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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Perkembangan Motorik Halus 

2.1.1 Pengertian Perkembangan 

Perkembangan merupakan suatu perubahan, dan perubahan itu tidak 

bersifat kuantitatif melainkan kualitatif. Perkembangan tidak di tekankan pada 

segi material melainkan pada segi fungsional. Pengertian lain dari perkembangan 

adalah perubahan-perubhan yang dialami oleh individu atau organisme menuju 

tingkat kedewasaanyaatau kematangannya (maturation) yang berlangsung secara 

sistematis, progresif dan berkesimbungan, baik menyangkut fisik (jasmaniah) 

maupun psiikis (rohaniah) (Mayar, 2013) 

 Perkembangan anak (khususnya usia dini) penting dijadikan perhatian 

khusus bagi orang tua dan guru, sebab, proses tumbeh kembang anak akan 

mempengaruhi kehidupan mereka pada masa mendatang. Anak usia dini sendiri 

merupakan kelompok yang berada dalam proses perkembangan unik. Dikatakan 

unik, karena proses perkembangannya (tumbuh dan kembang) terjadi bersamaan 

dengan golden age (masa peka/masa keemasan) (Relina: 2018). 

 Neva Relina (2018) menjelaskan bahwa Anak usia dini adalah manusia 

yang polos serta memiliki potensi yang masih harus dikembangkan. Anak 

memiliki karakteristik tertentu yang khas dan tidak sama dengan orang dewasa 

serta akan berkembang menjadi manusia seutuhnya. Anak memiliki berbagai 

macam potensi yang harus dikembangkan, meskipun pada umumnya anak 

memiliki pola perkembangan yang sama tetapi ritme perkembangan akan berbeda 

satu sama lainnya karena pada dasarnya anak bersifat indivual. 
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 Untuk menigkatkan mutu pendidikan anak sangat diperlukan pemahaman 

yang mendasar mengenai perkembangan diri anak terutama yang terjadi dalam 

proses pembelajaran, proses pembelajaran agar bisa berjalan dengan efektif 

menyenangkan, dan menarik, diperlukan keterampilan mengajar guru atau 

pengasuh. Pembelajaran di Taman Kanak-Kanak semestinya dilakukan secara 

berkesinambungan mengingat anak usia dini merupakan anak membutuhkan 

pembiasaan untuk mengerti akan sesuatu. 

 Semakin diri anak diberikan stimulasi dan latihan-latihan yang dapat 

merangsang pertumbuhan dan perkembangan fisik motorik anak hasilnya akan 

semakin baik karena perkembangan motorik sangat berpengaruh terhadap aspek-

aspek perkembangan lainnya, anak memiliki lebih banyak kesempatan dalam 

melakukan berbagai kegiatan baru yang belum pernah anak lakukan menambah 

pengetahuannya. Sejalan dengan hal ini, maka faktor guru dalam dalam proses 

pembelajaran sangatlah menentukan, salah satu faktor yang perlu diperhatikan 

guru ialah sumber belajar/alat bermain sebagai sarana untuk membangkitkan 

motivasi anak dalam kegiatan belajar di kelas (Astria, Novindra & Yulidesni, 

2015: 2) 

 Setiap manusia memiliki perkembangan dan pertumbuhan. Pertumbuhan 

dan perkembangan merupakan proses perkembangan fisik sebagai hasil proses 

pematangan fungsi-fungsi fisik. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-

Mu’minun ayat 13-14 adalah sebagai berikut:  
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Terjemahnya:  

Kemudian kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam 

tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal 

darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang 

belulang itu kami bungkus dengan dengan daging. Kemudian kami jadikan 

dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, pencipta 

yang paling baik”. 

 

 Ayat diatas menjelaskan bahwa setiap anak memiliki tahapan dari 

perubahan fisiknya. Dalam perkembangan motorik halus anak usia dini dapat 

dilihat tahapan-tahapan usianya. Sebagaimana yang terdapat didalam peraturan 

menteri pendidikan nasional republik Indonesia no. 58 tahun 2009 tentang standar 

tingkat pencapaian perkembangan anak. 

2.1.2 Pengertian Motorik Halus 

 Lailah & Khotimah (2013) menjelaskan bahwa Motorik merupakan gerak 

yang didalamnya melibatkan fungsi motorik seperti otak, syaraf, otot, dan rangka. 

