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A B S T R A K 
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui apakah pelatihan metode remedial menulis integrasi 

visual motorik dapat meningkatkan keterampilan guru dalam memperbaiki kualitas menulis tangan 

siswa taman kanak-kanak di Banyuwangi. Metode remedial menulis integrasi visual motorik adalah 

intervensi yang menggabungkan keterampilan koordinasi visual motorik dan kognitif (Zwicker, 
2005). Penelitian ini merupakan penelitian quasi-experiment menggunakan single pre-test and post-test 

group. Peserta terdiri dari 19 guru taman kanak-kanak. Mereka dilatih metode remedial menulis 

integrasi visual motorik oleh pelatih, melakukan display dan roleplay. Formulir observasi terstruktur 

digunakan sebagai instrumen untuk mengukur keterampilan guru dalam penelitian ini. Pengukuran 

dilakukan dalam pre-test dan post-test. Data dianalisis menggunakan Wilcoxon Signed Rank Test. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa terdapat signifikansi skor pre-test dan post-test pada evaluasi 

pengetahuan (0,012) dan evaluasi keterampilan (0,002). Temuan ini menunjukkan bahwa ada 

peningkatan keterampilan guru tentang metode remedial menulis integrasi visual motorik untuk 

memperbaiki kualitas menulis tangan siswa taman kanak-kanak. 

 
Kata Kunci: metode remedial menulis tangan integrasi visual motorik, kualitas menulis tangan 

 

  

L A T A R   B E L A K A N G 
Memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar (SD), anak-anak dituntut memiliki kemampuan dasar 

membaca, menulis dan berhitung. Kemampuan membaca, menulis dan berhitung tersebut 

merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh anak-anak yang telah memasuki dunia sekolah 

agar dapat mengikuti proses belajar dengan baik. Para siswa dapat mengikuti setiap pelajaran di 

sekolahnya dengan optimal jika mereka memiliki ketiga kemampuan dasar tersebut. Bahkan, agar 
para siswa yang akan memasuki bangku sekolah dasar (SD) memiliki kesiapan untuk mengikuti semua 

pelajaran maka kemampuan membaca, menulis dan berhitung telah mulai diberikan sejak bangku 

taman kanak-kanak (TK). 

 
Begitu pentingnya kemampuan dasar membaca dan menulis bagi siswa yang telah memasuki dunia 

sekolah hingga beberapa ahli mengatakan bahwa kemampuan dasar ini harus dikuasai oleh para siswa 

agar mereka dapat mengikuti proses belajar mengajar dengan baik pula. Kemampuan menulis sebagai 

salah satu kemampuan dasar yang perlu dikuasai karena akan menjadi faktor penting dalam 

menyelesaikan tugas-tugas sekolah (Montgomery, 2007; Rosenbloom, dkk., 2003). Menulis adalah 
komponen sistem komunikasi; menulis adalah menggambarkan pikiran, perasaan, ide dalam bentuk 

lambang bahasa grafis, yang dilakukan untuk keperluan mencatat dan komunikasi.  Abdurrahman 

(2012) mengemukakan bahwa menulis permulaan atau handwriting adalah memindahkan gagasan ke 

dalam lambang-lambang tulisan. Dalam hal ini siswa memerlukan kemampuan menulis untuk dapat 
menyalin, mencatat, menyelesaikan tugas-tugas sekolah atau mengikuti ujian. Sedangkan dalam 

bermasyarakat kemampuan menulis dibutuhkan berkomunikasi atau mengekspresikan diri. 
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Permasalahan mengenai kesulitan menulis tangan ditemui di Jawa Timur. Menurut Badan Penelitian 

dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (1996, dalam Abdullah, 2016) terdapat masalah 

kesulitan menulis sebesar 31,7%. Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat dalam identifikasi 
kesulitan belajar di SDN Kecamatan Waru, menemukan siswa berkesulitan belajar sebanyak 10% - 

