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ABSRAK

Penelitian inibertujuan untukmengetahuipeningkatan kemampuan motorikhalussetelah

penerapanmetodebermainmelaluikegiatanfingerpaintingpadakelompok ASemeterIdi

PaudYapisKondaTahunPelajan2020.PenelitianyangdilakukanadalahPenelitianTindakan

Kelas(PTK)yangdilaksanakandalam duasiklus.Subjekpenelitianiniadalah7anakkelompokA

Paud Yapis Konda tahun pelajaran 2020.Data mengenaikemampuan motorik halus

dikumpulkandenganpengumpulandatametodeobservasidenganmenggunakaninstrumen

lembar observasi.Data dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif dan analisis

deskriptifkuantitatif.Hasilanalisisdatamenunjukkanbahwaterjadipeningkatankemampuan

motorikhalussetelahpenerapanmetodebermainmelaluikegiatanfingerpaintingpadasiklusI

sebesar60,93% yangberadapadakategorisedang,ternyatamengalamipeningkatanpada

siklusIImenjadi80,93%yangpadakatagoritinggi.Jadi,Berdasarkanhasilpenelitiantersebut

penelitidapatdisimpulkanbahwapenerapanmetodebermainmelaluikegiatanfingerpainting

dapatmengembangkankemampuanmotorikhalusanak.

Kata-katakunci:“metodebermain,kegiatanfingerpainting,Mengembangkankemampuan

motorikhalus”



Thisstudyaimstodeterminetheincreaseinfinemotorskillsaftertheapplicationofthe
playingmethodthroughfingerpaintingactivitiesingroupASemeterIatPaudYapisKondain
theacademicyear2020.TheresearchcarriedoutwasClassroom ActionResearch(PTK)which
wascarriedoutintwocycles.Thesubjectsofthisstudywere7childrenofgroupAPaudYapis
Kondainthe2020academicyear.Dataonfinemotorskillswerecollectedbycollectingdata
from theobservationmethodusingobservationsheetinstruments.Datawereanalyzedusing
descriptivestatisticsandquantitativedescriptiveanalysis.Theresultsofdataanalysisshowed
thattherewasanincreaseinfinemotorskillsaftertheapplicationoftheplayingmethod
throughfingerpaintingactivitiesinthefirstcycleof60.93%whichwasinthemedium category,
infacttherewasanincreaseinthesecondcycleto80.93%whichwasinthehighcategory.So,.
Basedontheresultsofthisstudy,theresearcherconcludedthattheapplicationoftheplaying
methodthroughfingerpaintingactivitiescoulddevelopchildren'sfinemotorskills.

Keywords:"playingmethod,fingerpaintingactivity,developingfinemotorskills"



PENDAHULUAN

LatarBelakang

Anakusiadiniadalahmanusiayang

polos serta memilikipotensiyang masih

harus dikembangkan. Anak memiliki

karakteristiktertentuyangkhasdantidak

sama dengan orang dewasa serta akan

berkembang menjadimanusia seutuhnya.

Anak memilikiberbagaimacam potensi

yangharusdikembangkan,meskipunpada

umumnya anak memiliki pola

perkembangan yang sama tetapi ritme

perkembangan akan berbeda satu sama

lainnya,karenapadadasarnyaanakbersifat

individual.

Pendidikan anak usia dini

merupakan pendidikanyang sangat

menentukandalam pembentukankarakter

dan kepribadian seorang anak.Usia lahir

sampaidenganmemasukipendidikandasar

merupakan masa keemasan sekaligus

masa peka dalam tahapan kehidupan

manusia. Masa peka adalah masa

terjadinya pematangan fungsi-fungsifisik

danpsikisyangsiapmeresponsstimulasi

yang diberikan oleh lingkungan.Masa ini

merupakanmasatepatuntukmeletakkan

dasarnilai-nilaiagama/moral,fisikmotorik,

kognitif,bahasadansosialemosionalanak

adalahhalyang sangatpenting danjuga

merupakan suatu tolak ukur kemajuan

suatubangsa.