Masing-masing perannya secara interaksi positif, artinya unsur yang satu saling 

berkaitan, saling menunjang, saling melengkapi dengan unsur lainnya untuk 

mencapai kondisi motorik yang lebih mudah keadaannya. 

 Perkembangan motorik merupakan proses memperoleh keterampilan dan 

pola gerakan yang dapat dilakukan anak. Misalnya dalam kemampuan motorik 

kasar anak belajar menggerakkan seluruh atau sebagian besar anggota tubuh, 

sedangkan dalam mempelajari motorik halus anak belajar ketetapan koordinasi 

tangan dan mata. Anak juga belajar menggerakkan pergelangan tangan agar lentur 
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dan anak belajar berkreasi dan berimajinasi. Semakin baiknya gerakan motorik 

halus anak maka akan membuat anak dapat berkreasi, seperti menggunting kertas, 

menyatukan dua lembar kertas, mencetak menggunakan telapak tangan, 

menganyam kertas, melukis menggunakan jari-jari, tetapi tidak semua anak 

memiliki kematangan untuk menguasai kemampuan pada tahap yang sama. 

Dalam melakukan motorik halus anak juga memerlukan dukungan keterampilan 

fisik serta kematangan mental  (Lailah & Khotimah, 2013). 

 Perkembangan motorik halus anak taman kanak-kanak ditekankan pada 

koordinasi otot tangan atau kelenturan tangan yang bersifat keterampilan. 

Perkembangan motorik halus juga dapat membantu anak dalam melakukan  

kegiatan meletakkan atau memegang suatu objek serta dapat membantu anak 

dalam belajar melukis, Karena kemampuan melukis, menuntut keterampilan 

motorik halus yang meibatkan koordinasi jari tangan (Rufaida & Reza, 2015). 

 Kecerdasan motorik halus anak berbeda-beda dalam hal kekuatan maupun 

ketepatannya. Perbedaan ini juga dipengaruhi oleh pembawaan anak dan stimulasi 

yang didapatkannya. Lingkungan mempunyai pengaruh yang lebih besar dalam 

kecerdasan motorik halus anak. 

 Motorik halus (fine motor skill) merupakan suatu gerakan yang melibatkan 

gerakan-gerakan yang lebih halus, menggenggam mainan, menggunakan sendok, 

mengkancing baju, atau segala sesuatu yang menuntut keterampilan jari 

mendemonstrasikan keterampilan motorik halus (Samosir, 2018). 

Motorik halus adalah gerakan-gerakan tubuh yang melibatkan otot-otot 

kecil, misalnya otot-otot jari tangan, otot muka dan lain-lain. Gerakan motorik 

halus terutama yang melibatkan otot tangan dan jari biasanya membutuhkan 



 

16 
 

kecermatan tinggi, ketekunan, dan koordinasi antara mata dan otot kecil. Beberapa 

gerakan yang dapat dimasukkan dalam gerakan motorik halus, misalnya: 

menggunting, merobek, menggambar, melukis, menulis, melipat, meronce, 

menjahit, meremas, menggenggam, menyusun balok, meringgis, melotot, tertawa, 

dan sebagainya. Motorik halus adalah gerakan halus yang melibatkan bagian-

bagian tertentu saja yang dilakukan oleh otot-otot kecil, karena tidak memerlukan 

tenaga namun gerakan yang halus ini memerlukan koordinasi yang cermat 

(Indraswari, 2013). 

 Beberapa ahli mendefinisikan motorik halus. Menurut Moelichatoen 

(2004) dalam Wahyu Nanda Eka Saputra (2016) motorik halus adalah kegiatan 

yang menggunakan otot-otot halus pada jari dan tangan yang melibatkan 

keterampilan bergerak. Hurlock (1995) menyatakan bahwa motorik halus sebagai 

pengendali koordinasi yang lebih baik yang melibatkan kelompok otot yang lebih 

baik yang melibatkan kelompok otot yang lebih untuk menggenggam, melempar 

dan menangkap bola. Keterampilan motorik halus dapat dilakukan oleh anak 

dengan berbagai cara.  

 Menurut Hurlock (1995) untuk memperoleh kualitas keterampilan motorik 

yang lebih baik, diperlukan cara tersendiri dalam mempelajari keterampilan 

motorik, yaitu:  

a. Belajar coba dan ralat (trial and error). melalui latihan coba dan ralat yang 

dilakukan berulang kali dapat meningkatkan kemampuan motorik anak. 

