedua PAUD tersebut 

berada dalam satu wilayah yaitu wilayah kerja Puskesmas Godean 1, 

dengan pertimbangan Puskesmas Godean 1 peneliti diarahkan untuk 

melakukan penelitian ini di PAUD Al-Hijrah dan PAUD Smart. PAUD 

Al- Hijrah dan PAUD Smart memiliki dua kelas yaitu kelas besar dan 

kelas  kecil, peneliti 16 siswa dari PAUD Al- Hijrah dan PAUD Smart 

sebagai subyek yang sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi.  

2. Karakteristik Subyek 

Subyek dalam penelitian ini adalah anak usia prasekolah yang terdaftar 

dalam PAUD Al-Hijrah dan PAUD Smart Desa Sidoluhur Kecamatan 

Godean tahun 2019 sejumlah 16 siswa PAUD Al-Hijrah dan 16 siswa 

PAUD Smart untuk subyek penelitian. 
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Berikut ini merupakan perbandingan karakteristik subyek antara 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol : 

Tabel. 2 Perbandingan Karakteristik Subyek Kelompok Eksperimen 

dan Kelompok Kontrol. 

Variabel 

Kelompok Subyek 
P 

Value 
Eksperimen Kontrol 

N % N % 

Jenis Kelamin      

a. Laki-laki 9 56,25% 9 56,25% 1,000 

b. Perempuan 7 43,75% 7 43,75%  

Pendidikan ibu      

a. Dasar  4 25% 3 18,75% 0,453 

b. Menengah 9 56,25% 6 37,50%  

c. Tinggi 3 18,75% 7 43,75%  

Pendidikan Ayah      

a. Dasar  5 31,25 4 25% 0,645 

b. Menengah 7 43,75% 6 37,50%  

c. Tinggi 4 25% 6 37,50%  

Penghasilan Keluarga      

a. <Rp 1.701.000 6 37,50% 6 37,50% 1,000 

b. >Rp 1.701.000 10 62,50% 10 62,50%  

 

Berdasarkan tabel 2, dapat diketahui bahwa proporsi subyek yang 

berjenis kelamin laki-laki pada kelompok eksperimen tidak berbeda 

bermakna dibanding dengan kelompok kontrol (56,25% vs 56,25%) p 

value 1,000, proporsi ibu subyek yang berpendidikan dasar pada 

kelompok eksperimen juga tidak berbeda bermakna dibanding dengan 

kelompok kontrol (25% vs 18,75%) p value 0,453. Proporsi ayah 

subyek yang berpendidikan dasar pada kelompok eksperimen juga 

tidak berbeda bermakna dengan kelompok kontrol (31,25% vs 25%), p 

value 0,645, demikian pula proporsi orang tua (keluarga) dari subyek 

yang berpenghasilan kurang dari Rp.1.701.000,- (UMR) pada 

kelompok eksperimen tidak berbeda bermakna dibanding dengan 



65 
 

 
 

kelompok kontrol (37,50% vs 37,50%) p value 1,000, dengan 

demikian dalam hal 4 karakteristik yaitu jenis kelamin, tingkat 

pendidikan ibu, tingkat pendidikan ayah dan penghasilan keluarga dari 

kedua kelompok subyek adalah sama atau homogen.  

3. Uji Normalitas 

Sebelum dilakukan analisis data dengan menggunakan statistik 

parametrik, dalam penelitian ini adalah t-test maka dilakukan uji 

normalitas untuk mengetaui apakah data-data sampel yang diperoleh 

dalam penelitian ini berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas 

dalam penelitian ini diperoleh sesudah diberi perlakuan menggunakan 

uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov dengan software komputer. 

Hasil perhitungan uji normalitas   p-value 0,417. Dari hasil 

perhitungan uji normalitas menunjukkan bahwa  p-value > 0,05 

sehingga dapat diketahui data tersebut berdistribusi normal, sehingga 

analisis data-data penelitian ini dilakukan secara parametrik 

menggunakan t-test. 

4. Analisis Bivariat 

Analisis dilakukan untuk menguji Pengaruh finger painting terhadap 

peningkatan perkembangan motorik halus anak usia prasekolah di 

PAUD Al-Hijrah dan PAUD Smart Desa Sidoluhur Kecamatan 

Godean dilakukan 3 tahap yaitu: 
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a. Analisis perbandingan rata-rata perkembangan motorik halus pada 

anak sebelum dan sesudah diberikan finger painting, pada 

kelompok eksperimen. 