Santoso (2007: 29) menyatakan

anak usia dini adalah “sosok individu

sebagaimakhluksosiokulturalyangsedang

mengalami proses perkembangan yang

sangat fundamental bagi kehidupan

selanjutnya dan memiliki sejumlah

karakteristiktertentu”.Sejalandenganyang

tercantum pada Peraturan Menteri

Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Nomor 58 Tahun 2009 bahwa:Tingkat

pencapaian perkembangan anak melalui

ruanglingkupperkembanganyaitu:(1)nilai-

nilaiagamadanmoral(2)sosialemosional

(3) bahasa (4) kognitif (5) fisik

motorik”.Salah satu kemampuan yang

berkembang pada anak usia diniyaitu

perkembangan motorik. Untuk

meningkatkanmutupendidikananaksangat

diperlukan pemahaman yang mendasar

mengenaiperkembangandirianakterutama

yang terjadidalam proses pembelajaran,

proses pembelajaran agar bisa berjalan

denganefektif,menyenangkan,danmenarik,

diperlukanketerampilanmengajarguruatau

pengasuh.PembelajarandiTamanKanak-

kanak semestinya di lakukan secara

berkesinambungan mengingat anak usia

dini merupakan anak membutuhkan

pembiasaan untuk mengerti akan

sesuatu.Semakin dini anak di berikan



stimulasidan latihan-latihan yang dapat

merangsang pertumbuhan dan

perkembanganfisikmotorikanakhasilnya

akansemakinbaikkarenaperkembangan

motorik sangat berpengaruh terhadap

aspek-aspek perkembangan lainnya,anak

yang memiliki fisik yang terlatih akan

memilikilebih banyakkesempatan dalam

melakukan berbagaikegiatan baru yang

belum pernah anak lakukan untuk

menambah pengetahuannya. Sejalan

dengan halini,maka faktorguru dalam

proses pembelajaran sangatlah

menentukan,salahsatufaktoryangperlu

diperhatikanguruialahsumberbelajar/alat

bermain sebagai sarana untuk

membangkitkan motivasi anak dalam

kegiatan belajar di kelas.Ada beberapa

definisi mengenai kemampuan motorik

halusyangdiungkapkanolehbeberapaahli

antaralain:

Menurut Ekasriadi (2006:70)

menyatakan bahwa kemampuan motorik

halusadalah“salahsatukemampuandan

potensiyang terdapatpada setiap anak

yangmemerlukandasar-dasarketerampilan

melaluilatihandanpembinaan”.

Sedangkan menurut Santrock

(2007:216) kemampuan motorik halus

adalah “kemampuan yang melibatkan

gerakan-gerakanyangdiatursecarahalus

seperti menggenggam mainan,

mengancingkan baju, meremas

kertas,,menggunting, atau melalakukan

apapun yang memerlukan keterampilan

tangan”.Untuk mencapai keberhasilan

dalam kemampuanmotorikhalusnyamaka

diperlukansuatukegiatanyangmenarikdan

bervariasisehingga guru dapat melihat

prilakuyangmunculdarianakagarsemua

potensimaupun kekurangan anak dalam

belajardapatterlihatsesuaidenganmasa

pekaatauperkembanganyangditunjukkan

oleh masing-masing anak,salah satunya

dengan menggunakan metode bermain

melaluikegiatanfingerpainting.

bermain merupakan salah satu bagian

terpenting dalam kehidupan anak-anak.

Melalui bermainanak-anak dapat

mempelajarihal-halyang nyata sehingga

daya cipta,imajinasi,kreativitasdan fisik

motorikanakdapatberkembang.

Menurut Moeslichatoen (2004:32)

menyatakan bahwa “metode bermain

merupakankegiatanyangdapatmembantu

mengembangkan kreativitas dan fisik

motorik anak,yaitu melakukan kegiatan

yang mengandung kelenturan seperti:

menggambar, menyusun, dan melukis

denganjari(fingerpainting).

