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The problem in the research is the lack of ability motorik subtle in children aged

5-6 years at the kindergarten Al- Azhar 7 Natar South Lampung. This study was

to determine effect of the activities play collage on smooth motor skills of

childern. The method used is the pre-eksperimental design with one group

prestest-posttest. The sampling technique using saturated sampel. The data

collection technique used is the technique of observation. Data were analyzed

using wilcoxon test analysis the results. Showed the influence of activity play a

collage of the smooth motor skills of childern.  Attested by an increase in the fine

motor skills of childern in group B TK Al-Azhar 7 Natar South Lampung

Regency.
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ABSTRAK

PENGARUH KEGIATAN BERMAIN KOLASE TERHADAP
KEMAMPUAN MOTORIK HALUS ANAK KELOMPOK B

DI TK AL-AZHAR 7 NATAR LAMPUNG SELATAN
TAHUN PELAJARAN 2015/2016

Oleh

ANNISA NUR

Masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya kemampuan motorik halus pada
anak usia 5-6 tahun di TK Al-Azhar 7 Natar Kabupaten Lampung Selatan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kegiatan bermain kolase
terhadap kemampuan motorik halus anak. Metode penelitian yang digunakan
adalah pre-eksperimental dengan desain one group prestest-posttest. Teknik
pengambilan sampel menggunakan sampel jenuh. Teknik pengumpulan data yang
digunakan adalah teknik observasi. Teknik analisi data menggunakan analisis uji
wilcoxon. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh antara kegiatan
bermain kolase terhadap kemampuan motorik halus anak. Di buktikan dengan
adanya peningkatan kemampuan motorik halus anak Kelompok B di TK Al-Azhar
7 Natar Kabupaten Lampung Selatan.

Kata kunci : Anak usia dini, Bermain kolase, Kemampuan motorik halus
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang mendasar melalui

pembinaan dan pengembangan potensi anak dari usia 0-6 tahun. Untuk itu

hendaknya pendidikan bagi anak usia dini disesuaikan dengan tahap-tahap

perkembangan yang dilalui anak usia dini dan memberikan pembiasaan

kepada anak sehingga merangsang pertumbuhan dan perkembangan anak itu

sendiri.

Berdasarkan UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional Bab

1, pasal 1, butir 14, menyatakan :

pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang
ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang
dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu
pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki
kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Pendidikan bagi anak usia dini adalah pemberian upaya menstimulasi,

membimbing, mengasuh, dan pemberian kegiatan pembelajaran yang akan

menghasilkan kemampuan dan keterampilan anak. Sesuai dengan keunikan

dan pertumbuhan anak usia dini maka penyelenggaraan pendidikan bagi anak

usia dini disesuaikan dengan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh

anak usia dini. Pendidikan anak usia dini dilaksanakan sebelum jenjang

pendidikan dasar, yaitu  melalui jalur pendidikan formal atau non formal
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seperti taman kanak-kanak (TK), raudatu athfal (RA), kelompok bermain

(KB), taman penitipan anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.

Aspek-aspek yang harus dikembangkan dalam pendidikan anak usia dini

sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Republik Indonesia No.137 Tahun 2014 Tentang Standar

Nasional Pendidikan Anak Usia Dini bahwa ada enam aspek yang harus

dikembangkan pada anak yaitu aspek perkembangan moral agama, fisik

motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni anak. Salah satu bidang

pengembangan yang paling penting untuk dikembangkan dan distimulus

sejak dini adalah perkembangan motorik anak.

Perkembangan motorik anak terbagi atas dua yaitu motorik kasar dan motorik

halus, keterampilan motorik kasar meliputi berjalan, melompat, meloncat,

berputar, melempar, menyeimbangkan dan menari yang melibatkan

penggunaan gerak tubuh besar. Sedangkan keterampilan motorik halus

meliputi menggambar, menulis, mengikat tali sepatu, dan aktifitas yang

melibatkan penggunaan gerakan tubuh kecil.

Keterampilan motorik halus didefinisikan sebagai keterampilan yang

memerlukan kemampuan untuk mengkoordinasikan atau mengatur otot-otot

kecil atau halus.  Gerakan motorik halus ini berkaitan dengan gerakan mata

dan tangan yang efisien, dan tepat. Perkembangan motorik halus sangat

penting bagi anak untuk persiapan menulis pada jenjang sekolah dasar dan

dalam kegiatan sehari-hari anak seperti, mengancingkan baju, mengikat tali

sepatu, dan memegang botol air minum. Tujuan kegiatan motorik halus
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adalah menstimulasi perkembangan otot, sebagai modal dasar untuk menulis,

mengenal warna atau bentuk, melatih gerakan otot jemari atau pergelangan

tangan agar lentur, menyalurkan perasaan, menciptakan keindahan dalam

imajinasi, dan kreatifitas anak dapat berkembang secara optimal.

