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IDENTIFIKASI PERKEMBANGAN MOTORIK HALUS ANAK 

USIA 4-5 TAHUN DI PAUD SE-KECAMATAN SANDUBAYA MATARAM 

TAHUN PELAJARAN 2013/2014 

 

 

A. LATAR BELAKANG  

Anak usia dini berada pada masa keemasan di sepanjang rentang 

usia perkembangan manusia. Menurut Montessori dalam Hainstock 

(1999:10-11) mengatakan bahwa masa ini merupakan periode sensitif 

(sensitive periods), selama masa inilah anak secara khusus mudah 

menerima stimulus-stimulus dari lingkunganya. Pada masa ini anak siap 

melakukan berbagai kegiatan dalam rangka memahami dan menguasai 

lingkungannya. Selanjutnya Montessori menyatakan bahwa usia keemasan 

merupakan masa dimana  anak mulai peka untuk menerima berbagai 

stimulasi dan berbagai upaya pendidikan dari lingkungannya baik di 

sengaja maupun tidak disengaja. Pada masa peka inilah terjadi pematangan 

fungsi-fungsi fisik dan psikis sehingga anak siap merespons dan 

mewujudkan semua tugas-tugas perkembangan yang di harapkan muncul 

pada pola prilakunya sehari-hari.(Sujiono,2009:54).   

 Hal yang sama yang di kemukakan oleh Mahendra (1998), 

keterampilan motorik halus (fine motorskill) merupakan keterampilan-

keterampilan yang memerlukan kemampuan untuk mengontrol otot-otot 

kecil/halus untuk mencapai pelaksanaan keterampilan yang berhasil. 

Menurut Magil (1985), keterampilan yang melibatkan koordinasi 

neuromuscular (syaraf otak) yang memerlukan ketepatan derajat tinggi 

untuk berhasilnya keterampilan ini. Keterampilan jenis ini sering di sebut 

sebagai keterampilan yang memerlukan koordinasi mata - tangan (hand-

eye coordination) misalnya menulis, menggambar, bermain piano. 

(Sumantri,2005:143). 

 Banyak hal yang dapat dilakukan untuk dapat mengembangkan 

kemampuan motorik halus anak usia 4-5 tahun dari kegiatan bermain, 

anak memiliki kesempatan untuk bereksplorasi, mengekspresikan 

perasaan, berkreasi dan belajar secara menyenangkan. Melalui bermain 

anak dapat menghasilkan karya seni yang kreatif seperti mewarnai gambar 

dengan krayon, bermain kreasi dengan cat air untuk membuat finger 

fineting yang dilukis dengan jari jemari tangan, membentuk beragam 

objek sederhana dengan bahan lunak seperti tanah liat, adonan tepung, dan 

plastisin, merobek, menggunting, kemudian melipat kertas warna berkreasi 

membuat kolase atau mozaik dan lain-lain.  

 Namun pada kenyataannya kegiatan belajar melalui bermain untuk 

mengembangkan kemampuan motorik halus anak usia 4-5 tahun di PAUD 

atau TK masih kurang diterapkan. Pembelajaran lebih di tunjukan pada 

kegiatan akademik. Guru tidak mensenting kegiatan yang berpusat pada 

anak. Anak akan lebih banyak duduk di kursi  mendengarkan, mengikuti, 

mentaati, mencontoh apa yang dilakukan guru dan di katakan guru. 



 Berdasarkan observasi di Kecamatan Sandubaya Mataram bahwa 

perkembangan motorik halus anak usia 4-5 tahun masih kurang. Dalam 

proses belajar mengajar anak lebih cendrung mendengar atau menyimak 

yang di katakan guru. Dari uraian tersebut dan dari beberapa kutipan di 

atas maka penulis tertarik mengangkat judul “ Identifikasi 

perkembangan motorik halus anak usia 4-5 tahun di Kecamatan 

Sandubaya Tahun Pelajaran 2013/2014”.   
 

B. PERUMUSAN MASALAH 

1. Indikator perkembangan motorik halus apa saja yang belum 

berkembang pada anak usia 4-5  tahun di PAUD se-Kecamatan 

Sandubaya Mataram  Tahun Pelajaran 2013/2014? 