Selanjutnya Mutiah (2012:91)juga

menyatakanbahwa,metodebermainialah

kegiatan yang dapat membantu

mengembangkan perkembangan dan

pengetahuan anak, salah satunya

perkembanganfisikmotorikanak,dengan

kegiatan menggambar, menyusun,



menempel,danmelukisdenganjari(finger

painting) anak dapat mengembangkan

kreativitas dan kemampuan motorik

halusnya.

Pengertian finger paintingMenurut

Solahudin(2008:10),fingerpaintingadalah

“teknikmelukisdenganmengoleskankanji

padakertasataukartondenganjarijemari

atau telapak tangan”.Halsenada juga

dinyatakanolehSalim (dalam Yanti2014:3)

menyatakan “finger painting(melukis

denganjari)merupakansalahsatukegiatan

teknikmelukisdenganmengoleskancatair

padakertasbasahmenggunakanjarijemari

yang dapat dilakukan anak untuk

menuangkan imajinasinya melaluilukisan

yangdibuatdenganjarijemarianak,dalam

kegiatan inidapatmelatih motorik halus

dankreativitasyangdimilikianak”.Adapun

manfaatdarifingerpaintingyaitu:

MenurutKurniati(2010:84)manfaat

finger painting yaitu: “mengembangkan

kemampuan berpikirdan berbuatkreatif,

mengembangkan kemampuan dalam

mengungkapkannilai-nilaiestetikadengan

mengambarkarya-karyakreatifdanmelatih

otot-ototjari”.

Halsenada juga dinyatakan oleh

Pamadhi (2009:310) yang menyatakan

bahwa,beberapamanfaatmelukisdengan

jari ialah (1)sebagai media untuk

mencurahkan perasaan,(2) sebagai alat

bercerita

(bahasavisual/bentuk),(3)berfungsisebagai

alatbermain,(4)dapatmelatih ingatan,(5)

melukis dapat melatih berpikir

komprehensif (menyeluruh),(6)dapat

melatih keseimbangan,(7)dapat melatih

kreativitas,dan(8) mengembangkan rasa

kesetiakawanan yang tinggi dan dapat

melatihkoordinasiantaramatatangan.(9)

dapatmeluweskanjarijemarianak.

BerdasarkanhasilobservasidiPaud

YapisKonda pada tanggal16 September

2020 masih dirasakan kurang dalam

mengkoordinasikan mata dan tangan

seperti memegang pensildan menarik

garis dengan benar. Dalam kegiatan

menggunting anak masih terlihatlemas

menggerakkanguntingantaraibujaridan

telunjuk,caraanakmengguntingjugabelum

begitubenar,sedangkankegiatanmenarik

garisdenganmemegangpensilantaraibu

jari dan telunjuk sama halnya dengan

kegiatan menggunting,kegiatan menarik

garisdenganmemegangpensilanakjuga

kurang bisadalam mengontrolkoordinasi

tangandanmata,tangananak-anakmasih

terlihatlemasdankaku.Penyebabmasih

rendahnyakemampuanmotorikhalusanak

yaitu, guru juga kurang memberikan

stimulusataudoronganpadaanakketika

anak mengerjakan tugas inidisebabkan

karenaanaktidakpedulidenganmotivasi

yang diberikan oleh guru dan anak lebih

memilih berlari di dalam kelas dan

menangisbilaanaktidakbisamengerjakan

tugasnya,saatanaktidakbisamengerjakan



maka guru yang mengerjakan sehingga

anakterkadangmalasuntukmengerjakan

tugas.