Merujuk pada observasi yang dilakukan peneliti pada salah satu lembaga

pendidikan anak usia dini ditemukan adanya permasalahan pokok yang

menjadi acuan utama dalam penelitian yaitu belum optimalnya kemampuan

motorik halus anak. Hal ini terlihat pada saat proses pembelajaran  anak

kurang mampu menggerakkan jari-jemarinya pada saat sedang mewarnai,

menempel, menggunting kertas, anak kurang mampu mengkoordinasiakan

gerakan koordinasi mata dan tangannya secara bersamaan saat kegiatan

mengguting kertas, dan anak kurang mampu dalam memegang benda dengan

satu tangan pada saat memegang botol air minum. Pembelajaran tidak

dilaksanakan dalam konteks bermain sehingga dalam prosesnya pembelajaran

monoton dan tidak bervariasi. Guru biasanya menggunakan papan tulis dan

majalah anak sebagai media pembelajaran sehingga anak menjadi cepat bosan

dalam pembelajaran. Anak juga diberikan tugas menulis huruf dan angka

dengan tidak memakai benda konkret. Hal ini dapat dimaknai bahwa proses

pembelajaran disekolah cenderung tidak mengembangkan cara berfikir kritis,

kreativ, dan inofativ. Setiap hari yang tampak adalah guru mendidik anaknya

agar duduk manis, diam dan menjadi pendengar saja.

Hasil observasi dalam kegiatan motorik halus terdapat 9 anak yang

kemampuan motorik halusnya masih rendah dan 6 anak yang kemampuan
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motoriknya mulai berkembang rata-rata kemampuan motorik halus anak

adalah 19,0 jadi dapat disimpulkan bahwa kemampuan motorik halus anak

Kelompok B di TK Al-azhar 7 Natar masih rendah.

Kemampuan motorik halus anak tidak berkembang begitu saja, tetapi harus

distimulus dan selalu dilatih. Salah satu kegiatan yang dapat meningkatkan

kemampuan motorik halus anak yaitu kolase. Kolase merupakan salah satu

karya seni rupa dengan menempelkan berbagai media seperti kain perca,

koran, kayu, kertas, dan tumbuhan pada suatu gambar atau bentuk. Kegiatan

bermain kolase dapat melatih kesabaran, ketelitian, keterampilan, dan melatih

koordinasi gerak tangan.

Alat permainan kolase merupakan alat permainan edukatif dengan biaya

murah dan bisa menggunakan bahan-bahan bekas dan bahan alam yang

terdapat dilingkunagan sekitar anak. Alat permainan kolase ini tidak

membahayakan bagi kesehatan anak karena bahan-bahan yang dipakai adalah

bahan yang biasa digunakan dan berada dilingkungan anak. Pembuatan

permaianan kolase ini memerlukan koordinasi dari mata dan tangan serta

keterampilan anak dalam menempelkan bahan yang akan membantu

menstimulus kemampuan motorik halus anak usia dini.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas diketahui bahwa kemampuan

motorik halus anak perlu ditingkatkan. Untuk meningkatkan kemampuan

motorik halus anak salah satunya melalui kegiatan permainan kolase.
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Atas dasar inilah peneliti inigin mengadakan penelitian lebih jauh dengan

mengambil judul penelitian “pengaruh kegiatan bermain kolase terhadap

kemampuan motorik halus anak kelompok B di TK Al-azhar 7 Natar

Lampung Selatan Tahun Pelajaran 2015/2016 “.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka identifikasi masalah adalah

sebagai berikut :

1. Anak belum mampu melakukan gerakan koordinasi mata dan tangan

secara bersamaan.

2. Anak kaku dalam menggunakan jari-jari tangan.

3. Anak mengalami kesulitan dalam memegang benda dengan satu tangan.

4. Anak kurang mampu menempel suatu gambar.

5. Anak kurang mampu menggunakan dan menggunting dengan tepat

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka Pembatasan masalah dalam

penelitian ini adalah “kegiatan bermain kolase dan kemampuan motorik halus

anak kelompok B di TK Al-azhar 7 Natar, Lampung Selatan Tahun Pelajaran

2015/2016”.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan

masalah yang peneliti ajukan dalam penelitian ini adalah: “Apakah ada
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pengaruh kegiatan bermain kolase terhadap kemampuan motorik halus anak

kelompok B di TK Al-azhar 7 Natar Tahun Pelajaran 2015/2016”?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk

mengetahui pengaruh kegiatan bermain kolase terhadap kemampuan motorik

halus anak kelompok B di TK Al-azhar 7 Natar Tahun Pelajaran 2015/2016.