Namun cara tersebut biasanya menghasilkan keterampilan di bawah 

kemampuan anak. 
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b. Meniru, Belajar ketrampilan motorik dengan meniru atau imitasi melalui suatu 

model yang dicontohkan akan menjadikan anak lebih cepat untuk menguasai 

ketrampilan tersebut, maka untuk mempelajari suatu Jurnal CARE Volume 03 

Nomor 2 Januari 2016 PG PAUD IKIP PGRI MADIUN 5 keterampilan 

dengan baik anak harus dapat mencontoh model yang baik pula.  

c. Pelatihan, Adanya latihan untuk meningkatkan kemampuan motorik sangat 

penting dalam tahap awal belajar keterampilan motorik, dengan latihan 

tersebut anak akan meniru gerakan yang dilakukan oleh pembimbing atau 

supervisi. 

2.1.3 Pentingnya Mengembangkan Motorik Halus anak 

 Perkembangan motorik anak sangat menunjang terhadap perkembangan 

yang lainnya terutama dalam pengembangan keterampilan baik otot halus maupun 

otot kasar yang membutuhkan koordinasi antara anggota mata dengan anggota 

tubuh yang lainnya (Susanti, 2012: 2). 

 Aspek perkembangan yang membutuhkan pengendalian gerak tubuh dan 

otak sebagai pusat gerakan adalah aspek fisik motorik. Aspek fisik motorik juga 

membutuhkan keterampilan (Indriya, 2016). Hal ini didukung oleh Emawulan 

Syaodih (2005: 30-31) perkembangan keterampilan motorik hendaknya dikuasai 

anak pada masa kanak-kanak karena pada diri anak akan terbentuk rasa percaya 

diri, mandiri, dan mendapatkan penerimaan dari teman-teman sebayanya. 

Menurut Hurlock (1991: 151-153) dalam Ai Sutini (2013) ada lima prinsip 

perkembangan motorik halus antara lain: 

1. Perkembangan motorik halus bergantung pada kematangan otot dan syaraf  

2. Belajar keterampilan motorik tidak terjadi sebelum anak matang 
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3. Perkembangan motorik mengikuti pola yang dapat diramalkan (mengikuti 

perubahan kegiatan) 

4. Menetukan norma perkembangan motorik 

5. Perbedaan individu mempengaruhi laju perkembangan motorik 

 Dengan adanya kemampuan mencocokkan informasi dan persepsi ini, 

anak dapat memahami karakteristik lingkungan sekitarnya menjadi lebih efektif. 

Paling tidak ada empat alasan pentingnya mengembangkan kemampuan motorik 

halus anak.: 

1. Alasan Sosial 

 Anak-anak perlu mempelajari sejumlah keterampilan yang bermanfaat 

bagi kegiatan mereka sehari-hari, seperti: makan sendiri, memakai baju sendiri, 

kegiatan toileting dan merawat diri sendiri (menyisir rambut, sikat gigi, dan 

keramas). Pada anak normal, sejumlah keterampilan dapat dicapai apabila  mereka 

bersedia untuk meniru perilaku yang dicontohkan oleh orang-orang disekitarnya. 

Anak yang sulit menguasai keterampilan tersebut akan lebih sulit mengikutitata 

perilaku yang ada dibandingkan dengan anak-anak yang telah 

2. Alasan akademis 

 Sejumlah kegiatan yang ada di “sekolah” membutuhkan ferforma 

keterampilan motorik halus, seperti menulis, menggunting, dan memegang 

beragam peralatan yang membutuhkan kehati-hatian seperti dalam kegiatan sains 

permulaan. Anak dituntut untuk secara otomatis mengendalikan koordinasi mata-

tangannya. Jika tidak, kerja otak anak akan lebih banyak digunakan untuk 

berkonsentrasi pada gerakan dari pada mempelajari konsep yang sedang mereka 

pelajari. 
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3. Alasan pekerjaan/Vocasional 

 Sebagian besar pekerjaan memerlukan sejumlah keterampilan motorik 

halus seperti dalam profesi sekretaris, dokter, guru, dan petugas arsip dan lainnya. 

