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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kemampuan Motorik Halus Anak Usia Dini 

1. Pengertian kemampuan motorik halus 

Yudha dkk ( 2005:113-114) mengartikan motorik sebagai istilah 

umum untuk berbagai bentuk perilaku gerak manusia. Perkembangan 

merupakan istilah umum yang mengacu pada kemajuan dan kemunduran 

yang terjadi hingga akhir hayat. Pertumbuhan adalah aspek struktural dari 

perkembangan. Sedangkan kematangan berkaitan dengan perubahan fungsi 

pada perkembangan. Jadi, perkembanngan meliputi semua aspek dari 

perilaku manusia, dan sebagai hasil hanya dapat dipisahkan kedalam 

periode usia. 

Perkembangan motorik adalah suatu perubahan dalam perilaku 

motorik yang memperlihatkan interaksi dari kematangan makhluk dan 

lingkungannya. Pada manusia perkembangan motorik merupakan perubahan 

kemampuan motorik dari bayi sampai dewasa yang melibatkan berbagai 

aspek perilaku dan kemampuan motorik.  

Santrock (2007:216) menerangkan bahwa kalau keterampilan motorik 

kasar melibatkan aktivitas otot besar, maka keterampilan motorik halus 

melibatkan gerakan yang diatur secara halus, menggenggam mainan, 

mengancingkan baju, atau melakukan apa-apa yang memerlukan 

ketermpilan tangan menunjukan keterampilan motorik halus. 
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Yudha dkk (2005:118) Motorik halus adalah kemampuan anak 

beraktivitas dengan menggunakan otot-otot halus (kecil) seperti menulis, 

meremas, menggenggam, menggambar, menyusun balok dan memasukan 

kelereng.  

Rahyubi (2012 : 222) mengatakan bahwa aktivitas motorik halus (fine 

motor activity) didefinisikan sebagai keterampilan yang memerlukan 

kemampuan untuk mengoordinasikan atau mengatur otot-otot kecil/halus. 

misalnya,berkaitan dengan gerakan mata dan tangan yang efisien,tepat, dan 

adaptif. Perkembangan kontrol motorik halus atau keterampilan koordinasi 

mata dan tangan mewakili bagian yang penting dalam perkembangan 

motorik. 

Hurlock (1978:150-156) menjelaskan bahwa perkembangan motorik 

berarti perkembangan pengendalian gerakan jasmaniah melalui kegiatan 

pusat syaraf, urat syaraf, dan otot yang terkoordinasi. Keterampilan motorik 

tidak akan berkembang melalui kematangan saja, melainkan keterampilan 

itu harus dipelajari  seperti : kesiapan belajar, kesempatan belajar, 

kesempatan berpraktek, model yang baik, bimbingan, motivasi, setiap 

keterampilan motorik harus dipelajari secara individu dan keterampilan 

sebaiknya dipelajari satu demi satu. Anak secara alami belajar tentang 

motorik  melalui gerakan seperti berjalan, berlari, menulis, menggambar. 

Gordon & Brown (dalam Moeslichatoen, 2004) menyampaikan 

bahwa untuk mengembangan kemampuan motorik anak dapat dipergunakan 

metode-metode yang menjamin anak tidak mengalami cedera. Oleh karena 
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itu, guru perlu menciptakan lingkungan yang aman dan menantang, bahan 

dan alat yang dipergunakan dalam keadaan baik, tidak menimbulkan 

perasaan takut, dan cemas dalam menggunakannya. 

Perkembangan motorik merupakan proses memperoleh keterampilan 

dan pola gerakan yang dapat dilakukan anak. Keterampilan motorik 

diperlukan untuk mengendalikan tubuh. Ada dua macam keterampilan 

motorik: keterampilan koordinasi otot halus, dan keterampilan koordinasi 

otot kasar. Keterampilan koordinasi otot halus biasanya dipergunakan dalam 

kegiatan belajar di dalam ruangan, sedangkan keterampilan koordinasi otot 

kasar dilaksanakan di luar ruangan. Dalam mengembangkan keterampilan 

motorik diperlukan keterampilan mengingat dan mengalami. Anak 

mengingat gerakan motorik yang telah dilakukan agar dapat melakukan 

perbaikan dan penghalusan gerak, Gordon & Browne (dalam 

Moeslichatoen, 2004). 

Metode yang digunakan adalah metode kegiatan yang dapat memacu 

semua kegiatan motorik yang perlu dikembangkan anak, contohnya untuk 

kegiatan motorik halus adalah menggambar, melipat, membentuk dan 

sebagainya. Maka peneliti akan menggunakan metode bermain. 

Hurlock (1978:150) mengatakan bahwa perkembangan motorik 

berarti perkembangan pengendalian gerakan jasmaniah melalui kegiatan 

pusat syaraf, urat syaraf, dan otot yang terkoordinasi. Pengendalian tersebut 

berasal dari perkembangan refleksi dan kegiatan massa yang ada pada 

waktu lahir, sebelum perkembangan tersebut terjadi, anak akan tetap tidak 
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berdaya. Setelah berumur 5 tahun, terjadi perkembangan yang besar dalam 

pengendalian koordinasi yang lebih baik yang melibatkan kelompok otot 

yang lebih kecil yang digunakan untuk menggenggam, melempar, 

menangkap bola, menulis, dan menggunakan alat. Secara normal anak yang 

berumur 6 tahun akan siap menyesuaikan diri dengan tuntutan sekolah dan 

berperanserta dalam kegiatan bermain teman sebaya.  

Perkembangan motorik bergantung pada kematangan otot dan 

syaraf. Perkembangan bentuk kegiatan motorik yang berbeda sejalan 

dengan perkembangan daerah (areas) sistem syaraf yang berbeda. Karena 

perkembangan pusat syaraf yang lebih rendah, yang bertempat dalam urat 

syaraf tulang belakang, pada waktu lahir lebih baik dikembangkan dengan 

sengaja ketimbang dibiarkan berkembang sendiri. 

