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                                                       ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hasil observasi di TK Negeri Pembina 

Gerung Lombok Barat terkait dengan perkembangan motorik halus anak yang 

masih belum berkembang optimal. Hal ini dapat dilihat dari kurang optimalnya 

kemampuan anak dalam menggerakkan jari jemari, kordinasi mata dan tangan. 

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana mengembangkan 

kemampuan motorik halus anak melalui kegiatan finger painting anak kelas A TK 

Negeri Pembina Gerung Lombok Barat Tahun Pelajaran 2017/2018. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengembangkan kemampuan motorik halus anak 

melalui kegiatan finger painting anak kelas A diTK Negeri Pembina Gerung 

lombok Barat Tahun Pelajaran 2017/2018.  Jenis penelitian ini adalah penelitian 

pengembangan. Subjek dalam penelitian ini adalah 10 anak yang terdiri dari 5 

anak perempuan dan 5 anak laki-laki. Teknik analisis data menggunakan analisis 

data deskriftif kualitatif. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini 

menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap pengembangan I 

mencapai nilai rata-rata yaitu 55,83% sedangkan pada tahap pengembangan II 

mulai mengalami peningkatan dengan nilai rata-rata mencapai 69,58% serta 

meningkat secara optimal pada tahap pengembangan III dengan persentase 

81,66%. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 

peningkatan perkembangan motorik halus anak melalui kegiatan finger painting 

pada anak usia 4-5 tahun di TK Negeri Pembina Gerung Lombok Barat tahun 

Pelajaran 2017/2018. 
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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Menurut Suijono (2009, 1:14), motorik halus adalah gerakan yang hanya 

melibatkan otot-otot kecil seperti  keterampilan menggunakan jari jemari 

tangan dan gerakan pergelangan tangan yang tepat. Sehingga gerakan ini 

tidak memerlukan tenaga melainkan membutuhkan koordinasi mata dan 

tangan yang cermat.  

finger painting merupakan suatu teknik melukis langsung dengan cat 

pewarna menggunakan jari tangan secara langsung tanpa menggunakan 

bantuan alat 

         Berdasarkan observasi yang dilakukan di TK Negeri Pembina Gerung 

Lombok Barat kenyataan dilapangan yang peneliti temui adalah 

kemampuan motorik halus anak kelas A (usia 4-5 tahun) belum berkembang 

optimal. Hal ini dapat dilihat dari kurang optimalnya kemampuan anak 

dalam menggerakkan jari jemari, koordinasi mata dan tangan ketika 

kegiatan mewarnai dengan  teknik  finger painting dilakukan. Dari 10 anak 

di kelas, hanya 3  anak yang menunjukkan kemampuan motorik halusnya 

berkembang dengan baik dan terlihat aktif melakukan kegiatan 

pembelajaran finger painting sedangkan sisanya sebanyak 7 anak 

menunjukkan kemampuan motorik halusnya belum berkembang secara 

optimal. Hal ini dikarenakan kurangnya minat anak terhadap kegiatan 

pembelajaran finger painting. Berdasarkan permasalahan ini peneliti ingin 

melatih kembali motorik halus anak, peneliti memilih salah satu kegiatan 

pembelajaran yang menarik yaitu kegiatan mewarnai dengan teknik finger 

painting untuk meningkatkan kemampuan motorik halus anak.  

       Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian berjudul “Mengembangkan Kemampuan Motorik Halus Anak 

melalui Kegiatan Finger Painting Pada Anak Kelas A di TK Negeri 

Pembina Gerung Lombok Barat Tahun Pelajaran 2017/2018”. 

II. Setting Penelitian 

1. Setting Penelitian 

Tempat penelitian ini dilakukan di TK Negeri Pembina Gerung Lombok 

Barat Jalan H.L. Anggarat BA. Gerung Utara (depan RSU Gerung). 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 

2017/2018. 

