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ABSTRAK 
Latar belakang penelitian ini hasil pengamatan dan pengalaman peneliti, bahwa 
pembelajaran yang dilaksanakan di TK Dharma Wanita 01 Karangtalun Kecamatan 
Kalidawir Kabupaten Tulungagung diantaranya : kurang tertarik dengan media yang 
digunakan pendidik, kurang tepatnya pemilihan media pembelajaran oleh guru, kurang 
tepatnya pemanfaatan bahan bekas di sekitar lingkungan sekolah untuk kegiatan 
pembelajaran. Akibatnya suasana kelas menjadi pasif dan membosankan, sehingga 
pada akhirnya kemampuan motorik halus anak terutama kemampuan kolase. Hal 
tersebut diketahui dari hasil observasi awal yang dilakukan peneliti pada kegiayan 
pengembangan motorik halus pada anak kelompok B di TK Dharma Wanita 01 
Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung diperoleh dari 18 anak 
diketahui hanya 5 anak yang mendapat bintang  (empat), 3 anak yang 
mendapat bintang  (tiga), 6 anak mendapat bintang  (dua) dan 4 anak 
mendapat bintang  (satu). Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Apakah 
melalui pemanfaatan bahan bekas serbuk kayu dapat meningkatkan kemampuan 
motorik halus pada anak kelompok B TK Dharma Wanita 01 Karangtalun Kecamatan 
Kalidawir Kabupaten Tulungagung Tahun Pelajaran 2017/2018?. Metode penelitian 
yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) model Kemmis dan 
McTaggart jumlah subyek penelitian 18 anak kelompok B TK Dharma Wanita 01 
Karangtalun. Penelitian ini dilaksanakan dalam tiga siklus, menggunakan teknik 
penilaian hasil karya. Pada kegiatan pra tindakan masih rendah yaitu dengan rata-rata 
persentase kemampuan motorik halus sebesar 62,5% naik menjadi 66,6% pada siklus 
I. Sedangkan hasil analisa perhitungan kemampuan motorik halus anak pada siklus II 
terdapat kenaikan perolehan presentase peningkatan kemampuan motorik halus anak 
melalui kegiatan kolase serbuk kayu yaitu sebesar 76,3%. Meskipun sudah mencapai 
kriteria ketuntasan minimal yang telah ditentukan peneliti masih melakukan tindakan 
siklus III sebagai tindakan pemantapan dari kegiatan kolase dengan bahan serbuk kayu 
pada anak kelompok B TK Dharma Wanita 01 Karangtalun. Dan pada siklus III 
persentase yang diperoleh sebesar 81,9%, peningkatan yang signifikan disini 
merupakan hasil bentuk kerja keras guru dan kolabolator yang sangat membantu 
dalam pelaksanaan tindakan pembelajaran yang dilaksanakan di TK Dharma Wanita 
01 Karangtalun  Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung. 

 
 

KATA KUNCI  : 
kemampuan motorik halus, bahan bekas serbuk kayu. 
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I. PENDAHULUAN 

Anak TK berada pada usia 5-6 

tahun, dimana anak mulai sensitif atau 

mengalami masa peka untuk menerima 

berbagai upaya pengembangan seluruh 

potensinya. Aspek-aspek perkembangan 

anak usia dini yang dikembangkan melalui 

PAUD meliputi fisik motorik, intelektual, 

moral, emosional, sosial, bahasa dan 

kreatifitas (Suyanto, 2005:50). Anak taman 

kanak dapat dipandang sebagai individu 

yang baru mulai mengenal dunia. Anak 

perlu dibimbing agar mampu memahami 

berbagai hal tentang dunia dan isinya. 

Anak juga perlu dibimbing agar 

memahami berbagai fenomena alam dan 

dapat melakukan keterampilan-

keterampilan yang dibutuhkan untuk hidup 

di masyarakat. Pengembangan kemampuan 

tersebut membutuhkan kondisi dan 

stimulus yang tepat serta sesuai dengan 

kebutuhan anak agar pertumbuhan dan 

perkembangan anak tercapai secara 

optimal.  