Jika keterampilan motorik halus telah dikambangkan, sejumlah kesulitan dalam 

pekerjaan tersebut dapat dikurangi. 

4. Alasan psikologis/Emosional 

 Anak-anak yang memiliki koordinasi motorik halus yang baik akan lebih 

mudah beradaptasi dengan pengalaman sehari-hari yang melibatkan aktivitas 

fisik. Sebaliknya, anak-anak yang memiliki koordinasi yang buruk akan 

cenderung lebih mudah frustasi, merasa gagal, dan merasa ditolak. Kondisi ini 

akan memberikan dampak negatif terhadap konsep diri dan berusaha menghindari 

perilaku yang tidak dapat mereka lakukan. Hal ini juga akan berdampak tidak 

hanya pada area motori saja tetapi dapat mempengaruhi area lainnya. Oleh karena 

itu, pengembangan motorik halus sejak dini perlu dilakukan, tentu saja dengan 

strategi pengembangan yang menyenangkan dan sesuai dengan level 

pengembangan anak. Pengembangan keterampilan motorik halus anak sejak dini 

akan membantu anak dalam kehidupannya, saat ini dan masa yang akan datang. 

2.1.4 Aktivitas Yang Dapat Mengembangkan Perkembangan Motorik 

Halus 

Aktivitas yang dapat mengembangkan perkembangan motorik halus antara 

lain: 

1. Membuat gambar dengan jari-jemari di atas kertas 

2. Menjumput benda-benda kecil dengan menggunakan jari-jarinya. 

3. Menggunting 
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4. Mencuci tangan 

5. Mencuci piring 

6. Menyisir rambut 

7. Menggosok gigi 

8. Memakai pakaian (baju, celana atau rok, dan kaus kaki). 

9. Makan dan minum sendiri 

10. Mengikat tali sepatu 

 

2.2 Karakteristik Keterampilan Motorik Halus 

2.2.1 Pengertian Karakteristik Anak Usia Dini 

Karakteristik anak usia dini merupakan individu yang memiliki tingkat 

perkembangan yang relative cepat merespon (menangkap) segala sesuatu dari 

berbagai aspek perkembangan yang ada. Pada masa usia dini ini terjadi 

pematangan fungsi-fungsi fisik dan psikis sehingga anak siap merespon dan 

mengaktualisasikan tahapan perkembangan pada perilakunya sehari-hari 

(Pebriana, 2017: 4). 

Anak usia dini adalah kelompok anak yang berada dalam proses 

pertumbuhan dan perkembangan yang bersifat unik. Anak usia dini memiliki 

karakteristik yang berbeda dengan orang dewasa, karena anak usia dini tumbuh 

dan berkembang dengan banyak cara dan berbeda. 

Menurut Kartini Kartono (1990: 109) menjelaskan bahwa anak usia dini 

memiliki karakteristik yaitu: 
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1. Bersifat egosentris naïf 

2. Mempunyai relasi social dengan benda-benda dan manusia yang sifatnya 

sederhana dan primitive 

3. Ada kesatuan jasmani dan rohani yang hamper-hampir tidak terpisahkan 

sebagai satutotalitas 

4. Sikap hidup yang fisiognomis, yaitu anak secara langsung memberikan 

atribut/sifat lahiriah atau material terhadap setiap penghayatannya 

 Pendapat lain tentang karakteristik anak usia dini dikemukakan oleh sofia     

Hartati (2005: 8-9) sebagai berikut: 

1. Memiliki rasa ingin tahu yang besar 

2. Merupakan pribadi yang unik 

3. Suka berfantasi dan berimajinasi 

4. Masa potensial untuk belajar 

5. Memiliki sikap egosentris 

6. Memiliki rentan daya konsentrasi yang pendek 

7. Merupakan bagian dari makhluk sosial 

 Secara lebih rinci, Syamsuar Mochtar (1997: 230) mengungkapakan 

tentang karakteristik anak usia dini, adalah sebagai berikut: 

A. Anak usia 4 – 5 tahun 

1. Gerakan lebih terkoordinasi 

2. Senang bermain dengan kata 

3. Dapat duduk diam dan menyelesaikan tugas dengan hati-hati 

4. Dapat mengurus diri sendiri 

5. Sudah dapat membedakan satu dengan banyak 
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B. Anak usia 5 – 6 tahun 

