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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Hakikat Motorik Halus  Anak  

1. Definisi Motorik Halus Anak  Perkembangan motorik adalah gerakan jasmaniah melalui kegiatan pusat syaraf,urat syaraf, dan otot yang terkoordinasi. Jadi, perkembangan motorik merupakan kegiatan yang terkoordinir antara susunan saraf, otot, otak dan spinal 

cord.Perkembangan motorik halus adalah proses yang sejalan dengan bertambahnya usia secara bertahap dan berkesinambungan, dimana gerakan individu meningkat dari keadaan sederhana, tidak terorganisir, dan tidak trampil, kearah penguasaan keterampilan motorik yang kompleks dan terorganisir dengan baik.6 Perkembangan motorik adalah perkembangan pengendalian gerakan jasmaniah melalui kegiatan pusat syaraf, urat syaraf, dan otot yang dikoordinasi7.     Ketiga unsur diatas melaksanakan masing-masing perannya secara interaksi positif, artinya unsur yang satu saling berkaitan, saling menunjang, saling melengkapi                                                            6Hurlock, perkembangan Anak, ( Jakarta : Erlangga, 1978) h 150 7Sri Esti Wahyuni, psikologi pendidikan ( Jakarta PT Rineke Cipta, 2008) h 14 OTAK SYARAF OTOT 



11  dengan unsurnya untuk mencapai kondisi motorik yang lebih sempurna keadaanya. Anak yang otaknya mengalami gangguan tampak kurang terampil menggerak-gerakan tubuhnya. Berdasarkan tiga unsur diatas bentuk perilaku gerak yang dimunculkan terbagi menjadi dua bentuk yaitu: Motorik kasar ( melibatkan otot-otot besar, saraf dan otak) dan motorik halus ( melibatkan otot-otot kecil, saraf dan otak).  Kamampuan motorik halus anak juga mengalami perkembangan tahap demi tahap menuju kesempurnaannya. Perkembangan motorik halus adalah proses sejalan dengan bertambahnya usia secara bertahap dan berkesinambungan gerakan individu meningkat dari keadaan sederhana, tidak terorganisasi, dan tidak terampil kearah penampilan keterampilan motorik yang kompleks dan terorganisasi dengan baik, yang pada akhirnya kearah penyesuaian keterampilan menyertai terjadinya proses menua atau menjadi tua. Keterampilan motorik halus, yang dipergunakan adalah sekelompok otot-otot kecil, seperti: jari-jari, tangan, lengan, dan sering membutuhkan kecermatan dan koordinasi mata dan tangan.8  Marison dalam Harun memberikan pengertian bahwa gerak akan memberi kontribusi terhadap perkembangan intektual dan keterampilan anak dimasa kehidupan selanjutnya9.  Perkembangan mengacu pada kemajuan dan kemunduran yang terjadi sepanjang akhir khayat yang meliputi segala aspek dari perilaku manusia.Motorik adalah bentuk perilaku gerak manusia. Perkembangan motorik merupakan proses yang sejalan dengan bertambahnya usia secara dan berkesinambungan, geraka                                                            8Sumantri , Model Pengembangan Keterampilan Motorik Halus Anak Usia Dini, Diakses 27 Februari 2018) (2005) 9Marison , Perkembangan Anak Usia Dini Diakses 3 Maret 2018) (2009) 



12  individu meningkat dari keadaan sederhana, tidak berkoordinasi dan tidak trampil menuju keterampilan motorik yang kompleks dan terorganisasi dengan baik.10 Pengembangan keterampilan motorik merupakan kegiatan yang mengaktualisasikan seluruh potensi anak berupa sikap, tindakan, dan karya yang diberi bentuk, isi, dan arah menuju pribadi sesuai dengan cita-cita kemanusiaan.Oleh karena itu pengembangan keterampilan motorik merupakan bagian dari pendidikan terutama melalui pengalaman-pengalaman gerak, terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh.11 Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan motorik adalah perubahan perilaku motorik yang memperlihatkan kematangan pengendalian gerak tubuh. Keterampilan motorik halus merupakan kegiatan yang menggunakan otot halus pada kaki dan tangan.Gerakan ini memerlukan kecepatan, ketepatan dan keterampilan menggerakkan.Keterampilan motorik halus biasanya dipergunakan dalam kegiatan belajar di dalam ruangan.12 Motorik halus merupakan keterampilan fisik yang melibatkan otot-otot ujung jari serta koordinasi mata dan tangan, bagian tubuh lain yang terlibat dalam kegiatan motorik halus adalah pergelangan tangan, lengan sampai pangkal lengan atas dan bagian sendi di bahu. Motorik halus dapat dilatih dan dikembangkan melalui kegiatan stimulasi secara rutin, seperti bermain 
puzzle, menyusun balok, memasukan benda kedalam lubang sesuai bentuknya dan                                                            10Yudha M Saputra. Pembelajaran Kooperatif Untuk Meningkatkan Keterampilan Anak TK. (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.2005) h 113-114 11 MS. Sumantri. Model Pengembangan Keterampilan Motorik Anak Usia Dini. (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.2005 ) h. 123 12Ahmad Susanto, Bimbingan Dan Konseling Di Taman Kanak-Kanak.(Jakarta: Prenadamedia 2015). h. 55. 