20%, di antaranya sebagian besar kesulitan membaca dan menulis permulaan (Budianto, 1996 dalam 

Murtadlo, 2005). Selain itu siswa berkesulitan menulis di Surabaya mencapai jumlah 10% sampai 20% 

pada kelas rendah di Sekolah Dasar (Soetjipto 1997 dalam Murtadlo, 2005). 
Marr dan Cermak (2001 dalam Rosenblum, dkk., 2003), menyatakan bahwa anak-anak yang tidak 

mampu atau tidak cakap dalam menghasilkan tulisan tangan didefinisikan sebagai kesulitan menulis 

tangan atau kemampuan menulis tangannya kurang (poor handwriting). Kesulitan tersebut 

dimanifestasikan dalam kualitas menulis yang tidak baik. Kualitas dari kemampuan menulis akan 

mempengaruhi performa akademik karena anak menghabiskan banyak waktu di sekolah dengan 
kegiatan yang membutuhkan kemampuan menulis tangan (McHale & Cermak, 1992 dalam 

Rosenblum, dkk., 2003). Menurut Montgomery (2007) siswa dengan kemampuan menulis tangan 

yang kurang berusaha untuk menghindari tugas menulis dan terkadang menjadi trouble maker di kelas 

ketika siswa tersebut diminta duduk untuk menulis.  
 

Melihat uraian diatas kita dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa kemampuan menulis tangan 

merupakan salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki siswa agar dia dapat mengikuti proses 

pembelajaran dengan optimal. Namun sayangnya metode mengajarkan menulis yang dilakukan oleh 

para guru masih menggunakan metode yang lama sehingga para pendidik terkadang mengalami 
kesulitan jika menghadapi siswa yang memiliki persoalan poor handwriting. 

 

Kondisi belum optimalnya kemampuan menulis tangan, penulis temui pada saat melakukan 

assessment awal di salah satu sekolah yang berada di Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi. 
Beberapa siswa di sekolah tersebut mengalami persoalan dalam kemampuan menulis. Penulis melihat 

rendahnya kemampuan beberapa siswa dalam menulis tangan (poor handwriting) yang dapat dilihat 

dari kesalahan cara memegang alat tulis, posisi badan saat menulis ganjil, posisi kertas saat menulis 

ganjil, ukuran dan bentuk huruf yang tidak umum, penggunaan huruf kapital yang tidak sesuai 

tempatnya, spasi dalam tulisan tidak konsisten, tidak menyelesaikan tulisan, lambat dalam menulis 
meskipun menyalin, dan tulisan tidak dapat terbaca. 

 

Berdasarkan persoalan siswa di sekolah tersebut, penulis menghimpun data dari guru-guru di sekolah 

yang berada di Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi, ternyata mereka belum mengetahui cara 

atau metode yang paling sesuai untuk menangani persoalan kualitas menulis siswa yang buruk. Selama 
ini mereka belum mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan pengembangan bagi guru 

Taman Kanak-kanak yang berkaitan dengan kemampuan mengajarkan menulis tangan yang 

berkualitas dengan menggunakan teknik yang lebih inovatif dan berdasarkan pada hasil penelitian 

yang terbaru. 
 

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi prioritas kerjasama antara Guru PG/TK Kecamatan 

Kabat Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur dan Universitas Airlangga adalah memberikan 

keterampilan bagi para guru PG/TK adalah memberikan keterampilan bagi para guru Taman Kanak-

kanak agar bisa menguasai metode mengajarkan menulis tangan yang inovatif bagi siswa dengan 
menggunakan metode remedial menulis integrasi visual motorik. 

