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ABSTRAK 

 

Kemampuan motorik anak pada saat masuk akan memasuki sekolah formal 

kadang tidak dijadikan prioritas bagi orangtua dan  guru dalam kehidupan sehari-

hari. Saat ini, usia sekolah ditentukan oleh batas usia masuk pertama di sekolah 

formal yaitu usia tujuh tahun. Usia tujuh tahun dianggap sudah dapat dan sudah 

mampu untuk mengikuti pembelajaran di sekolah formal secara matang. Tetapi ada 

banyak hal yang semestinya diperiksa dan dinilai terlebih dahulu pada saat anak 

memasuki usia dini atau tahap sebelum sekolah formal, salah satunya kemampuan 

motorik anak. Apakah anak tersebut sudah mampu melakukan Gerakan-gerakan yang 

semestinya sudah dapat dilakukan oleh anak diusianya atau sesuai dengan tahap 

perkembangannya atau belum. Dalam hal ini ada suatu instrument yang dibuat untuk 

mengukur kemampuan motorik anak, mudah digunakan dan diaplikasikan dalam 

pembelajaran sehari-hari. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Anak-anak sangat banyak melakukan  aktivitas fisik dalam kesehariannya.  Aktivitas 

fisik anak-anak merupakan salah satu tolak ukur untuk mlelihat apakah mereka sudah 

dapat memenuhi tanggung jawab tumbuh kembang sesuai usianya atau belum. Selain 

itu, perkembangan merupakan suatu proses yang menuju kedepan dan tidak dapat 

diulang kembali. Dalam perkembangan manusia terjadi perubahan-perubahan yang 

sedikit banyak bersifat tetap dan tidak dapat diulangi. (Ahmadi, A & Sholeh,M. 2005: 

1). Dalam setiap perkembangan manusia, melakukan aktivitas, aktivitas yang 

dilakukan anak-anak ini jika dalam kurikulum 2013 masuk kedalam instrumen 

penilaian karena hasil belajar dalam kurikulum 2013 masuk semua aspek penilaian yaitu 

kognitif, afektif dan psikomotor. Tetapi jika kita melihat kedalam instrument yang 

disediakan dalam buku pegangan gur, masih sangat terbatas informasi yang ada di 

dalamnya. Tidak semua aktivitas atau kemampuan motorik anak diamati, tetapi hanya 

sebagian kecil saja. 

Usia dini merupakan kesempatan emas bagi anak untuk belajar, sehingga disebut 

usia emas (golden age). Pada usia ini, anak memiliki kemampuan untuk belajar yang 

luar biasa. (Mursid, 2015: 121). Diantara perkembangan fisik yang sangat penting 

selama masa anak-anak awal ialah perkembangan otak dan sistem saraf yang 

berkelanjutan. Meskipun otak terus bertumbuh pada masa awal anak-anak, namun 

pertumbuhannya tidak sepesat pada masa bayi, perkembangan fisik pada masa anak-

anak ditandai dengan berkembangnya keterampilan motorik, baik kasar maupun halus. 

Keterampilan Motorik adalah gerakan-gerakan tubuh atau bagian-bagian tubuh yang 

disengaja, otomatis, cepat dan akurat. (Hasanah, U. 2016: 721). 

.Dengan kemampuan motorik seseorang dapat melakukan semua kegiatannya dengan 

baik. Apabila kemampuan motorik tersebut terganggu, maka akan menghambat 

kemampuan yang lain, seperti kemampuan dalam bersosialisasi dan kemampuan dalam 

melakukan tugas-tugas atau kegiatan sehari-hari. (Wicaksono, D.C, Nurhayati, F. 

