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    ABSTRAK 
 

Latar belakang dalam penelitian adalah kemampuan motorik halus  pada  anak kelompok B 
TK PKK Parang I masih belum berkembang optimal. Hal ini dikarenakan kurang variatifnya 
kegiatan pembelajaran dalam pengembangan kemampuan motorik halus. Subjek penelitian 
adalah anak kelompok B TK PKK Parang I Desa Parang Kecamatan Banyakan Kabupaten 
Kediri. Jenis Penelitian  yang digunakan adalah Tindakan Kelas (PTK) dengan model 
Kemmis dan Mc Taggart yang terdiri dari tiga siklus. Masing-masing siklus terdiri dari empat 
tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan antara lain observasi dan dokumentasi dengan kriteria ketuntasan minimal 
75%. Instrumen penelitian berupa lembar penilaian anak dan lembar observasi guru dengan 
teknik penilaian yang digunakan adalah  hasil karya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
pada tindakan siklus I persentase ketuntasan baru mencapai 53,34% sehingga dilanjutkan 
pada siklus II. Persentase ketuntasan kemampuan motorik halus anak pada siklus II meningkat 
sebesar 66,67%, namun dikarenakan belum mencapai ketuntasan minimal maka dilanjutkan 
siklus III. Pada siklus III persentase ketuntasan kemampuan motorik halus meningkat menjadi 
93,34% sehingga penelitian dihentikan dikarenakan telah melebihi kriteria ketuntasan 
minimal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tindakan pembelajaran dengan kegiatan 
kolase berbagai macam biji bijian dapat meningkatkan kemampuan motorik halus pada anak 
kelompok B TK PKK PARANG I Desa Parang Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri.  
 
Kata kunci: Motorik halus, Kegiatan  kolase, biji bijian, Kelompok B 
  
 
A. PENDAHULUAN 

 

Pendidikan  Anak  Usia  Dini 

(PAUD) adalah suatu pembinaan 

kepada anak sejak lahir sampai 

anak berusia 6 tahun, pendidikan 

ini diupayakan untuk menstimulasi, 

membimbing, mengasuh dan 

pemberian kegiatan pembelajaran 

yang akan menghasilkan 
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kemampuan dan ketrampilan anak. 

Pada dasarnya pendidikan anak 

usia merupakan salah satu bentuk 

penyelenggaraan pendidikan yang 

menitikberatkan pada pertumbuhan 

dan perkembangan fisik koordinasi 

motorik halus dan kasar, 

kecerdasaan daya cipta, kecerdasan 

emosi, dan kecerdasan spiritual. 

Menurut Lukman (2012:1) dalam 

pendidikan usia dini, otak anak  

berkembang  sangat  pesat. 

Perkembangan otak anak usia dini 

mampu mencapai lebih dari lima 

puluh   persen, maka dari itu  usia   

dini   disebut juga dengan fase  

fundamental bagi  perkembangan  

individu  yang  sering  disebut  

sebagai  masa emas atau  golden 

age. Golden age merupkan 

perkembangan yang sangat 

berpengaruh di periode berikutnya 

hingga masa dewasa, masa inilah 

yang tepat untuk mengembangkan 

kemampuan anak, melalui enam 

aspek perkembangan, yaitu agama, 

moral, fisik  motorik, kognitif  dan 

bahasa, serta seni. Sujiono  (2012: 

1.14)  mengungkapkan  bahwa  

gerakan motorik  halus  adalah  

gerakan  yang  hanya  melibatkan  

bagian-bagian  tubuh tertentu  saja  

dan  dilakukan  oleh  otot-otot  

kecil,  seperti  jari  jemari  tangan  

dan gerakan pergelangan tangan 

yang tepat. Richard (dalam 

Sumantri 2005: 143) keterampilan 

ini melibatkan koordinasi 

neuromuscular (syaraf  otot)  yang  

memerlukan  ketepatan  derajat 

tinggi untuk keberhasilan 

kemampuan ini. 

Bredekamp & Copple (dalam 

Ramli 2005:191) mengemukakan 

bahwa anak usia   TK   dapat 

melakukan  berbagai   kemampuan  

dalam  beberapa  bidang 20 

perkembangan. Caughlin (dalam 

Sumantri 2005) menunjukan 

sejumlah indikator prkembangan 

ketrampilan motorik halus anak 

usia dini berdasarkan kronologis 

usia yaitu sebagai berikut: 

1. Anak usia 5 tahun: a. Menulis nama 

depan, b. Membangun menara 

setinggi 12 kotak, c. Mewarnai 

dengan garis garis, d. Memegang 

pensil dengan benar antara ibu jari 

dan dua jari, e. Menggambar orang 

beserta rambut dan hidung, f. 