 

T I N J A U A N   P U S T A K A 

Menurut Beery (1997) integrasi visual motorik adalah kemampuan mata dan tangan untuk bekerja 
bersama secara lancar, dalam menggambar atau menulis sesuai bentuk atau pola yang dicontohkan. 
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Aspek dari integrasi visual motorik adalah persepsi visual dan koordinasi motorik halus. Sedangkan 

remedial menulis menurut Crouch dan Jakubecy (2007) adalah pengajaran ulang tentang menulis 

tangan yang diberikan kepada anak secara langsung atas tugas menulis yang belum dikuasai dan 

melatih anak untuk berlatih secara rutin melakukannya. Remedial menulis mencakup berlatih dan 
praktek.  Fokus pada remedial menulis adalah mencari kesalahan anak atau mencari hal dalam menulis 

yang belum dikuasai oleh anak, kemudian hal yang belum dikuasai tersebut akan dilatihkan ke anak 

secara rutin. 

 
Remedial menulis integrasi visual motorik saling berhubungan dan terkait untuk memperbaiki 

kualitas menulis tangan sebagaimana yang diungkapkan oleh Cahill (2009) dalam penelitiannya bahwa 

intervensi integrasi visual motorik dengan aktivitas penggunaan kertas bergaris, aktivitas koordinasi 

visual motorik, dan latihan kekuatan tangan tidak efektif mengatasi masalah menulis tangan jika tidak 

didampingi dengan remedial menulis. Pada aktivitas integrasi visual motorik, terjadi asosiasi antara 
mata dan tangan. Pada remedial menulis, terjadi asosiasi antara tugas menulis yang belum dikuasai 

dan latihan menulis secara rutin.   

 

Menurut Beery (1997) remedial menulis tidak dimulai sebelum anak mampu untuk menyalin delapan 
bentuk dasar geometri dalam tes VMI. Delapan bentuk tersebut adalah garis vertikal, garis 

horizontal, lingkaran, tanda silang (+) , garis miring ke kanan ( / ), persegi, garis miring ke kiri ( \ ), 

tanda silang miring (X). Gerakan dalam menyalin bentuk-bentuk tersebut adalah gerakan yang sama 

yang dibutuhkan untuk memproduksi semua bentuk huruf dalam rangkaian abjad, sehingga dalam 

remedial menulis, keterampilan integrasi visual motorik perlu dikuasai terlebih dahulu untuk 
kemudian diberikan latihan menulis secara berulang dan kontinu. 

 

Menurut Zwicker (2005) bentuk remedial menulis integrasi visual motorik merupakan intervensi 

yang menggabungkan keterampilan koordinasi visual motorik dan kognitif. Menurut Graham, dkk. 
(2000 dalam Zwicker, 2005) langkah dalam remedial menulis integrasi visual motorik, sebagai 

berikut: 1) Warm-up. Sebagai pemanasan dan kemampuan untuk mengidentifikasi huruf, pemandu 

dan siswa menyanyikan lagu alfabet. Setelah kegiatan bernyanyi, dilakukan senam jari tangan untuk 

membuat reliks; 2) Modeling. Pemandu memberikan contoh keterampilan dasar dalam menulis yang 

harus dikuasai, seperti cara memegang alat tulis, posisi duduk dan posisi kertas yang benar. 
Menggunakan jari telunjuk, pemandu menunjukkan dan menjelaskan bentuk geometri sebagai dasar 

membuat formasi huruf. Menggunakan jari telunjuk, pemandu menunjukkan dan mendeskripsikan 

bagaimana formasi dalam membentuk suatu huruf. Pemandu memberikan petunjuk gerakan 

membuat masing-masing huruf; 3) Imitation. Anak meniru cara memegang alat tulis, posisi kertas 

dan posisi duduk yang benar saat menulis. Selanjutnya anak meniru pemandu dengan melakukan 
tracing pola atau bentuk geometri dan tracing huruf selagi mendeskripsikan bagaimana membentuk 

formasi masing-masing huruf; 4) Discussion. Pemandu dan anak melakukan diskusi tentang kelompok 

huruf yang serupa atau berbeda. Anak perlu dikenalkan huruf dengan urutan yang sama agar 

konsisten. Pengenalan huruf seharusnya berdasarkan pada karakteristik formasi huruf yang mirip. 
Mengenalkan huruf dengan pola gerakan yang sama akan meningkatkan pola motorik yang benar 

dalam membentuk formasi huruf dan mengurangi masalah dalam menuliskan bentuk huruf melingkar 

atau terbalik. Selain itu, mengenalkan huruf dengan cara seperti ini, akan memperkecil variasi bentuk 

huruf dalam urutan abjad (Alston & Taylor, 1987; Benbow, 1990; Graham, dkk., 2000; Graham & 