A. Subjek dan Observer Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah anak kelas A yang berada diTK 

Negeri Pembina Gerung Adapun jumlah siswa yang diteliti sebanyak 10 

anak, dengan jumlah anak laki-laki sebanyak 5 orang anak dan 

perempuan sebanyak 5 orang anak dengan usia 4-5 tahun yang 

menunjukkan motorik halusnya belum berkembang optimal 

2. Observer Penelitian 

penelitian ini dilakukan oleh peneliti yang bekerjasama dengan guru 

kelas yang secara langsung mengamati dan mencatat perkembangan 
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motorik halus anak dalam melakukan kegiatan finger painting. Peneliti 

berkolaborasi dengan guru kelas yaitu peneliti sebagai observer dan guru 

kelas sebagai kolaborator yang sekaligus mengajar di dalam kelas. 

Kolaborator diwujudkan untuk menyamakan pemahaman, kesepakatan 

tentang permasalahan, pengambilan keputusan,dan melahirkan 

kesamaan tindakan (action) bertujuan untuk mengembangkan motorik 

halus . 

B. Faktor yang Diteliti 

1. Faktor Guru 

Faktor guru yang diteliti dalam penelitian ini adalah pelaksanaan 

pembelajaran dengan menerapkan tahapan kegiatan finger painting 

dalam menngembangkan kemampuan motorik halus anak usia 4-5 

tahun. 

2. Faktor Siswa 

Perkembangan motorik halus anak usia 4-5 tahun dikatakan meningkat 

apabila semua indikator dapat dicapai secara optimal. Berikut faktor 

siswa yang diteliti yaitu : (a) membuat berbagai macam bentuk garis, (b) 

menjiplak bentuk, (c) mengkoordinasikan mata dan tangan untuk 

melakukan gerakan yang rumit, (d) mengekspresikan diri dengan 

berkarya seni menggunakan berbagai macam media, (f) mengontrol 

gerakan tangan menggunakan otot halus (mencolek). 

C. Variabel Penelitian 

1. Definisi Operasional Variabel Harapan 

Kemampuan  motorik halus adalah  kemampuan atau penggunaan otot - 

otot kecil atau pergerakan pada tangan yang membutuhkan koordinasi 

mata. Perkembangan motorik halus pada anak yaitu jari - jari tangannya 

untuk melakukan tugas tertentu, seperti menulis, menggambar, dan 

melukis. Semakin baiknya gerakan motorik halus anak dapat berkreasi. 

2. Definisi Operasional Variabel Tindakan 

Kegiatan finger painting adalah teknik melukis dengan jari, melatih 

mengembangkan imajinasi, meningkatkan kemampuan motorik halus , 

dan mengasah bakat kretifitas seni khusunya seni rupa. Kegiatan 

tersebur dapat menggunakan tepung kanji dan pewarna makanan. 

D. Rancangan dan Langkah-Langkah Penelitian 

1. Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan. Menurut Borg and 

Gall dalam Sugiyono (2010: 4) mengatakan bahwa penelitian dan 

pengembangan (research and development/R&D), merupakan metode 

penelitian yang digunakan untuk mengembangkan atau memvalidasi 

produk – produk yang digunakan dalam pendidikan dan pembelajaran. 

Berdasarkan judul yang peneliti angkat, metode penelitian yang peniliti 

gunakan yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif. Dalam 

menggunakan metode yang bersifat deskriptif kualitatif, peneliti hanya 

mengungkapkan apa yang sebenarnya tejadi di lapangan dan hasil karya, 

proses kegiatan, dan perilaku yang ditunjukkan oleh subjek yang diamati 
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2. Langkah-langkah Penelitian 

Langkah-langkah penelitian ini akan dilaksanakan dalam 3 tahap 

pengembangan. Setiap  tahap  dalam  penelitian  meliputi  perencanaan,  

pelaksanaan, observasi  dan  refleksi 

. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  pada penelitian ini observasi 

dan dokumentasi yang akan dijelaskan sebagai berikut: 

1. Observasi 

Sedarmayanti dan Syarifudin (2002: 74) mengemukakan bahwa 

observasi atau pengamatan adalah suatu cara untuk mengumpulkan data 

penelitian yang dilakukan dengan cermat untuk memperoleh gambaran 

menyeluruh dan apa adanya. 

2. Dokumentasi 

Iskandar (2008: 87) mengemukakan bahwa teknik dokumentasi adalah 

cara mengumpulkan data melalui dokumen atau catatan peristiwa yang 

sudah lalu.  

