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PENINGKATAN KEMAMPUAN MOTORIK HALUS  

MELALUI KEGIATAN KOLASE PADA ANAK KELOMPOK B  

DI TK AISYIYAH BENTAK SEMESTER II TAHUN 2018/2019 

 

Sulasmi 

TK Aisyiyah Bentak 

 

ABSTRAK 

 Penelitian ini bertujuan untuk (1) Meningkatkan kemampuan motorik halus anak Kelompok B TK 

Aisyiyah Bentak tahun 2018/2019 melalui kegiatan kolase, (2) Mengetahui bagaimana penerapan 

peningkatan kemampuan motorik halus anak Kelompok B TK Aisyiyah Bentak tahun 2018/2019 

melalui kegiatan kolase. Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif model Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) yang diharapkan dapat mengembangkan kemampuan motorik halus anak Kelompok B 

TK Aisyiyah Bentak tahun 2018/2019 melalui kegiatan kolase. Langkah penelitian diawali 

identifikasi masalah dan mengumpulkan data. Semua data dan informasi yang didapat merupakan 

pengamatan sehari-hari. Kemudian diadakan tindakan perbaikan siklus 1, lalu di observasi dan 

direfleksi, kemudian melakukan perbaikan siklus 2, dilanjutkan dengan perbaikan pada siklus 3. 

Hasil penelitian tindakan kelas (PTK) ini dapat disimpulkan bahwa melalui kegiatan kolase dapat 

meningkatkan kemampuan motorik halus. Pada pra siklus keberhasilan pembelajaran baru 

mencapai 25%, siklus pertama keberhasilan pembelajaran mencapai 50% kemudian pada siklus 

kedua meningkat menjadi 70% dan siklus ketiga 90%. 

Kata Kunci: kemampuan motorik halus, kolase, anak TK 

 

PENDAHULUAN 

Taman Kanak – Kanak (TK) merupakan salah satu bentuk pendidikan pra sekolah 

yang menyediakan program pendidikan program pendidikan dini bagi anak usia dini (usia 4 

tahun sampai memasuki pendidikan dasar). Menurut peraturan peperintah Nomor 27 tahun 

1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah Bab I pasal 1 ayat (2) Pendidikan dilaksanakan 

dengan prinsip bermain sambil belajar atau belajar seraya bermain. Pendidikan anak usia 

dini meliputi bidang pengembangan nilai moral agama, bahasa, kognitif, fisik motorik, dan 

sosial emosional. Sedangkan pengembangan fisik motorik meliputi motorik kasar dan 

motorik halus. 

Pada umumnya taman kanak-kanak merupakan tempat bermain untuk anak-anak, 

dalam arti “ Bermain Sambil Belajar, Belajar Seraya Bermain”. Sebagai salah satu lembaga 

pendidikan tugas utama taman kanak-kanak adalah mempersiapkan anak dengan berbagai 

ketrampilan, pengetahuan, perilaku anak, kecerdasan anak agar anak dapat berekspresi 

sesuai dengan keinginan anak. 

Pendidikan di taman kanak-kanak mengembangkan segala aspek perkembangan 

anak. Diantara aspek perkembangan itu adalah kemam- puan nilai agama dan moral, 

kemampuan bahasa, kemampuan fisik motorik, kemampuan bahasa, dan kemampuan sosial 

emosional, serta kemampuan seni. Kemampuan fisik motorik terdiri motorik kasar dan 

motorik halus. Kemampuan fisik motorik sangat penting bagi anak karena akan 

mempengaruhi perkembangan aspek yang lainnya. Pengembangan kemampuan motorik 

halus dilakukan dengan berbagai media, metode, kegiatan, dan eksplorasi pengalaman anak 
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Selama ini di TK Aisyiyah Bentak anak - anak kurang termotivasi dalam kemampuan 

motorik halusnya. Sebagian besar anak-anak TK Aisyiyah Bentak kurang rapi dalam 

membuat kolase dan kurang tertarik dengan kegiatan tersebut. Padahal dalam 

perkembangan motorik halus membutuhkan stimulus menyentuh, memanipulasi dan 

bergerak. Mereka perlu perlu diberi tugas-tugas motorik halus seperti menggunting, melipat, 

menjahit, menempel, membuat kolase, merajut, menulis dan kegiatan lainnya.  