1. Gerakan lebih terkontrol 

2. Perkembangan bahasa sudah cukup baik 

3. Dapat bermain dan berkawan 

4. Peka terhadap situasi social 

5. Mengetahui perbedaan kelamin dan status 

6. Dapat menghitung 1 – 10  

Berdasarkan karakteristik yang telah disebutkan di atas maka dapat di 

ketahui bahwa anak usia 5-6 tahun (kelompok B), mereka dapat melakukan 

gerakan yang terkoordinasi, perkembangan bahasa sudah baik dan mampu 

berinteraksi social. Usia ini juga merupakan masa sensitive bagi anak untuk 

belajar bahasa. Dengan koordinasi gerakan yang baik anak mampu menggerakkan 

mata, tangan untuk mewujudkan imajinasinya ke dalam bentuk gambar. Sebagai 

penggunaan gambar karya anak dapat membantu meningkatkan kemampuan 

bicara anak (Nuraeni, 2015: 17-18). 

2.2.2 Karakteristik Motorik Halus Anak 

Karakteristik perkembangan motorik halus anak dapat di jelaskan dalam 

Depdiknas (2007 : 10) sebagai berikut: 

1. Pada saat anak berusia tiga tahun 

Pada saat anak berusia tiga tahun kemampuan gerakan halus pada masa 

bayi. Meskipun anak saat ini sudah mampu menjemput benda dengan 

menggunakan jempol dan jari telunjuknya tetapi gerakan itu sendiri masih kikuk. 
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2. Pada usia empat tahun 

Pada usia empat tahun koordinasi motorik halus anak secara substansial 

sudah mengalami kemajuan dan gerakannya sudah lebih cepat bahkan cenderung 

ingin sempurna. 

3. Pada usia lima tahun 

Pada usia lima tahun koordinasi motorik halus anak sudah lebih sempurna 

lagi tangan, lengan, dan tubuh bergerak dibawah koordinasi mata. Anak juga lebih 

mampu membuat dan melaksanakan kegiatan yang lebih majemuk, seperti 

kegiatan proyek. 

4. Pada akhir masa kanak-kanak usia enam tahun 

Pada akhir masa kanak-kanak usia enam tahun ia telah belajar bagaimana 

menggunakan jari jemarinya dan pergelangan tangannya untuk menggerakkan 

ujung pensilnya. 

Anak usia dini dalam perkembangan dan pertumbuhan fisik, psikis, dan 

intelegensinya di lalui lewat aktivitas gerak dalam bentuk bermain dan melakukan 

permainan. Perkembangan fisik dilakukan dengan berbagai gerak motorik kasar 

maupun halus (Rasyid, 2009). 

Perkembangan anak usia dini yang paling menonjol pada awal kehidupan 

anak yaitu perkembangan aspek fisik dan motorik. Perkembangan motorik halus 

adalah gerakan yang menggunakan otot-otot halus atau sebagian anggota tubuh 

tertentu, yang di pengaruhi oleh kesempatan untuk belajar dan berlatih. 

Kemampuan tersebut sangat penting agar anak bisa berkembang dengan optimal. 

Ketempilan motorik halus atau keterampilan manipulasi seperti menulis, 
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menggambar, memotong, melempar, dan menangkap bola serta memainkan 

benda-benda atau alat-alat mainan. 

2.2.3 Pengertian keterampilan 

Keterampilan motorik halus sebagai sebuah gerakan yang memerlukan 

kontrol otot-otot ukuran kecil untuk mencapai tujuan tertentu yang meliputi 

koordinasi mata tangan dan gerakan yang membutuhkan gerakan tangan atau jari 

untuk pekerjaan dengan ketelitian tinggi, menurut Magill (2011, Kurnia, 2015: 

292). 

 Keterampilan  merupakan suatu kemampuan di dalam menggunakan akal, 

fikiran, ide serta kreativitas dalam mengerjakan, mengubah atau juga membuat 

sesuatu itu menjadi lebih bermakna sehingga dari hal tersebut menghasilkan 

sebuah nilai dari hasil pekerjaan tersebut. 

 Gerakan yang menggunakan otot-otot halus disebut motorik halus 

cenderung digunakan untuk aktivitas menggambar, meronce, menggunting, 

menempel, melukis, mencetak,dan melipat. Keterampilan motorik memiliki dua 

fungsi, yaitu memperoleh kemandirian dan membantu mendapatkan penerimaan 

soasial. 