13  sebagainya. 13Gerakan motorik halus adalah gerakan yang menggunakan otot-otot halus atau sebagian anggota tubuh tertentu, yang dipengaruhi oleh kesempatan untuk belajar dan berlatih. Misalnya, kemampuan mempindahkan benda dari tangan, mencoret-coret, menyusun balok, menggunting, menulis dan sebagainya. Kedua kemampuan tersebut sangat penting agar anak bisa berkembang dengan optimal.14 Gerakan motorik halus mempunyai peranan yang sangat penting, motorik halus adalah gerakan yang hanya melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu yang dilakukan oleh otot-otot kecil saja. Sehingga gerakan didalam motorik halus tidak membutuhkan tenaga akan tetapi membutuhkan koordinasi mata dan tangan atau koordinasi yang cermat dan teliti. Menurut Linya motorik halus yaitu aspek yang berhubungan dengan kemampuan anak untuk melakukan gerakan pada bagian-bagain tubuh tertentu saja dan dilakukan oleh otot-otot kecil atau halus tetapi memerlukan koordinasi yang cermat. Pendapat lain menjelaskan definisi motorik halus sebagai suatu gerakan yang hanya menggunakan otot-otot tertentu saja dan dilakukan oleh otot-otot kecil yang membutuhkan koordinasi gerak dan daya konsentrasi yang baik.15  Dari beberapa pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian motorik halus anak adalah kemampuan yang berhubungan dengan keterampilan fisik yang melibatkan otot-otot kecil dan koordinasi mata dan tangan yang dipengaruhi oleh kesempatan belajar dan berlatih yang ditandai dengan kemampuan                                                            13Riany Ariesta, Alat Permainan Edukatif Lingkungan Sekitar Untuk Anak Usia Dini 0-1 
Tahun, PT. Sandiatra Sukses, Bandung, 2011, h. 6  14Bambang Sujiono, dkk, Modul Metode Perkembangan Fisik, Universitas Terbuka ( PGTK ). h 1.11  15Linya, Peningkatan  Motorik Halus(Http://Www.Widyasari-Press.Com/Index Diakses 2 Maret 2018). ( 2008)  



14  mengkoordinasi gerakan mata dan tangan untuk melakukan gerakan yang rumit, melakukan gerakan manipulatif untuk menghasilkan suatu bentuk dengan menggunakan berbagai media, mengekspresikan diri dengan berkarya seni menggunakan berbagai media, mengontrol gerakan tangan yang menggunakan otot halus, menempel gambar dengan tepat. Atau dapat pula diartikan motorik haplus adalah pengorganisasian penggunaan otot-otot kecil atau halus seperti jari-jemari dan tangan yang sering membutuhkan kecermatan koordinasi mata dan tangan. Perkembangan gerak motorik halus adalah meningkatkan pengkoordinasian gerak tubuh yang melibatkan otot dan syaraf yang lebih kecil atau detail.Kelompok otot dan syaraf inilah yang nantinya mampu mengembangkan gerak motorik halus, seperti meremas kertas, menyobek, mengambar, menulis dan lain sebagainya.16 Dari beberapa pendapat diatas dapat penulis simpulkan bahwa motorik halus adalah gerakan yang hanya melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu saja dan dilakukan oleh otot kecil, seperti keterampilan menggunakan jari-jemari tangan dan gerakan pergelangan tangan yang tepat oleh karena itu, gerakan ini tidak terlalu membutuhkan tenaga, namun gerakan ini membutuhkan koordinasi mata dan tangan yang cermat. Semakin baiknya gerakan motorik halus anak membuat anak dapat berkreasi, seperti menggunting kertas, menggambar, mewarnai, serta menganyam. Namun tidak semua anak memiliki kematangan untuk menguasai kemampuan ini pada tahap yang sama.                                                            16Suyadi, psikologi Belajar Pendidikan Anak Usia Dini ( Yogyakarta : PEDAGOGIA 2010)h 69  