Tabel. 3 Perbandingan Rata-rata perkembangan motorik halus anak 

sebelum dan sesudah diberikan perlakuan pada kelompok 

eksperimen 

Perlakuan 

Mean 

Perkemba

ngan 

Mean 

Differenece 

P 

value 
CI 

Sebelum 
3,63 1,56 

0,00

0 
-2,038 – (-1,087) 

Sesudah 5,19    

 

Tabel 3 menunjukkan bahwa setelah diberikan perlakuan, pada 

kelompok eksperimen mengalami peningkatan rata-rata nilai 

perkembangan yang bermakna sebesar 1,56 dengan p value 0,000. 

Hasil perhitungan terlampir. 

b. Analisis perbandingan rata-rata perkembangan motorik halus pada 

anak sebelum dan sesudah diberikan menyusun Puzzle, pada 

kelompok kontrol 

Tabel. 4 Perbandingan rata-rata perkembangan motorik halus anak 

sebelum dan sesudah diberikan perlakuan pada kelompok kontrol  

Perlakuan 

Mean 

Perkemba

ngan 

Mean 

Differenece 

P 

value 
CI 

Sebelum 
3,56 0,56 

0,00

7 
-0,950 – (-0,175) 

Sesudah 4,13    

 

Tabel 4 menunjukkan bahwa setelah diberikan perlakuan, pada 

kelompok kontrol mengalami peningkatan rata-rata nilai 

perkembangan yang bermakna sebesar 0,56 dengan p value 0,007. 

Hasil perhitungan terlampir. 
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c. Analisis untuk mengetahui pengaruh finger painting terhadap 

perkembangan motorik halus pada anak usia prasekolah di PAUD 

Al-Hijrah dan PAUD Smart Desa Sidoluhur Kecamatan Godean. 

Tabel. 5 Perbandingan Peningkatan (nilai) Perkembangan Motorik 

halus anak antar kelompok Subyek 

Kelompok 

Subyek 
N 

Mean 

peningkatan 

Mean 

Difference 

P 

Value 
CI (95%) 

Intervensi 16 1,56 1,000 0,002 4,12 – 

1,588 

Kontrol 16 0,56    

 

Tabel 5 menunjukkan bahwa ada pebedaan peningkatan nilai rata-

rata perkembangan antara kelompok eksperimen (diberikan finger 

painting) dibanding dengan kelompok kontrol (menyusun Puzzle) 

sebesar 1 p.value 0,002 CI 95% (4,12-1,588). Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh finger painting terhadap 

perkembangan motorik halus pada anak prasekolah. Artinya finger 

painting lebih efektif dibanding menyusun Puzzle dalam 

menstimulasi perkembangan motorik halus pada anak prasekolah.  

B. Pembahasan 

 Menurut Soetjiningsih, 1995 secara umum terdapat dua faktor 

utama yang mempengaruhi tumbuh kembang anak, yaitu faktor internal 

dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan modal dasar dalam 

mencapai hasil akhir tumbuh kembang anak, sedangkan faktor eksternal 

sangat menentukan tercapai atau tidaknya potensi bawaan
9
. Perkembangan 

(Development) adalah bertambahnya kemampuan (skill) dalam struktur 

dan fungsi yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat 
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diramalkan, sebagai hasil dari proses pematangan. Perkembangan 

menyangkut adanya proses diferensiasi dari sel-sel tubuh, jaringan tubuh, 

organ-organ dan sistem organ untuk dapat memenuhi fungsinya masing-

masing. 

 Perkembangan motorik halus (fine motor development) 

merupakan aspek yang berhubungan dengan kemampuan anak melakukan 

gerakan yang melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu dan dilakukan oleh 

otot-otot kecil seperti menjimpit, menulis
9
, memegang mainan, 

menggunakan sendok, mengancingkan baju atau meraih sesuatu yang 

memerlukan ketangkasan jari
12

. Pengembangan motorik halus dapat 

menjadi dasar bagi anak belajar menulis. Pada prinsipnya belajar menulis 

dapat dilakukan apabila otot-otot halus anak sudah siap, dan kelenturan 

jari-jari tangan. 