Berdasarkan hasil pengamatan dalam pengembangan di kelas ditemukan beberapa 

masalah terutama dalam kegiatan membuat kolase, diantara 20 anak hanya 5 anak atau 

25% yang dapat membuat kolase dengan baik, selebihnya 75% atau 15 anak Hal tersebut 

dikarenakan kurangnya motivasi guru dan kurangnya kegiatan kolase dalam pembelajaran 

sehingga dalam kegiatan membuat kolase hasil yang diperoleh belum sesuai dengan 

harapan guru.  

Kegiatan membuat kolase merupakan kegiatan yang melatih motorik halus pada 

anak dan dapat meningkatkan fisik motorik halusnya dimana anak menyesuaikan guntingan 

dengan bentuk yang diharapkan, motorik halus ini merupakan modal dasar anak untuk 

menulis.(Junita Dwi Wardani, 2011:47) Sehingga pengembangan motorik halus sangat 

penting untuk perkembangan selanjutnya. 

Berdasarkan latar belakang masalah dalam penelitian ini dirumuskan masalah: (1) 

Apakah melalui Kegiatan Kolase dapat meningkatkan kemampuan motorik halus anak 

kelompok B di TK Aisyiyah Bentak Tahun Pelajaran 2018/2019? (2) Bagaimanakah 

penerapan peningkatan kemampuan motorik halus melalui kegiatan kolase pada anak 

kelompok B di TK Aisyiyah Bentak Tahun Pelajaran 2018/2019? 

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk meningkatkan kemampuan motorik halus 

melalui Kegiatan Kolase pada anak kelompok B di TK Aisyiyah Bentak Tahun pelajaran 

2018/2019. (2). Untuk mendiskripsikan penerapan peningkatan kemampuan motorik halus 

melalui kegiatan kolase pada anak kelompok B di TK Aisyiyah Bentak Tahun Pelajaran 

2018/2019 

KAJIAN PUSTAKA 

Kemampuan 

Kata kemampuan yaitu diambil dari kata mampu yang berarti kuasa, sanggup, 

dapat, bisa, sehingga kemampuan adalah kesanggupan untuk melakukan sesuatu (Kamus 

Umum Bahasa Indonesia: Edisi ke tiga, W S S Poerwadarminta). Kemampuan/ability adalah 

kemampuan, kecakapan, ketangkasan bakat, kesanggupan merupakan tenaga (daya 

kekuatan) untuk melakukan sesuatu perbuatan. Kemampuan berarti kesanggupan; 

kecakapan; kekuatan; kuasa (bisa, sanggup) melakukan sesuatu; dapat (http//digilit petra 

ac.id.viewa?diakses tgl. 27 Oktober 2011) 

Motorik Halus 

Motorik halus adalah gerakan yang menggunakan otot-otot halus atau sebagian 

anggota tubuh tertentu yang dipengarihi oleh kesempatan untuk belajar dan berlatih. Kedua 

kemampuan tersebut sangat penting agar anak dapat berkembang dengan optimal. 

Ketrampilan motorik halus atau ketrampilan manipulasi seperti menulis, menggambar, 
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memotong, melempar, dan menangkap bola serta memainkan benda- benda atau alat 

mainan termasuk pula menggunting.(Tri Asmawulan 2011: 49). 

Menurut Junita Dwi Wardani (2011:47) kemampan motorik halus bisa dikembangkan 

dengan cara anak – anak menggali pasir dan tanah, menuang air mangambil dan 

mengumpulkan batu-batu, dedaunan atau benda - benda kecil lainnya dan bermain 

permainan di luar ruangan seperti kelereng. Pengembangan motorik halus ini merupakan 

modal dasar anak untuk menulis. 