F. Manfaat Penelitian

Hasil-hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis manfaat yang diharapkan dalam penilitian ini yakni sebagai

informasi pengetahuan dalam pendidikan anak usia dini untuk

meningkatkan kemampuan motorik halus anak dengan permainan kolase.

2. Manfaat praktis

a. Bagi siswa

Adanya kegiatan bermain kolase, maka anak akan dapat melatih

kemampuan motorik halus siswa, mengembangkan keterampilan dan

imajinasinya dalam mewarnai gambar dengan bahan kolase untuk

menciptakan suatu karya.

b. Bagi guru

Sebagai bahan rujukan dan wawasan guru agar lebih kreatif dalam

mengembangkan kemampuan motorik halus anak dengan media yang

bervariasi sebagai penunjang kegiatan pembelajaran.
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c. Bagi kepala sekolah

Sebagai informasi dalam penyediaan untuk mengembangkan sarana dan

prasarana yang dapat menunjang dalam proses kegiatan pembelajaran.

d. Bagi Peneliti

Memberikan pengalaman yang sangat berharga sebagai calon guru serta

dapat menambah wawasan untuk megembangkan kemampuan motorik

halus anak dengan menggunakan permainan kolase.

e. Bagi peneliti lain

Dapat digunakan sebagai referensi tentang kegiatan permainan kolase

untuk mengembangakan kemampuan motorik halus anak usia 5-6

tahun.



9

II. KAJIAN PUSTAKA

A. Anak Usia Dini

1. Pengertian Anak Usia Dini

Anak usia dini adalah sosok individu yang sedang menjalani suatu proses

perkembangan dengan pesat dan fundamental bagi kehidupan selanjutnya.

Anak memiliki karakteristik tertentu yang khas dan tidak sama dengan

orang dewasa, mereka selalu aktif, dinamis, antusias, dan ingin tahu

terhadap apa yang dilihat, didengar, dirasakan, mereka seolah-olah tak

pernah berhenti bereksplorasi dan belajar. Anak bersifat egosentris,

memiliki rasa ingin tahu secara alamiah, anak merupakan makhluk sosial,

unik, kaya, dengan fantasi, memiliki daya perhatian yang pendek, dan

merupakan masa yang paling potensial untuk belajar.

Menurut Sujiono (2013:1) usia dini lahir sampai enam tahun
merupakan usia yang sangat menentukan dalam pembentukan
karakter dan kepribadian seorang anak, usia itu sebagai usia penting
bagi pengembangan intelegensi permanen dirinya, mereka juga
mampu menyerap informasi yang sangat tinggi.

Setiap anak memiliki keunikan dan karakteristik yang berbeda-beda oleh

karena anak merupakan pribadi yang unik dan melewati berbagai tahap

perkembangan kepribadian, maka lingkungan yang diupayakan oleh

pendidik dan orang tua dapat memberikan kesempatan pada anak untuk
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mengeksplorasi berbagai pengalaman dengan berbagai suasana, hendaklah

memperhatikan keunikan anak-anak dan disesuaikan dengan tahap

perkembangan kepribadian anak. Belajar pada anak usia dini dilakukan

dengan interaksi anak dengan lingkungan belajarnya melalui pengalaman

untuk mencapai tahap-tahap perkembangan. Perkembangan setiap anak

tidaklah sama karena setiap individu memiliki perkembangan yang

berbeda. Makanan yang bergizi dan seimbang serta stimulasi yang intensif

sangat dibutuhkan untuk perkembangan dan pertumbuhan tersebut. Jika

anak diberikan stimulus yang intensif, maka anak akan mampu menjalani

tugas perkembangannya dengan baik

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa anak usia dini adalah

seorang individu yang berusia 0-6 tahun yang sedang mengalami masa

perkembangan yang sangat pesat. Pada saat ini seluruh aspek

perkembangan anak berkembang dengan cepat. Maka perlu diberikannya

stimulus yang sesuai dengan usia dan kebutuhan anak tersebut. Karna

perkembangan setiap anak tidaklah sama antara satu dengan yang lainnya.

Pada masa ini juga anak memiliki sikap  rasa ingin tahu yang kuat

sehingga orang tua dan guru hendaknya memberikan stimulus dan

lingkungan yang baik terhadap anak.