Pada anak usia 5-6 tahun tersebut 

merupakan usia emas, dimana anak wajib 

mendapatkan perhatian serius tentang 

kemampuan motoriknya. Harapan dari 

pihak orang tua maupun sekolah, bahwa 

kemampuan motorik anak akan tumbuh 

secara normal seiring dengan pertumbuhan 

usia fisik dan mental. Namun, ada juga 

yang mempercayai bahwa perkembangan 

motorik itu dapat dipengaruhi oleh 

treatment atau perlakuan atau pola asuh 

baik oleh guru, pelatih, maupun pengurus 

sekolah. 

Kemampuan fisik motorik pada 

anak terbagi menjadi dua, yaitu 

kemampuan fisik motorik kasar dan 

kemampuan fisik motorik halus. Contoh 

dari pengembangan fisik motorik kasar 

pada anak diantaranya adalah kegiatan 

bermain bola, bermain tangga lengkung, 

ayunan, melompat, berlari dan lain-lain 

yang dalam kegiatannya memerlukan 

koordinasi sebagian besar dari bagian 

tubuh anak tersebut. 

Sedangkan yang termasuk dalam 

pengembangan kemampuan fisik motorik 

halus adalah mewarnai, meronce, kolase, 

menyisir rambut, memakai sepatu, dan 

lain-lainnya dimana dalam kegiatan ini 

hanya menggunakan bagian – bagian 

tertentu dari tubuh dan dilakukan oleh otot 

– otot kecil. 

Kemampuan fisik motorik halus 

perlu dikembangkan di taman kanak-kanak 

untuk melatih kekuatan tangan dan melatih 

koordinasi otot tangan dan mata. Apabila 

perkembangan motorik halus anak jelek, 

anak akan mengalami kesulitan untuk 

mengendalikan tangan-tangannya. Hal 

inilah yang menyebabkan ada anak yang 

kalau memegang sesuatu mudah untuk 
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jatuh karena tangannya kaku dan tidak 

luwes.  

Berdasarkan dari observasi awal 

yang dilakukan peneliti pada kegiatan 

pengembangan motorik halus pada anak 

kelompok B di Taman Kanak-Kanak 

Dharma Wanita 1 Karangtalun Kecamatan 

Kalidawir Kabupaten Tulungagung 

diperoleh sebagai berikut dari 18 anak 

diketahui hanya 5 anak yang mendapat 

bintang  (empat), 3 anak yang 

mendapat bintang  (tiga), 6 anak 

mendapat bintang  (dua) dan 4 anak 

mendapat bintang  (satu). 

Dari data tersebut menunjukkan 

bahwa perkembangan anak didik dalam 

kegiatan kemampuan motorik halus masih 

kurang, terutama pada kegiatan yang 

memerlukan koordinasi tangan, mata dan 

ketekunan. Hal tersebut dipengaruhi oleh 

beberapa hal diantaranya (1) anak kurang 

tertarik dengan media yang digunakan 

pendidik, karena kurang tepatnya media 

yang dipilih, (2) kurang tepatnya pemilihan 

media pembelajaran oleh guru, dan (3) 

kurang tepatnya pemanfaatan bahan bekas 

di sekitar lingkungan sekolah untuk 

kegiatan pembelajaran.  

Oleh karena itu berdasarkan 

permasalahan tersebut, penulis ingin 

meneliti kemampuan motorik halus anak 

melalui kegiatan pemanfaatan bahan bekas 

serbuk kayu. Terkait dengan hal tersebut di 

atas, peneliti mengajukan judul penelitian 

tindakan kelas ini sebagai berikut 

“Meningkatkan Kemampuan Motorik 

Halus Melalui Pemanfaatan Bahan 

Bekas Serbuk Kayu Pada Anak 

Kelompok B di TK Dharma Wanita 01 

Karangtalun Kecamatan Kalidawir 

Kabupaten Tulungagung Tahun 

Pelajaran 2017/2018”. 