Sumantri (2005:143), menyatakan bahwa motorik halus adalah pengorganisasian 

penggunaan sekelompok otot-otot kecil seperti jari-jemari dan tangan yang sering 

membutuhkan kecermatan dan koordinasi dengan tangan, keterampilan yang mencakup 

pemanfaatan menggunakan alat-alat untuk mengerjakan suatu objek. 

Hal yang sama dikemukakan oleh Yudha dan Rudyanto (2005:118), menyatakan 

bahwa motorik halus adalah kemampuan anak beraktivitas dengan menggunakan otot halus 

(kecil) seperti menulis, meremas, menggambar, menyusun balok dan memasukkan kelereng.  

Demikian pula menurut Bambang Sujiono (2008:12.5) menyatakan bahwa motorik 

halus adalah gerakan yang hanya melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu saja dan 

dilakukan oleh otot-otot kecil, seperti keterampilan menggunakan jari jemari tangan dan 

gerakkan pergelangan tangan yang tepat. Oleh karena itu, gerakkan ini tidak terlalu 

membutuhkan tenaga, namun gerakan ini membutuhkan koordinasi mata dan tangan yang 

cermat. Semakin baiknya gerakan motorik halus anak membuat anak dapat berkreasi, seprti 

menggunting kertas, menggambar, mewarnai, serta menganyam. Namun tidak semua anak 

memiliki kematangan untuk menguasai kemampuan ini pada tahap yang sama. 

Menurut Tri Asmawulan (2011: 45) pada anak usia 4 tahun motorik halus mulai 

berkembang, pengendalian otot- otot tangan dan jari – jari yang diperlukan untuk menulis 

simbol - simbol lebih mudah diperoleh dibandingkan dengan koordinasi organ organ bicara 

yang dibutuhkan untuk perkembangan bahasanya. Bisa menggunting, dapat menggambar 

dan mencoret – coret huruf meski dalam bentuk kasar, mampu mengenakan baju sendiri, 

senang melakukan permainan seperti menyelesaikan puzzle. 

Pada umur 5 tahun anak mampu melipat kertas, dapat secara tepat menggambar 

bentuk kotak, huruf, dan angka. Sudah bisa menangkap bola kecil dan melemparkannya 

kembali dengan baik. 

Pada umur 6 tahun, kemampuan motorik halus anak sudah dapat menggambar 

sesuatu yang berarti, menggunakan gerakan jari- jemari, menjiplak gambar kotak, menulis 

beberapa huruf, bahkan beberapa anak sudah dapat menulis dengan baik. 

Tujuan mengembangkan motorik halus adalah agar anak dapat berlatih koordinasi 

tangan, mata dan pikirannya dalam menggunakan berbagai alat atau media kreatif sehingga 

memperoleh ketrampilan yang berguna untuk perkembangan selanjutnya. Pengembangan 

motorik halus tersebut dapat dilaksanakan dengan prinsip- prinsip sebagai berikut: 

(1)Memberikan bimbingan dan pembinaan sesuai dengan taraf perkembangan anak. 

(2)Memberikan rasa gembira kepada anak dengan prinsip bermain sambil belajar. (3) 

Memupuk keberanian anak dalam melakukan kegiatan- kagiatan dengan menghindari 

petunjuk – petunjuk serta bantuan yang justru dapat merusak perkembangan anak. (4) 

Memberikan rangsangan dan bimbingan kepeda anak untuk menemukan teknik atau cara 
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yang baik dalam melakukan kegiatan dengan bermacam- macam media kreatif. (5) 

Menyediakan alat –alat yang dapat merangsang anak untuk melakukan dan dapat 

menumbuhkan ketrampilan dan kreatifitas.(6) Memberikan bimbingan dan dorongan (7) 

Memberikan kesempatan sebanyak mungkin kepada anak untuk bereksprasi melalui 

berbagai media. (8)Merencanakan waktu, mengatur tempat dan menjaga beraneka media 

untuk menstimulasi anak dalam melakukan kegiatan ketrampilan yang akan dicapai. 