Dari beberapa pengertian kemampuan motorik halus menurut 

beberapa ahli di atas, maka peneliti simpulkan bahwa kemampuan motorik 

halus adalah kemampuan anak dalam  melakukan aktivitas dengan 

menggunakan otot-otot halusnya seperti menggenggam, menulis, 

menggunting, mengancingkan baju dan banyak lainnya. 

2. Tahapan  Perkembangan  Motorik 

Samsudin (2008:10) mengatakan bahwa tahapan belajar motorik 

anak TK adalah dibagi menjadi 3 diantaranya: pertama,tahap verbal 

kognitif adalah tahap belajar motorik melalui uraian lisan atau penjelasan 

dengan maksud agar anak memahami gerak yang akan dilakukannya. 

Kedua, tahap asosiatif adalah pada tahap ini perkembangan anak TK 
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sedang memasuki masa pemahaman dari gerak-gerak yang sedang 

dipelajarinya. Ketiga, tahap automasi adalah pada tahap ini anak TK sudah 

dapat melakukan gerakan dengan benar dan baik atau spontan. 

Hurlock (1978:155)  mengatakan urutan perkembangan  motorik 

adalah bagian kepala meliputi, ocular melakukan gerakan 4 minggu, 

senyum sosial  3 bulan, koordinasi mata 4 bulan, menegakkan dalam posisi 

tengkurap 1 bulan dalam  posisi duduk 4 bulan. Bagian batang tubuh yaitu 

membalik dari miring ke telentang  2 bulan, dari telentang ke miring 4 

bulan, menarik ke posisi duduk 4 bulan dengan bantuan 5 bulan, tanpa 

bantuan 9 bulan, organ eliminasi yaitu pengendalian usus 2 tahun, 

pengendalian  kandung air seni 2-4 tahun. Tangan yaitu gerakan bertahan 2 

minggu, mengisap jempol 1 bulan, menggenggam dan menjangkau 4 bulan, 

memegang dan  menggenggam 5 bulan, memungut benda dengan ibu jari 8 

bulan. Kaki yaitu  mengesot (gerakan mundur dengan posisi duduk 6 bulan, 

merangkak 7 bulan, maju perlahan-lahan pada tangan dan lutut 9 bulan, 

pada kedua tangan dan kedua lutut 10 bulan, berdiri dengan bantuan 8 

bulan, tanpa bantuan 10 bulan, berjalan dengan bantuan 11 bulan dan tanpa 

bantuan 12-14 bulan. 

Melalui belajar anak akan berkembang, dan akan mampu 

mempelajari hal-hal yang baru.  Perkembangan  akan  dicapai  karena  

adanya  proses  belajar,  sehingga  anak memperoleh pengalaman baru dan 

menimbulkan perilaku baru. 
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3. Faktor pendukung dan penghambat motorik 

a. Faktor pendukung motorik 

Hurlock (1978:157) mengatakan bahwa faktor yang mendukung 

motorik adalah kesiapan belajar, apabila pembelajaran itu dikaitkan dengan 

kesiapan belajar maka ketrampilan yang dipelajari dengan waktu dan usaha 

yang sama oleh orang yang sudah siap akan lebih unggul ketimbang oleh 

orang yang belum siap untuk belajar. Kesempatan belajar yang diterima 

anak akan mendukung motoriknya dengan meniru model yang baik akan 

memainkan peran yang penting. Untuk meniru model yang betul, anak 

membutuhkan bimbingan. Bimbingan juga membantu anak membetulkan 

sesuatu kesalahan sebelum kesalahan tersebut terlanjur dipelajari dengan 

baik sehingga sulit dibetulkan kembali. 

Motivasi belajar penting untuk mempertahankan minat dari 

ketertinggalan. Motivasi sangat penting untuk anak dalam mempelajari 

motoriknya. 

Setiap keterampilan motorik harus dipelajari secara individu. Tidak 

ada hal-hal yang sifatnya umum perihal keterampilan tangan dan 

keterampilan kaki melainkan, setiap jenis keterampilan mempunyai 

perbedaan tertentu, sehingga setiap keterampilan harus dipelajari secara 

indivu. 

Keterampilan sebaiknya dipelajari satu demi satu. Dengan mencoba 

mempelajari berbagai macam keterampilan motorik secara serempak, 

khususnya apabila menggunakan kumpulan otot yang sama, akan 
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membingungkan anak dan akan menghasilkan keterampilan yang jelek 

serta merupakan pemborosan waktu dan tenaga. Apabila sesuatu 

keterampilan sudah dikuasai, maka keterampilan lain dapat dipelajari tanpa 

menimbulkan kebingungan. 

Faktor pendukung dari motorik adalah adanya faktor genetik yang 

dalam hal ini bentuk tubuh dan intelegensi anak dengan bentuk tubuh 

normal (lengkap, tidak terlalu gemuk atau terlalu kurus) dan taraf 

intelegensi tinggi umumnya laju perkembangan motoriknya lebih pesat 

ketimbang mereka yang intelegensinya normal apalagi di bawah rata-rata. 

Janin yang aktif cenderung berkembang menjadi bayi yang juga aktif, 

kecuali ada kondisi yang menghambatnya. Kondisi prenatal yang optimal, 

hal ini gizi ibu hamil yang memadai memungkinkan bayi berkembang 

dengan lebih baik. Kondisi kesehatan serta nutrisi yang baik selama 

berbulan-bulan pasca setelah kelahiran. Adanya stimulasi, dukungan dan 

kesempatan. Anak sulung umumnya berkembang lebih cepat daripada anak 

berikutnya akibat dukungan dan stimulasi yang lebih intens dari orang 

tua(Seri Ayahbunda , 1992:12-13). 

b. Faktor penghambat  motorik 

Hurlock (1978:154) mengatakan bahwa adapun pengaruh 

perkembangan motorik antara lain: sifat dasar genetik yaitu bentuk tubuh 

dan kecerdasan mempunyai pengaruh yang menonjol terhadap laju 

perkembangan motorik.  
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Seandainya dalam awal kehidupan pasca lahir tidak ada hambatan 

kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan, semakin aktif janin 

semakin cepat perkembangan motorik anak bahkan kesehatan dan gizi yang 

baik selama awal kehidupan pascalahir juga akan mempercepat 

perkembangan motorik. Kondisi pralahir yang menyenangkan khususnya 

gizi makanan sang ibu lebih mendorong perkembangan motorik yang lebih 

cepat pada masa pasca lahir, ketimbang kondisi pra lahir yang tidak 

menyenangkan. 