2. Indikator perkembangan motorik halus apa saja yang sudah 

berkembang pada anak  usia 4-5 tahun di PAUD se-Kecamatan 

Sandubaya Mataram Tahun Pelajaran 2013/2014? 

3. Indikator  perkembangan motorik halus apa saja yang dominan 

berkembang pada  anak usia 4-5 tahun di Kecamatan Sandubaya 

Mataram Tahun Pelajaran 2013/2014? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN  

1. Untuk mengetahui indicator perkembangan motorik halus anak yang 

belum berkembang pada  anak usia 4-5 tahun di PAUD se-Kecamatan 

Sandubaya Mataram Tahun Pelajaran 2013/2014 . 

2. Untuk mengetahui indikator perkembangan motorik halus anak yang 

sudah berkembang pada anak usia 4-5 tahun di PAUD se-Kecamatan 

Sandubaya Mataram tahun Pelajaran 2013/2014 

3. Untuk mengetahui indikator perkembangan motorik halus anak  yang 

dominan berkembang pada anak usia 4-5 Tahun di PAUD se-

Kecamatan Sandubaya Tahun Pelajaran 2013/2014.  

 

D. MANFAAT PENELITIAN  

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian dengan 

melakukan identifikasi masalah adalah sebagai berikut: 

a) Manfaat teoritis 

1. Menambah wawasan tentang perkembangan motorik halus pada 

anak usia 4-5 tahun. 

2. Dapat digunakan sebagai panduan dalam memberikan pengetahuan 

tentang perkembangan motorik halus anak prasekolah dalam setiap 

pelayanannya. 

 

b) Manfaat praktis 

Memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat, khususnya 

guru/pendidik, sekolah dan dinas terkait  yang ada di Kecamatan 

Sandubaya  tentang sejauh mana perkembangan motorik halus  anak 

usia 4-5 tahun. 



a. Guru/Pendidik 

Agar mengetahui perkembangan motorik halus pada peserta 

didik sehingga guru mampu mengatasi kesulitan dalam 

perkembangan peserta didik bisa dengan mudah  membimbing 

serta membina minat belajar anak, agar dapat mengetahui sejauh 

mana perkembangan motorik halus anak usia 4-5 tahun di 

Kecamatan Sandubaya tahun pelajaran 2013/2014. 

b. Sekolah  

Menjadi sumbangan dalam upaya peningkatan kesulitan 

pembelajaran di PAUD pada jalur formal dan non formal di 

Kecamatan Sandubaya tahun Pelajaran 2013/2014. 

c. Dinas terkait  

Melalui hasil penelitian ini di harapkan kepada Dinas terkait 

dapat memberikan pelatihan-pelatihan kepada guru untuk 

meningkatkan mutu atau pengetahuan agar dapat meningkatkan 

kinerja di lembaga masing-masing. 

 

E, KAJIAN PUSTAKA  

a. Pengertian Perkembangan Motorik Halus 

Perkembangan merupakan istilah umum yang mengacu pada 

kemajuan dan kemunduran yang terjadi hingga akhir hayat. Pertumbuhan 

adalah aspek structural dari perkembangan. Sedangkan kematangan 

berkaitan dengan perubahan fungsi pada perkembangan. Jadi 

perkembangan meliputi semua aspek dari perilaku manusia, dan sebagai 

hasil hanya dapat di pisahkan ke dalam periode usia. Dukungan 

pertumbuhan terhadap perkembangan sepanjang hidup merupakan sesuatu 

yang berarti. Oleh karena itu perlu perkembangan motorik selama masa 

anak usia dini perlu di pahami.(Sumantri,2005:48).  

Motorik halus melibatkan gerakan yang diatur  secara halus., 

menggenggam mainan, mengancingkan baju, atau melakukan apapun yang 

memerlukan keterampilan tangan menunjukan keterampilan motorik 

halus. (Santrock,2007:216). 