15  
2. Perkembangan Motorik Halus Anak Usia 5-6 Tahun Motorik halus merupakan keterampilan menggunakan media dengan koordinasi mata dan tangan, sehingga gerakan tangan perlu dikembangkan dengan baik agar keterampilan dasar yang meliputi membuat garis horizontal, garis vertikal, garis miring ke kiri, atau miring ke kanan, lengkung atau lingkaran dapat terus ditingkatkan.17 Kemampuan motorik halus adalah kemampuan untuk menggunakan otot tangan dengan baik terutama jari-jari tangan antara lain dengan melipat jari, menggenggam, menjepit dengan jari, dan menempel.18 Kemampuan motorik  halus adalah gerak yang hanya menggunakan otot-otot tertentu saja dan dilakukan oleh otot-otot kecil, membutuhkan koordinasi gerak dan daya konsentrasi.19Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa motorik halus adalah gerakan yang melibatkan otot-otot kecil, membutuhkan koordinasi mata dan tangan serta ketelitian. Menurut Sumantri dalam belajar keterampilan motorik, anak-anak memerlukan pengalaman keterampilan dasar yaitu gerak lokomotor, nonlokomotor dan manipulatif20.                                                            17 Santrock, John W.Perkembangan Anak Edisi ke Sebelas Jilid 1.(Med Mila 

Rachmawati).(Jakarta: Penerbit Erlangga.2007)h 216 18Sri Rumini. Study Kolerasi Antara Kemampuan Motorik Halus dan Kemampuan Menulis 
Anak Tunagrahita. Penelitian ( IKIP Yogyakarta.1987) h 45 19Astati Terapi Okupasi, Bermain dan Musik untuk Anak Tunagrahita.  Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.1995) h 21  20Sumantri, Model Pengembangan Keterampilan Motorik Halus Anak Usia Dini,( Diakses 27 Februari 2018).(2005)  



16  a. Keterampilan lokomotor meliputi gerak tubuh yang berpindah tempat yaitu: berjalan, berlari, melompat, meluncur, berguling, menderap, menjatuhkan diri, dan bersepeda. Keterampilan lokomotor  membantu mengembangkan kesadaran anak akan tubuhnya dalam ruangan. Kesadaran ini disebut kesadaran persepsi motorik yang meliputi kesadaran akan tubuh sendiri, waktu hubungan ruang (spasial), konsep arah, visual dan pendengaran. Kesadaran ini akan terlihat dari usaha anak meniru gerakan-gerakan anak lain atau gurunya. b. Keterampilan nonlokomotor, yaitu menggerakan anggota tubuh dengan posisi tubuh diam di tempat seperti: berayun, mengangkat, bergoyang, merentang, memeluk, melengkung, memutar, membungkuk, mendorong. Keterampilan ini sering dikaitkan dengan keseimbangan atau kestabilan tubuh, yaitu gerakan yang membutuhkan keseimbangan pada taraf tertentu. c. Keterampialn manipulatif, meliputi penggunaan serta pengontrolan gerakan otot-otot kecil yang terbatas, terutama yang berada di tangan dan kaki. Keterampilan gerakan manipulatif, antara lain meregang, meremas, menarik, menggenggam, memotong, meronce, membentuk, menggunting, menempel, dan menulis. Keterampilan memproyeksi, menangkap dan menerima. Keterampilan ini dapat dilihat pada waktu anak menangkap bola, menggiring bola, melempar bola, mendang bola, melambungkan bola, memukul dan menarik.  Menurut Penney Upton, perkembangan motorik halus anak antara lain meliputi: a. Keterampilan motorik halus melibatkan otot kecil yang memungkinkan fungsi-fungsi seperti menggenggam, dan memanipulasi objek-objek kecil b. Keterampilan melibatkan kekuatan, pengendalian motorik halus dan kecekatan  c. Secara bertahap diperoleh keahlian yang lebih tinggi dalam memanipulasi objek, sehingga pada akhir tahun pertama usianya bayi mampu melakukan genggaman yang jauh lebih unggul yaitu genggaman menjepit (pincer) merupakan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk untuk menggambil objek-objek kecil. d. Ini merupakan perkembangan penting dalam hal cekatan, karena genggaman jari dan ibu jari menjadi dasar bagi keterampilan-keterampilan manual yang lebih baik seperti menulis, menggunakan gunting  dan alat pemotong, membalik halaman buku dan sebagainya21.  Prof. Janet W Lerner, berpendapat bahwa motorik halus adalah keterampilan antara mata dan tangan. Maka dari itu gerakan mata perlu untuk dikembangkan                                                            21Penney Upton, Psikologi Perkembangan (Diakses 29 Februari 2018).(2012) 