Belum meningkatnya kemampuan 

motorik halus pada anak kelompok B TK 

Dharma Wanita 01 Karangtalun dapat 

terjadi karena faktor-faktor sebagai 

berikut: 

1. Kurang tertarik dengan media yang 

digunakan pendidik 

2. Kurang tepatnya pemilihan media 

pembelajaran oleh guru 

3. Kurang tepatnya pemanfaatan bahan 

bekas di sekitar lingkungan sekolah 

untuk kegiatan pembelajaran.  

Mengingat luasnya permasalahan 

yang berkenaan dengan peningkatan 

kemampuan motorik halus pada anak yang 

dapat disebabkan oleh berbagai faktor 

peneliti hanya memfokuskan pada kegiatan 

peningkatan kemampuan motorik halus 

dengan media bahan bekas serbuk kayu 

pada anak kelompok B di TK Dharma 

Wanita 01 Karangtalun Kecamatan 

Kalidawir Kabupaten Tulungagung 

sejumlah 18 anak dengan kemampuan 

belajar yang  berbeda. 
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II. METODE 

Subjek pada penelitian ini yaitu 

anak kelompok B yang berjumlah 18 orang 

anak yang terdiri dari 10 orang anak 

perempuan dan 8 orang anak laki-laki. 

Tempat penelitian ini dilakukan di TK 

Dharma Wanita 01 Karangtalun 

Kecamatan Kalidawir Kabupaten 

Tulungagung.  

Sebagai alasan dari peneliti 

memilih kelas tersebut adalah peneliti 

merupakan pendidik di TK Dharma 

Wanita 01 Karangtalun dan di sekolah 

tersebut memiliki 2 pendidik 

(Purwantining, S.Pd. dan Siti Munawaroh) 

dan 1 kepala sekolah yaitu ibu Siti 

Mudrikah, S.Pd. 

Tindakan yang dilakukan peneliti 

untuk mengembangkan kemampuan 

motorik halus anak pada kelompok B TK 

Dharma Wanita 01 Karangtalun adalah 

dengan kegiatan kolase dengan 

pemanfaatan serbuk kayu, melalui kegiatan 

kolase bahan ini anak dapat belajar 

mengkoordinasikan mata dan tangan serta 

anak dapat belajar mengerakkan kelenturan 

tangan. 

A. Prosedur Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan 

tujuan penelitian ini, maka rancangan 

penelitian yang dipergunakan adalah 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Menurut 

Sukarnyana, (2002:11) Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) merupakan salah 

satu pendekatan dalam penelitian yang 

berbasis kelas atau sekolah untuk 

melakukan pemecahan berbagai 

permasalahan yang digunakan dalam 

rangka peningkatan kualitas pendidikan. 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

merupakan salah satu cara yang strategis 

bagi guru untuk meningkatkan layanan 

pendidikan melalui penyempurnaan 

praktik pembelajaran di kelas.  

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

ini menggunakan model kolaborasi yang 

mengutamakan kerjasama antara kepala 

sekolah, guru dan peneliti. Adapun 

rancangan (desain) Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) yang dipergunakan dalam 

penelitian ini adalah menggunakan model 

Kemmis dan McTaggart. Menurut Kemmis 

dan McTaggart, (dalam Depdiknas, 

2004:2), pelaksanaan tindakan dalam 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) meliputi 

empat alur (langkah): (1) perencanaan 

tindakan; (2) pelaksanaan tindakan; (3) 

observasi; dan (4) refleksi. Alur (langkah) 

pelaksanaan tindakan dimaksud dapat 

dilihat pada gambar berikut.  