Perkembangan fisik/motorik diartikan sebagai perkembangan dari 

unsur kematangan dan pengendalian gerak tubuh. Karena motorik halus 

membutuhkan kemampuan yang lebih sulit. Misalnya konsentrasi, control, 

kehati-hatian,dan koordinasi tubuh yang satu dengan yang lainnya 

(Haurasalsalbila 2012,http://haurasyalsyalbila.Blogsport.Com). 

 Berdasarkan beberapa pendapat tentang perkembangan dan 

motorik halus di atas dapat di tarik kesimpulan tentang definisi 

perkembangan motorik halus. Perkembangan Motorik halus adalah  

gerakan yang menggunakan otot-otot kecil terutama gerakan yang 

melibatkan gerakan jari jemari tangan dan pergelangan tangan yang tepat, 

namun gerakan ini membutuhkan koordinasi antara  mata  dan otot tangan 

yang tepat dan cermat. 

 



b. Indikator Capain Perkembangan Motorik Halus Anak Usia 4-5 

Tahun  
Tingkat capaian perkembangan anak usia 4-5 tahun dalam Permendiknas 

No.58 Tahun 2009 adalah sebagai berikut: 

1. Membuat garis  dan lingkaran.Indikator: Membuat garis tegak lurus, 

Membuat garis datar, Membuat garis lengkung kiri/kanan, Membuat garis 

miring kiri/kanan, Membuat garis lingkaran. 

2. Menjiplak bentuk Indikator: Menjiplak bentuk gambar, Menjiplak bentuk-

bentuk geometri, Menjiplak bentuk media yang ada di sekitar 

3. Mengkoordinasikan mata dan tangan untuk melakukan gerakan yang 

rumit.Indikator:Menggunting berdsarkan pola, Menganyam dengan kertas, 

Meronce dengan manik-manik, Menyusun kepingan-kepingan puzzle, 

Mencocok gambar 

4. Melakukan gerakan manipulatif dan berkarya seni dengan menggunakan 

berbagai media.Indikator:Membuat berbagai bentuk dari plastisin, 

Membuat berbagi bentuk dari  tanah liat, Membuat berbagai bentuk dari 

adonan tepung, Membuat berbagai bentuk gambar dari pasir dengan cara 

menabur , Membuat berbagai bentuk dengan menggunakan leggo 

5. Mengekspresikan diri dengan berkarya seni menggunakan berbagai media. 

Indikator:Melukis denga jari (finger painting), Menyusun menara 

darikubus minimal 8 kubus, Menciptakan berbagai bentuk degan 

menggunakan balok, Mewarnai dengan krayon, Memainkan alat musik 

sederhana 

c. Tahap Perkembangan Motorik Anak Usia Dini 

  Secara umum tahap-tahap perkembangan anak dapat di bagi 

menjadi beberapa tahapan perkembangan sesuai dengan rentang usia 

masing-maasing yang menunjukan ciri-ciri tersediri. Menurut Fitts dan 

Postner proses perkembangan belajar motorik anak  usia dini terjadi dalam 

3 tahap. (Sumntri,2005:101). 

1. Tahap Verbal Kognitif 

2. Tahap Asosiatif 

3. Tahap Otomasi  

d. Prinsip Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini 

Anak usia 4-5 tahun memiliki prinsip-prinsip pembelajaran dalam 

mengembangkan perkembangan motorik halus anak. Adapun prinsip-

prinsip pembelajaran PAUD adalah sebagai berikut. (Sumantri,2005;146).  

a. Berorientasi pada kebutuhan anak 

b. Belajar sambil bermain. 

c. Kreatif  inovatif 

d. Lingkungan kondusif  

e. Tema  

f. Mengembangkan keterampilan hidup 

g. Menggunakan kegiatan terpadu. 

h. Kegiatan berorientasi pada prinsip-prinsip perkembangan anak. 

 

 



e. Faktor-Faktor Perkembangan Motorik Anak Usia Dini 

Dalam perkembangan motorik halus anak usia dini, ada beberapa 

faktor yang dapat mengembangkan perkembangan anak. Adapun faktor-

faktor perkembangan motorik anak usia dini adalah sebagai berikut. 

(Sumantri,2005:95). 