Adapun penelitilain yang terkait

dengankegiatanfingerpainting,penelitian

yang dilakukan oleh Askandari (2014)

dengan jurnalyang berjudul“peningkatan

kemampuan motorik halus melalui

pembelajaran melukis dengan jaripada

anakusia5-6tahun”yangdiperolehhasil

pada siklus ke 1 pertemuan 1 dan 2

kemampuan motorik halus anak melalui

pembelajaranmelukisdenganjarisebesar

40% hal ini dikarenakan anak masih

kesulitandalam memahamipenjelasandari

guru tentang cara melukis menggunakan

jari,pada siklus ke 1 pertemuan ke 3

meningkatsebesar46,5 %,dalam halini

anak sudah dapat menggerakkan jari

tangandalam mengulaskanjariyangtelah

dibubuhicatpadapolagambar.Padasiklus

ke 2 pertemuan ke 1 dan 2 meningkat

sebesar60,93%,dalam halinianaksudah

mulaimemahamicaradalam mengulaskan

catairdenganrapidanmengkombinasikan

warnasehinggapadasikluske2pertemuan

ke 3 sudah meningkat sebesar 80,93%

kategoribaik.

Terkait dengan hasil penelitian

tersebutmaka dapatdisimpulkan bahwa

metode bermain melaluikegiatan finger

painting yang dapat dilakukan sambil

bermain mampu untuk mengembangkan

kemampuan motorik halus anak.Melalui

kegiatan finger painting anak dapat

mengekspresikan diridalam berkreatifitas

seniselainitukegiatanfingerpaintingdapat

melatihanakuntukmelenturkanjarijemari

anakdanmengontrolkoordinasimatadan

tangan.

Berdasarkanuraiantersebut,maka

dicoba mengadakan suatu penelitian

tindakankelasmelaluikegiatanyangbisa

digunakan pada saatpembelajaran untuk

mengenbangkankemampuanmotorikhalus

anak.Untuk itulah pada kesempatan ini

dirancangsebuahpenelitianyangberjudul:

“Penerapan Metode Bermain Melalui

Kegiatan Finger Painting Untuk

Meningkatkan Kemampuan MotorikHalus

AnakDi

KelompokA dipaud YapisKondaTahun ajaran2020”.

METODEPENELITIAN

Jenispenelitianiniadalahpenelitian

tindakan kelas atau Classroom Action

Research.Penelitiantindakankelasadalah

salah satu penelitian yang memang

dilakukan didalam kelas yang bertujuan

untukmemperbaikicarabelajarmengajar

pembelajaran di kelas serta kreatifitas

dalam pembelajaran di kelas.Penelitian

dilaksanakan pada semester I tahun

pelajaran2020padabulan September–

Oktober2020.Penelitiantindakankelasini

dilaksanakan pada kelompok A diPaud

YapisKonda,kec.KondaKabupatenKonawe



Selatan.

Subjek penelitian iniadalah anak

paud Yapis Konda,kecamatan Konda

Kabupaten Konawe Selatan. Tahun

Pelajaran2020yangberjumlah15.

Obyekdalam penelitian iniadalah

kemampuanmotorikhalusanakPaudYapis

Konda,pada semesterI.dalam kegiatan

kemampuan motorik halus seperti, jari

jemari/tangan anak.Penelitian tindakan

kelas inidilaksanakan dalam dua siklus.

Siklus terdiridariempat tahapan yaitu

perencanaan tindakan, pelaksanaan

tindakan,observasi/evaluasidan refleksi.

Adapungambaralurpelaksanaanpenelitian

tersebutdapatdilihatpada gambar1 di

bawahini.