Faktor lainnya yaitu kelahiran yang sukar khususnya apabila ada 

kerusakan pada otak akan memperlambat perkembangan motorik. Anak 

yang IQ-nya tinggi menunjukan perkembangan yang lebih cepat daripada 

anak yang IQ-nya normal atau di bawah normal. 

Adanya rangsangan, dorongan dan kesempatan untuk 

menggerakkan semua bagian tubuh akan mempercepat perkembangan 

motorik. Kelahiran sebelum waktunya biasanya memperlambat 

perkembangan motorik karena tingkat perkembangan motorik pada waktu 

lahir berada di bawah tingkat perkembangan bayi yang lahir tepat 

waktunya. Cacat fisik seperti kebutaan juga dapat memperlambat 

perkembangan motorik. 

Dalam Seri Ayahbunda (1992:14) faktor penghambat dari motorik 

adalah kelahiran sulit, terutama bila disertai dengan trauma di kepala. Anak 

dengan intelegensi rendah dan orang tua yang terlalu protektif, dapat 

menghambat kebebasan anak untuk melakukan latihan- latihan motorik. 
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Kelahiran dini atau prematur karena tingkat perkembangan pada saat lahir 

di bawah bayi lahir normal, serta cacat fisik juga dapat menghambat anak 

dalam motoriknya.  

4. Fungsi keterampilan motorik halus 

Samsudin (2008:11) mengatakan bahwa tujuan dan fungsi 

perkembangan motorik adalah penguasaan keterampilan yang tergambar 

dalam kemampuan menyelesaikan tugas motorik tertentu. Kualitas motorik 

terlihat dari seberapa jauh anak tersebut mampu menampilkan tugas 

motorik yang diberikan dengan tingkat keberhasilan tertentu. Jika tingkat 

keberhasilan dalam melaksanakn mototorik tinggi, berarti motorik yang 

dilakukan efektif dan efesien. 

Hurlock (1978 : 162) mengatakan bahwa keterampilan motorik 

yang berbeda memainkan peran yang berbeda pula dengan penyesuaian 

sosial dan pribadi anak. Fungsi keterampilan anak diantaranya ada 

keterampilan bantu diri (self-helf) yang untuk mencapai kemandiriannya, 

anak harus mempelajari keterampilan motorik yang memungkinkan mereka 

mampu melakukan segala sesuatu bagi diri mereka sendiri. Keterampilan 

tersebut meliputi keterampilan makan, berpakaian, merawat diri sendiri 

dengan tingkat keterampilan dan kecepatan seperti orang dewasa. Kedua 

keterampilan bantu sosial (social-help), untuk menjadi anggota kelompok 

sosial yang diterima di dalam keluarga, sekolah, dan tetangga, anak harus 

menjadi anggota yang kooperatif. Untuk mendapatkan penerimaan 

kelompok tersebut, diperlukan keterampilan tertentu, seperti membantu 
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pekerjaan rumah pekerjaan sekolah. Ketiga keterampilan bermain, untuk 

dapat menikmati kegiatan kelompok sebaya atau untuk dapat menghibur 

diri di luar kelompok sebaya, anak harus mempelajari keterampilan 

bermain bola, ski, menggambar, melukis, dan memanipulasi alat bermain. 

Dan yang terakhir keterampilan sekolah, pada tahun permulaan sekolah, 

sebagian besar pekerjaan melibatkan keterampilan motorik seperti melukis, 

menulis, menggambar, membuat keramik, menari, dan bertukang kayu. 

Yudha M, Saputra, Rudyanto (2005 :114) menjelaskan tujuan dan 

fungsi perkembangan motorik adalah penguasaan keterampilan yang 

tergambar dalam kemampuan menyelesaikan tugas motorik tertentu. 

Kualitas motorik terlihat dari beberapa jauh anak tersebut mampu 

menampilkan tugas motorik yang diberikan dengan tingkat keberhasilan 

tertentu. Jika tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas motorik 

tinggi, berarti yang dilakukan efektif dan efesien. 

 

B. Kegiatan Menggambar Dekoratif Sederhana di Taman Kanak-kanak 

1. Kegiatan Pembelajaran di Taman Kanak-kanak 

Pada hakikatnya anak itu unik, mengekspresikan perilakunya secara 

relatif spontan, bersifat aktif dan energik, egosentris, memiliki rasa ingin 

tahu yang kuat, antusias terhadap banyak hal, bersifat eksploratif dan 

berjiwa petualang, kaya dengan fantasi, mudah frustrasi, dan memiliki 

rentang perhatian yang pendek. Masa anak merupakan masa belajar yang 

potensial.  
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Kurikulum untuk anak usia dini/TK harus benar-benar memenuhi 

kebutuhan anak sesuai dengan tahap perkembangan dan harus dirancang 

untuk membuat anak mengembangkan potensi secara utuh. Baik Kurikulum 

TK 1994 maupun Kurikulum TK 2004 pada dasarnya sama memuat aspek-

aspek perkembangan yang dipadukan dalam bidang pengembangan yang 

utuh yang mencakup bidang pengembangan perilaku melalui pembiasaan 

dan bidang kemampuan dasar. Pembelajaran anak usia dini/TK pada 

hakikatnya adalah pembelajaran yang berorientasi bermain (belajar sambil 

bermain dan bermain sambil belajar), pembelajaran yang berorientasi 

perkembangan yang lebih banyak memberi kesempatan kepada anak untuk 

dapat belajar dengan cara-cara yang tepat. Pendekatan yang paling tepat 

adalah pembelajaran yang berpusat pada anak. 

Suyanto (2005: 133) menyampaikan bahwa pembelajaran anak usia 

dini menggunakan prinsip belajar, bermain, dan bernyanyi. Pembelajaran 

disusun sedemikian rupa sehingga menyenangkan, gembira dan demokratis 

sehingga menarik anak untuk terlibat dalam setiap kegiatan pembelajaran. 