F. Instrumen Pengumpulan Data 

 

Suharmisi Arikunto (2006) berpendapat bahwa instrumen penelitian adalah 

alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data 

agar pekerjaannya lebih mudah dan hasil lebih baik, dalam arti lebih cermat, 

lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah.Adapun instrumen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah:  

Tabel 3.1. 

Kisi - Kisi Instrumen Penelitian Perkembangan Kemampuan 

Motorik Halus Anak Usia 4 - 5  Tahun 

No 
Tingkat  Pencapaian 

Perkembangan 
Indikator Deskriptor 

1 Membuat garis 

vertikal, horizontal, 

lengkung kiri/ 

lengkung kanan,dan 

lingkaran 

1. Membuat garis 

vertikal 

 

1. Anak mampu membuat 

garis vertikal dengan 

menggunakan jari 

jempol dan jari telunjuk 

1. Membuat garis 

horizontal 

2. Anak mampu membuat 

garis horizontal meng-

gunakan jempol, telunjuk 

dan jari tengah 
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3. Membuat garis 

lengkung 

2. Anak mampu membuat 

garis lengkung kekiri dan 

kekanan menggunakan 3 

jarinya dengan baik 

3. Membuat 

lingkaran 

4.Anak mampu membuat 

bentuk lingkaran meng-

gunakan jari tangannya 

dengan seimbang 

2 Menjiplak bentuk 1. Mengkordinasikan 

mata dan tangan 

saat menjimplak 

bentuk 

5. Anak mampu men-jiplak 

bentuk jari jemari tangan-

nya dengan menekan 

bagian tengah tanganya 

tanpa berpindah ketempat 

yang lain 

3 Mengkoordinasikan 

mata dan tangan untuk 

melakukan gerakan 

yang rumit 

1. Mengkoordinasi 

kan mata dan 

tangan untuk 

melakukan 

berbagai kegiatan 

6. Anak mampu meng-

gambar pola yang sudah 

ada dengan baik 

7. Anak mampu mengambil 

bahan finger panting 

yang dibutuhkan dengan 

meng-gunakan seluruh 

jari tangannya 
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8. Anak mampu membagi 

adonan menjadi 3 

adonan 

9. Anak mampu men-

campurkan bubur finger 

painting dengan 2 

warna yang berbeda 

4 Mengekspresikan diri 

dengan berkarya seni 

menggunakan 

berbagai media 

1. Menggunakan 

berbagai media 

untuk 

menghasilkan 

karya seni 

10. Anak mampu meng-

gunakan berbagai media 

menghasilkan karya seni 

2. Mengekspresikan 

diri dengan 

berbagai media  

11. Anak mampu me-

ngekspresikan diri 

dengan berbagai media 

5 Mengontrol gerakan 

tangan yang 

menggunakan otot 

halus ( mencolek) 

1. mengontrol 

gerakan 

tangannya untuk 

men-colek 

12. Anak mampu mencolek 

bahan bahan dengan jari 

jari tangannya 

 

G. Analisis Data 

Analisis data harus dilakukan oleh peneliti untuk memaparkan hasil 

penelitiannya. Data yang telah terkumpul, selanjutnya dihitung 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

Data yang telah terkumpul, selanjutnya dihitung menggunakan rumus 

sebagai berikut: 
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Keterangan: 

P : Persentase  

f  : Indikator yang dicapai anak 

     :  Jumlah indikator yang diamati 

H. Indikator Keberhasilan 

Kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan cara bermain yang 

menyenangkan bagi anak dengan menggunakan kegiatan finger painting 

untuk mengembangkan kemampuan motorik halus anak kelas A akan 

memperoleh hasil yang maksimal, jika berkembang apabila di konversikan 

dengan persentase yang baik pada masing-masing individu. peneliti 

menggunakan standar Mills dalam penelitiannya yaitu menetapkan 

persentase 71% (Mills, 2003). 