B. Teknik dan Instrumen yang 

Digunakan  

1. Jenis data yang diperlukan : data 

tentang kemampuan motorik halus 

anak kelompok B TK Dharma 

Wanita 01 Karangtalun, dan data 
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tentang pelaksanaan pembelajaran 

pada saat tahap tindakan dari PTK 

dilaksanakan  

2. Teknik dan instrumen yang 

digunakan  

a. Data tentang kemampuan motorik 

halus anak kelompok B TK Dharma 

Wanita 01 Karangtalun dan data 

tentang pelaksanaan pembelajaran 

pada saat tahap tindakan dari PTK 

adalah sebagai berikut : 

1) Subjek yang dinilai : anak didik 

kelompok B TK Dharma Wanita 

01 Karangtalun  

2) Kemampuan yang dinilai : 

kemampuan motorik halus anak 

dalam kegiatan kolase serbuk 

kayu  

3) Indikator : melakukan kegiatan 

yang menunjukkan anak mampu 

menggunakan anggota badan 

untuk melakukan gerakan halus 

yang terkontrol (misal: kolase) 

4) Tenik penilaian : hasil karya 

anak dalam membuat kolase dari 

serbuk kayu untuk 

mengembangkan kemampuan 

motorik halus anak. 

5) Prosedur : 

a) Guru mengatur tempat 

duduk anak dengan 

membaginya menjadi 4 

kelompok  

b) Guru menjelaskan kegiatan 

yang akan dilakukan  

c) Guru memberikan contoh 

cara membuat kolase serbuk 

kayu  

d) Guru mengawasi kegiatan 

anak  

e) Guru memberikan motivasi 

kepada anak  

f) Guru mengevaluasi kegiatan 

anak  

6) Kriteria penilaian  

a) Anak mendapat bintang 

empat, jika anak mampu 

menempelkan kolase dari 

serbuk kayu  pada gambar 

dengan rapi dan cepat tanpa 

bantuan guru. 

b) Anak mendapat bintang 

tiga, jika anak mampu 

menempelkan kolase dari 

serbuk kayu  pada gambar 

dengan rapi dan cepat 

dengan bantuan guru. 

c) Anak mendapat bintang 

dua, jika anak mampu 

menempelkan kolase dari 

serbuk kayu  pada gambar 

dengan cepat tapi kurang 

rapi dengan bantuan guru. 

d) Anak mendapat bintang 

satu, jika anak mampu 

menempelkan kolase dari 
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serbuk kayu  pada gambar 

kurang cepat, dan kurang 

rapi dengan bantuan guru. 

b. Data tentang pelaksanaan 

pembelajaran dikumpulkan dengan 

menggunakan teknik observasi dan 

instrumen yang digunakan adalah 

lembar pemberian tugas sebagai 

berikut : 

1) Data tentang observasi anak  

Tabel 2.1 

Lembar Penilaian Hasil Karya Anak dalam 

Kegiatan Pembelajaran 

No Aspek Penilaian   
Hasil Penilaian 

4 3 2 1 
1 Kerapian      
2 Ketertiban      
3 Perpaduan Warna      

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A. Hasil  

Pembahasan pada hasil 

peningkatan kemampuan motorik halus 

anak dalam kegiatan kolase serbuk kayu 

pada anak kelompok B TK Dharma Wanita 

01 Karangtalun. Sesuai dengan pendapat 

dari Susanto, (2011: 164) bahwa motorik 

halus adalah gerakan yang melibatkan 

gerakan-gerakan yang lebih halus 

dilakukan oleh otot-otot kecil. Gerakan 

halus ini memerlukan koordinasi yang 

terbatas pada situasi sekarang. Dengan 

melakukan kegiatan kolase pendidik 

mengajak anak untuk melibatkan gerakan 

– gerakan kecil seperti halnya menempel.  