Bahan ketrampilan dikaitkan dengan tema dan mengacu pada kemampuan yang 

akan dicapai. (Luluk Asmawati, 2008: 5.8) 

Hurlock (1978:157) memaparkan bahwa ada 8 hal penting dalam mempelajari 

keterampilan motorik diantaranya yaitu 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. Ketika 

mengembangkan motorik anak harus memperhatikan ke delapan cara mempelajari motorik 

anak diatas, sehingga perkembangan keterampilan motoriknya tidak terlambat anak bisa 

mengembangkan kemampuannya sesuai dengan tahapan usianya. Jika salah satu dari 

delapan kondisi tersebut tidak ada, maka perkembangan keterampilan anak akan berada di 

bawah kemampuannya. 

Kegiatan Membuat Kolase 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, Kolase adalah komposisi artistik yang 

dibuat dari berbagai bahan (kain, kertas, kayu) yang ditempelkan pada permukaan gambar. 

(Depdiknas.2001: 580). 

 Dari definisi diatas dapat diuraikan pengaertian kolase tersebut merupakan karya 

seni rupa dua dimensi yang menggunakan bahan yang bermacam macam selama bahan 

dasar dapat dipadukan dengan bahan dasar lain yang akhirnya dapat menyatu menjadi 

karya yang utuh dan dapat mewakili ungkapan perasaan estetis orang yang membuatnya. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa bahan apapun yang dapat dirangkum (dikolaburasikan) 

sehingga menjadi karya seni rupa dua dimensi, dapat digolongkan bahan kolase.(Pamadi, 

2008:5.4) 

 Unsur seni kriya dalam kolase memerlukan kesabaran yang tinggi dan ketrampilan 

menyusun, menempel, merangkai dan lain sebagainya adalah membutuhkan ketrampilan 

motorik halus. (Pamadi, 2008:5.5) 

Manfaat Kolase dapat ikut serta dalam mematangkan emosional bagi anak sehingga 

dapat memenuhi kebutuhan setiap fase perkembangan psikologi anak. Ketrampilan, 

pengalaman, dan pengetahuan kolase lebih didominasi bermain bagi anak usia dini. 

(Pamadi, 2008:5.3) Dengan berkolase anak dapat membuat macam-macam mainan yang 

menyenangkan bagi anak. 

Penggunaan bahan alam sebagai media dalam kegiatan kolase dapat memberikan 

kesempatan bagi siswa untuk mewujudkan hasil karya, merangsang keinginan siswa untuk 

belajar lebih lanjut, melakukan eksplorasi dan inovasi serta dapat memberikan pengalaman 

langsung kepada Anak. Menurut Arsyad (2011: 10) hasil belajar seseorang yang diperoleh 

dari pengalaman langsung (konkret) akan memberikan kesan paling utuh dan paling 

bermakna mengenai informasi dan gagasan yang terkandung dalam pengalaman itu, yang 
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kesemuanya itu dapat memberikan dampak langsung terhadap pemerolehan dan 

pertumbuhan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 

 Adapun bahan- bahan kegiatan tersebut adalah: kertas, kain, plastik, daun, kayu, 

kancing baju, benang, dan lain-lain. Bahan tersebut merupakan bahan pokok dalam kegiatan 

ini dan sangat mudah didapatkan serta harganya relatif murah baik kertas berwarna maupun 

polos, atau bahkan dapat kita ambil dari lingkungan seperti daun kering, kain bekas, atau 

ranting kayu dan bahan bekas lainnya. Bahan lainnya lem dan pewarna. Sedangkan alat – 

alat yang digunakan sebagai berikut: gunting,pisau/cutter, pensil, spidol. 