Menjiplak persegi panjang dan 

segitiga, g. Memotong bentuk 

bentuk  sederhana. 

2. Anak usia 6 tahun: a. Menggambar 

orang termasuk : leher, tangan, dan 

mulut, b. Menjiplak gambar wajik 
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Oxedine (dalam Perpustakaan 

2015:1) kemampuan motorik adalah 

trimonologi yang dipergunakan 

untuk menggambarkan kecakapan 

seseorang dalam berbagai 

ketrampilan dasar dan aktifitas 

kesegaran yang bersifat umum.  

Kemampuan jenis ini sering disebut 

sebagai keterampilan yang  

memerlukan koordinasi mata dan 

tangan (hand-eye coordination). 

Menulis, menggambar, membentuk,  

bermain   piano, menempel, 

menggunting, mencocok, menjiplak, 

meronce, kolase  adalah contoh 

keterampilan tersebut. 

Menurut Pamadhi (2008: 5.4) kolase 

yaitu merupakan karya seni rupa dua 

dimensi yang menggunakan bahan 

yang bermacam-macam selama 

bahan tersebut dapat di padukan 

dengan bahan dasar lain yang akirya 

dapat menyatu menjadi hasil karya 

yang utuh dan dapat mewakili 

ungkapan perasaan estetis orang 

yang membuatya. 

Berdasarkan hasil observasi di 

sekolah TK PKK Parang 1 Desa 

Parang Kecamatan Banyakan 

Kabupaten Kediri dapat dilihat 

tidak semua anak mendapat 

penanganan yang tepat sesuai 

dengan perkembangan usianya. Hal 

ini dapat dilihat bahwa  ada 

beberapa anak yang kemampuan 

dalam kreativitas atau motorik 

halus sangat kurang. Dari 13 anak 3 

anak mendapatkan bintang 4 

(berkembang sangat baik), 4 anak 

mendapatkan bintang 3 

(berkembang sesuai harapan), dan 

sisanya bintang 2 (mulai 

berkembang). Anak tersebut masih 

sulit menerima informasi yang 

diberikan oleh guru, dan kurang 

memiliki kemampuan motorik 

halusnya. Hal ini dapat disebabkan 

beberapa faktor yaitu:  metode guru 

dalam menyampaikan kegiatan 

kurang menarik dan variatif media 

pembelajaran yang kurang menarik 

jadi kurang berkembangnya 

motorik halus pada anak usia dini. 

Dengan adanya permasalahan 

tersebut maka peneliti perlu 

melakukan perbaikan terhadap 

perkembangan anak untuk mampu 

mengembangkan motorik halus 

melalui metode kolase dengan biji-

bijian. Sehingga sangat diperlukan 

penelitian tindakan kelas dengan 

tujuan untuk meningkatkan 

kemampuan motorik halusnya. 

Oleh sebab itu, akan dilakukan 

penelitian tindakan dengan kegiatan 

kolase dengan berbagai macam biji-
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bijian  sebagai salah satu alternatif 

pemecahan masalah bagi guru 

dalam mengembangkan 

kemampuan motorik halus  anak 

kelompok B. Di TK PKK 

PARANG 1. 

Kolase adalah kegiatan 

menempel, merekatkan, dan 

meletakkan sesuatu pada suatu 

media. Seperti media kertas atu 

media lain, dengan menggunakan 

lem sebagaia perekatatnya untuk 

merekatkan benda yang di 

tempelkan. Kolase dapat dilakukan 

dengan berbagai media salah 

satunya biji-bijian. Media biji-

bijian ini digunakan sebagai media 

pembelajaran.beberapa kelebihan 

dari media ini menarik dari segi 

bentuk dan jenisnya serta bahannya 

mudah didapat di sekitar kita  

misalnya, biji jagung, biji padi, biji 

kacang hijau, dan lain–lain. 

Manfaat kolase untuk 

perkembangan motorik halus , Beal 

(2003 : 93)  mengemukakan bahwa 

menempel merupakan salah satu 

kegiatan yang dapat dilakukan 

untuk mengembangkan ketrampilan 

motorik halus pada anak. 

Menempel sering di sebut 

kolase, kegiatan menempel adalah 

salah satu kegiatan yang menarik 

minat anak anak ,karena berkaitan 

dengan meletakkan dan merekatkan 

sesuatu sesuka mereka. 

     Berdasarkan uraian yang telah 

dipaparkan, maka akan dilakukan 

penelitian tindakan kelas dengan 

judul “Meningkatkan Motorik 

Halus Melalui Kegiatan Kolase 

dengan Berbagai Macam Biji-bijian 

.pada Kelompok B di TK PKK 

PARANG 1 Desa Parang 

Kecamatan Banyakan Kabupaten 

Kediri Tahun 2017/2018. Dengan 

demikian, diharapkan kemampuan 

motorik halus pada anak dapat 

meningkat secara maksimal. 