Pembelajaran di TK harus menerapkan esensi bermain. Esensi bermain 

meliputi perasaan menyenangkan, merdeka, bebas memilih, dan 

merangsang anak terlibat aktif. Jadi prinsip bermain sambil belajar 

mengandung arti bahwa setiap kegiatan pembelajaran harus menyenangkan, 

gembira, aktif, dan demokratis. Kegiatan pembelajaran di TK didesain 

untuk memungkinkan anak belajar. Setiap kegiatan harus mencerminkan 

jiwa bermain, yaitu senang, merdeka, voluntir, dan demokratis. 
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Bermain merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam periode 

perkembangan diri anak, meliputi dunia fisik dan sosial, sistem komunikasi. 

Bermain berkaitan dengan pertumbuhan anak, Garve (dalam Musfiroh, 

2005).Bermain memiliki peran penting dalam perkembangan anak pada 

hampir semua bidang perkembangan baik perkembangan fisik motorik, 

bahasa, intelektual, moral, sosial, maupun emosional. Ketika bermain anak 

bergerak secara bebas, sehingga anak mampu mengembangakan kemampuan 

motoriknya (Piaget:1962). Pada saat bermain anak berlatih menyesuaikan 

antara pikiran dan gerakan menjadi suatu keseimbangan. Menurut piaget 

anak terlahir dengan kemampuan refleks, kemudian ia belajar 

menggabungkan dua atau lebih gerak refleks, dan pada akhirnya ia mampu 

mengontrol gerakannya. Melalui bermain anak belajar mengontrol 

gerakannya menjadi terkoordinasi. Bermain juga mengembangkan 

kemampuan kognitif, kemampuan afektif, kemampuan bahasa dan 

kemampuan sosial. 

2. Menggambar Dekoratif Sederhana 

a. Pengertian Menggambar 

Pamadi dan Sukardi (2008:2.5) menyatakan bahwa menggambar 

adalah membuat gambar, kegiatan ini dilakukan dengan cara mencoret, 

menggores, menorehkan benda tajam ke benda lain dan memberi warna, 

sehingga menimbulkan gambar. 

Kegiatan menggambar merupakan salah satu cara manusia 

mengekspresikan pikiran-pikiran atau perasaan-perasaannya. Dengan kata 
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lain, gambar merupakan salah satu bentuk bahasa. Lebih dari itu melalui 

gambar, dapat diketahui perkembangan motorik dan intelektual anak.  

Jauhari (2008:2) menyebutkan bahwa menggambar adalah 

menggores-goreskan pinsil atau kuas dengan jari. Pada hakikatnya 

menggambar ini adalah pengungkapan seseorang secara mental dan visual 

dari apa yang dialaminya dalam bentuk garis dan warna. Menggambar 

merupakan wujud pengeksplorasian teknis dan gaya, penggalian gagasan 

dan kreativitas, bahkan bisa menjadi ekspresi dan aktualisasi diri. Pada 

intinya, menggambar adalah perpaduan keterampilan, kepekaan rasa, 

kreativitas, ide, pengetahuan, dan wawasan. 

Dalam kamus online Wikipedia (2012:1) disebutkan bahwa 

menggambar adalah kegiatan-kegiatan membentuk imaji dengan 

menggunakan banyak pilihan teknik dan tertentu diatas permukaan dengan 

mengolah goresan dari alat gambar. 

Yoki Mirantiyo (2012: 1) menyampaikan bahwa pengertian 

dekoratif adalah menggambar dengan tujuan mengolah suatu permukaan 

benda menjadi lebih indah. Gambar dekoratif adalah berupa gambar hiasan 

yang dalam perwujudannya tampak rata, tidak ada kesan ruang jarak jauh 

dekat atau gelap terang tidak terlalu ditonjolkan. Menggambar dekoratif 

ialah kegiatan menggambar hiasan (ornament) pada kertas gambar, atau 

pada bahan tertentu. Sifat dekoaratif pada gambar menunjukkan fungsi 

gambar sebagai hiasan( motif hias). Bahan dan alat yang diperlukan: kertas 

gambar, pewarna, kuas, pensil hitam/pensil warna/spidol. 
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Dari beberapa pengertian menggambar menurut para ahli di atas 

maka peneliti simpulkan  bahwa menggambar adalah menggores-goreskan 

pensil ke kertas untuk membuat gambar dan menuangkan imajinasinya 

lewat gambar. 

b. Manfaat Menggambar 

Lansing (dalam Pamadhi dan Sukardi, 2008 : 2.8) menyebutkan 

bahwa gambar itu mempunyai manfaat ganda. Bagi anak yaitu manfaat 

perkembangan mental (pikiran, perasaan dan kepribadian) dan manfaat 

praktis. Pengembangan pengamatan (intelegensi visual) lebih lanjut jika 

kita akan mengetahui manfaat gambar sebaiknya melihat dari tiga sisi yaitu: 

sisi produk atau hasil karya, kemudian proses yaitu kegiatan anak ketika 

sedang menggambar dan yang terakhir kita kaitkan isi dan bentuk gambar 

dengan kehidupan sosial kemungkinan berupa tema atau bentuk-bentuk 

yang mengungkapkan keadaan sekitarnya. 

Pamadhi dan Sukardi (2008:2.10) menyebutkan bahwa secara garis 

besar fungsi dan manfaat gambar bagi anak dapat diuraikan sebagai berikut: 

Menggambar sebagai alat bercerita (bahasa visual), bentuk, melalui 

kegiatan menggambar anak akan merasakan bahwa apa yang 

diperkirakannya akan selalu diperhatikan oleh orang lain, serta bangga 

dapat mengutarakan pendapat kepada orang lain walaupun dari segi 

bentuknya, gambar anak masih sulit dipahami karena belum sempurna; 

menggambar juga bisa sebagai media mencurahkan perasaan; menggambar 

sebagai alat bermain, ketika anak menggambar terjadi fantasi yang muncul 
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adalah bentuk-bentuk yang kadang kala aneh dilihat orang tua atau bentuk 

sederhana seperti lingkungan sekitar anak. 