17  dengan baik agar keterampilan dasar meliputi garis horizontal, vertikal, miring kiri atau miring kanan, lengkung atau lingkaran dapat ditingkatkan.22Adapun alat-alat yang akan digunakan sebagai penunjang keterampilan dasar seperti: lilin, papan tulis, kertas, ranting kayu, pensil gambar dan spidol, jari-jemari, alat pemasang memasang, gunting, bentuk geometri untuk menjiplakdan menempel. Menurut Caplan dan Caplan, perkembangan motorik halus anak usia 5-6 tahun sebagai berikut: a. Ketangkasan terbentuk dengan baik. b. Mampu membedakan tangan kanan dan tangan kirinya sendiri tetapi ia tidak dapat membedakan tangan kanan dan tangan kiri orang lain. c. Memegang pensil, sikat, atau krayon dan lain sebagainya seperti cara memegang orang dewasa antara ibu jari dan jari telunjuk. d. Menggambar sesosok manusia yang dapat dikenali yang mana terdiri atas kepala, lengan, kaki, dan batang tubuh. e. Menggambar rumah yang memilki pintu, jendela, dan atap. Tetapi ia akan mengatakan apa yang akan digambar sebelum ia memulainya. f. Dapat menyalin lingkaran, silang dan persegi empat. g. Dapat menuliskan kembali huurf-huruf besar V T H O X L Y U C A. h. Dapat memasang benang pada jarum besar23.  Berdasarkan penjelasan tentang perkembangan keterampilan motorik diatas, maka dapat disimpulkan beberapa keterampilan yang dimaksudkan dalam keterampilan motorik halus anak sebagai indikator pencapaian perkembangan yaitu meremas, membentuk, mencetak, merobek, menggunting, menempel, memegang yang mana melibatkan penggunaan otot-otot kecil.                                                             22Janet W. Lerner (Agung Trihasno, 2013), Permainan Kreatif Dan Edukatif Untuk Anak Usia (http://.com/m?g=Jurnal+ Meningkatkan+ Kemampuan+ Motorik+Halus+ Anak+ Usia+Dini+Dengan+Kolase) Diakses 28 Februari 2018) 23Caplan, Pengembangan Motorik Halus (Http://www.jurnal.ac.id Diakses 29 Februari 2018). (2005)  



18  
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Motorik Halus  Perkembangan motorik halus dipengaruhi oleh beberapa factor, seperti tingkat kesehatan, gizi, dan rangsangan yang diberikan.Perkembangan motorik halus sangat dipengaruhi oleh factor gizi, kesehatan, dan perlekuan motoric yang sesuai dengan masa perkembanganya.24  Menurut Hurlock Terdapat empat hal yang mempengaruhi perkembangan keterampilan motorik halus seseorang, diantaranya: (1) perkembangan motorik bergantung pada kematangan otot dan syaraf; (2) belajar keterampilan motorik tidak terjadi sebelum anak matang; (3) perkembangan motorik mengikuti pola dapat diramalkan; (4) dimungkinkan menentukan norma berkembangan motoric berdasarkan umur rata-rata. Meskipun perkembangan motoric mengikuti pola yang serupa untuk semua orang namun tetap terdapat perbedaan individu dalam laju perkembangan motorik.25  Setiap tingkatan usia terdapat norma perkembangan motorik halus yang berlaku secara umum, norma ini berfungsi sebagai acuan standar minimal tingkat perkembangan keterampilan motorik halus anak.                                                               24 Santoso,s,Dkk Model PerkembangMotorik Kanak Prasekolah. (Jakarta : Direktorat Olahraga. Masyarakat, Dirjen Olahraga Depdiknas 2002), h 6  25Hurlock.E.B. Perkembangan Anak. (Erlangga 1999) h 151-152 