Fungsi keterampilan  

motorik  halus  erat  kaitannya  

dengan  keterampilan  hidup  anak 

untuk  memposisikan  diri  pada  

kehidupan  yang  lebih  baik  serta  

mendukung  aspek   perkembangan   

lain   seperti   aspek    

perkembangan   kognitif,  aspek 

perkembangan bahasa, dan aspek 

perkembangan sosial.4 dan aspek 

perkembangan NAM. Pendekatan 

pengembangan motorik halus. 

 

B.  METODE PENELITIAN 

1.jenis penelitian 

Jenis penelitian ini adalah 

penelitian tindakan kelas dengan 
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pendekatan deskriptif kuantitatif. Hal 

ini dikarenakan penelitian dilakukan di 

dalam kelas dan hasilnya merupakan 

deskripsi dari penilaian kemampuan. 

Penelitian ini dilakukan di TK PKK 

Parang 1 Dusun Bamban Desa Parang 

Kecamatan Banyakan Kabupaten 

Kediri pada bulan Maret sampai Mei 

2018 tahun ajaran 2017/2018. Subjek 

penelitian ini adalah anak-anak 

kelompok B TK PKK Parang 1 Dusun 

Bamban Desa Parang Kecamatan 

Banyakan Kabupaten Kediri pelajaran 

2017/2018 dengan jumlah peserta 

didik 15 anak yang terdiri dari 6 anak 

laki-laki 9 anak perempuan.  

Prosedur Penelitian ini 

menggunakan penelitian tindakan 

kelas yang terbagi dalam empat 

tahapan. Tahap-tahap penelitian pada 

masing-masing tindakan terjadi secara 

berulang-ulang yang mengacu pada 

rancangan Kemmis dan Taggart 

dengan (dalam wiriatmaja 2007:62) 

siklus, masing-masing siklus terdiri 

dari tahapan yaitu (1) Perencanaan, (2) 

Pelaksanaan, (3) Pengamatan, (4) 

Refleksi. 

Teknik pengumpulan data, teknik 

penilaian. Teknik analisis data: 

diskriptif kuantitatif, dengan cara 

membandingkan ketuntasan belajar 

yang mendapatkan bintang 3 dan 4 

dengan kriteria ketuntasan minimal 

75%. 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Siklus I 

Data tentang kemampuan motorik 

halus anak kelmpok B TK PKK 

Parang I Desa Parang  Kecamatan 

Banyakan Kabupaten Kediri, 

dikumpulkan dengan teknik penilaian 

hasil karya. persentase  kemampuan 

anak dalam melakukan kegiatan 

kolase dengan berbagai macam biji-

bijian, pada siklus I, yang 

mendapatkan bintang satu BB sebesar 

13,33% atau sebanyak 2 anak, yaitu  

hal ini dikarenakan mereka belum mau 

mengikuti kegiatan kolase mereka 

malas karena kurang enak badan. 

Hasil penelitian pada siklus I Belum 

mencapai ketuntasan . 

2. Siklus II 

Hasil penilaian pada siklus II anak yang 

mendapatkan bintang satu BB sebesar 

6,66% atau sebanyak 1 anak karena 

masih belum mau bergabung dalam 

kegiatan kolase dengan berbagai macam 

biji-bijian dan masih perlu dimotivasi 

guru terlebih dahulu. 

Persentase anak yang mendapatkan 

bintang dua MB sebesar 26,67% 

atausebanyak 4 anak. Sedangkan 

persentase anak yang mendapatkan 

bintang tiga BSH sebesar 60% atau 
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sebanyak 9 anak dan persentase anak 

yang mendapatkan bintang empat BSB 

sebesar 6,66% atau sebanyak 1 anak. 

3. Siklus III 

Hasil penilaian pada siklus ke III anak 

pada siklus III menunjukkan 

peningkatan yang signifikan dari 

kondisi pada siklus II, dimana sudah 

tidak ada anak yang mendapatkan 

bintang satu BB namun masih terdapat  

persentase jumlah anak yang 

mendapatkan bintang dua MB sebesar 

6.67% atau sebanyak 1 anak, yang 

masih minta dibantu guru dalam kolase 

dengan biji bijian. 

Sedangkan persentase anak yang 

mendapatkan bintang tiga BSH sebesar 

40% atau sebanyak 6 anak dan terjadi 

peningkatan jumlah anak yang 

mendapatkan bintang empat BSB yaitu 

sebesar 53.33% atau sebanyak 8 orang 

anak. 