Pamadhi dan Sukardi (2008: 2.12) juga menyebutkan bahwa bagi 

anak menggambar bisa melatih ingatan, ini sekaligus menandai bahwa 

gambar merupakan ungkapan perasaan dan gambar sebagai bahasa rupa 

bagi anak; Menggambar juga bisa melatih berfikir komprehensif 

(menyeluruh) anak ingin mengungkapkan seluruh peristiwa dalam satu 

gambar; Selanjutnya menggambar sebagai media sublimasi perasaan; 

Melatih keseimbangan dan juga mengembangkan kecakapan emosional; 

Menggambar bisa juga melatih kreativitas anak, kreativitas yang dapat 

dilatih pada anak adalah kreativitas memilih objek (benda) tambahan, 

kreativitas mencari sesuatu yang lain dan terjadi asosiasi bentuk yang 

menyebabkan secara konsep terbentuk kreativitas dan yang terakhir 

menggambar bisa melatih ketelitian melalui pengamatan langsung dengan 

mengamati lingkungan sekitar merupakan salah satu cara melatih ketelitian. 

Pamadhi dan Sukardi (2008 : 1.7-1.9) menjelaskan bahwa seni 

sebagai kegiatan bermain yaitu menggambar atau membuat benda-benda 

menjadi alih fungsi ini lebih dimaksudkan anak sebagai kegiatan bermain. 

Bermain bagi anak mempunyai peran penting, karena di dalam bermain 

bentuk anak-anak dapat membayangkan atau berimajinasi tentang kejadian 

di tahun 2020; anak akan menampilkan bermacam-macam ide dan gagasan. 

Seni sebagai kegiatan berkomunikasi yaitu tidak semua anak mempunyai 

perkembangan bicara dan mengutarakan pendapatnya secara lisan, oleh 
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karenanya gambar dapat digunakan sebagai alat untuk mengutarakan 

pendapat. Seni sebagai ungkapan rasa adalah kegiatan anak dilakukan 

dengan sadar maupun hanya sekedar mencoret kertas atau dinding, 

kesemuanya ini tetap diakui sebagai karya rupa atau gambar. Ketika 

seorang anak melakukan kegiatan mencoret dinding dengan sadar, maka 

segala bentuk yang diutarakan kembali dengan urut dan tidak berubah. 

Kegiatan ini disebut ekspresi seni. Anak-anak mengutarakan sesuatu 

dengan luas tanpa batas, berupa keinginan terhadap suatu benda,atau 

sedang bergumam umpatan terhadap ibu atau tidak terkabulnya permintaan 

anak. Seni untuk mengutarakan ide, gagasan dan angan-angan yaitu ketika 

menggambar anak ingin mengutarakan ide dan gagasan yang tidak terbatas 

oleh ruang dan waktu.  

c. Media dan Peralatan Menggambar 

Pamadhi dan Sukardi (2008 : 2.22) menyatakan bahwa media 

adalah bahan yang dapat digunakna untuk menuangkan gagasan seseorang 

seperti kertas, sifat kertas ada yang mudah sobek dan ada yang kuat dan 

terdapat 4 ukuran standar kertas yang biasa digunakan menggambar A5, 

A4, A3 dan plano atau ukuran kertas gambar padalaran; media selanjutnya 

adalah kanvas, kanvas merupakan medium gambar yang paling kuat 

dibanding kertas dan karton, kanvas terbuat dari kain; yang ketiga papan 

kayu lapis; selanjutnya keramik, gerabah dan batu yang terakhir fiber glas, 

bahan ini merupakan bahan inovasi menggambar dengan teknik 
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inkonvensional yaitu teknik yang lapis dari aturan penggunaan medium 

gambar. 

Sumanto (2005:49) menyebutkan bahwa bahan atau bidang gambar 

yang dapat digunakan dalam menggambar yaitu, kertas gambar, kertas 

karton, papan tulis dan bidang datar lainnya. Untuk kertas gambar ada yang 

berupa lembaran lebar/besar atau yang sudah dikemas dalam bentuk buku 

gambar dengan ukuran A3, A4 atau yang lebih kecil lagi. 

Adapun peralatan yang umumnya untuk menggambar adalah 

sebagai berikut: pensil hitam dan pensil warna, jenis pensil yang bisa 

digunakan untuk menggambar yang masing-masing berbeda tingkat keras 

dan lunaknya dan ketajaman warnanya. 

Crayon dan pastel, pewarna krayon dan pastel sebenarnya hampir sama 

cirinya, crayon adalah pewarna yang mengandung campuran lilin, 

sedangkan pastel (kapur pastel) tidak dicampur dengan lilin. Tinta, pewarna 

cair yang biasanya digunakan untuk menulis dan menggambar. Cat air 

(water vert)yaitu pewarna basah yang dalam penggunaannya diencerkan 

dengan air terlebih dahulu diatas papan palet gambar, baru 

digoreskan/disapukan dengan kuas. Cat plakat atau cat poster, pewarna cair 

yang mempunyai sifat menutup. 

Pewarna gambar lainnya, antara lain kapur tulis, kapur warna, 

spidol, boolpoint dan pewarna yang secara khusus digunakan untuk 

melukis yang cat minyak/ cat lukis. Juga kuas dan palet gambar, kuas untuk 
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menggambar memiliki ciri bulu kuasnya lembut/halus, berujung runcing 

bulat dan menyatu bila dicelupkan kedalam cairan warna. 

Menurut Pamadhi dan Sukardi (2008 : 2.26) menyebutkan bahwa 

peralatan menggambar disesuaikan dengan tujuan menggambar dan makna 

menggambar itu sendiri, peralatan tersebut antara lain: pensil, arang, hasil 

karya dengan arang relatif mudah terhapus oleh tangan, oleh karenanya 

dapat ditutup dengan (pilox) clear; yang selanjutnya adalah kuas, terdapat 

berbagai jenis kuas antara lain: kuas untuk cat minyak berbentuk lebar dan 

kaku, sedangkan kuas cat tempera kaku tetapi halus dan kuas cat aquarel 

halus, tipis dan lentur. 