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dari tanggal 13 November 2017 sampai dengan 

tanggal 6 desember 2017. Penelitian ini dilaksanakan dalam 3 tahap 

pengembangan yakni tahap I (tanggal 13 - 15 November), tahap II 

(tanggal 27 - 29 November), tahap III (tanggal 4 - 6  desember). Setiap 

tahap terdiri dari perencanaan, pengamatan, pelaksanaan, dan 

evaluasi/refleksi. Setiap tahap dilakukan tiga kali pertemuan dengan 

alokasi waktu setiap pertemuan adalah 1 x 60 menit. 

2. Tahap Pengembangan I 

tahap I. pada indikator Anak mampu membuat garis vertikal dengan 

menggunkan jari jempol dan jari telunjuk, belum ada 0 (0%) anak 

mampu melakukannya dengan kriteria baik sekali, 4(40%) anak 

melakukannya dengan baik sedangkan 2 (20%) anak mampu 

melakukannya namun masih dengan kriteria kurang dan 4 (40%) masih 

dengan kriteria kurang sekali.Pada indikator Anak mampu membuat 

garis horizontal menggunalan jempol, telunjuk dam jari tengah, belum 

ada 0 (0%) anak mampu melakukannya dengan kriteria baik sekali, 4 

(40%) anak melakukannya dengan baik sedangkan 4 (40%) anak terihat 

belum mau bertanya dengan kriteria  kurang dan 2 (20%) masih dengan 

kriteria kurang se kali. Pada indikator Anak mampu membuat garis 

lengkung kekiri dan kekanan menggunakan 3 jarinya dengan baik,belum 

ada 0 (0%) anak mampu melakukannya dengan kriteria dengan baik 

sekali, 4 (40%) anak melakukannya dengan kriteria baik sedangkan 

sebanyak 4 (40%) anak terlihat masih ragu untuk mengajukan 

pertanyaan dengan kriteria kurang dan sebanyak 2 (20%) anak masih 

dengan kriteria kurang sekali.anak mampu membuat bentuk lingkaran 

meng-gunakan jari tangannya dengan seimbang, belum ada anak 0 (0%) 

mampu melakukannya dengan kriteria baik sekali, 4 (40%) 

melakukannya dengan kriteria baik sedangkan sebanyak 3 (30%) anak 

P   
 

   
x100% 
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melakukannya dengan kriteria kurang dan 3 (30%) masih dengan 

kriteria kurang sekali. Pada indikator Anak mampu menggambar pola 

yang sudah ada dengan baik, belum ada anak 0 (0%) yang 

melakukannya dengan kriteria baik sekali sedangkan 4 (40%) sudah 

melakukannya dengan kriteria baik,3 (30%) mampu melakukannya 

namundengan kriteria kurang dan 3 (30%) anak masih dengan kriteria 

kurang sekali. 6.)Pada indikator Anak mampu mengambil bahan finger 

painting yang dibutuhkan dengan menggunakan seluruh jari tangannya, 

belum ada 0 (0% ) anak mampu melakukannya dengan kriteria baik 

sekali, 4  (40%) anak melakukannya baik sedangkan 6 (60%) anak 

masih melakukannya dengan kriteria kurang dan tidak terdapat 0 (0%) 

anak dengan kriteria kurang sekali. 7.Pada indikator Anak mampu 

membagi adonan menjadi 3 adonan, belumada anak 0 (0%) yang mampu 

melakukannya dengan kriteri baik sekali, sedangkan sebanyak 3 (30%) 

anak melakukannya dengan kriteria baik, 4 (40%) anak mampu 

melakukannya namun dengan kriteria kurang dan 3 (30%) masih dengan 

kriteria kurang sekali. 8.Pada indikator Anak mampu mencampurkan 

adonan finger painting dengan dua warna yang berbeda,belum ada anak 

(0%) mampu melakukannya dengan kriteria baik sekali, 2 (20%) anak 

sudah mampu melakukannya dengan kriteria baik sedangkan 4 (40%) 

anak mampu melakukannya namun dengan kriteria kurang dan 4 (40%) 