2013:99) 

Tersedia sebuat alat ukur atau instrumen untuk mengukur kesiapan motorik bagi 

anak untuk memasuki sekolah formal pada tahap selanjutnya. Pada awal masa sekolah 
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formal, kemampuan motorik setiap anak berbeda-beda. Oleh karena itu merupakan hal 

yang penting apabila ada suatu tes untuk mengukur emampuan motorik anak. Aktivitas 

yang dilakukan guru di  kelas  Pendidikan  Anak  Usia  Dini  selain  mengajar,  juga  

memberikan  penilaian  kepada peserta didiknya. Aktivitas penilaian dapat dilakukan 

dengan cara menggunakan alat maupun tanpa alat. Dalam hal ini akan dilihat perbedaan 

penggunaan alat ukur atau instrument dalam suatu pengukuran. Dengan menggunakan 

pengukuran atau instrument tertentu maka penilaian akan lebih jelas antara lain ada 

penilaian untuk keseimbangan, motorik halus, dan motorik kasar. Tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengukur kebermanfaatan suatu instrumen pengukur kemampuan 

motorik anak terhadap aktivitas penilaian guru. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kemampuan guru menilai kesiapan motorik anak masuk Sekolah di 

kelas 1? 

2. Bagaimana efektifitas kelompok kontrol dan kelompok eksperimen? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui kemampuan guru menilai kesiapan motoric anak masuk Sekolah kelas 

1 

2. Mengetahui efektifitas kelompok kontrol dan kelompok eksperimen 

D. Urgensi Penelitian 

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena dapat membuat guru mengerti 

bagaimana menggunakan alat tes kesiapan motoric masuk Sekolah, untuk menentukan 

model pembelajaran yang sesuai dengan kondisi kesiapan siswa kelas 1 di MI Darwata  
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BAB II  

KAJIAN TEORI 

 

 

Kesiapan  anak masuk  Sekolah  Dasar akan berbeda  satu  dengan  yang  lain.  

Kematangan dalam konteks ini meliputi seluruh aspek tumbuh kembang anak yaitu: motorik, 

sosial, emosi dan kognitif (Jannah, 2015).  Kemampuan duduk dalam waktu yang lama, 

keterampilan memegang dan menggunakan alat tulis menjadi bentuk dari kematangan motorik. 

Pengamatan, kemampuan membedakan obyek menjadi salah satu ukuran kematangan kognitif.  

Sementara nyaman di lingkungan sekolah, terpisah dengan orang tua serta menerima 

pembelajaran dan bimbingan guru juga bergaul dengan teman sebaya merupakan kematangan 

pada aspek emosi dan sosial. Kebutuhan akan adanya tes kesiapan masuk sekolah dengan 

pertimbangan kematangan motorik yang spesifik menjadi faktor penting dalam menunjang proses 

pembelajaran di awal pendidikan formal (di kelas rendah) terutama membaca dan menulis. Meski 

sudah tersedia tes- tes kesiapan masuk sekolah sebagai disebutkan di awal, tetapi masih 

diperlukan adanya instrumen yang lebih spesifik pada sisi kematangan motorik. Berdasarkan hal 

tersebut penelitian ini ditujukan untuk mengembangkan varian baru instrumen tes kesiapan masuk 

Sekolah Dasar dari aspek motoric.  

Perkembangan  fisik meliputi perubahan ukuran, postur, penampilan, kemampuan 

motorik, persepsi serta kehatan fisik. Perkembangan kognitif merupakan perubahan 

kemampuan intelektual individu melipui: ingatan, pengetahuan, problem solving, 

kreativitas, imajinasi dan bahasa.perkembangan emosi dan sosial adalah perubahan 

individu dalam komunikasi, emosional, pemahaman diri dan orang lain, ketrampilan antar 

priibadi, pertemanan serta penalaran norma dan perilaku. (Berk, 2012) Secara  umum  

tumbuh  kembang  anak terbagi dalam beberapa fase perkembangan. Berk (2009), 

Santrock  (2009)  dan  Papalia dkk. (2009) secara  umum  membagi tahapan tumbuh 

kembang manusia pada tahapan prenatal, bayi, awal kanak-kanak, usia sekolah, remaja, 

dewasa awal, dewasa madya dan dewasa akhir. Periode prenatal dimulai sejak konsepsi 

sampai kelahiran. Usia bayi dimulai saat kelahiran hingga usia 18 -24 bulan. Periode 

kanak awal usia sekitar 2 hingga 6 tahun. Usia sekolah berkisar 6 sampai dengan 11 tahun. 