19  4. Tujuan Pengembangan Keterampilan Motorik Halus  Tujuan pengembangan motorik halus pada anak usia dini tidak dilihat pada hasil akhir yang dikerjakan oleh anak, melainkan menekankan pada proses stimulasi itu terjadi. Tujuan pengembangan keterampilan motorik halus adalah agar anak mampu mengkoordinasikan kecepatan tangan dan mata serta mampu mengendalikan emosi.26  Kemampuan motorik halus pada anak usia 5-6 tahun yang berfungsi sebagai acuan standar  minimal kemampuan yang harus dikuasai. Kemampuan tersebut antara lain: mengurus dirirnya sendiri dengan sedikit bantuan. Misalnya makan, mandi, dan menyisir rambut, mencuci tangan, mengelap tangan, mengikat tali sepatu, membuat berbagai bentuk mainan, dengan plastisin,meniru membuat garis tegak,datar, miring, lengkung,dan lingkaran, meniru dan melipat kertas sederhana (1-6 lipatan), menjahit jelujur 10 lubang dengan tali, menggunting bebas, merobek bebas, menyusun menara dari kubus, membuat lingkaran dari segi empat,serta memegang pensil (belum sempurna).27  Beberapa pendapat diatas dapat dideskipsikan bahwa pada anak usia 5-6 tahun anak diharapkan sudah dapat menggerakan jari tangan untuk kelenturan otot dan koordinasi dalam melakukan beberapa hal yang berhubungan dalam keterampilan                                                            26Santoso,s,Dkk Model PerkembangMotorik Kanak Prasekolah. (Jakarta : Direktorat Olahraga. Masyarakat, Dirjen Olahraga Depdiknas 2002), h 14 27Depdiknas, Draft Final Kurikulum 2004  Standar  Kopetensi TK dan RA .(Jakarta : Depdiknas 2004)  h 16 



20  hidup seperti makan, mandi, menyisir rambut, mencuci tangan, dan mengelap tangan, mengikat tali sepatu, dan menjahit jelujur 10 lubang.  Keterampilan motorik halus anak usia 5-6 tahun memiliki perkembangan otot kecil dan control gerak menggunting, mewarnai, atau menulis. Berkenaan dengan hal ini, maka minat anak akan berperan besar terhadap pengalaman sehari-hari dalam perkembangan otot kecilnya. Mulai dengan kegiatan anak memegang kuas besar atau kecil, bermain manik-manik, puzzle, bermain biji-bijian maupun keinginan mainan yang lainya.Anak menguasai kegiatan ini beranjak dari objek yang lebih terkecil padahal yang lebih besar atau dari kegiatan sederhana sampai yang lebih rumit.28  Menurut Sumantri tujuan perkembangan motorik halus adalah  mengembangkan keterampilan kedua tangan serta koordinasi mata dan tangan. Penjelasan dari tujuan perkembangan motorik halus adalah:   1. Mampu mengembangkan kemampuan motorik halus yang berhubungan dengan keterampilan gerak kedua tangan. 2. Mampu menggerakan anggota tubuh yang berhubungan dengan gerak jarijemari seperti kesiapan menulis, menggambar, dan memanipulasi benda. 3. Mampu mengkoordinasikan indra mata dan aktivitas tangan 4. Mampu mengendalikan emosi dalam beraktivitas motorik halus.29                                                            28Feldman, R.J. A Survival Guide For The Preschool Teacher.(New Yor : The Center For Applied Research In Education. 1991) h 217 29 Sumantri, Model Pengembangan Keterampilan Motorik Anak Usia Dini.(Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.2005) h 146 



21  Secara khusus tujuan pengembangan motorik halus anak untuk anak TK (4-6 tahun) untuk menggerakan kemampuan anggota tubuhnya dan terutama koordinasi mata dengan tangan sebagai persiapan menulis (Puskur, Balitbang Depdiknas, 2007).30 Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan perkembangan motorik halus adalah untuk melatih melatih otot-otot halus, koordinasi antara mata dan tangan, keterampilan dalam mencetak, kelenturan jari jemari dalam mencetak, dan kerapian dalam mencetak.                                                                        30Pusat  Kurikulum  Balitbang.  Standar  Isi  Pendidikan  Anak  Usia  Dini.  Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.(2007).    



22  5.Tingkat pencapaian perkembangan Motorik Halus Anak Usia 5-6 tahun Perkembangan Anak dalam prespektif Permendikbud No 137 Tahun 2014 tentang standar pendidikan nasional anak usia dini. Dijelaskan bahwasanya standar tingkat pencapaian perkembangan anak kelompok usia 5-6 tahun (kelompok B) pada lingkup perkembangan motorik halus dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
Tabel 1. 