 Perkembangan pola motorik yang pertama kali dipelajari oleh seorang 

individu adalah belajar motorik, yaitu respond otot dan gerak. Melalui perilaku 

motorik anak berhubungan dengan belajar tentang dunia. Keterampilan motorik 

adalah kegiatan yang mungkin memiliki derajat ketelitian yang tinggi, tetapi 

tujuannya adalah  untuk menampilkan sesuatu perbuatan khas atau menyelesaikan 

suatu tujuan tertentu (Abdurrahaman, 2012: 110). 
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 Keterampilan motorik halus berkembang sejalan dengan kematangan 

syaraf dan otot. Oleh sebab itu, setiap gerakan yang dilakukan anak sesederhana 

apapun, sebenarnya merupakan hasil pola intrraksi yang kompleks dari berbagai 

bagian dan system dalam tubuh yang dikontrol anak. upaya meningkatkan 

kemampuan motorik halus anak usia dini, dapat dilakukan dengan menggunakan 

berbagai cara  dan berbagai media yang menarik dan bervariasi agar anak tertarik 

untuk mengikuti pembelajaran. 

 Asalkan pada proses pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip 

pembelajaran  bagi anak. disamping itu selalu memperhatikan tingkat pencapaian 

perkembangan kemampuan motorik halus yang ingin dicapai anak, gerakan 

menggambar secara detail (Fithry Tabel dan Erwin Ginting: 2018). Adapun yang 

diaplikasikan dalam bentuk indikator kemampuan motorik halus yang meliputi 

a. Kemampuan mewarnai secara merata 

b. Mampu mewarnai secara rapi 

c. Mampu membuat kombinasi warna 

 Tiga indikator diatas dapat dikuasai oleh anak usia 4-6 tahun dengan baik, 

karena pada dasarnya anak sangat menyukai dan menikmati pembelajaran 

mencetak gambar, behkan kegiatan ini akan dilanjutkan anak di rumah dengan 

menggambar atau monceret disebelah hasil cetak anak, melalui pembelajaran 

mencetak ini juga dapat digunakan anak untuk  menuangkan  imajinasi, 

kreativitas,  memupuk keindahan pada hasil karya anak dan mengekspresikan 

dirinya. 
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2.3 Finger Painting 

2.3.1 Pengertian finger painting 

Finger Painting digunakan untuk meningkatkan kreativitas melalui 

Painting atau mencetak adalah kegiatan mengolah medium dua dimensi atau 

permukaan dari objek tiga dimensi untuk mendapat kesan tertentu(Selia Dwi 

Kurnia, 2015: 290).finger painting atau mencetak dengan telapak tangan 

merupakan pengalaman yang menarik dan mengesankan bagi setiap anak. 

Permainan  Finger Painting adalah kegiatan membuat gambar yang 

dilakukan dengan mengoleskan adonan warna dengan jari-jemari secara bebas 

diatas kertas untuk menghasilkan sebuah karya lukisan abstrak yang penuh warna. 

Kegiatan ini meruakan salah satu metode yang bermanfaat untuk merangsang atau 

menstimulasi motorik halus anak (Gustina, 2015: 3).  

Untuk mengembangkan keterampilan motorik halus sekaligus mengulangi 

rasa bosan pada anak, dapat diberikan stimulasi/rangsangan berupa kegiatan yang 

menarik agar anak dapat belajar dengan bersemangat. Kegiatan yang dapat 

dilakukan adalah bermain puzzle, memotong, membuat cerita gambar, menjahit, 

menggambar/menulis, menghitung, membuat gambar temple, mencampur warna, 

dan menggambar dengan jari (Finger Painting) (Sulistyawati, 2014). 

 Menurut B.E.F Montolalu (2009),  Finger Painting dapat mengembangkan 

ekspresi melalui media lukis dengan gerakan tangan, mengembangkan fantasi, 

imajinasi dan kreasi, melatih otot-otot tangan/jari, koordinasi otot dan mata, 

melatih kecakapan mengkombinasikan warna, memupuk perasaan terhadap 

gerakan tangan, dan memupuk keindahan. 