2. Karakteristik Anak Usia Dini

Anak usia dini memiliki karakteristik yang khas, baik secara fisik, sosial,

dan moral serta tidak sama dengan karakteristik orang dewasa. Anak

merupakan makhluk unik yang kaya akan fantasi dan imajinasi.



10

Menurut Aisyah (2008: 1.4-1.9) karakteristik anak usia dini antara lain:

a) memiliki rasa ingin tahu yang besar, b) merupakan pribadi yang
unik, c) suka berfantasi dan berimajinasi, d) masa paling potensial
untuk belajar, e) menunjukkan sikap egosentris, f) memiliki rentang
daya konsentrasi yang pendek, g) sebagai bagian dari makhluk
sosial.

Usia dini merupakan masa emas, masa ketika anak mengalami

pertumbuhan dan perkembangan yang pesat. Pada usia ini anak paling

peka dan potensial untuk mempelajari sesuatu, rasa ingin tahu anak sangat

besar. Hal ini dapat kita lihat dari anak sering bertanya tentang apa yang

mereka lihat. Apabila pertanyaan anak belum terjawab, maka mereka akan

terus bertanya sampai anak mengetahui maksudnya. Di samping itu, setiap

anak memiliki keunikan sendiri-sendiri yang berasal dari faktor genetik

atau bisa juga dari faktor lingkungan.  Anak usia dini suka berfantasi dan

berimajinasi, hal ini penting bagi pengembangan kreativitas dan

bahasanya. Anak usia dini suka membayangkan dan mengembangkan

suatu hal melebihi kondisi yang nyata. Anak yang egosentris biasanya

lebih banyak berpikir dan berbicara tentang diri sendiri dan tindakannya

bertujuan untuk menguntungkan dirinya, misalnya anak masih suka

berebut mainan dan menangis ketika keinginannya tidak terpenuhi. Anak

sering bermain dengan teman-teman di lingkungan sekitarnya. Melalui

bermain ini anak dapat belajar bersosialisasi. Apabila anak belum dapat

beradaptasi dengan teman lingkungnnya, maka anak-anak akan dijauhi

oleh teman-temannya. Dengan begitu anak akan belajar menyesuaikan diri

dan anak akan mengerti bahwa dia membutuhkan orang lain di sekitarnya.
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Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa anak usia dini

merupakan seorang individu yang mempunyai karakteristik yang berbeda

dengan orang dewasa. anak itu adalah unik dimana mereka selalu bertanya

tentang suatu hal yang baru mereka lihat ataupun dengar karena anak

selalu aktif dan mempunyai rasa ingin tahu yang besar. Pada masa usia

dini ini pula lah waktu yang tepat untuk mengembangkan selutuh potensi

yan dimiliki oleh anak dengan menstimulus perkembangan anak melalui

permainan-permainan yang sesuai dengan usia dan pertumbuhan anak

pada setiap individunya.

3. Aspek-Aspek Perkembangan Anak Usia Dini

Anak adalah manusia kecil yang memiliki potensi yang harus

dikembangkan. Anak usia dini berada pada rentang usia 0-6 tahun yang

sedang mengalami masa perkembangan yang sangat pesat. Pada masa usia

dini anak akan aktif dan mempunyai rasa ingin tahu yang besar. Adapun

aspek perkembangan pada anak usia dini yang harus dikembangkan secara

optimal adalah:

a. Fisik motorik

Perkembangan fisik motorik terbagi menjadi dua yakni motorik kasar

dan motorik halus. motorik kasar merupakan suatu gerakan yang

menggunakan otot-otot kasar. gerakan motorik kasar ini seperti

berjalan, melompat, berlari, melempar, menendang, dan memukul.

Perkembangan motorik halus merupakan perkembangan otot-otot halus

yang meliputi menempel, mewarnai, menulis, menggambar, melukis

dan menggunting.
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Aktifitas perkembangan fisik motorik kasar anak akan dapat

berkembang dengan baik seiring perkembangan fisik yang beranjak

matang. Sedangankan aktifitas motorik halus tidak hanya memerlukan

kematangan fisik tetapi stimulus untuk melenturkan jari-jari tangan nya.

b. Bahasa

Bahasa merupakan salah satu aspek perkembangan yang melatih

kemampuan komunikasi atau bicara anak. Melalui perkembangan

bahasa inilah anak mendapatkan banyak kosa kata baru dengan sering

mengajak anak mengobrol pada saat bayi dan memberikan anak

kesempatan bersosialisasi dengan lingkungan yang baik maka akan

dapat melatih secara natural kemampuan komunikasi atau bicara anak.