masih dengan kriteria kurang sekali. 9.Pada indikator  anak Anak 

mampu menggunakan berbagai media menghasilkan karya seni belum 

ada anak (0%)mampu melakukannya dengan kriteria baik sekali, 

sedangkan sebanyak 4 (40%) anak sudah mampu melakukannya dengan 

kriteria baik, dan 6 (60%) terlihat sudah mampu melakukannya namun 

dengan kriteria kurang10.Pada indikator Anak mampu mengekspresikan 

diri dengan berbagai media, belum ada anak (0%)mampu melakukannya 

dengan kriteria baik sekali,  sedangkan sebanyak 5 (50%) anak sudah 

mampu melakukannya dengan kriteria baik, dan 4 (40%) anak terlihat 

melakukannya dengan kriteria kurang dan 1 (10%) anak masih dengan 

kriteria kurang sekali. 11.Pada indkator anak mampu menunjukkan hasil 

karyanya dengan sikap yang baik, belum ada 0 (0%) anak mampu 

melakukannyadengan kriteria baik sekali, 4 (40%) anak melakukannya 

dengan kriteria baik sedangkan sebanyak 4 (40%) anak masih 

melakukannya dengan kriteria kurang dan 2 (20%) masih dengan 

kriteria kurang sekali.12. Pada indikator Anak mampu menjimplak jari 

jemari tangannya dengan menekan bagian tengan tangannya tanpa 

berpindah ketempat yang lain, ada 2 (20%) dengan kriteria baik sekali 

sudah mampu melakukan, sebanyak 6 (60%)  anak melakukannya 

dengan kriteria baik, 2 (20%) terlihat masih melakukannya dengan 

kriteria kurang dan tidak terdapat 0 (0%) dengan kriteria kurang sekali. 

3. Tahap Pengembangan II 

tahap II pada indikator Anak mampu membuat garis vertikal dengan 

menggunkan jari jempol dan jari telunjuk, belum ada 2 (20%) anak 

mampu melakukannya dengan kriteria baik sekali, 4(40%) anak 
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melakukannya dengan baik sedangkan 2 (20%) anak mampu 

melakukannya namun masih dengan kriteria kurang dan 2 (20%) masih 

dengan kriteria kurang sekali. Pada indikator Anak mampu membuat 

garis horizontal menggunalan jempol, telunjuk dam jari tengah, belum 

ada 0 (0%) anak mampu melakukannya dengan kriteria baik sekali, 7 

(70%) anak melakukannya dengan baik sedangkan 3 (30%) anak terihat 

belum mau bertanya dengan kriteria  kurang dan 0 (0%) masih dengan 

kriteria kurang sekali. Pada indikator Anak mampu membuat garis 

lengkung kekiri dan kekanan menggunakan 3 jarinya dengan baik,belum 

ada 0 (0%) anak mampu melakukannya dengan kriteria dengan baik 

sekali, 8 (80%) anak melakukannya dengan kriteria baik sedangkan 

sebanyak 1 (10%) anak terlihat masih ragu untuk mengajukan 

pertanyaan dengan kriteria kurang dan sebanyak 1 (10%) anak masih 

dengan kriteria kurang sekali. Pada indikator anak mampu membuat 

bentuk lingkaran meng-gunakan jari tangannya dengan seimbang, belum 

ada anak 2 (20%) mampu melakukannya dengan kriteria baik sekali, 6 

(60%) melakukannya dengan kriteria baik sedangkan sebanyak 2 (20%) 

anak melakukannya dengan kriteria kurang dan 0 (0%) masih dengan 

kriteria kurang sekali. Pada indikator Anak mampu menggambar pola 

yang sudah ada dengan baik, belum ada anak 0 (0%) yang 

melakukannya dengan kriteria baik sekali sedangkan 4 (40%) sudah 

melakukannya dengan kriteria baik,6 (60%) mampu melakukannya 

namun dengan kriteria kurang dan 0 (0%) anak masih dengan kriteria 

kurang sekali. Pada indikator Anak mampu mengambil bahan finger 

painting yang dibutuhkan dengan menggunakan seluruh jari tangannya, 

belum ada 0 (0%) anak mampu melakukannya dengan kriteria baik 

sekali, 6  (60%) anak melakukannya baik sedangkan 3 (30%) anak 

masih melakukannya dengan kriteria kurang dan tidak terdapat 1 (10%) 