Tingkat pencapaian Perkembangan Anak Usia 5-6 Tahun  Lingkup perkembangan Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak Usia 5-6 tahun Motorik Halus  1. Menggambar sesuai gagasannya 2. Meniru bentuk 3. Melakukan eksplorasi dengan  berbagai media dan kegiatan 4. Menggunakan alat dan tulis dan alat makan dengan benar 5. Menggunting sesuai dengan pola 6. Mengkoordinasikan mata dan tangan untuk melakukan gerakan yang rumit 7. Menempel gambar dengan tepat 8. Mengekspresikan diri melalui gerakan menggambar secara rinci31.                                                               31 Permendikbud No 137 Tahun 2014 Standar Pendidikan Nasional Anak Usia Dini.  h.22. 



23  
B. Kegiatan Mencetak  

1. Pengertian Mencetak  Keterampilan anak sangat perlu dikembangkan karena keterampilan anak usia dini adalah salah satu modal potensi kreatif yang dimiliki, dengan pengembangan keterampilan tersebut maka diharapkan anak usia dini dapat berkembang sesuai dengan potensinya, agar anak memiliki kesiapan dan keterampilan untuk memasuki pendidikan lebih lanjut. Maka perkembangan motorik anak harus selalu ditingkatkan.   Mencetak adalah kegiatan berkarya seni rupa yang dilakukan dengan cara mencapkan (mencetak) alat acuan yang sudah diberi tinta (cat) pada kertas gambar. Alat cetak tersebut dibuat untuk membuat gambar  atautulisan pada bahan tertentu sesuai teknik mencetak yang dipilih. Hasil karya seni cetak meskipun memiliki kesan seni rupa seperti gambar atau lukisan, namun kwalitas nilai seninya ditentukan darikeaslian hasil cat atau cetak tanpa adanya penambahan pewarnaan dengan alat kuas atau goresan lainnya32 Mencetak adalah prinsip kerja acuan yang digunakan sebagai master yang dapat menghasilkan cetakan atau gambar. Acuan itu terdiri dari cetak tinggi, cetak datar, cetak dalam, cetak tembus atau saring. Acuan itu diberi tinta kemudian dicapkan atau dicetakkan pada bidang datar secara  berulang-ulang sejumlah yang diinginkan.33                                                            32Sumanto.Keterampilan Anak. (Jakarta: Universitas Terbuka. 2005 ) h 71 33Sukardi.Seni Keterampilan Anak. (Jakarta: Universitas Terbuka. 2008) h 4-6 