Teknik membuat Kolase, dalam proses pembuatan kolase sering terjadi 

bahan/materilnya dulu disiapkan, baru mencari ide bentuk karya apa yang akan 

diekspresikan dalam pembuatan karya kolase yaitu dengan cara memadukan barang- barang 

dari benda yang berbeda hingga menjadi sebuah karya melalui teknik asembling (dengan di 

lem, las, paku, dan lain-lain) dimaksudkan agar dapat menyatu. 

Salah satu contoh karya kolase untuk anak usia dini telur yang sudah dikosongkan 

isinya kemudian ditempeli sehelai bulu yang dibuat berbentuk sayap pada kanan dan kirinya. 

Bagian belakang ditempeli kertas warna yang berbentuk ekor, bagian depan ditempeli 

plastik bulat bentuk kepala dan kemudian ditambah manik-manik sebagai mata. Tempelkan 

bagian bawah telur potongan Styrofoam agar bentuk ayam dapat berdiri. (Pamadi, 

2008:5.27) 

Kerangka Berpikir 

Berdasarkan penelitian yang diperoleh meningkatkan kemampuan motorik halus 

memerlukan berbagai alat peraga atau media kreatif sehingga memperoleh kemampuan 

motorik halus yang maksimal, misalnya dengan membuat kolase dengan berbagai media 

yang menarik dan menyenangkan bagi anak. Kegiatan kolase diharapkan dapat 

meningkatkan kemampuan motorik halus karena kegiatan kolase melibatkan koordinasi 

mata, otot dan otak. 

METODE PENELITIAN 

Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kelompok B TK Aisyiyah Bentak Kecamatan Sragen 

Kabupaten Sragen yang terletak di Desa Bentak, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen. 

Penelitian di TK Aisyiyah Bentak pada bulan Januari 2019 sampai bulan Juni 2019.  

Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif model Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 

diharapkan dapat mengembangkan kemampuan motorik halus anak TK Aisyiyah Bentak 

Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen semester II Tahun 2018/2019. 

Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ditetapkan pada anak TK Aisyiyah Bentak Kecamatan Sragen 

Kabupaten Sragen kelompok B dengan jumlah anak terdiri dari 20 anak terdiri dari 8 anak 

laki-laki, 12 anak perempuan, dan guru Kelas B yang terdiri dari 2 guru. 
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Data dan Sumber Data 

Data penelitian yang dikumpulkan berupa informasi tentang proses pembelajaran 

motorik halus dengan kolase, motivasi siswa dalam kegiatan kolase, serta kemampuan guru 

dalam menyusun rencana pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran (termasuk 

penggunaan strategi pembelajaran) di kelas. Data penelitian itu dikumpulkan dari berbagai 

sumber yang meliputi: Informan atau nara sumber, yaitu siswa dan guru TK Aisyiyah 

Bentak, Tempat dan peristiwa berlangsungnya aktivitas pembelajaran membuat kolase, 

Dokumen atau arsip, yang antara lain berupa Kurikulum, Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran, hasil kolase anak, dan buku penilaian. 

Teknik Pengumpulan Data  

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data di atas meliputi pengamatan, 

wawancara atau diskusi, dan kajian dokumen yang masing-masing secara singkat diuraikan 

berikut ini. 

Pengamatan yang peneliti lakukan adalah pengamatan berperan serta secara pasif. 

Pengamatan itu dilakukan terhadap guru ketika melaksanakan kegiatan belajar mengajar di 

kelas maupun kinerja siswa selama proses belajar mengajar berlangsung. Pengamatan 

dilakukan oleh peneliti dengan mengambil tempat duduk paling belakang. Dalam posisi itu, 

peneliti dapat secara lebih leluasa melakukan pengamatan terhadap aktivitas belajar-

mengajar siswa dan guru di kelas.  

Wawancara atau diskusi dilakukan setelah dan atas dasar hasil pengamatan di kelas 

maupun kajian dokumen. Wawancara atau diskusi dilakukan antara peneliti dan guru. 