anak dengan kriteria kurang sekali. Pada indikator Anak mampu 

membagi adonan menjadi 3 adonan, belumada anak 1 (10%) yang 

mampu melakukannya dengan kriteri baik sekali, sedangkan sebanyak 8 

(80%) anak melakukannya dengan kriteria baik, 1 (10%) anak mampu 

melakukannya namun dengan kriteria kurang dan 0 (0%) masih dengan 

kriteria kurang sekali. Pada indikator Anak mampu mencampurkan 

adonan finger painting dengan dua warna yang berbeda,belum ada anak 

(0%) mampu melakukannya dengan kriteria baik sekali, 2 (20%) anak 

sudah mampu melakukannya dengan kriteria baik sedangkan 4 (40%) 

anak mampu melakukannya namun dengan kriteria kurang dan 4 (40%) 

masih dengan kriteria kurang sekali. Pada indikator  anak Anak mampu 

menggunakan berbagai media menghasilkan karya seni belum ada anak 

2(20%)mampu melakukannya dengan kriteria baik sekali, sedangkan 

sebanyak 4 (40%) anak sudah mampu melakukannya dengan kriteria 

baik, dan 2 (20%) terlihat sudah mampu melakukannya namun dengan 

kriteria kurang . Pada indikator Anak mampu mengekspresikan diri 

dengan berbagai media, belum ada 0 (0%) anak mampu melakukannya 

dengan kriteria baik sekali,  sedangkan sebanyak 6 (60%) anak sudah 
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mampu melakukannya dengan kriteria baik, dan 4 (40%) anak terlihat 

melakukannya dengan kriteria kurang dan (0%) anak masih dengan 

kriteria kurang sekali. Pada indkator anak mampu menunjukkan hasil 

karyanya dengan sikap yang baik, belum ada 0 (0%) anak mampu 

melakukannya dengan kriteria baik sekali, 7 (70%) anak melakukannya 

dengan kriteria baik sedangkan sebanyak 3 (30%) anak masih 

melakukannya dengan kriteria kurang dan 0 (0%) masih dengan kriteria 

kurang sekali. Pada indikator Anak mampu menjimplak jari jemari 

tangannya dengan menekan bagian tengan tangannya tanpa berpindah 

ketempat yang lain, ada 0 (0%) dengan kriteria baik sekali sudah mampu 

melakukan, sebanyak 1 (10%)  anak melakukannya dengan kriteria baik, 

9 (90%) terlihat masih melakukannya dengan kriteria kurang dan tidak 

terdapat 0 (0%) dengan kriteria kurang sekali. 

4. Tahap Pengembangan III 

tahap III pada indikator Anak mampu membuat garis vertikal dengan 

menggunkan jari jempol dan jari telunjuk, belum ada 2 (20%) anak 

mampu melakukannya dengan kriteria baik sekali, 8 (80%) anak 

melakukannya dengan baiksedangkan 0 (0%) anak mampu 

melakukannya namun masih dengan kriteria kurang dan 2 (20%) masih 

dengan kriteria kurang sekali. Pada indikator Anak mampu membuat 

garis horizontal menggunalan jempol, telunjuk dam jari tengah, belum 

ada 4(40%) anak mampu melakukannya dengan kriteria baik sekali, 6 

(60%) anak melakukannya dengan baik sedangkan 0 (0%) anak terihat 

belum mau bertanya dengan kriteria  kurang dan 0 (0%) masih dengan 

kriteria kurang sekali. Pada indikator Anak mampu membuat garis 

lengkung kekiri dan kekanan menggunakan 3 jarinya dengan baik,belum 

ada 3(30%) anak mampu melakukannya dengan kriteria dengan baik 

sekali, 6 (60%) anak melakukannya dengan kriteria baik sedangkan 

sebanyak 1 (10%) anak terlihat masih ragu untuk mengajukan 

pertanyaan dengan kriteria kurang dan sebanyak 1 (10%) anak masih 

dengan kriteria kurang sekali. Pada indikator Anak mampu menjimplak 

jari jemari tangannya dengan menekan bagian tengan tangannya tanpa 

berpindah ketempat yang lain, belum ada anak 3(30%) mampu 

melakukannya dengan kriteria baik sekali, 6 (60%) melakukannya 

dengan kriteria baik sedangkan sebanyak 1 (10%) anak melakukannya 

dengan kriteria kurang dan 0 (0%) masih dengan kriteria kurang sekali. 