24  Dalam seni grafis dibutuhkan acuan, yang berfungsi sebagai master gambar yang nantinya akan dipergunakan sebagai alat stempel (mencetak). Dengan adanya acuan yang kemudian dipakai untuk proses kegiatan mereproduksi karya yang berjumlah banyak inilah, yang dimaksud mencetak dalam seni grafis, karena mencetak suatu cara memperbanyak gambar dengan alat cetak. Mencetakatau seni grafis atau grafika adalah seni rupa yang cetakannya dikerjakan dengan tangan. Mencetak merupakan suatu caramemperbanyak gambar dengan alat cetak atau acuan yang disebut klise. Berdasarkan jenis klisenya (cetakan) dan mencetak (seni grafis) meliputi berikut. Proses mencetak diawali dengan pembuatan klise atau acuan cetak. Klise atau acuan cetak dapat terbuat dari bahan kayu atau papan, karet, logam, atau bahan lain. Klise diolesi dengan tinta cetak, lalu diletakkan pada selembar kertas ditekan-tekan hingga rata,tinta dari klise melekat pada kertas, dan jadilah hasil karya cetak atau seni grafika.34 Jadi mencetak adalah kegiatan seni yang  menggunakan alat acuan dengan cara mencapkan alat atau acuan yang sudah diberi tinta pada media kertas, dimana kegiatan mencetak ini bertujuan untuk menghasilkan atau memperbanyak karya seni. Alat  Dalam penelitian ini alat acuan yang digunakan adalah menggunakan bahan alam seperti pelepah pisang, wortel dibentuk bunga, kentang, dll.                                                              34Yuliani Nurani. Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini.(Jakarta: PT Indeks. 2009) h 12 
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2. Teknik Mencetak  Mencetak adalah teknik membuat gambar berulang dengan menggunakan alat dan cat warna. Terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan untuk mencetak, berdasarkan proses pembuatannya menjelaskan beberapa teknik, yaitu: 1. Cetak tinggi adalah teknik mencetak dengan  menggunakan alat cetak yang  permukaannya tinggi atau berbentuk relief,  ketika diatas acuan (alat mencetak) diberi tinta/cat kemudian dicapkan pada bahan yang dipakai mencetak (misalnya kertas gambar) maka akan dihasilkan bentuk cap yang sama dengan bentuk acuannya. 2. Cetak datar  adalah teknik mencetak dengan  menggunakan alat cetak yang permukaannya rata/datar, artinya tidak membentuk gambar timbul, tidak berlubang dan tidak membentuk goresan alur rendah. Disebut sebagai cetak tunggal karena teknik ini hanya dapat menghasilkan satu karya cetak saja. Artinya acuannya hanya bisa dipakai satu kali mencetak saja, tidak bisa dipakai berulang-ulang seperti halnya cetak lainnya. 3. Cetak dalam atau cetak rendah adalah teknik mencetak menggunakan alat cetak yang permukaannya rendah, yaitu berupa alur rendah/dalam bekas torehan alat yang digunakan. Selanjutnya pada acuan yang rendah tersebut diberi cat/tinta dan kemudian dicapkan ke bahan yang dipakai mencetak maka akan pindahlah cat/tinta tersebut dan akan menghasilkan bentuk cetakan tertentu. 4. Cetak sablon adalah teknik mencetak dengan menggunakan acuan cetak yang berlubang-lubang atau membentuk saringan tembus sehingga tinta cetak akan meresap/bentuk melalui lubang-lubang acuan ke bahan yang dipakai mencetak. Cetak stensil adalah salah satu contoh cetak sablon.35 Berdasarkan keempat teknik mencetak tersebut, yang bisa digunakan di Taman Kanak-kanak adalah teknik cetak tinggi dan cetak sablon.Kegiatan  mencetak ini juga dapat dipadukan dengan kegiatan-kegiatan lainnya, seperti menggambar, mewarnai, menggunting, dan menempel. Di dalam penelitian ini kegiatan mencetak                                                            35Sumanto.Pengembangan Kreativitas Seni Rupa Anak TK. (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan Tinggi. 2005) h 72-73  



26  yang akan dilakukan adalah menggunakan teknik cetak tinggi, yaitu adalah teknik mencetak dengan menggunakan alat cetak yang permukaannya  tinggi. 
3. Langkah-Langkah Kegiatan Mencetak  a. mencetak dengan media pelepah pisang, pelepah talas, dan pelepah pepaya:  1) Siapkan adonan warna secukupnya pada palet agak pekat, supaya warna tidak  terlalu encer. Warna yang disediakan  diusahakan  bermacam-macam warna.  2) Siapkan pelepahyang masih segar, kemudian di potong agak panjang supaya mudah untuk dipegang.  3) Ambil atau pilih satu atau beberapa potongan pelepah dalam keadaan masih segar dengan ukuran sedang dan permukaannya datar. 4) Salah satu permukaan penampang diolesi dengan warna agak pekat menggunakan alat kuas atau kapas dengan ketebalan sedang sampai rata. 5) Selanjutnya penampang yang sudah berwarna tersebut dicapkan pada kertas  gambar sambil dilakukan penataan agar diperoleh hasil cap yang lebih baik.  6) Untuk menghasilkan cap dengan komposisi warna tertentu ulangilah langkah  mencetak yang sudah dilakukan dengan mengganti warna yang dioleskan pada penampang yang digunakan.36                                                               36Evan Sukardi S. & Hajar Pamadhi.Seni Keterampilan Anak. (Jakarta: Universitas Terbuka 2008.)h 4-7 
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4. Manfaat Mencetak  Terdapat manfaat dari kegiatan mencetak untuk anak usia dini dalam proses perkembangan anak. Manfaat dari kegiatan mencetak ini adalah dapat mengembangkan kreativitas anak, dapat meningkatkan kemampuan anak dalam mengombinasikan warna. 37 Manfaat lain dari kegiatan mencetak adalah dapat meningkatkan pengendalian jari tangan dan koordinasi tangan-mata Jadi, kegiatan mencetak ini sangat berpengaruh terhadap pengembangan kreativitas anak serta dapat melatih motorik halus anak dalam hal koordinasi mata dan tangan.Maka kegiatan mencetak ini sangat tepat untuk diterapkan di Taman Kanak-kanak. 
5. Kajian Relevan  1. Penelitian yang dilakukan oleh Adi Supriyenti yang berjudul Meningkatkan Kreativitas Seni Rupa Anak Melalui Kegiatan Mencetak Dengan Bahan Alam Dipaud Aisyiyah Lansano Pesisir Selatan” Menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil analisis data dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan kemampuan motorik halus anak Dipaud Aisyiyah dengan media bahan alam. Pada siklus I menunjukan sebasar 46,83% dan masih tergolong dalam kategori rendah dan                                                            37Lerin, Christine.105 Permainan untuk Meningkatkan Kecerdasan dan Kreativitas Buah 