Bahan dan alat yang digunakan untuk menggambar dekoratif 

sederhana diantaranya kertas gambar, pewarna, kuas, pensil hitam/pensil 

warna/spidol. 

d. Langkah menggambar dekoratif 

Pamadi dan Sukardi ( 2008: 2.38) menjelaskan tentang langkah 

menggambar yaitu meneruskan titik-titik menjadi gambar dengan kertas 

gambar yang sudah terisi gambar titik-titik dengan mencoret atau 

menggores, dan sebagian sudah ada gambar jadi. Kemudian mengisi warna, 

menginterprestasi bentuk dan warna, menyusun komponen bentuk yang 

tersedia. 

Suyanto (2005: 143) mengatakan bahwa tahapan perkembangan 

seni lukis pada anak: 1) coret-coret, 2) melukis prakemtik, 3) melukis 

skematik, dan 4) melukis realis. Pada tahap awal anak mencoba 
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menggunakan berbagai benda seni, seperti pensil, krayon, dan kuas untuk 

membuat coretan. Tahap selanjutnya anak mulai menampakan 

kemampuannya menggambar benda. Tahap ketiga anak sudah menunjuk 

pada ebnda tertentu sebagai objek lukisannya, meskipun ujud lukisannya 

belum benar-benar sesuai dengan ujud benda yang sesungguhnya. Tahap 

terakhir ialah tahap realis di mana gambar yang dihasilkan anak sudah 

menunjukan kemiripan dengan objek yang sesungguhnya. 

Rusdarmawan (2009:38-40) mengatakan bahwa tahapan melatih IQ 

melalui gambar yaitu, guru atau orang tua dapat memberikan contoh di 

papan tulis atau di kertas lain bagaimana membuat lingkaran. Biarkan 

tangan anak bergerak sendiri dan biarkan hasil yang didapat. Kemudian 

beri contoh bagaimana membuat bagun segi enam dengan bentuk kecil 

didalam lingkaran. Kemudian lanjutkan dengan membuat segi enam 

lainnya. Setelah seluruh lingkaran terisi dengan rangkaian segi enam, maka 

akan terbentuk gambar bola. 

Langkah dalam menggambar dekoratif sederhana yaitu: Merancang 

bentuk, menyempurnakan desain, menjiplak desain, menetapkan warna, 

dan menyelesaikan gambar. Tata urutan latihan dalam kegiatan ini sebagai 

latihan permulaan tidak dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang mengikat 

misalnya bentuk-bentuk alam,maka latihan permulaan dimulai dengan 

menyusun bentuk-bentuk abstrak. Pada tahap berikutnya baru menstilasi 

bentuk-bentuk alam. 
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1) Guru menyiapkan bahan dan peralatan yang dipergunakan untuk 

membantu anak meningkatkan kemampuan motorik halus anak. Alat 

yang disiapkan oleh guru seperti, kertas gambar, pensil, penghapus, 

kuas, cat warna, sponsati. 

2) Guru mengomunikasikan kepada siswa tujuan pembelajaran melakukan 

pemanasan dengan bernyanyi, guru memperjelas apa yang harus 

dilakukan anak dalam kegiatan menggambar dekoratif sederhana. 

3) Guru memulai dengan memberikan contoh gambar dekoratif pada anak 

dan mengenalkan gambar dekoratif di papan tulis, anak dibimbing dan 

dimotivasi untuk mau melakukan apa yang telah dicontohkan oleh guru. 

Biarkan anak mencoba di papan tulis. 

4) Setelah anak melakukan semua pembelajaran guru memberikan 

evaluasi kepada anak dan memberikan reward stick bintang senyum 

agar anak lebih termotivasi. 

C. Kriteria Keberhasilan 

1. Pedoman Penilaian 

Nana Sudjana (2009:3) Penilaian adalah proses memberikan atau 

menentukan nilai kepada objek tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu. 

Penilaian hasil belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil 

belajar yang dicapai siswa dengan kriteria tertentu. 

Penilaian (evaluasi) menurut Ralph Tyler (dalam Anita,2011) 

merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh 

mana, dalam hal apa dan bagian mana tujuan pendidikan sudah tercapai. 
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Grifin dan Nix (dalam Anita,2011) mengemukakan bahwa penilaian adalah 

kegiatan untuk menentukan nilai suatu program termasuk program 

pendidikan. 

Sudjana Nana (2009:5) jenis penilaian ada beberapa macam,yaitu 

penilaian formatif , penilaian sumatif, penilaian diagnostik, penelianan 

selektif, dan penilaian penempatan. 

Penilaian formatif adalah penilaian yang dilaksanakan pada akhir 

program belajar mengajar untuk melihat tingkat keberhasilan proses belajar 

mengajar itu sendiri. 

Penilaian sumatif adalah penilaian yang dilaksanakan pada akhir 

unit program, yaitu akhir catur wulan, akhir semester, dan akhir tahun. 

Tujuannya adalah untuk melihat hasil yang dicapai oleh para siswa, yakni 

seberapa jauh tujuan-tujuan kurikuler dikuasai oleh para siswa. 

Penilaian diagnostik adalah penilaian yang bertujuan untuk melihat 

kelemahan-kelemahan siswa serta faktor penyebabnya. 

Penilaian selektif adalah penilaian yang bertujuan untuk keperluan 

seleksi, misalnya ujian saringan ke lembaga pendidikan tertentu. 

Penilaian penempatan adalah penilaian yang ditujukan untuk 

mengetahui keterampilan prasyarat yang diperlukan bagi suatu program 

belajar dan penguasaan belajar seperti yang diprogramkan sebelum memulai 

kegiatan belajar untuk program itu. 

Dalam Depdiknas (2004:6) pencatatan hasil penilaian harian 

dilaksanakan sebagai berikut: 
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1) Catatlah hasil penilaian perkembangan anak pada kolom penilaian di 

Satuan Kegiatan Harian (SKH). 

2) Anak yang belum mencapai indikator seperti diharapkan dalam SKH 

atau dalam melaksanakan tugas selalu dibantu guru, maka pada kolom 

penilaian dituliskan nama anak dan diberi tanda bulatan kosong (o). 