1. Perkembangn Anatomis 

2. Perkembangan Fisiologis 

3. Perkembangan Perilaku Motorik 

4. Sasaran Perkembangan Keterampilan Motorik anak Usia Dini 

f. Pentingnya Meningkatkan Perkembangan Motorik Anak Usia 4-5 

Tahun 

Perkembangan motorik anak usia 4-5 tahun sangatlah penting 

dalam meningkatkan perkembangan anak. Ada beberapa cara untuk 

meningkatkan pentingnya perkembangan motorik anak usia 4-5 tahun 

adalah sebagai berikut.(Sujiono,2011:1.5). 

1. Untuk Perkembangan Fisiologis Anak 

2. Untuk Perkembangan Sosial Emosional Anak 

3. Untuk Kognitif Anak 

 

g. Tujuan dan Fungsi Perkembangan Motorik Halus 

Anak usia dini sangatlah penting dalam meningkatkan 

perkembangan motorik halus anak karena untuk megembangkan 

kreatifitas anak. Adapun  tujuan dan fungsi perkembangan anak adalah 

sebagai berikut. (Sumantri,2005:49). 

a. Sebagai alat untuk mengembangkan keterampilan gerak kedua 

tangan 

b. Anak dapat menciptakan suatu hasil karya yang orisinil dari 

anak tersebut 

c. Sebagai alat untuk mengembangkan koordinasi kecepatan 

tangan dan kecepatan mata 

d. Untuk menyeimbangkan penglihatan pada saat seorang guru 

menggunakan metode demontrasi dalam mengembangkan 

motorik halus anak 

e. Sebagai alat untuk melatih penguasaan emosi anak 

f. Karena dalam membuat hasil karya untuk anak usia dini sangat 

menguras emosi anak karena pada dasarnya egosentrisnya 

sangat tinggi  

E. METODE PENELITIAN 

a. Wilayah  

 Wilayah adalah  tempat di mana akan di laksanakan penelitian. 

Penelitian di laksanakan di PAUD se-Kecamatan Sandubaya Mataram 

Tahun Pelajaran 2013/2014 yang meliputi tujuh Kelurahan yaitu : 

Babakan, Abiantubuh Baru, Turida, Dasan Cermen, Selagalas, Bertais, 

dan Mandalika. 

 

 



b. Lingkup Penelitian  

  Adapun lingkup penelitian ini adalah perkembangan motorik halus  

anak usia 4-5 tahun di PAUD se-Kecamatan Sandubaya Mataram   

tahun pelajaran 2013/2014.  

c.   Populasi  

  Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Apabila seseorang 

ingin meneliti  semua elemen yang ada  di dalam wilayah 

penelitiannnya merupakan penelitian populasi. (Arikunto,2006:102). 

 Dalam penelitian ini populasi seluruh siswa PAUD yang berusia 4-

5 tahun yang ada di Kecamatan Sandubaya Mataram Tahun Pelajaran 

2013/2014 yang berjumlah 493 orang anak dari 21 lembaga yang 

terdiri dari 7 kelurahan yaitu Babakan, Abiantubuh Baru, Turida, 

Selagalas, Bertais, Mandalika, dan Dasan Cermen.  

d.  Sampel  

  Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang di miliki 

oleh populasi, dalam pandangan lain dijelaskan bahwa sampel adalah 

sejumlah unsur yang terbatas yang dipilih sebagai wakil yang 

representative dari populasi. Sampel yang representative dimaksud 

adalah sampel yang dipilih secara rambang atau tidak berpihak. 

(Supardi,2011:88 

  Berdasarkan hasil populasi maka peneliti mengambil sampel yang 

menggunakan tehnik “ Stratified Proporsional Random Sampling” 

adalah cara pengambilan sampel populasi yang mempunyai 

anggota/unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional 

dari setiap elemen populasi yang dijadikan sampel dan pengambilan 

sampel dilakukan secara random atau acak. Karena lebih dari 100 

orang. Selanjutnya karena subjeknya lebih dari 100 anak dapat 

diambil antara 10-15%,atau 20-25% atau lebih.  Dalam penelitian ini 

peneliti mengambil 25% dari jumlah lembaga yang akan teliti. 