Refleksi

Pengamatan siklus I

Perencanaan

Tindakan

Refleksi

Pengamatan SiklusII

Perencanaan

Tindakan

Sikluske-N

Gambar1.ModelPenelitian

TindakanKelas (Arikunto,dkk.,2012:16)

Pada tahap rencana tindakan,

penelitimempersiapkanhal-halyangakan

digunakan untuk menunjang proses

berlangsungnya kegiatan dalam penelitian

tindakankelas,yaituMenyiapkanRencana

Kegiatan Mingguan (RPM)dan Rencana

KegiatanHarian(RP H)sertamenyiapkan

alatdanbahanyangakandigunakandalam

kegiatanfingerpainting,menyiapkanformat

penilaian yang menyangkut dengan

kemampuan motorik halus anak.Dalam

perencaan ini kegiatan yang dilakukan

sesuaidengantemayangdilakukan,guru

sertakepalasekolah jugamemilikiperan

penting dalam perencaan ini, sebagai

apresiasi dalam kegiatan pembelajaran



guru akan memajang hasilkarya anak

dalam bentukfoto.

Pada proses selanjutnya

pelaksanaan, dilakuakn kegiatan sesuai

dengan rencana kegiatan harian yang

dipersiapkan. Dalam kegiatan

evaluasi/observasi dilakukan guna

mengamatiguru dan anak dalam proses

pembelajaran di kelas. Dalam kegiatan

observasi meliputi mengobservasi guru

dalam mengajardikelas darimembuka

pelajaran,menyampaikan materisampai

menutup pelajaran, dan mengobservasi

anakdalam prosesbermain.

Tahapterakhiradalahrefleksi,yakni

mengkajidanmempertimbangkandampak

tindakan yang telah diberikan pada tiap

siklus.Dalam penelitian ini, peneliti

sekaligus menjadi praktisi (yang

memberikan tindakan)dan berkolaborasi

denganguru.Dalam penelitianiniterdapat

dua variabelpenelitian meliputivariabel

bebas yaitu metode bermain melalui

kegiatan finger painting,variabelterikat

yaitu kemampuan motorik halus.Definsi

darimasing-masingvariabeltersebutdapat

dijelaskansebagaiberikut.

kegiatanfingerpaintingadalahcara

yangdigunakangurudalam menyampaikan

kegiatanpembelajaranyangtepatkepada

anak pada saat berlangsungnya proses

pembelajaran sehingga menghasilkan

pemahamanyangmaksimal.

Metode bermain melaluikegiatan

fingerpaintingsangatlahefektifdigunakan

dalam meningkatkankemampuanmotorik

halus pada anak.Metode bermain melalui

kegiatan finger painting ini mampu

meningkatkan kemampuan jari anak.

Kemampuanyang ditelititersebut adalah

memegang pensil antara ibu jari dan

telunjuk dengan benar, melukis dan

menggambardengan rapiserta melukis

dengan menggunakan lima jari

(Permendiknas58tahun2009).

Untukmelenturkanjari-jarianakdanagar

anak terampil dalam menulis kegiatan

finger painting sangat cocok digunakan

karena kegiatan finger painting

menggunakan jarisecara langsung untuk

melukis sehingga anak akan merasakan

kontroljarijemarinya.Sementaraitu,untuk

mengumpulkan data peneliti hanya

menggunakan satu buah metode yakni

metodeobservasi.

Metode observasi adalah “suatu

cara memperoleh data dengan jalan

mengadakanpengamatandanpencatatan”

Observasidilakukanpadasaatpelaksanaan

tindakan pada masing-masing siklus

denganmenggunakaninstrumenpenelitian

berupa lembarobservasi.Setiap kegiatan

yang diobservasidikategorikan kedalam

kualitasyangsesuaidenganpedomanpada

PermendiknasNo.58Tahun2009yaitu,

1)bintang(*)belum berkembang,

2)bintang(**)mulaiberkembang,

3) bintang (***) berkembang sesuai



harapan,dan

4)bintang(****)berkembangsangatbaik.

Metodeanalisisdeskriptifkuantitatif

ialah“suatu cara pengolahan data yang

dilakukan dengan jalan menyusun secara

sistematisdalam bentukangka-angkadan

atau presentase,mengenai objek yang

diteliti, sehingga diperoleh kesimpulan

umum”(Agung,2012:67).Metodeanalisis

deskriptifkuantitatifinidigunakan untuk

menentukantinggirendahnyakemampuan

membilang anak yang dikonversikan

kedalam Penilaian Acuan Patokan (PAP)

skala lima. Kriteria keberhasilan pada

penelitian iniadalah adanya peningkatan

kemampuan motorik halus pada anak

kelompokAPaudYapisKonda.