Usia remaja berkisar antara 11 tahun. Usia pra sekolah adalah usia peralihan dari awal 

masa anak-anak ke masa anak sekolah. Seifert dan Hoffnung (1994) berpendapat bahwa 
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perkembangan fisik sangat dominan terjadi diusia anak-anak. Pertumbuhan otak, syaraf, 

organ-organ indrawi termasuk juga pertumbuhan tingg idan berat badan serta hormonal 

berjalan seiring dengan perubahan dalam kemampuan fisik. Proses perkembangan fisik 

dan kematangan akan sangat berpengaruh dalam perilaku keseharian termasuk di 

dalamnya 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metode 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian eksperimen, subjek 

penelitian adalah guru dan peserta didik di TK Masyitoh Mertasinga Cilacap, tempat 

penelitian di  TK  Masyitoh  Mertasinga,  kecamatan  Cilacap  Utara,  Kabupaten  

Cilacap.  Pengambilan sampel dilakukan secara acak. Prosedur pelaksanaan 

penelitian. Tahap awal adalah tahap persiapan, tahap ini dilakukan setelah produk 

sudah jadi dan dapat digunakan, produk disini akan digunakan pada kelas eksperimen 

untuk perlakuan yang berbeda dan kelas kontrol tanpa menggunakan instrumen tes 

kemomase. Terdapat enam kelas di tempat penelitian, dibagi menjadi satu kelas 

kontrol dan satu kelas eksperimen dengan masing masing di kelas tersebut adalah 

tiga guru dan 30 peserta didik di kelas eksperimen, dan tiga guru dan 30 siswa 

di kelas kontrol. Perlakuan di kelas eksperimen dilakukan kepada guru pada saat 

melakukan penilaian kemampuan motorik pada siswa menggunakan instrumen tes 

kemomase, dan di kelas kontrol tidak diberi perlakuan atau dilakukan seperti aktivitas 

seperti biasa. Setelah tahap persiapan dilakukan, dilanjutkan pelaksanaan penelitian 

dengan cara membagikan lembar kerja kepada siswa kemudian guru melakukan 

penilaian, satu guru menilai 10 peserta didik. Sebelum dilakukan penelitian 

dilakukan pretest terlebih dahulu tanpa menggunakan instrumen tes kemomase, 

penggunaan instrumen tes kemomase, posttest, pengolahan dan analisis data
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B. Teknik Pengumpulan Data Serta Analisis Data  

 

Teknik pengumpulan data pada metode penelitian eksperimen pada umumnya digunakan dalam penelitian 

yang bersifat laboratoris. Namun, bukan berarti bahwa pendekatan ini tidak dapat digunakan dalam 

penelitian sosial, termasuk penelitian pendidikan. 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Desain penelitian 

 

 

Sesuai dengan tujuan penelitian dan hipotesis penelitian, maka teknik statistik yang digunakan adalah 

analisis kovarians (Analysis of Covariace atau ANCOVA). 
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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

Pada tahap tes awal atau pretest, diberikan pretes kepada guru baik di kelas eksperimen 

maupun kelas kontrol. Instrumen yang diberikan adalah berbentuk angket mencakup pengetahuan 

guru mengenai keseimbangan, motorik halus, dan motorik kasar dan bagaimana cara menilai 

peserta didik dalam melakukan kegiatan tersebut. 

Tabel 1 
Hasil Tes Awal (pre-test) Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol 

 
 

No Kelas Jumlah Guru Rata-rata 

1 Eksperimen 3 67,8 
2 Kontrol 3 70,1 

Total 6 138,9 
 

 

 

Dari hasil perhitungan statistik, maka diperoleh nilai rata-rata tes awal (pre-test) kelompok  

eksperimen  dan  kelas  kontrol  adalah  67,8  dan  70,1  disajikan  dalam  histogram berikut: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1 
Hasil Tes Awal (pre-test) Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol 

 
 

Pelaksanaan perlakuan (Treatment) 
 

Kelas eksperimen diberi perlakuan berupa, penilaian yang dilakukan guru menggunakan 

instrument tes Kemomase. Hal-hal yang dilakukan adalah mensosialisasikan manual book 

instrumen tes Kemomase kemudian cara penggunaan dan penilaian kepada peserta didik. Di kelas 

kontrol dilakukan seperti biasa tanpa menggunakan instrumen, hanya menggunakan observasi dan 

melihat lembar kerja peserta didik. Tahap terakhir adalah tes akhir (post-test) kelompok 

66 67 68 69 70 71 72

Eksperimen

Kontrol

Hasil Pretest

rata-rata



17 

 

eksperimen dan kelompok kontrol. 