Berikut ini adalah data lembaga  PAUD  yang akan di teliti yang 

berada di Kecamatan Sandubaya Mataram Tahun Pelajaran 

2013/2014. 

Data Lembaga PAUD yang di teliti yang berada di PAUD se-

Kecamatan Sandubaya Mataram tahun Pelajaran 2013/2014. 

NO Nama  Lembaga Kelurahan Jumlah anak 

usia 4-5  tahun 

Jumlah anak 

yang diteliti 

1. RA Manhalul  Hikmah Babakan 48 12 

2. KB Hijraturrasul Abiantubuh  9 2 

3. IT Anak Sholeh Turida 22 5 

4. RA Darul Aman Selagalas 10 2 

5. KB Nurul Qur’an Al Aziziah  Mandalika 22 5 

 6. KB Edelways Dasan Cermen 65 16 

7. TK PGRI 02 cakranegara Bertais 9 2 

JUMLAH KESELURUHAN 185 44 

   

 



e.  Data dan Sumber Data 

 Data peelitian  

Data penelitian ini berupa data perkembangan motorik halus anak 

usia 4-5 tahun di Kecamatan Sandubaya Mataram tahun pelajaran 

2013/2014 dengan jumlah data  44  orang anak. 

 Sumber data 

  Sumber data dalam penelitian ini adalah anak usia 4-5 tahun di 

Kecamatan Sandubaya Mataram Tahun Pelajaran 2013/2014. 

f. Metode dan Instrument Pengempulan Data 

a.  Metode Pengumpulan Data  

  Terkait dengan penelitian ini, maka metode pengumpulan 

data yang akan digunakan dalam peneliti ini adalah dengan 

metode obsevasi  dan metode  wawancara. Adapun penjelasan 

dari masing-masing pengempulan data tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Metode Observasi  

 Observasi atau pengamtan merupakan cara untuk 

mengumpulkan keterangan atau informasi tentang sesuatu dengan 

cara melihat mendengar, dan mengamat semua peristiwa. 

(Sugiyono,2011:50). Dalam hal ini peneliti ingin mengamati 

perkembangan motorik halus anak usia 4-5 tahun. 

Metode observasi adalah tehnik pengumpulan data yang 

dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan-

pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. 

Observasi merupakan langkah-langkah yang digunakan untuk 

melihat sejauh mana perkembangan pembelajaran di dalam kelas. 

Dengan meggunakan lembar obervasi yang berisikan instrument 

yang menjadi fokus penelitian. 

 Observasi dalam penelitian ini bertujuan untuk sejauh mana 

perkembangan motorik halus anak. Bentuk observasi dalam 

penelitian ini yaitu rating scale atau skala penelitian yang 

berisikan deskriptor kemampuan motorik halus anak. 

2. Metode wawancara 

 Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(intervieweer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. 

(Moleong,2013:186). 

 Secara garis besar ada dua macam pedoman wawancara 

yaitu pedoaman wawancara tidak terstruktur artinya  pedoman 

wawancara  yang hanya memuat garis besar yang akan di 

tanyakan. Tentu saja kreativitas pewawancara sangat di perlukan, 

bahkan hasil wawancara dengan jenis pedoman ini lebih banyak 

tergantung dari pewawancara. Pewawancaralah sebagai pegemudi 

jawaban responden. Jenis interviu ini cocok untuk penelitian 

kasus. Dan pedoman wawancara terstruktur artinya pedoman 



wawancara yang disusun secara terperinci sehingga menyerupai 

check-list. Pewawancara tinggal membutuhkan tanda v (check) 

pada nomor yang sesuai.  

b. Instrment Pengumpulan Data  
 Instrument penelitian adalah suatu alat yang di gunakan 

untuk mengumpulkan data dan informasi yang di inginkan. 