3) Anak yang sudah melebihi indikator yang tertuang dalam SKH atau 

mampu melaksanakan tugas tanpa bantuan secara tepat/lengkap/benar, 

maka pada kolom penilaian dituliskan nama anak dan tanda bulatan 

penuh ( ). 

4) Jika semua anak menunjukan kemampuan sesuai indikator yang 

tertuang dalam SKH, maka pada kolom penilaian dituliskan nama 

semua anak dengan tanda check (√ ). 

Menurut Departemen Agama RI (2004: 50) Penilaian merupakan 

usaha mengumpulkan dan menafsirkan sebagai informasi secara sistematis, 

berkala, berkelanjutan, menyeluruh tentang proses dan hasil dari 

pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh anak didik melalui 

kegiatan-kegiatan pembelajaran. 

 Cara pencatatan hasil penilaian harian dilaksanakan sebagai berikut: 

O : untuk anak yang perilakunya belum sesuai dengan apa yang 

diharapkan 

 : untuk anak yang berada pada athap proses menuju apa yang 

diharapkan 
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 : anak yang perilakunya melebihi dengan yang diharapkan dan sudah 

dapat menyelesaikan tugas melebihi yang direncanakan guru 

Prosedur penilaian harian menurut pedoman penilaian Kemendiknas 

Dirjen Mandas dan menengah Direktorat Pembinaan TK (2010 :1-2) catatan 

hasil penilaian harian perkembangan anak dicantumkan pada kolom pada 

penilaian di RKH, sebagai berikut: 

Anak yang belum berkembang (BB) sesuai dengan indikator seperti 

dalam melaksanakan tugas selalu dibantu guru, maka pada kolom penilaian 

ditulis nama anak dan diberi tanda satu bintang 

Anak yang sudah mulai berkembang (MB) sesuai dengan indikator 

seperti yang diharapkan RKH mendapatkan tanda dua bintang   

Anak yang sudah berkembang sesuai harapan (BSH) pada indikator 

seperti yang diharapkan RKH mendapatkan tanda tiga bintang  

 

Anak yang berkembang sangat baik (BSB) melebihi indikator seperti 

yang diharapkan dalam RKH mendapatkan tanda empat bintang  

 

Dari beberapa pendapat prosedur penilaian diatas peneliti 

menggunakan penilaian Kemendiknas Dirjen Mandas dan menengah 

Direktorat Pembinaan TK ( 2010 : 1 - 2) yaitu menggunakan pedoman 

penilaian sebagai berikut: 

Upaya Meningkatkan Kemampuan..., Ilva Dwi Mulyana, FKIP UMP, 2013



46 

Anak yang belum berkembang (BB) sesuai dengan indikator seperti 

dalam melaksanakan tugas selalu dibantu guru, maka pada kolom penilaian 

ditulis nama anak dan diberi tanda satu bintang 

Anak yang sudah mulai berkembang (MB) sesuai dengan indikator 

seperti yang diharapkan RKH mendapatkan tanda dua bintang   

Anak yang sudah berkembang sesuai harapan (BSH) pada indikator 

seperti yang diharapkan RKH mendapatkan tanda tiga bintang  

 

Anak yang berkembang sangat baik (BSB) melebihi indikator seperti 

yang diharapkan dalam RKH mendapatkan tanda empat bintang  

 

2. Indikator Keberhasilan 

Dalam kegiatan menggambar dekoratif sederhana di Taman Kanak-

kanak bertujuan untuk mengembangkan kemampuan motorik halus anak 

dalam pra menulis yang selanjutnya akan dibutuhkan ketika menulis. 

Departemen Pendidikan Nasional (2004:16) menyebutkan bahwa 

kompetensi dalam pendidikan fisik motorik bagi anak TK kelompok A 

antara lain: 

Tabel 2.1 Indikator Keberhasilan Fisik Motorik 

HASIL BELAJAR INDIKATOR 

Anak dapat menggerakan 

jari tangan untuk 

kelenturan otot dan 

koordinasi 

 

Memegang pensil dengan benar (antara ibu 

jari dan dua jari) 

Meniru membuat garis tegak, datar, 

miring, lengkung dan lingkaran 

Membuat lingakaran dan persegi 

Anak dapat menggambar 

sederhana 

Menggambar bebas dengan berbagai media 

(kapur tulis, pensil warna, arang, krayon 
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dan bahan alam 

Menggambar bebas dari bentuk lingkaran 

dan segi empat 

Menggambar bebas dari 

bentuk lingkaran dan segi 

empat 

Mewarnai bentuk gambar sederhana 

Anak dapat  menciptakan 

sesuatu dengan berbagai 

media 

Mencipta dengan bentuk geometri 

 

 

Format evaluasi tingkat perkembangan motorik anak prasekolah usia 

4 -5 Tahun menurut Samsudin adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.2 Indikator Keterampilan Motorik 

No. Keterampilan Motorik 

1. 

2.  

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Menempel 

Mengerjakan Puzzle 

Menjahit sederhana 

Makin terampil menggunakan jari tangan 

Mengisi pola sederhana 

Mengancingkan kancing baju 

Menggambar dengan motorik naik turun, bersambung menarik 

garik lurus, lengkung, miring 

 

Ciri-ciri perkembangan fisik motorik menurut Feeney, dkk (2006) untuk 

setiap tahapan pada dimensi tertentu adalah: 

   Tabel 2.3 Kategori Motorik Halus 

Kategori Motorik halus 
Pra Sekolah 1. Mengancingkan baju 

2. Dapat menggunakan gunting menggunakan 

kuas, pensil, krayon untuk membuat 

coretan, bentuk, gambar 
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Dari beberapa pengertian dan indikator di atas maka peneliti akan 

menggunakan indikator sebagai berikut: 

 Tabel 2.4 Indikator kemampuan Motorik Halus 

No. Indikator yang diharapkan (kemampuan motorik halus 

1. Memegang pensil dengan benar (antara ibu jari dan dua jari) 

2. Kekuatan dalam membuat garis lengkung,lingkarandengan tepat 

dan guratan yang jelas  

3. Kemampuan pengamatan gerakan mata dan tangan dalam 

menggambar 

4. Kerapian dan keindahan dalam menggambar 

 

D. Kerangka Berfikir 

Gambar anak yang semula berua coretan berbentuk kipas (coretan ke 

kiri dan ke kanan) dalam perkembangannya berubah menjadi lingkaran-

lingkaran walaupun belum sempurna. Dengan meningkatnya usia anak, coretan-

coretan berkembang, menampilkan bentuk-bentuk lain. Ini dimungkinkan 

karena pertumbuhan dan perkembangan anak membuat anggota tubuh anak 

lebih siap untuk melakukan aktivitas yang mancakup keterampilan visual dan 

motorik halus. 