Miller, 1980; Sassoon, 1983; Taylor, 2001 dalam Zwicker, 2005); 5) Practice. Menggunakan pensil 
dan lembar kerja, anak mengerjakan aktivitas, membuat satu huruf kemudian menyebutkan nama 

huruf yang dibuat. Kegiatan dalam tahap ini mencakup menelusuri huruf, menyalin huruf, dan 

membuat huruf tanpa contoh; 6) Evaluation. Anak melakukan evaluasi dengan bantuan pemandu. Jika 

dalam tahap evaluasi masih ada kesalahan yang dilakukan anak, maka anak akan berlatih membuat 
huruf dengan benar sampai dengan target tercapai. 



Naskah Prosiding Temilnas XI IPPI (Malang, 20-21 September 2019) 
ISBN : 978-60274420-7-8 

 

 

301 
 

 

  

M E T O D E   P E N E L I T I A N 

Desain Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini ditujukan untuk 
mengukur program pengembangan kompetensi guru PG/TK di Kecamatan Kabat Kabupaten 

Banyuwangi Jawa Timur. 

Partisipan 

Partisipan penelitian adalah 19 guru PG/TK dari beberapa sekolah di Banyuwangi. 
 

Asal Sekolah Jumlah Peserta 

TK Aisyiah 4 3 

TK Islam Mandiri 1 

TK Khotijah 141 1 
TK Hang Tuah 21 1 

PAUD Kartini Pakis 1 

PAUD Widyatama 3 

KB Mabaul Ikhsan 1 
KB Roudatul Ridho 1 

KB Binyat 1 

RA Darul Latef Ar Rosyid 3 

Aisyiah Pakis Duren 2 

PAUD Anak Ceria Fakultas Psikologi Unair 1 
  

Total 19 

 

Pengukuran 

Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah pre-test dan post-test. Pre-test dan post-test bukan 

hanya mengukur pengetahuan peserta namun juga dilakukan pre-test dan post-test keterampilan. Hasil 

dari pre-test dan post-test dilakukan analisis menggunakan program SPSS 22.00 for windows. 
 

Analisis Data 

Analisis data dilakukan menggunakan program SPSS 22.00 for Windows. Skor jawaban yang ada pada 

pre-test dan post-test dilakukan uji dengan menggunakan Wilcoxon Signed Rank Test yang ada pada SPSS 

22.00 for Windows. 
  

H A S I L   D A N   P E M B A H A S A N 

Adapun rincian evaluasi kegiatan pelatihan secara keseluruhan akan dijabarkan di bawah ini. 

Analisis data hasil pre test dan post test kegiatan pelatihan metode remedial menulis integrasi visual 

motorik untuk meningkatkan kualitas menulis tangan.  

Hasil pre dan post pada evaluasi pengetahuan (knowledge) menunjukkan adanya peningkatan 

keterampilan. Skor jawaban benar pada pre dan post ini juga diuji menggunakan Wilcoxon Signed Rank 

Test melalui program SPSS 22.00 for Windows sebagai berikut: 
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Ranks 

  N Mean Rank Sum of Ranks 

post_knowledge - 

pre_knowledge 

Negative Ranks 1a 7.50 7.50 

Positive Ranks 11b 6.41 70.50 

Ties 3c   

Total 15   

 

Test Statisticsb 

 
post_knowledge - 

pre_knowledge 

Z -2.516a 

Asymp. Sig. (2-tailed) .012 

Pada evaluasi keterampilan (skill), hasil observasi pre dan post menunjukkan adanya peningkatan 
keterampilan. Skor observasi pre dan post ini juga diuji menggunakan Wilcoxon Signed Rank Test 

melalui program SPSS 22.00 for Windows sebagai berikut: 