Instrument yang di gunakan untuk mengukur nilai variabel yang 

di teliti. Dalam penelitian ini peneliti mengadakan pengamatan 

terhadap perkembangan motorik halus anak. Adapun instrument 

yang di gunakan untuk mengumpulkan data perkembangan 

motorik halus anak adalah menggunakan rating scale yaitu: 

0 =  bila perkembangan  motorik halus anak belum berkembang  

1 = bila perkembangan motorik halus anak belum berkembangan 

maksimal 

2 = bila perkembangan motorik halus anak sudah berkembangan 

maksimal.  

Berikut ini adalah tabel mengenai kisi-kisi instrument yang di 

gunakan untuk menilai perkembangan motorik halus anak usia 4-

5 tahun 

F. Diskripsi Hasil Penelitian 

Penelitian telah dilaksanakan di PAUD yang ada di Se- Kecamatan 

Sandubaya Mataram  Tahun Pelajaran 2013/2014. Penelitian dilaksanakan 

pada tanggal 23 Januari sampai tanggal 28 Februari 2014 di 7 (tujuh)  

lembaga yang berlokasi di Kecamatan Sandubaya  sebagai sampel yaitu RA 

Manhalul Hikmah  berada di Kelurahan Babakan, KB Hijraturrasul berada 

di kelurahan Abiantubuh, IT Anak Sholeh berada di Kelurahan Turida, RA 

Darul Aman berada di Kelurahan Selagalas, KB Nurul Qur’an Al-Aziziah 

berada di Kelurahan Mandalika, KB Edelways berada di Kelurahan Dasan 

Cerman dan TK PGRI 2 berada di Kelurahan Bertais. Kegiatan dalam 

penelitian ini yaitu observasi mengenai perkembangan motorik halus anak 

usia 4-5 tahun yang dilakukan dengan cara mengisi instrument 

perkembangan anak.  

1. Indikator Perkembangan Motorik Halus anak usia 4-5 tahun yang belum 

berkembang di PAUD se-Kecamatan Sandubaya Mataram tahun pelajaran 

2013/2014. 

Indikator perkembangan motorik halus anak usia 4-5 tahun yang 

belum berkembang di PAUD  se-Kecamatan Sandubaya Mataram 

tahun pelajaran 2013/2014 yang terdapat pada indikator menjiplak 

bentuk. Indikator ini terdiri dari  3 item deskriptor yaitu anak mampu 

menjiplak bentuk gambar binatang , anak mampu menjiplak bentuk-

bentuk geometri , dan anak mampu menjiplak bentuk yang ada di 

sekitar. Dari tujuh Lembaga yang ada di Kecamatan Sandubaya 

Mataram dapat memperoleh persenttase dari Lembaga A yaitu 8%, 

Lembaga B yaitu 12%, Lemaga C yaitu 18%, Lembaga D yaitu 10%, 



Lembaga E yaitu 8.8% Lembaga F yaitu 72,5% dan Lembaga G yaitu 

12% , sehingga dari ke tujuh Lembaga tersebut dapat memperoleh 

persentase 10% . 

2. Indikator Perkembangan Motorik Halus anak usia 4-5 tahun yang sudah 

berkembang di PAUD se-Kecamatan Sandubaya Mataram  tahun pelajaran 

2013/2014 

Indikator perkembangan motorik halus yang sudah berkembang di 

PAUD se-Kecamatan Sandubaya Mataram yaitu terdapat pada  

indikator membuat garis dan lingkaran, Indikator mengkoordinasikan 

mata dan tangan untuk melakukan gerakan yang rumit, indikator 

melakukan gerakan memanipulatif dan berkarya seni menggunakan 

berbagai media, indikator mengekspresikan diri dengan menggunakan 

beragai media, 

3.  Indikator Perkembangan Motorik Halus anak usia 4-5 tahun yang 

berkembang dominan di PAUD se-Kecamatan Sandubaya Mataram tahun 

pelajaran 2013/2014. 

Indikator perkembangan motorik halus  yang berkembang dominan  

adalah indikator membuat garis dan lingkaran yang terdiri dari 5 item 

deskriptor yaitu  mampu membuat garis tegak lurus, mampu membuat 

garis datar, mampu membuat garis lengkung kiri/kanan , mampu 

membuat garis miring kiri/kanan, dan mampu membuat garis 

lingkaran. 

Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah diuraikan di atas maka dalam 

pembahasan ini akan membahas tentang Perkembangan Motorik Halus Anak 

Usia 4-5 Tahun di PAUD se-Kecamatan Sandubaya Mataram Tahun 

Pelajaran 2013/2014, sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui 

indikator yang belum berkembang, indikator yang sudah berkembang dan 

indikator yang dominan berkembang. Dengan menggunakan 5 indikator dan 

25 deskriptor.  

1. Indikator Perkembangan Motorik Halus anak usia 4-5 tahun yang belum 

berkembang di PAUD se-Kecamatan Sandubaya Mataram  tahun pelajaran 

2013/2014. 

Indikator yang belum berkembang adalah indikator menjiplak 

bentuk. Indikator. Faktor yang menyebabkan indikator belum 

berkembang dikarenakan proses pembelajaran yang dilakukan masih 

kurang dalam menstimulasi anak, kegitan  pembelajaran yang masih 

menoton, hanya memberikan satu kegiatan sehingga  anak  terliahat  kurang  

aktif  dalam  melakukan kegiatan dan media yang disiapkan guru tidak 

sesuai dengan jumlah anak sehingga dalam mengembangkan 

kemampuan motorik halus anak belum berkembang dengan baik. Hal 

ini dapat diatasi dengan cara guru memberikan stimulasi bagi anak 



dengan memanfaatkan APE yang ada dalam melatih motorik halus 

anak seperti permainan playdough atau plastisin yang dapat melatih 

dan melemaskan jari-jari anak dalam memegang pensil dengan tepat 

dan memberikan permaianann-permaianan yang dapat mendukung 

perkembangan motorik halus anak.untuk dapat menulis dengan baik 

sebaiknya memperbanyak aktifitas yang melibatkan kerja otot-otot 

punggung, bahu dan lengan. misalnya merangkak, mengangkat ember 

air dan aktifitas lainnya untuk menguatkan sumbu utamanya. atau saat 

mengajarkan menulis menstabilkan bahu dan lengannya misalnya 

belajar menulis dengan posisi tengkurap dimana siku lengan menumpu 

pada lantai atau karpet. Dari indikator diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa perkembangan motorik halus anak yang belum berkembang 

dengan jumlah persentase 10%.  

b. Indikator Perkembangan Motorik Halus  anak usia 4-5 tahun yang sudah 

berkembang di PAUD se-Kecamatan Sandubaya Mataram tahun pelajaran 

2013/2014 

Indikator yang sudah berkembang adalah indikator membuat garis 

dan lingkaran, indikator mengkoordinasikan mata dan tangan untuk 

melakukan gerakan yang rumit, indikator melakukan gerakan 

memanipulatif dan berkarya seni dengan menggunakan berbagai 

media dan indikator mengekspresikan diri dengan menggunakan 

berbagai media. Indikator-indikator tersebut sudah berkembang di 

semua lembaga di PAUD se-Kecamatan Sandubaya Mataram 

disebabkan karena kemampuan guru dalam menstimulasi anak dapat 

dilakukan dengan baik dan menerarapkan metode pembelajaran yang 

didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, penggunaan media dan 

bahan ajar yang sesuai dengan tahap perkembangan anak, Kegiatan 

pembelajaran di kelas tidak menoton, guru sudah menseting beberapa 

kegiatan yang dilakukan melalui pendekatan bermain sehingga pembelajaran 

menjadi menarik dan menyenangkan, selain itu orang tua murid juga 

mendukung dan ikut partisipaasi dalam setiap program yang di 

berikan di sekolah sehingga tingkat capaian perkembangan motorik 

halus anak dapat berkembang baik. Dari indikator diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa perkembangan motorik halus anak yang sudah 

berkembang dengan jumlah persentase 90%. 

3. Indikator Perkembangan Motorik Halus  anak usia 4-5  tahun yang berkembang 

dominan  di PAUD se-Kecamatan Sandubaya Mataram  tahun pelajaran 

2013/2014. 