Wawancara atau diskusi dengan guru dilaksanakan setelah melakukan pengamatan pertama 

terhadap kegiatan belajar mengajar (KBM) dimaksudkan untuk memperoleh informasi 

tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran bermotorik halus 

dan mendengarkan motorik halus pada anak.  

Selain untuk mengidentifikasi permasalahan, wawancara/diskusi dilakukan setelah 

dan atas dasar hasil pengamatan di kelas maupun kajian dokumen dalam setiap siklus yang 

ada. Diskusi antaranggota tim peneliti dapat dilakukan di sekolah.  

Kajian juga dilakukan terhadap berbagai dokumen atau arsip yang ada, seperti 

Kurikulum, RKM, Rencana Kegiatan Harian yang dibuat guru, buku atau materi pelajaran, 

hasil unjuk kerja bermotorik halus anak, dan buku penilaian yang dibuat guru.  

Prosedur Penelitian  

Penelitian ini menggunakan prosedur kerja dari Hopkins (dalam Zaenal Aqib, 2009: 

3) mengambarkan penelitian tindakan sebagai serangkaian langkah yang membentuk spiral. 

Setiap langkah memiliki empat tahap, yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan 

refleksi. 

Teknik Analisis Data  

Teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis data-data yang telah berhasil 

dikumpulkan antara lain dengan teknik deskriptif komparatif (statistik deskriptif komparatif) 

dan teknik analisis kritis. Teknik statistik deskriptif komparatif digunakan untuk data 

kuantitatif, yakni dengan membandingkan hasil antarsiklus. Peneliti membandingkan hasil 

sebelum penelitian dengan hasil pada akhir setiap siklus. Teknik analisis kritis berkaitan 
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dengan data kualitatif. Teknik analisis kritis mencakup kegiatan untuk mengungkap 

kelemahan dan kelebihan kinerja siswa dan guru dalam proses belajar mengajar, kesulitan 

anak dalam motorik halus melalui kagiatan kolase berdasarkan kriteria normatif yang 

diturunkan dari kajian teoretis maupun dari ketentuan yang ada.  

Indikator Kinerja  

Indikator kinerja dari penelitian ini adalah Peningkatan pengembangan motorik 

halus anak dengan kegiatan kolase anak Yang mendapatkan nilai BSB/cepat menempel 

bahan kolase dan hasilnya rapi 40%. Yang mendapat nilai BSH/menempel bahan kolase 

dengan sedikit bimbingan guru 40% 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pra Siklus 

Sebelum diberikan tindakan penelitian, dilakukan penilaian terhadap kemampuan 

membuat kolase, anak–anak diberikan kegiatan membuat kolase dengan potongan kertas 

lipat bentuk segitiga dan segi empat dalam prasiklus. Berdasarkan observasi, peneliti dan 

guru merasa perlu melakukan perbaikan untuk meningkatkan kemampuan motorik halus 

membuat kolase, pada saat kegiatan pembelajaran, karena pada prosentase indikator 

keberhasilan kemampuan motorik halus anak terlihat tingkat ketidak tuntasan anak lebih 

besar yaitu 75% daripada tingkat ketuntasan yang hanya 25%. Pelaksanaannya disepakati 

pada hari Senin dan Selasa tanggal 1 dan 2 Pebruari 2019. 

Siklus Pertama 

Siklus Pertama Hari ke-1. Penulis melakukan observasi terhadap kegiatan anak 

dalam kegiatan kolase dengan media potongan kertas lipat. Setelah diadakan observasi 

diperoleh hasil sebagai berikut:1)Anak cukup mampu menempel sesuai gambar 2)Anak 

cukup sabar menempel sesuai gambar, 3)Anak belum cukup rapi dalam menempel, 4)Anak 

sudah belum cepat dalam kegiatan kolase.- masih ada yang belum selesai menempelnya.Hal 

tersebut terlihat dari hasil observasi kemampuan motorik halus anak dari pra siklus yang 

hanya 25% setelah diadakan perbaikan pada siklus I menjadi 56,25%. Dalam siklus I ini 

sudah ada peningkatan tapi belum maksimal karena sebagian anak belum dapat menempel 

dengan rapi, sehingga guru perlu menambah kegiatan kolase dengan media dan gambar 

yang lebih menarik. 