 

27 
 

 Kegiatan Finger Painting dapat digunakan sebagai kegiatan alternative 

guna menggantikan krayon agar kegiatan menggambar lebih menarik untuk anak. 

Finger Painting dapat membantu anak mengembangkan motorik halusnya karena 

kegiatan ini dapat melatih koordinasi mata dan tangan. 

 Dalam kegiatan  Finger Painting  ini yang penting dilakukan oleh guru 

adalah bagaimana memotivasi dan menumbuhkan keberanian pada diri anak 

untuk berani menyentuhkan jarinya dengan cat warna. Kegiatan ini juga melatih 

motorik halus anak khususnya jari-jari anak agar lebih lentur. Finger painting 

yang dilakukan dalam kegiatan oleh peneliti  adalah mencetak secara langsung 

dengan telapak tangan di atas bidang gambar dengan cara mengoleskan adonan 

warna pada kertas, dalam melakukan  Finjer Painting, anak merasakan sensasi 

pada jari karena kegiatan ini langsung menggunakan jari-jari tangan. 

A. Bahan dan peralatan  Finger Painting  

Berikut ini merupakan bahan dan peralatan yang dibutuhkan dalam 

pelaksanaan  Finger Paintinng: 

1. Pewarna makanan (pasta) berarti warna kuning, merah, dan hijau 

2. Piring lebar sebagai wadah 

3. Air untuk cuci tangan 

4. Kain sebagai lap tangan 

5. Kertas HVS sebagai sasaran untuk melukis 

 Peneliti menggunakan bahan utama pasta makanan dikarenakan aman 

untuk anak-anak, anak juga sangat menyukai warna, kemudian masih sangat 

jarang peneliti yang hanya menggunakan pasta makanan saja dalam kegiatan 

finger Painting atau mencetak dengan telapak tangan. Pada penelitian sebelumnya 
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mencampurkan pasta makanan dengan berbagai tepung sedangkan penelitian 

sekarang hanya menggunakan pasta makanan tanpa mencampurkan dengan 

tepung. 

B. Langkah-langkah finger paintinng: 

1. Pewarna makanan (pasta) berwarna kuning, merah, dan hijau di tuang 

kedalam wadah yang telah disediakan 

2. Telapak tangan dicelupkan kedalam wadah berwarna kuning kemudian 

diletakkan diatas kertas HVS, di buat sebanyak 4 atau sesuai keinginan 

3. Membuat paruh dan kaki anak  ayam dengan menggunakan pasta berwarna 

merah 

4. Membuat mata anak ayam dan rerumputan dengan menggunakan pasta 

berwarna hijau 

5. Hasil karya dikeringkan terlebih dahulu kurang lebih 5 menit. 

2.3.2 Tujuan Finger Painting 

 Setiap kegiatan pasti memiliki tujuan yang akan dicapai oleh anak yang 

melakukan kegiatan tersebut. Selain tujuan yang dapat dicapai suatu kegiatan juga 

dapat bermanfaat bagi anak yang melakukan kegiatan tersebut. Finger painting 

memiliki banyak tujuan dan manfaat yang dapat diperoleh atau dirasakan oleh 

anak usia dini. Secara khusus tujuan  finger painting adalah melatih keterampilan 

tangan, kelentukan, kerapian, dan keindahan. 

Tujuan finger painting yaitu, untuk mengembangkan ekspresi melalui 

media lukis dengan gerakan tangan, mengembangkan fantasi, imajinasi, dan 

kreasi, melatih otot-otot tangan/jari, koordinasi otot, dan mata, melatih otot-otot 

tangan/jari, koordinasi otot, dan mata, melatih kecakapan mengombinasikan 



 

29 
 

warna, memupuk perasaan terhadap gerakan tangan, memupuk perasaan 

keindahan (Oktaviani, 2019: 45) 

2.3.3 Manfaat Finger Painting 

 Menurut Montolalu (2009: 17) manfaat kegiatan  finger painting yaitu 

dapat mengembangkan ekspresi melalui media lukis dengan gerakan tangan, 

mengembangkan fantasi, imajinasi, dan kreasi, melatih otot-otot tangan/jari, 

koordinasi otot dan mata . melatih kecakapan mengombinasikan warna, memupuk 

perasaan terhadap gerakan tangan dan mempuk keindahan (Oktaviani, 2019: 45). 