Indikator yang berkembang dominan adalah indikator membuat 

garis dan lingkaran dengan lima item deskriptor yaitu anak mampu 

membuat garis tegak lurus, anak mampu membuat garis datar, anak 

mampu membuat garis lengkung kiri/kanan, anak mampu membuat 

garis miring kiri/kanan, dan anak mampu membuat garis lingkaran. 

Indikator yang berkembang dominan ini berada disemua lembaga 



PAUD se-Kecamatan Sandubaya Mataram. Hal ini disebabkan karena 

sudah di stimulasi dari rumah sehingga anak memiliki kemampuan 

membuat garis dengan baik serta distimulasi yang diberikan guru 
sudah  memiliki  kemampuan  dalam mendidik  anak, dan tersedianya sarana 

dan prasarana yang mendukung proses pembelajaran.  dan orang tua juga 

menndukung dalam meningkatkan perkembangan motorik halus anak 

usia 4-5 tahun di Kecamatan Sandubaya  Mataram. Indikator ini 

terlihat pada saat kegitan inti. Dari  indikator diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa perkembangan motorik halus anak yang dominan 

berkembang dengan jumlah persentase 90,5%. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perkembangan motorik 

halus anak usia 4-5 tahun di PAUD se-Kecamatan Sandubaya 

Mataram tahun pelajaran 2013/2014 dapat di katagorikan sangat baik 

disebabakan cukup baiknya intraksi dan stimulus dari guru, orang tua. 

Dan lingkungannya.     

G. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka di peroleh suatu kesimpulan 

mengenai  identifikasi perkembangan motorik halus anak usia 4-5 tahun pada 

7  lembaga yang berada di PAUD se-Kecamatan Sandubaya Mataram tahun 

Pelajaran 2013/2014 dengan jumlah siswa 44 anak diperoleh indikator yang 

sudah berkembang, belum berkembang, dan berkembang dominan.  

1. Indikator perkembangan motorik halus anak usia 4-5 tahun di Kecamatan 

sandubaya Mataram yang belum berkembang adalah indikator menjiplak 

bentuk.  

2. Indikator perkembangan motorik halus anak usia 4-5 tahun di Kecamatan 

Sandubaya Mataram yang sudah berkembang adalah Indikator membuat 

garis dan lingkaran, indikator mengkoordinasikan mata dan tangan untuk 

melakukan gerakan yang rumit, indikator melakukan gerakan 

memanipulatif dan berkarya seni dengan menggunakan berbagai media 

dan indikator mengekspresikan diri dengan menggunakan berbagai media. 

3. Indikator perkembangan motorik halus anak usia 4-5 tahun di Kecamatan 

sandubaya Mataram yang berkembang dominan adalah indikator membuat 

garis dan lingkaran dengan lima item deskriptor yaitu anak mampu 

membuat garis tegak lurus, anak mampu membuat garis datar, anak 

mampu membuat garis lengkung kiri/kanan, anak mampu membuat garis 

miring kiri/kanan, dan anak mampu membuat garis lingkaran. 

SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian tentang identifikasi perkembangan motorik 

halus anak usia 4-5 tahun di PAUD se-Kecamatan Sandubaya Mataram 

tahun pelajaran 2013/2014, penulis memberikan saran sebagai berikut: 



1. Bagi guru/pendidik 

Menyediakan fasilitas pembelajaran yang dibutuhkan anak dalam 

proses perkembangan motorik halus anak, selain itu juga lebih 

meningkatkan stimulasi pada anak agar tingkat capaian 

pekembangan motorik halus anak usia 4-5 tahun dapat mencapai 

hasil yang maksimal   sesuai dengan tahapan usia perkembangan 

anak. 

2. Bagi sekolah/lembaga 

Menyediakan sarana prasarana yang mendukung perkembangan 

motorik halus anak usia 4-5 tahun sesuai dengan kebutuhan, aman, 

dan layak bagi anak untuk digunakan. 

3. Bagi Dinas Terkait 

Memberikan pelatihan kepada guru untuk meningkatkan mutu 

pendidikan  dalam menstimulasi perkembangan motorik halus anak 

agar dapat di laksanakan dengan baik sehingga memperoleh hasil 

yang maksimal.  
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