Setelah merencanakan, melaksanakan dan mengobservasi kegiatan pembelajaran 

siklus pertama hari ke-1 diperoleh hasil penilaian motorik halus kolase sebagai berikut: 

tingkat ketidak tuntasan anak 65% atau 13 anak, tingkat ketuntasan anak hanya 35% atau 

7 anak.  

Hari ke-2, Pelaksanaannya disepakati pada hari Selasa tanggal 5 Pebruari 2019. 

Setelah merencanakan, melaksanakan dan mengobservasi kegiatan pembelajaran siklus 

pertama hari ke-2 diperoleh hasil penilaian motorik halus kolase sebagai berikut: ketuntasan 

sudah 50% atau 10 anak, dan belum tuntas 50% atau 10 anak, ini ada peningkatan tapi 

belum maksimal karena sebagian anak belum dapat menempel dengan rapi, sehingga guru 

perlu menambah kegiatan kolase dengan media dan gambar yang lebih menarik. 

Dalam siklus I hari ke-2 ini sudah ada peningkatan namun belum maksimal karena 

baru 50% belum mencapai 80%, sehingga perlu dilanjutkan siklus II. 
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Siklus II 

Pelaksanaan tindakan pada siklus kedua hari ke-1 pada hari Senin, 11 Pebruari 

2019. Penulis melakukan observasi terhadap kegiatan anak dalam bermotorik halus dengan 

motorik halus bergambar. Setelah diadakan observasi diperoleh hasil sebagai berikut: 

1)Anak mampu menempel sesuai gambar 2)Anak cukup sabar menempel sesuai gambar, 

3)Anak cukup rapi dalam menempel, 4)Anak sudah cepat dalam kegiatan kolase, sudah 

selesai semua menempelnya. 

Hal tersebut terlihat dari hasil observasi kemampuan motorik halus kolase yang 

meningkat. Pada hari ke-1, setelah merencanakan, melaksanakan dan mengobservasi 

kegiatan pembelajaran siklus II hari ke-1 ketuntasan belajar meningkat menjadi 60% atau 

12 anak dan belum tuntas 40% atau 8 anak. 

Keberhasilan pembelajarannya pada hari ke-2 menjadi 70% atau 14 anak, belum 

tuntas 30% atau 6 anak. Dalam siklus II hari ke-2 ini sudah ada peningkatan namun belum 

maksimal karena baru 70% belum mencapai 80%, sehingga masih dilanjutkan siklus III, 

yang disepakati pada hari Senin dan Selasa tanggal 18 dan 19 Pebruari 2019. 

Siklus Ketiga 

Siklus Ketiga hari ke-1, ini sudah ada peningkatan yang signifikan karena anak 

sudah dapat membuat kolase dengan rapi 75% atau 15 dari semua jumlah anak, dan masih 

5 anak yang belum rapi kolasenya. Namun hal ini belum maksimal belum mencapai 80%. 

Pada sikklus III hari ke-2, penulis melakukan observasi terhadap kegiatan anak 

dalam bermotorik halus dengan motorik halus bergambar. Setelah diadakan observasi 

diperoleh hasil sebagai berikut: 1)Anak mampu menempel sesuai gambar 2)Anak sabar 

menempel sesuai gambar, 3)Anak sudah rapi dalam menempel, 4)Anak sudah cepat dalam 

kegiatan kolase, sudah selesai semua menempelnya. Hal tersebut terlihat dari hasil 

observasi kemampuan motorik halus anak yang meningkat. Keberhasilan pembelajarannya 

dari pra siklus yang hanya 25% setelah diadakan perbaikan pada siklus I ketuntasan belajar 

anak menjadi 60%, kemudian dilanjutkan dengan siklus II ketuntasan belajar meningkat 

menjadi 70%. Lalu dilanjutkan siklus III.Dalam siklus III hari ke-1 ini sudah ada peningkatan 

yang signifikan karena anak sudah dapat membuat kolase dengan rapi 75% atau 15 dari 

semua jumlah anak, dan masih 5 anak yang belum rapi kolasenya.Pada siklus III hari ke-2 

ketuntasan pembelajaran mencapai 90% atau 18 anak. Hal ini hasil yang sudah maksimal 

sudah melampoi indikator keberhasila 80%. 

