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ABSTRAK 
Teta Tegar Ramitha, Nim 1103113058, Pengaruh Kegiatan Menggambar 
Terhadap Kemampuan Motorik Halus Anak Usia 5-6 Tahun Di TK Permata 
Jl. Pendawa Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. 

 Masalah yang kerap ditemukan di lapangan adalah masih kurangnya 
kemampuan motorik halus anak seperti: anak belum mampu memegang pensil 
dengan benar, anak belum mampu mewarnai gambar dengan rapi, anak belum 
mampu menulis nama dengan benar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
kemampuan motorik halus anak usia 5-6 tahun melalui kegiatan menggambar di 
TK Permata. 

  Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen, populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh anak B TK Permata yang berjumlah 2 Kelas (B1 dan 
B2)yang masing-masing kelas berjumlah 15 orang, sampel dalam penelitian ini 
yaitu kelas B1 sebagai kelas eksperimen dan B2 sebagai kelas kontrol yang 
diambil dengan metode teknik rendom sampling unit (kelas). Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi terstruktur, dan analisis data 
yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif dan dengan uji t 
dengan taraf nyata α= 0,05. 

Berdasarkan analisis data di atas diperoleh rata-rata nilai pada kelas 
eksperimen 13,6 dengan nilai tertinggi 15 dan nilai terendah 12, Kemampuan 
motorik halus  kelas eksperimen yang mendapat Baik Sekali (BS) adalah 60 % 
Baik (B) adalah 40 % dan kemampuan motorik halus anak sesuai hasil indikator 
pada kelas eksperimen memperoleh rata-rata nilai 3,4 sehingga kemampuan 
motorik halus anak pada kelas eksperimen tergolong dalam kategori Baik Sekali 
(BS). Sedangkan nilai rata-rata pada kelas kontrol 7,2 dengan nilai tertinggi 9 dan 
nilai terendah 6, kemampuan motorik halus kelas kontrol yang mendapat Cukup 
Baik (CB) 33,3 %, Kurang Baik (KB) 66,6 %. kemampuan motorik halus anak 
sesuai hasil indikator pada kelas kontrol memperoleh rata-rata nilai 1,8 sehingga 
kemampuan motorik halus anak pada kelas kontrol tergolong dalam kategori 
Cukup Baik (CB). Dengan demikian hasil rata – rata indikator kelas eksperimen 
adalah 3,4 dan kelas kontrol adalah 1,8 atau hasil uji hipotesis yang diperoleh 
thitung > ttabel yaitu 16,976 > 1,753 pada taraf  α = 0,05. Dengan demikian hipotesis 
Ho ditolak dan Ha diterima, sehingga dapat dinyatakan : “Ada pengaruh yang 
signifikan antara kegiatan menggambar terhadap kemampuan motorik halus anak 
usia 5-6 Tahun TK Permata Jl. Pendawa Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli 
Serdang”. 
 
.  
  