 

Ranks 

  N Mean Rank Sum of Ranks 

post_skill - pre_skill Negative Ranks 0a .00 .00 

Positive Ranks 12b 6.50 78.00 

Ties 3c   

Total 15   

 

Test Statisticsb 

 post_skill - 

pre_skill 

Z -3.069a 

Asymp. Sig. (2-tailed) .002 

 

Berdasarkan uji perbedaan dengan teknik Wilcoxon Signed Rank Test, terlihat bahwa terdapat 

perbedaan antara nilai pre pengetahuan dan post pengetahuan. Hal ini dapat dilihat melalui nilai 
Asymp. Sig. (2-tailed) yang menunjukkan .012 yang berarti signifikan. Dengan adanya hal tersebut dapat 

disimpulkan bahwa pelatihan metode remedial menulis integrasi visual motorik untuk meningkatkan 

kualitas menulis tangan yang diberikan pada guru Taman Kanak-Kanak di daerah Banyuwangi 

memberikan hasil peningkatan pengetahuan yang signifikan. Hal ini tunjukkan melalui adanya 

peningkatan pengetahuan dari sebelum dan sesudah pelatihan. Guru-guru mendapatkan ilmu baru 
mengenai bagaimana kualitas menulis tangan yang baik, lebih mengenal bagaimana keterampilan dasar 

dan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam memberikan remedial menulis tangan.  

 

Berdasarkan uji perbedaan dengan teknik Wilcoxon Signed Rank Test, terlihat bahwa terdapat ada 
perbedaan nilai keahlian antara sebelum dan sesudah pelatihan. Hal ini dapat dilihat melalui nilai 

Asymp. Sig. (2-tailed) yang menunjukkan .002 yang berarti signifikan. Dengan adanya hal tersebut dapat 

disimpulkan bahwa pelatihan metode remedial menulis integrasi visual motorik untuk meningkatkan 

kualitas menulis tangan yang diberikan pada guru Taman Kanak-Kanak di daerah Banyuwangi 

memberikan hasil peningkatan keahlian yang signifikan. Hal ini tunjukkan melalui adanya peningkatan 
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keahlian dari sebelum dan sesudah pelatihan. Berdasarkan hasil yang diperoleh beberapa guru mulai 

menerapkan metode remedial menulis integrasi visual motorik. Dalam proses penerapan guru 

tertarik untuk menggunakan teknik tersebut karena dengan mengikuti langkah-langkah dalam 

metode remedial menulis integrasi visual motorik membuat siswa menjadi lebih siap dalam proses 
belajar dan mudah diterapkan bagi siswa yang memiliki persoalan poor handwriting. 

 

 

S I M P U L A N 
Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema terkait telah terlaksana dengan lancar, 

dinamis, dan interaktif. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya peningkatan pengetahuan dan 

keterampilan melalui metode remedial menulis integrasi visual motorik. Dari hasil tersebut, 

peningkatan pengetahuan dan keterampilan melalui metode tersebut dapat digunakan untuk 

meningkatkan dan memperbaiki kualitas menulis tangan anak yang mengalami persoalan poor 
handwriting. 

 

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan pembaca dalam mengetahui 

efektivitas pelatihan metode remedial menulis integrasi visual motorik dalam meningkatkan kapasitas 
guru PAUD. Selain dari kelebihannya, penelitian ini perlu diperdalam dengan beberapa saran yang 

dapat dilakukan yakni melibatkan para guru PG/TK yang lebih banyak sehingga sasaran semakin luas. 

Penelitian ini juga dapat diperdalam melalui pengajaran pengetahuan dan keterampilan kepada para 

peserta mengenai metode pembelajaran inovatif yang lebih beragam untuk menstimulasi 

perkembangan psikologis anak usia dini dan melatih kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh anak-
anak yang telah memasuki usia sekolah. 
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