Dalam penelitianini,penelitilahyang

menjadiinstrumen utama yang turun ke

lapanganuntukmengumpulkandatayang

diperlukan. Disamping peneliti sebagai

instrumenutama,penelitianinijugaakan

menggunakan instrument bantu berupa

lembarpanduanobservasidanfoto.Untuk

mendapatkan data yang diinginkan maka

disusunlah kisi-kisi.instrumen penelitian

untuk memudahkan dalam proses

penelitian.

Untuk mendapatkan data yang

diinginkan maka disusunlah kisi-kisi

instrumen penelitian untuk memudahkan

dalam proses penelitian.Berikutkisi-kisi

instrumen penelitian metode bermain

melalui kegiatan finger painting

mengembangkan kemampuan motorik

halus anak (tabel 1).Penelitian ini

dinyatakan berhasiljikaterjadiperubahan

positifskorrata-ratadarisiklusIkesiklusII

dan jika dikonversipada pedoman PAP

Skala lima tentang tingkat kemampuan

motorikhalusberadapadarentangan80-89

dengankriteriatinggi.

Tabel 1. Kisi-kisi instrumen penelitian

metode bermain melaluikegiatan finger

painting mengembangkan kemampuan

motorikhalus

Variabel Indikator

Kemampua

n motorik

halus

1.pola gambardiwarnai

menggunakanjari

2.membuat berbagai

macam coretan

menggunakan finger

painting

3. membentuk sesuai

tema dengan

menggunakancatair

Peningkatan skor rata-rata darisiklus I

kesiklus IImampu dan mecapaikriteria

tinggimenunjukkanbahwametodebermain

melalui kegiatan finger painting

mengembangkan kemampuan motorik

halus anak berjalan secara efektif dan

efesien.

HASILDANPEMBAHASAN



Hasil Siklus I dalam penelitian ini

dilaksanakandaritanggal16september-16

Oktober 2020. Penelitian ini dilakukan

dalam 4minggu,dimanatiapmingguterdiri

dari2 kalipertemuan.Pertemuan pada

minggu pertama melakukan perkenalan

dengan murud, minggu kedua sampai

minggu ketiga dilakukan tindakan

pembelajaran dan minggu ke empat

melaksanakan evaluasi penilaian

kemampuan motorik halus anak yang

berjumlah7orang.Datahasilbelajaranak

pada kemampuan motorik halus .

Pelaksanaanpenelitianpenerapanmetode

bermain melaluikegiatan fingerpainting

untuk mengembangkan kemampuan

motorik halus anak menggunakan tiga

indikator.

Berdasarkan hasil analisis statistik

deskriptifdananalisisdeskripsikuantitatif

memberikan gambaran bahwa dengan

penerapanmetodebermainkegiatanfinger

peinting diperoleh rata-rata hasilbelajar

pada siklus Isebesar60,93%. sehingga

dapatdisimpulkan bahwa sebaran data-

data hasil belajar kemampuan motorik

halus pada siklus I memilikiartiskor

kemampuan motorik halus cenderung

sedang.

Darihasilpengamatandantemuan

penelitiselamapelaksanaantindakanpada

siklus Iterdapatbeberapa masalah yang

menyebabkan hasil belajar anak masih

beradapadakriteriarendah,makamasih

perlu ditingkatkan pada siklus II.Adapun

kendala-kendalayangdihadapipenelitisaat

penerapansiklusIantaralain:Anakmasih

anak yang kurang memperhatikan

penjelasan yang disampaikan oleh guru

sebelum melakukan kegiatan melukis

dengancatairpadakertas,sebagianbesar

anak masih merasa dalam kegiatan

menggambarbebasdenganmenggunakan

jari anak-anak masih kurang bisa

mengekspresikan diri mereka sendiri.