Kegiatan menggambar berkaitan dengan perkembangan motorik halus 

anak diantaranya yaitu keterampilan tangan. Beberapa keterampilan tangan 

yang penting bagi anak untuk dikembangkan menurut Wing (2008) diantaranya: 

Mampu melengkungkan telapak tangan membentuk cekungan (palmar 

arching), yaitu penempatan pergelangan tangan pada sudut yang tepat pada 

permukaan vertikal dalam suatu kegiatan. 
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Menggunakan jari telunjuk dan jari jempol untuk memegang suatu benda, 

sembari menggunakan jari tengah dan jari manis untuk kestabilan tangan (hand 

side separation) yaitu cara memegang suatu benda dengan benar. 

Membuat bentuk lengkung dengan jempol dan telunjuk (open web space) yaitu 

mengembangkan pola memegang benda yang benar, seperti alat-alat tulis yang 

bisa membantu perkembangan keterampilan motorik halus atau keterampilan 

tangan. 

Keterampilan motorik halus dalam aktivitas menggambar menurut Wing 

(2008) di atas adalah ketika anak-anak belum siap belajar menggunakan untuk 

alat-alat tulis tersebut dengan benar. Hal ini terkadang bisa menyebabkan 

pembelajaran memegang pensil dengan cara yang tidak efesien, yang pada 

akhirnya menjadi masalah. Untuk menyemangati anak mengembangkan pola 

memegang yang benar, berilah anak alat-alat tulis yang bisa membantu 

perkembangan keterampilan motorik halus. Misalnya, crayon yang pendek 

(tidak lebih dari 5 cm panjangnya), akan membuat anak menggunakan 

keterampilan tangannya dari pada seluruh tangan. Menggambar dan mewarnai 

pada permulaan vertikal akan menempatkan pergelangan tangan pada sudut 

yang tepat untuk membentuk palmar arching. 

Dengan demikian dalam kegiatan menggambar dekoratif pula sangat 

berkaitan dalam proses latihan meningkatkan keterampilan tangan di atas, 

karena kegiatan menggambar dekoratif terdapat proses pembuatan bentuk-

bentuk hiasan yang tersusun secara berulang pada suatu permukaan. Hal ini 
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dapat dikatakan bahwa kegiatan menggambar dekoratif dapat meningkatkan 

kemampuan motorik halus. 

Dari hal tersebut peneliti melakukan observasi sebelum melakukan 

penelitian pada kondisi awal pembelajaran di TK tersebut masih monoton dan 

terkesan membosankan. Kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan motorik 

halus sangat kurang dan membosankan akibatnya banyak anak yang tidak 

mengerjakan dan tidak memperhatikan pembelajaran  yang sedang berlangsung. 

Setelah peneliti melakukan observasi, peneliti melakukan penelitian 

yang dimulai dengan siklus I. Dalam tahap awal ini penelitian menggunakan 

kegiatan menggambar dekoratif sederhana. Anak terlihat mau mengikuti 

pembelajaran yang diberikan oleh peneliti. Pembelajaran yang diawali pada 

siklus I banyak peningkatan yang terlihat minat meningkat untuk mengikui 

pembelajaran yang diberikan oleh peneliti. pada siklus pertama ini peningkatan 

motorik halus anak meningkat tetapi belum tetapi belummaksimal, anak terlihat 

senang dengan pembelajaran yang diberikan melalui kegiatan menggambar 

dekoratif sederhana. 

Setelah siklus I dilakukan dengan 3x pertemuan, karena hasilnya belum 

maksimal peneliti mengulang kembali penelitian tersebut dengan menggunakan 

siklus 2 yang dilakukan dengan 3x pertemuan. Guru menggunakan kegiatan 

yang berbeda. Pada kegiatan tersebut anak terlihat banyak peningkatan sehingga 

ketuntasan dan hasil belajar meningkat. Dari pembelajaran tersebut peningkatan 

motorik halus anak meningkat maksimal dan optimal sehingga penelitian 

dinyatakan berhasil. 
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Untuk mempermudah pemahaman kegiatan ini, maka dibuat kerangka 

berfikir sebagai berikut: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Bagan Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kondisi Awal 
1. Minat belajar rendah 

2. Siswa tidak aktif 

3. Hasil belajar rendah 

Dilakukan upaya 

perbaikan dengan 

PTK 

Siklus I 
1.Siswa lebih aktif 

2.Hasil belajar belum optimal 

3.Motorik halus belum 

meningkat 

Kondisi sudah 

meningkat, ada 

perbaikan tapi belum 

maksimal 

Siklus II 
1.Siswa sudah aktif 

2.Hasil belajar meningkat 

3.Motorik halus meningkat 

Terjadi perbaikan 

yang 

optimal,penelitian 

berhasil 
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E. Hipotesis Tindakan 

Moleong (2005 : 39) menyatakan bahwa penelitian kualitatif juga 

mengenal adanya hipotesis kerja/hipotesis tindakan. Hipoteis kerja dirumuskan 

sementara data dikumpulkan, jadi tidak disusun sebelumnya. 

Anggoro (2008 : 1.27) menyebutkan bahwa hipotesis dapat diartikan 

sebagai rumusan jawaban sementara atau dugaan sehingga untuk membuktikan 

benar tidaknya dugaan tersebut perlu diuji terlebih dahulu. 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah kegiatan menggambar dekoratif 

sederhana dapat untuk meningkatkan kemampuan motorik halus anak didik 

kelompok A PAUD Anak Sholeh Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten 

Banyumas Semester Genap Tahun Ajaran 2012-2013. 
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