Susanto mengatakan (2003: 63) 

kolase dipahami sebagai suatu teknik 

menempel berbagai macam materi, selain 

cat, seperti kertas, kain kaca, logam dan 

lainnya. Sebagian dikombinasikan dengan 

cat (minyak) atau teknik yang lainnya. 

Kolase dapat rekat dengan berbagai jenis 

permukaan, seperti kayu, plastik, kertas, 

kaca dan sebagainya untuk dimanfaatkan 

atau difungsikan sebagai benda fungsional 

atau karya seni. 

Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan teknik kolase sebagai cara 

untuk meningkatkan kemampuan motorik 

halus anak dan kombinasi yang digunakan 

dalam kegiatan kolase ini adalah serbuk 

kayu. Serbuk kayu yang diberi zat pewarna 

sehingga dapat menghasilkan serbuk kayu 

dengan warna yang menarik. 

Tabel 3.1 

Hasil Prosentase Ketuntasan Anak Dalam Kegiatan 

Kolase Serbuk Kayu Pra Tindakan sampai dengan 

Tindakan Siklus III 

No Nama Kegiatan  Persentase  
1 Pra Tindakan 62,5% 
2 Tindakan Siklus I 66,6% 
3 Tindakan Siklus II 76,3% 
4 Tindakan Siklus III 81,9% 

 

Berdasarkan tabel diatas hasil yang 

dicapai pada siklus I, analisa kegiatan 

pembelajaran kegiatan kolase serbuk kayu 

dikategorikan belum mencapai ketuntasan 

belajar yang ditentukan. Hal ini karena ada 

beberapa hal yang menjadi catatan peneliti, 

baik positif maupun negatif sebagai 
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konsekuensi dari diterapkannya strategi 

pembelajaran ini. Beberapa catatan negatif 

yang belum teratasi yaitu waktu yang 

tersedia untuk kegiatan kolase kurang, 

serta belum maksimalnya pemberian 

motivasi. 

Adapun kenaikan prosentase 

ketuntasan yang diperoleh pada pra siklus, 

siklus I, siklus II dan siklus III dapat 

digambarkan dengan diagram sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 

Prosentase ketuntasan pra siklus, siklus I, siklus II 

dan siklus III 

 

Berdasarkan hasil analisa 

perhitungan kemampuan motorik halus 

anak pada pra tindakan masih rendah yaitu 

dengan rata-rata persentase kemampuan 

motorik halus sebesar 62,5% naik menjadi 

66,6% pada siklus I. Sedangkan hasil 

analisa perhitungan kemampuan motorik 

halus anak pada siklus II terdapat kenaikan 

perolehan presentase peningkatan 

kemampuan motorik halus anak melalui 

kegiatan kolase serbuk kayu yaitu sebesar 

76,3% dari kriteria ketuntasan minimal 

yang telah ditetapkan yaitu sebesar 75%. 

Meskipun sudah mencapai kriteria 

ketuntasan minimal yang telah ditentukan 

peneliti masih melakukan tindakan siklus 

III sebagai tindakan pemantapan dari 

kegiatan kolase dengan bahan serbuk kayu 

pada anak kelompok B TK Dharma Wanita 

01 Karangtalun. Dan pada siklus III 

persentase yang diperoleh sebesar 81,9% , 

peningkatan yang signifikan disini 

merupakan hasil bentuk kerja keras guru 

dan kolabolator yang sangat membantu 

dalam pelaksanaan tindakan pembelajaran 

yang dilaksanakan di TK. 

 

B. Simpulan  

Berdasarkan uraian diatas maka 

dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang 

berbunyi “melalui  pemanfaatan bahan 

bekas serbuk kayu dalam pembelajaran 

terbukti efektif dalam meningkatkan 

kemampuan motorik halus anak kelompok 

B TK Dharma Wanita 01 Karangtalun 

Kecamatan Kalidawir Kabupaten 

Tulungagung Tahun Ajaran 2017/2018” 

dapat diterima. 
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