Pembahasan 

 Berdasarkan analisis yang dilakukan pada pra siklus, siklus I, II dan siklus III 

setelah melakukan apersepsi yang sesuai dengan materi pembelajaran, kegiatan motorik 

halus membuat kolase.Dari penilaian pra siklus, Siklus I, siklus II dan Siklus III terdapat 

peningkatan hasil motorik halus dengan kegiatan kolase. Hasil rangkuman peningkatan hasil 

penilaian Pra siklus, Siklus I, II dan III,sebagai berikut: bahwa pada pra siklus ketuntasan 

mencapai 25%, dan pada siklus I hari ke-1 35%, sehingga ada peningkatan 10%. Pada 

Siklus I hari ke-2 ketuntasan 50%, sehingga peningkatannya 15%. Pada siklus II hari ke-1 

ketuntasan 60%, jadi meningkat 10%. Pada siklus II hari ke-2 ketuntasan 70%, jadi 

meningkat 10%. Pada Siklus III hari ke-1 ketuntasan 75%, peningkatan sebesat 5%, dan 

pada Siklus III hari ke-2 ketuntasan 90%, jadi peningkatan sebesar 15%. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Melalui kegiatan kolase dapat meningkatkan kemampuan motorik halus. Pada pra siklus 

keberhasilan pembelajaran hanya 25%, kemudian pada siklus pertama keberhasilan 

pembelajaran mencapai 50%, pada siklus kedua meningkat menjadi 70%, dan pada 

siklus ketiga 90%. 

2. Pengembangan kemampuan motorik halus melalui kegiatan kolase dapat berhasil karena 

pembelajaran yang menyenangkan, guru yang selalu memotivasi murid, kreatif, inovatif, 

dan didukung sarana APE yang memadai. 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran sebagai tindak lajut 

bagi peningkatan mutu kualitas pendidikan. Saran saran tersebut sebagai berikut: 

Bagi Guru TK 

1. Guru hendaknya mengetahui dan dapat memberikan solusi pada masalah yang timbul 

dalam pembelajaran motorik halus. 

2. Guru hendaknya meningkatkan kinerjanya dalam mendidik agar semua kompetensi anak 

didik dapat tercapai dengan baik. 

3. Guru hendaknya memberikan kegiatan pembelajaran yang kreatif, inovatif, 

menyenangkan dan bervariasi.  

4. Guru hendaknya memberikan motivasi pada anak didik dalam setiap pembelajaran. 

Bagi Sekolah 

1. Sekolah hendaknya menjadi tempat yang menarik dan menyenangkan bagi anak dalam 

berbagai kegiatan bermain sambil belajar maupun belajar seraya bermain. 

2. Sekolah hendaknya memberikan fasilitas APE, sarana dan prasarana yang dibutuhkan 

anak secara memadai untuk keberhasilan pendidikan. 

Bagi Orang tua 

Karena orang tua sebagai penanggung jawab pendidikan anak-anaknya maka 

hendaknya ia membimbing, mengarahkan, mengawasi dan memperhatikan anaknya 

terutama dalam belajarnya, selain itu juga harus membiasakan anak untuk menyelesaikan 

tugas di rumahnya secara mandiri. 

Diharapkan orang tua memperhatikan kelengkapan alat belajar anaknya, karena 

dengan lengkapnya fasilitas belajar akan membangkitkan kemauan anak dalam belajarnya 

sehingga ia dapat meraih keberhasilan dalam belajarnya. 
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