 Pada penelitian ini, faktor yang diteliti adalah faktor eksternal 

khususnya Stimulasi. Stimulasi merupakan perangsangan yang datang dari 

lingkungan luar anak yang sangat penting untuk tumbuh kembang anak. 

Penelitian ini berfokus pada 2 jenis stimulasi untuk mengembangkan 

perkembangan motorik halus anak yaitu stimulasi menggunakan finger 

painting dan menyusun puzzle.  

 Penelitian ini melibatkan 32 orang anak yang termasuk dalam 

kriteria inklusi dan eksklusi dengan proporsi subyek yang berjenis kelamin 

laki-laki pada kelompok eksperimen tidak berbeda bermakna dibanding 

dengan kelompok kontrol (56,25% vs 56,25%) p value 1,000; proporsi ibu 
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subyek yang berpendidikan dasar pada kelompok eksperimen juga tidak 

berbeda bermakna dibanding dengan kelompok kontrol (25% vs 18,75%) p 

value 0,453. Proporsi ayah subyek yang berpendidikan dasar pada 

kelompok eksperimen juga tidak berbeda bermakna dengan kelompok 

kontrol (31,25% vs 25%), p value 0,645. Demikian pula proporsi orang tua 

(keluarga) dari subyek yang berpenghasilan kurang dari Rp.1.701.000,- 

(UMR) pada kelompok eksperimen tidak berbeda bermakna dibanding 

dengan kelompok kontrol (37,50% vs 37,50%) p value 1,000. Jadi, 

beberapa perbedaan proporsi tersebut tidak bermakna secara statistik dan 

dengan demikian karakteristik-karakteristik tersebut tidak mengganggu 

atau tidak mempengaruhi perbedaan peningkatan perkembangan motorik 

halus antar kedua kelompok subyek. 

 Setiap anak mampu mencapai perkembangan motorik halus yang 

optimal, asalkan mendapat stimulasi yang tepat. Banyak konsep dan fakta 

yang ditemukan memberikan penjelasan periode keemasan pada anak usia 

dini. Dimana semua potensi anak berkembang paling cepat. Konsep 

tersebut diperkuat oleh fakta yang ditemukan oleh para ahli neurologi yang 

menyatakan bahwa pada saat lahir otak bayi mengandung 100 sampai 200 

miliar neuron atau sel saraf yang siap melakukan sambungan antar sel. 

Sekitar 50% kapasitas kecerdasan manusia telah terjadi ketika usia 4 

tahun, 80% telah terjadi ketika anak berusia 8 hingga 18 tahun.
22

 

 Pada penelitian ini menurut hasil uji Paired T-Test dengan 

software komputer didapatkan perkembangan motorik halus anak sesudah 
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diberi perlakuan baik kelompok eksperimen (p value 0,000) maupun 

kelompok kontrol (p value 0,007) mengalami peningkatan  yaitu pada 

kelompok eksperimen rerata sebelum diberikan finger painting sebesar 

3,63; sesudah diberi finger painting menjadi 5,19 dan pada kelompok 

kontrol rerata sebelum diberikan menyusun puzzle sebesar 3,56; sesudah 

diberi menyusun puzzle menjadi 4,13. Hal ini sesuai dengan teori yang 

menyebutkan bahwa Kegiatan pembelajaran untuk mengembangkan 

motorik halus dapat dilakukan dengan alat-alat permainan indoor, seperti 

memasang puzzle, menyusun balok, memasukan kotak pos, merangkai 

logo, kegiatan finger painting, membuat kolase, mozaik, memilin dan 

memeras koran, menempel dan lain sebagainya.
23

 

  Finger painting adalah salah satu kegiatan teknik melukis dengan 

mengoleskan cat pada kertas basah menggunakan jari jemari yang dapat 

dilakukan oleh anak untuk menuangkan imajinasi melalui lukisan yang 

dibuat dengan jari jemari anak
16

. Kegiatan finger painting dapat digunakan 

sebagai kegiatan alternatif guna menggantikan krayon agar kegiatan lebih 

menarik untuk anak
18

. Sedangkan menyusun puzzle adalah menyusun 

kembali potongan-potongan gambar yang terpisah dan tercerai berai. 

Potongan gambar ini memiliki berbagai bentuk. Kedua jenis stimulasi ini 

meningkatkanan perkembangan motorik halus pada anak. 