Hasil analisa perhitungan kemampuan 

motorik halus anak pada siklus III telah 

menunjukkan kategori sangat meningkat 

dengan persentase kemampuan motorik 

halus sebesar 93,34%, melebihi dari 

kriteria ketuntasan minimal yang telah 

ditetapkan yaitu sebesar 75%. 

Tabel 1. Hasil persentase ketuntasan 
kemampuan motorik halus dengan 

berbagai macam biji-bijian. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari hasil tabel diatas menunjukkan 

bahwa pada pra tindakan  siklus 

menunjukkan bahwa sebanyak 33,33% 

dari 15 anak telah memenuhi kriteria 

ketuntasan, pada siklus I sebanyak 

53,34% anak telah memenuhi kriteria 

ketuntasan, pada siklus II sebanyak 

66,6% anak telah memenuhi kriteria 

ketuntasan dan pada siklus III sebanyak 

96,34% anak telah memenuhi kriteria 

ketuntasan, sedangkan 6,67% belum 

mencapai ketuntasan karena 

keterbatasan waktu dalam pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Peningkatan Kemampuan 
Motorik Halus melalui kegiatan kolase 
dengan biji bijian Pada Pra Tindakan 

sampai Siklus III 
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Dengan demikiandapat disimpulkan 

bahwa, melalui kegiatan Kemampuan 

Motorik Halus Dengan kegiatan Kolase 

Dengan Berbagai Macam Biji Bijian 

dapat meningkatkan kemampuan motorik 

halus Pada anak  Kelompok B TK PKK 

Parang I Kecamatan Banyakan  

Kabupaten Kediri Tahun Pelajaran 

2017/2018. 

 

D. PENUTUP 

1. Simpulan 

Berdasarkan analisis terhadap data hasil  

penelitian dapat disimpulkan bahwa, 

Dengan kegiatan kolase dengan 

berbagai macam biji bijian dapat 

meningkatkan kemampuan motorik 

halus kelompok B TK PKK PARANG I 

Desa parang Kecamatan Banyakan 

Kabupaten Kediri Tahun Ajaran 

2017/2018 dan hipotesis diterima. 

2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, 

peneliti mengemukakan saran yang 

bermanfaat bagi lembaga pendidikan  

khususnya taman kanak-kanak, bagi 

guru, orang tua maupun peneliti 

selanjutnya. 

1. Bagi lembaga pendidikan 

Penerapan kegiatan kolase dengan 

biji bijian  ini dapat dijadikan salah 

satu alternatif dalam KBM agar 

kemampuan motorik halus anak 

dapat meningkat. 2. Bagi Guru TK 

Untuk menunjang keberhasilan 

dalam KBM hendaknya guru 

menyajikan pembelajaran dengan 

metode yang tepat dan penggunaan 

media yang tepat pula, serta untuk 

meningkatkan kemampuan motorik 

halus dalam hal kolase tentunya 

dengan media yang sesuai dan dapat 

menarik minat anak dalam belajar. 

Kegiatan kolase dengan biji bijian  

dapat dijadikan salah satu kegiatan 

pembelajaran untuk meningkatkan 

kemampuan motorik halus anak di 

taman kanak-kanak namun sebaiknya 

pada permainan ini guru atau peneliti 

selanjutnya menggunakan lebih 

banyak media selain biji bijian. Agar 

kegiatan pembelajaranlebih 

menyenangkan, khususnya untuk 

pengembangan kemampuan motorik 

halus. 

3. Bagi Orang Tua 

Orang tua sebaiknya memberikan 

perhatian untuk anak ketika anak 

berada di rumah supaya 

pembelajaran baik disekolah 

maupun di rumah dapat berjalan 

selaras dan perkembangan anak 

dapat berkembang secara optimal. 

Sebaiknya orang tua juga lebih 

selektif lagi dalam memilih 
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kegiatan untuk anak. Pilihlah 

kegiatan yang sesuai dengan 

tingkat perkembangan , aman serta 

bersifat edukatif untuk anak. 

4.Bagi Peneliti Selanjutnya 

Agar melanjutkan dan 

mengembangkan inovasi yang 

lebih kreatif dengan menciptakan 

media pembelajaran yang lebih 

interaktif untuk pengembangan 

kemampuan motorik halus. 

Dengan media pembelajaran yang 

lebih interaktif  akan 

meningkatkan motivasi belajar 

anak sehingga keberhasilan dalam 

pembelajaran akan lebih 

meningkat. Jika peneliti 

menggunakan media yang sama 

yaitu gunakan bahan/media yang 

tidak mudah rusak. 
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