Tabel 2 
Hasil Tes Akhir (post-test) Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol 

 
No Kelas Jumlah Guru Rata-rata 
1 Eksperimen 3 87,8 
2 Kontrol 3 79,1 

Total 6 166,9 
 
 
 

 

 

Dari  hasil  perhitungan  statistik,  maka  diperoleh  nilai  rata-rata  tes  akhir  (post-test) 

kelompok  eksperimen  dan  kelas  kontrol  adalah  87,8  dan  79,1  disajikan  dalam  histogram 

berikut 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2 
Hasil Tes Akhir (post-test) Kelompok Eksperimen dan Kelompok 

Kontrol 
 
 
 

Hasil postest dan pretest  terlihat adanya perbedaan  hasil peningkatan dari dua kelompok, 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, pada kelompok eksperimen terjadi peningkatan 

sebanyak  77,2 % dan di kelas kontrol terdapat peningkatan sebanyak    1,12%. Berikut perbedaan 

pretest dan postest, sebagai berikut. 
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Gambar 3 
Hasil Perbandingan Pretest dan Posttest 

 Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol 

 

 

Berdsarkan grafik diatas dapat terlihat     perbandingan hasil peningkatan   hasil pretest dan postest 

di kelompok eksperimen lebih tinggi daripada kelompok kontrol

0 20 40 60 80 100

Eksperimen

Kontrol

Perbandingan Pretest dan Posttest

Rata-rata Posttest Rata-rata Pretest
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. SIMPULAN  

Penggunaan instrumen tes Kemomase dapat mempermudah guru dalam 

melakukan penilaian kemampuan motorik dan lebih terukur. Hasil penelitian yang telah 

dilakukan adalah penggunaan instrumen tes kemomase dapat mempermudah guru 

dalam melakukan penilaian untuk kemampuan motorik peserta didiknya. Tes ini juga 

dapat meminimalisir kesalahan dalam menilai kemampuan motorik peserta didikmya. 

Tersedia sebuat alat ukur atau instrumen untuk mengukur kesiapan motorik bagi 

anak untuk memasuki sekolah formal pada tahap selanjutnya. Pada awal masa sekolah 

formal, kemampuan motorik setiap anak berbeda-beda. Oleh karena itu merupakan hal 

yang penting apabila ada suatu tes untuk mengukur emampuan motorik anak. Aktivitas 

yang dilakukan guru di  kelas  Pendidikan  Anak  Usia  Dini  selain  mengajar,  juga  

memberikan  penilaian  kepada peserta didiknya. Aktivitas penilaian dapat dilakukan 

dengan cara menggunakan alat maupun tanpa alat. Dalam hal ini akan dilihat perbedaan 

penggunaan alat ukur atau instrument dalam suatu pengukuran. Dengan menggunakan 

pengukuran atau instrument tertentu maka penilaian akan lebih jelas antara lain ada 

penilaian untuk keseimbangan, motorik halus, dan motorik kasar. Tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengukur kebermanfaatan suatu instrumen pengukur kemampuan 

motorik anak terhadap aktivitas penilaian guru. 

 

 

B. SARAN 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi varian baru tes kesiapan memasuki 

sekolah dasar khususnya pada aspek kematangan motorik. Ketersediaan instrumen ini 

penting untuk melihat tingkat kesiapan calon siswa untuk mengikuti pendidikan dan 

pembelajaran pada pendidikan dasar. Untuk jangka panjangnya, tersedia instrumen tes 

yang praktis, efisien dan efektif untuk mengukur tingkat kesiapan calon siswa Sekolah 

Dasar mengikuti pendidikan formal pertamanya 
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