 Meskipun demikian perkembangan motorik halus anak pada 

kedua kelompok mengalami perbedaan peningkatan rerata. Menurut hasil 

uji bivariat yang dilakukan dengan Independent T-Test dengan software 
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komputer didapatkan perbedaan peningkatan rata-rata  nilai perkembangan 

antar kelompok subyek sebesar 1,000 dengan p-value 0,002 < 0,05. Dari 

nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan bermakna 

peningkatan rata-rata nilai perkembangan motorik halus antara kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol. Pemberian intervensi pada kelompok 

eksperimen lebih berpengaruh dalam meningkatkan perkembangan 

motorik halus anak usia prasekolah daripada pemberian intervensi yang 

diberikan pada kelompok kontrol. 

 Kriteria inklusi yang digunakan dalam menentukan subyek 

penelitian ini adalah Orangtua/wali bersedia anaknya menjadi subyek 

penelitian, anak berusia > 2 tahun - < 4 Tahun dan kriteria eksklusi dalam 

menentukan subyek penelitian ini adalah Anak tidak mau dilakukan 

pemeriksaan DDST II, dan Sakit/ malu melakukan pemeriksaan DDST II.  

 Hasil Penelitian lain yang dilakukan Lilis Maghfiroh dkk (2017) 

yang menyatakan ada pengaruh finger painting terhadap perkembangan 

motorik halus anak di TK Sartika 1 Sumurgenuk, Kecamatan Babat, 

Lamongan
18

 dan juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Suryaningsih Nurjanah dkk (2017) yang menyatakan ada perbedaan yang 

signifkan perkembangan motorik halus sebelum dan sesudah diberikan 

finger painting di TK At-Taqwa
21

. Keberhasilan dalam penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa penerapan kegiatan finger painting lebih 

meningkatkan kemampuan motorik halus anak.  
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 Namun penelitian lain menunjukkan bahwa finger painting tidak 

berpengaruh besar dalam perkembangan motorik anak. Hal tersebut 

diungkapkan oleh Tri Maryani dkk (2018) dalam penelitiannya yang 

berjudul pengaruh stimulasi perkembangan dengan teknik finger painting 

terhadap kemampuan motorik dan frekuensi tantrum anak usia toddler. 

Pada penelitian tersebut disebutkan sebelum dan sesudah diberi finger 

painting lebih berpengaruh terhadap frekuensi tantrum daripada 

perkembangan motorik anak. Semua anak dapat melakukan tugas 

perkembangan pada aspek motoriknya sedangkan frekuensi tantrum 

mengalami penurunan perilaku setelah diberikan finger painting. 

Instrumen yang digunakan pada penelitian tersebut adalah form 

(Kuesioner Pra Skrining Perkembangan) KPSP dengan menggunakan 

interpretasi normal dan penyimpangan.
22

 

 Meskipun demikian, dalam penelitian Tri Maryani dkk (2018) tidak 

dilihat peningkatan rerata perkembangan motorik pada anak, hanya dilihat 

anak tersebut mendapat interpretasi normal atau penyimpangan. Sedangan 

dalam penelitian ini instrumen yang digunakan adalah DDST II dengan 

interpretasi berupa angka, jadi dalam penelitian ini dapat dilihat 

peningkatan perkembangan antara pemberian finger painting dan 

menyusun puzzle secara numerik dan lebih detail. 

 Pada penelitian ini anak diberikan perlakuan sekitar 30 menit 

dengan interval 2 hari sekali baik pada kelompok eksperimen maupun 

kelompok kontrol. Dengan harapan anak tidak bosan dan mendapatkan 



73 
 

 
 

perlakuan yang sama dalam meningkatkan perkembangan motorik halus, 

namun dengan jenis stimulasi yang berbeda. Gangguan perkembangan 

yang dialami pada anak dapat berdampak buruk untuk masa depan anak. 

Anak yang mengalami gangguan motorik dapat terlambat memperoleh 

keterampilan yang seharusnya dapat dicapai sesuai usianya. Karakteristik 

anak dengan kecerdasan motorik halus baik adalah mudah dan lebih baik 

dalam melakukan beberapa aktivitas seperti memakai baju, menggunting, 

menggambar, dan menulis. Sedangkan dampak yang disebabkan oleh 

keterlambatan motorik halus adalah kesulitan anak dalam aktivitas seperti 

yang dijelaskan pada karakteristik anak dengan kemampuan motorik halus 

yang baik
14

. 