Variabel Indikator Kemampuan Motorik

Halus1.pola gambar di warnai dengan

jari.2.Membuatberbagaimacam coretan

dengan finger painting.3..Membentuk

sesuaitemadenganmengulaskancatair

padagambar.sesuaidengankeinginananak

danmasihbingunginginmelukisapa.

Selanjutnya rata-rata hasilbelajar

kemampuan motorikhalus pada siklus II

sebesar 80,93%. sehingga dapat

disimpulkanbahwasebarandata-datahasil

belajar kemampuan motorik halus pada

siklus II merupakan kurva juling

negatif.Kurva ini memiliki arti skor

kemampuan motorik halus padaanak

cenderungtinggi.

SiklusIIMelaluiperbaikanperoses

pembelajaran dan pelaksanaan tindakan

siklus Imaka pada pelaksaaan siklus II

telah tampak adanya peningkatan proses

kegiatan melukis dengan jari yang

diperlihatkan melalui peningkatan hasil

kegiatan anak. Adapun temuan-temuan



yang diperoleh selama tindakan

pelaksanaansiklusIIadalahsebagaiberikut:

anak yang awalnya masih bingung ingin

melukisapaakhirnyadapatmenyelesaikan

kegiataanfingerpaintingdenganbaikdan

terampilserta rapi,awalanya anak takut

tangan–nyakotordenganwarnayangakan

dipakaimelukisnamundenganpenjelasan

danmotiasidariguruanakmenjadiberani

dandalam mengoleskancatairdikertas

anakjugasudahrapidanterampil,beberapa

anak yang awalnya masih kurang

perhatiannya dalam mendengarkan guru

menjelaskan cara melakukan kegiatan

melukis dengan jaripada akhirnya anak

menjadifokus mendengarkan penjelasan,

secara garis besarproses pembelajaran

dapat berjalan sesuai dengan yang

direncanakan.Secara umum proses

pembelajaran dengan penerapan metode

bermain melaluikegiatan fingerpainting

untuk meningkatkan kemampuan motorik

halusanaksudahberjalandenganbaik,hal

initerlihatdariadanyapeningkatanrata-rata

presentase(M%)hasilbelajardarisiklusI

kesiklusII,sehinggapenelitimemandang

penelitianinicukupsampaidisiklusIIdan

tidak dilanjutkan ke siklus berikutnya.

Setelah dilakukan observasi, diketahui

bahwa peningkatan yang signifikan pada

siklusIIdisebabkanolehsudahterbiasanya

anak dengan metode bermain melalui

kegiatan fingerpainting yang digunakan

untuk meningkatkan kemampuan motorik

halus.Tidakhanyaitusaja,penyempurnaan

dalam penerapanmetodebermainkegiatan

fingerpaintingpadasiklusIIjugasangat

berperanterhadappeningkatantersebut.

Berdasarkan hasilanalisisstatistik

deskriptifdananalisisdeskripsikuantitatif

memberikan gambaran bahwa dengan

penerapan metode bermain melalui

kegiatan finger painting untuk

meningkatkan kemampuan motorik halus

anak.Diperoleh rata-rata hasil belajar

kemampuan motorik halus pada siklus I

sebesar60,93% danrata-ratahasilbelajar

meningkatkan kemampuan motorik halus

pada siklus II sebesar 80,93%. Ini

menunjukan adanya peningkatan rata-rata

persentasehasilbelajaranakdarisiklusIke

siklusIIsebesar14%.