Pada indikator Anak mampu menggambar pola yang sudah ada dengan 

baik, belum ada anak 2 (20%) yang melakukannya dengan kriteria baik 

sekali sedangkan 8 (80%) sudah melakukannya dengan kriteria baik,0 

(0%) mampu melakukannya namundengan kriteria kurang dan 0 (0%) 

anak masih dengan kriteria kurang sekali. Pada indikator Anak mampu 

mengambil bahan finger painting yang dibutuhkan dengan 

menggunakan seluruh jari tangannya, belum ada 3 (30%) anak mampu 

melakukannya dengan kriteria baik sekali, 7  (70%) anak melakukannya 

baik, sedangkan 3 (30%) anak masih melakukannya dengan kriteria 

kurang dan tidak terdapat 0 (0%) anak dengan kriteria kurang sekali. 
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Pada indikator Anak mampu membagi adonan menjadi 3 adonan, belum 

ada anak 3 (30%) yang mampu melakukannya dengan kriteri baik sekali, 

sedangkan sebanyak 7(70%) anak melakukannya dengan kriteria baik, 0 

(0%) anak mampu melakukannya namun dengan kriteria kurang dan 0 

(0%) masih dengan kriteria kurang sekali. Pada indikator anak mampu 

mencampurkan adonan finger painting dengan dua warna yang berbeda, 

belum ada anak 2(20%) mampu melakukannya dengan kriteria baik 

sekali, 7 (70%) anak sudah mampu melakukannya dengan kriteria baik 

sedangkan 1(10%) anak mampu melakukannya namun dengan kriteria 

kurang dan 0 (0%) masih dengan kriteria kurang sekali. Pada indikator  

anak anak mampu menggunakan berbagai media menghasilkan karya 

seni belum ada anak 2 (20%) mampu melakukannya dengan kriteria 

baik sekali, sedangkan sebanyak 7 (70%) anak sudah mampu 

melakukannya dengan kriteria baik, dan 1 (10%) terlihat sudah mampu 

melakukannya namun dengan kriteria kurang . Pada indikator Anak 

mampu mengekspresikan diri dengan berbagai media, belum ada anak 0 

(0%) mampu melakukannya dengan kriteria baik sekali,  sedangkan 

sebanyak 8 (80%) anak sudah mampu melakukannya dengan kriteria 

baik, dan 2 (20%) anak terlihat melakukannya dengan kriteria kurang 

dan 8(80%) anak masih dengan kriteria kurang sekali. Pada indkator 

anak mampu menunjukkan hasil karyanya dengan sikap yang baik, 

belum ada 2 (20%) anak mampu melakukannyadengan kriteria baik 

sekali, 8 (80%) anak melakukannya dengan kriteria baik sedangkan 

sebanyak 0 (0%) anak masih melakukannya dengan kriteria kurang dan 

0 (0%) masih dengan kriteria kurang sekali. Pada indikator Anak 

mampu menjimplak jari jemari tangannya dengan menekan bagian 

tengan tangannya tanpa berpindah ketempat yang lain, ada 0 (0%) 

dengan kriteria baik sekali sudah mampu melakukan, sebanyak 2 (20%)  

anak melakukannya dengan kriteria baik, 8 (80%) terlihat masih 

melakukannya dengan kriteria kurang dan tidak terdapat 0 (0%) dengan 

kriteria kurang sekali. 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka peneliti dapat 

menyimpulkan : 

1. perkembangan kemampuan motorik halus anak melalui kegiatan finger 

painting yang. Hal ini dapat dilihat dari persentase yang didapatkan pada 

tahap I yaitu 55,83%, pada tahap II yaitu 69,58%, dan pada tahap III 

yaitu 81,66%.  Pengembangan yang terjadi dari tahap  I – tahap II yaitu 

13,75%, dan pengembangan yang terjadi pada tahap II –  tahap  III yaitu 

12,08% dan pengembangan yang terjadi pada tahap 1 – tahap III yaitu 

25,83%. 
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