2.4 Kajian Relevan  

Adapun kajian relevan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 2.1 Penelitian Relevan 

No Nama Judul Penelitian Persamaan Perbedaan 

1. Hadi Macmud  Mengembangkan 

Kreativitas 

Motorik halus 

anak dengan 

finger painting 

menggunakan 

tepung sagu di 

Konawe Selatan 

Sama-sama 

membahas  

terkait 

peningkatan 

motorik 

halus melaui 

finger 

painting 

Pada penelitian 

sebelumnya untuk 

meningkatkan 

motorik halus anak 

melalui finger 

painting dengan 

menggunakan 

tepung sagu 

sedangkan pada 

penelitian sekarang 

menggunakan pasta 

makanan. 

2. Riski Wahyuni Meningkatkan 

kemampuan 

motorik halus 

melalui finger 

painting 

menggunakan 
tepung singkong 

pada anak KB 

Sama-sama 

membahas  

terkait 

peningkatan 

motorik 

halus melaui 
finger 

painting 

Pada penelitian 

sebelumnya untuk 

meningkatkan 

motorik halus anak 

melalui finger 

painting dengan 
menggunakan 

tepung singkong 
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Nur’ain Mola 

Selatan 

Kabupaten 

wakatobi 

sedangkan pada 

penelitian sekarang 

menggunakan pasta 

makanan. 

3. Suriati Meningkatkan 

keterampilan 

motorik halus 

anak melalui 

mencetak 

dengan pelepah 

pisang 

Sama-sama 

membahas  

terkait 

peningkatan 

motorik 

halus melaui 

finger 

painting 

Pada penelitian 

sebelumnya untuk 

meningkatkan 

motorik halus anak 

melalui finger 

painting dengan 

menggunakan 

pelepah pisang 

sedangkan pada 

penelitian sekarang 

menggunakan pasta 

makanan.  

4. Kalih Dian 

Sukowati 

Peningkatan 

Perkembangan 

Motorik Halus 

Melalui Finger 

Painting Pada 

Anak Kelompok 

A Tk Bangsri 01 

Karangpadan  

Sama-sama 

membahas  

terkait 

peningkatan 

motorik 

halus melaui 

finger 

painting, 

dan 

melakukan 

sebanyak 

dua siklus. 

Pada penelitian 

sebelumnya untuk 

meningkatkan 

motorik halus anak 

melalui finger 

painting dengan 

menggunakantepung 

kanji  sedangkan 

pada penelitian 

sekarang 

menggunakan pasta 

makanan. 

5. Dian 

Anggraini 

Mengembangkan 

Kemampuan 

Motorik Halus 

Anak Melalui 

Permainan 

Finger Painting 

Pada Anak 

Kelompok B di 

Taman Kanak-

Kanak 

Raudhatul Aneli 

Suka Bumi 

Bandar 

Lampung 

Sama-sama 

membahas  

terkait 

peningkatan 

motorik 

halus melaui 

finger 

painting 

Pada penelitian 

sebelumnya untuk 

meningkatkan 

motorik halus anak 

melalui finger 

painting dengan 

menggunakan 

tepung kanji  

sedangkan pada 

penelitian sekarang 

menggunakan pasta 

makanan. 

 

 

6. Puput Fajar 
Widyaningrum 

Peningkatan 
Kemampuan 

Motorik Halus 

Sama-sama 
membahas  

terkait 

Pada penelitian 
sebelumnya untuk 

meningkatkan 
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Dengan Metode 

Finger Painting 

Pada Anak Autis 

Kelas III Di SLB 

Negeri 1 Sleman 

Yogyakarta 

peningkatan 

motorik 

halus melaui 

finger 

painting 

motorik halus anak 

melalui finger 

painting dengan 

menggunakan cat air 

sedangkan pada 

penelitian sekarang 

menggunakan pasta 

makanan. 

Pada penelitian 

sebelumnya, peneliti 

melakukan 

penelitian pada 

Sekolah Luar Biasa, 

dan focus pada anak 

autis, sedangkan 

penelitian sekarang 

melakukan 

penelitian pada anak 

TK yang pada 

umumnya normal. 

Kemudian pada 

penelitian 

sebelumnya focus 

pada anak SD, 

sedangkan pada 

penelitian sekarang 

focus pada Anak 

Usia Dini.  

Sumber: Diolah di Lapangan, 2021 

 