olehLuhPutuYuliArtaningsih(2012)yang

telah membuktikan bahwa dengan

penerapan kegiatan fingerpainting dapat

mengembangkan keterampilan motorik

halusdankreativitaspadaanakkelompokA

PaudYapisKondasemesterITahunAjaran

2020.Keberhasilan dalam penelitian ini

menunjukan bahwa penerapan kegiatan

finger painitnguntuk meningkatkan

kemampuan motorik halus telah tercapai

atau berkembang dengan baik.Halini

didukung oleh Solahudin (2008:10)finger

painting adalah “teknik melukis dengan

mengoleskan catair pada kertas atau

karton dengan jarijemariatau telapak

tangan”.Pendapatinijugadidukungdengan



pendapat dari Sumanto (2005:53)

menggambar dengan jari (finger

painting)adalah “jenis kegiatan yang

dilakukandengancaramenggoreskancat

airsecara langsung dengan jarisecara

bebas diatas bidang gambar”. Dari

penerapankegiatanfingerpaintinginidapat

menjadikan anak lebih terampil dalam

memegangpensildengankeduajariantara

ibujaridantelunjuk,dankemandiriananak

dalam melakukan sesuatu.Halinisesuai

denganteoriyangdinyatakanolehWulan

(2011:31) menyatakan beberapa fungsi

kemampuanmotorikhalusdiantaranya:(1)

keterampilanuntukmencapaikemandirian,

(2)untukmenjadikandirisebagaianggota

kelompoksosial,(3)untukbermain,(4)dan

untuk kegiatan pembelajaran di

sekolah.Daripaparandiatas,secaraumum

telahmampumenjawabrumusanmasalah

dalam penelitian ini. Berdasarkan hal

tersebutdapatdinyatakan bahwa dengan

penerapanmetodebermainmelaluikegiatan

finger painting akan cenderung

meningkatkan kemampuanmotorik halus

anakkelompokA semesterItahunajaran

2020diPaudYapisKonda.

SIMPULANDANSARAN

SimpulanBerdasarkanhasilpenelitiandan

pembahasanyangtelahsayauraikanpada

sebelumnya dapat disimpulkan bahwa

metode bermain melaluikegiatan finger

painting dapatmeningkatkan kemampuan

motorikhaluspadaanakkelompokAPaud

YapisKonda dapatberkembangbaik.Hal

inidapatdilihatdarihasilpenelitianpada

siklus Ipresentase kemampuan motorik

halus anak sebesar60,93% yang berada

padakategorisedang.Penelitiandilanjutkan

denganmelakukanperbaikanpadasiklusII

dan mengalami peningkatan dengan

presentasekemampuanmotorikhalusanak

sebesar80,93% yangberadapadakriteria

tinggi.Jaditerjadipeningkatankemampuan

motorikhalusanakdarisiklusIkesiklusII

sebesar14%.

Saran:Berdasarkansimpulandiatasdapat

diajukan saran-saran sebagai

berikut.Kepadaparagurudisarankanuntuk

dapatmembimbingdanmemberimotivasi

pada anak agar beranidalam kegiatan

apapun sertalebih kreatifdalam memilih

metode pembelajaran ataupun kegiatan

pembelajaran yang akan diterapkan pada

anak,khususnyadalam penerapankegiatan

finger paintingguru hendaknya mengajak

anak untuk melakukan kegiatan finger

paintingsecarabervariasisepertimengajak

anakmelakukankegiatandiluarkelasdan

memberiwarna pada catbuburdengan

banyak macam warna sehingga

pembelajaran yang dilakukan

menyenangkan dan menarik minat

anakKepada kepala sekolah agar

melakukan pembinaan secara intensif

kepada para guru mengenai metode,

kegiatandanmediapembelajaran,sehingga



kemampuan profesional para guru,

perbaikan proses dan hasilbelajaranak

dapatmeningkat.Kepadapenelitilain,hasil

penelitianinidapatdipakaisebagaibahan

perbandingan atau sumber acuan serta

disarankan hal-halyang belum terjangkau

untuk dilanjutkan dalam penelitian ini

sehinggamenjadilebih sempurna,karena

pencapaian kemampuan motorik halus

anakbarumencapaikriteriatinggi.
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