Hati. (Alih Bahasa: Heny Fitria Puspita Sari) (Jakarta: Transmedia. 2009) h 90 



28  pada siklus II meningkat menjadi sebesar 94,33% berada pada kategori sangat tinggi.38 2. Penelitian yang dilakukan oleh Luluk Rodiyah Mas’udah yang berjudul Meningkatkan Kemampuan Motorik Halus Melalui Permainan Mencetak Ubi Jalar Di Kelompok B” Menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil analisis data dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan kemampuan motorik halus anak kelompok B dengan media ubi jalar. Pada sikslus I menunjukan sebesar 58% dan masih tergolong dalam kategori rendah dan pada siklus II meningkat menjadi sebesar 83% berada pada kategori sangat tinggi.39 Adapaun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Adi Supriyenti Luluk Rodiyah Mas,udah dengan penelitian penelitian yaitu dapat dilihat dari judul skripsi, tempat dan obyek penelitian. Adi Supriyenti yang berjudul  Meningkatkan Kreativitas Seni Rupa Anak Melalui Kegiatan Mencetak Dengan Bahan Alam Dipaud Aisyiyah Lansano Pesisir Selatan sedangkan penelitianLuluk Rodiyah Mas,udah berjudul Meningkatkan Kemampuan Motorik Halus Melalui Permainan Mencetak Ubi Jalar Di Kelompok B”PG PAUD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Surabaya.Penelitian ini menggunakan permainan mencetak sebagai media.dalam penelitian kegiatan mencetak yang digunakan yaitu pelepah pisang dan ubi jalar yang sudah memiliki pola gambar .                                                            38Adi Supriyenti, Meningkatkan Kreativitas Seni Rupa Anak Melalui Kegiatan Mencetak Dengan 
Bahan Alam  Dipaud Aisyiyah ( Fakultas  Ilmu Pendidikan Universitas Padang ) 2 Juli 2013 39Luluk Rodiyah Masudah, Meningkatkan Kemampuan Motorik Halus Melalui Permainan Mencetak 
Ubi JalarPada Kelompok B ( PG Paud Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Surabaya)  



29  Sedangkan persamaan penelitian Luluk Rodiyah Mas,udah dan Adi Supriyenti dengan peneliti sama-sama menggunakan media alam pada anak kelompok B. 
6. Kerangka Pikir 

Bagan kerangka pikir  
               Kondisi awal di lapangan atau di Kelas terlihat bahwa kemampuan motorik halus anak sangat kurang atau rendah. Guru memberikan kegiatan guna untuk melatih Kemampuan motorik halus anak  masih sangat kurang atau rendah. Karena kurang bervariasinya media pembelajaran dan kurangnya sarana dan prasarana ,Guru memberikan kegiatan untuk melatih motorik halus dengan kegiatan menggunting pola gambar, kemudian saat menempel pola gambar masih banyak anak  yang menyelesaikannya dengan tidak rapi, akibatnya kemampuan motorik halus anak itu masih rendah atau kurang.  Kondisi Awal Menerapkan kegiatan mencetak menggunakan pelepah pisang  Tindakan Meningkatkan motorik halus anak melalui kegiatan mencetak menggunakan pelepah pisang meningkat Kondisi Akhir 



30  motorik halus anak melalui kegiatan menggunting pola gambar tetapi masih banyak anak yang belum mampu untuk menyelesaikannya dengan rapi, kemudian melalui kegiatan menempel pola gambar disini masih banyak anak yang menyelesaikannya dengan asal-asalan dan tidak rapi. Untuk menangani masalah tersebut perlu adanya tindakan dengan menerapkan kegiatan mencetak menggunakan pelepah pisang yang diharapkan kemampuan motorik halus anak itu dapat meningkat. 
7. Hipotesis Adapun hipotesis sebagai jawaban yang bersifat sementara yaitudengan kegiatan mencetak menggunakan bahan alam mampu meningkatkan motorik halus anak di Tk Nurul Ilmi  
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