salah satu cara anak mengekspresikan sesuatu dengan berkomunikasi

atau berbicara.

c. Kognitif

Perkembangan kognitif merupakan kemampuan dalam membentuk

pengenalan secara umum yang bersifat mental dan ditandai dengan

representasi atau obyek ke dalam gambaran mental seseorang baik

dalam bentuk simbol, tanggapan, ide atau gagasan. Proses

perkembangan kognitif ini dimulai sejak lahir, namun campur tangan

sel-sel otak dimulai saat seorang bayi sudah berusia 5 bulan saat

kemampuan sensorinya benar-benar tampak.

d. Sosial Emosional

perkembangan sosial merupakan aktifitas yang dilalaui anak di

lingkungannya dengan bermain bersama teman sebaya dan orang lain
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anak dapat mengungkapkan segala tindakan nya melalui bermain

bersama.

Berdasarkan Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sangat penting bagi

para pendidik dan orang tua untuk mengembangkan semua aspek

perkembangan anak pada masa usia dini. Berbagai aspek tersebut dapat

dikembangkan dengan stimulus yang tepat dan juga arahan serta

bimbingan yang diberikan. Anak pula di berikan kesempatan untuk

bermain bersama teman-teman sebaya dan lingkungan sekitarnya agar

anak  akan dapat berbaur dengan mudah dan melati perkembangan sosial

emosional serta kemampuan bahasa. Anak juga dapat melatih

perkembangan   motoriknya saat bermain . Oleh karena itu sangat penting

bagi anak untuk dapat mengembangkan aspek-aspek perkembangannya.

B. Hakikat Perkembangan Motorik Halus

1. Pengertian Motorik

Anak-anak yang berada di taman kanak-kanak secara umum sedang

menjalani tahap perkembangan fisik yang aktif. Usia ini sering disebut

sebagai puncak perkembangan fisik anak-anak. Seiring dengan

pertumbuhan fisiknya yang beranjak matang, maka perkembangan motorik

anak sudah dapat terkoordinasi dengan baik. Setiap gerakannya sudah

selaras dengan kebutuhan atau minatnya. Anak  menggerakkan anggota

badannya dengan tujuan yang jelas, seperti Menggerakkan tangan untuk

menulis, menggambar, mengambil makanan, melempar bola,
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menggerakkan kaki untuk menendang bola, dan saat bermain bersama

teman-teman.

Seperti yang di ungkapkan oleh Sujiono (2010:1.3), bahwa

“Perkembangan motorik adalah perkembangan dari unsur kematangan dan

pengendalian gerak tubuh”. Sedangkan menurut Zulkifli dalam Samsudin

(2007:11) “motorik adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan

gerakan-gerakan tubuh”.

Perkembangan motorik terdapat tiga unsur yang menentukannya yaitu

otot, saraf, dan otak. Ketiga unsur ini melaksanakan masing-masing

perannya secara interaksi positif, artinya unsur yang satu saling berkaitan,

saling menunjang, saling melengkapi dengan unsur lainnya untuk

mencapai kondisi motorik yang lebih sempurna keadaanya.

Perkembangan fisik yang normal merupakan salah satu faktor penentu

kelancaran proses belajar, baik dalam bidang pengetahuan maupun

keterampilan. Oleh karena itu, perkembangan motorik sangat menunjang

keberhasilan peserta didik. Sesuai dengan perkembangan fisik atau

motorik anak yang sudah siap untuk menerima pelajaran keterampilan,

maka sekolah perlu memfasilitasi perkembangan motorik anak itu secara

fungsional.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa anak pada usia TK

sedang menjalani perkembangan fisik yang sangat pesat. Seiring dengan

perkembangan fisik anak yang terus menerus berubah maka

perkembangan motorik anak juga semakin meningkat sesuai dengan tahap
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perkembangannya. Perkembangan motorik merupakan suatu

perkembangan yang berhubungan dengan gerak pada fisik seseorang.

2. Keterampilan Motorik Halus

Motorik halus merupakan suatu gerakan yang menggunakan otot-otot kecil

atau halus dengan mengkoordinasikan mata dan tangan serta keterampilan

menggunakan jari-jari dan pergelangan tangan. Oleh karena itu gerakan ini

tidak terlalu membutuhkan tenaga namun gerakan ini membutuhkan

koordinasi mata dan tangan yang cermat. Gerakan motorik halus meliputi

memegang, membawa, merobek kertas, menggunting, melipat, menempel,

mewarnai, membuat garis, menulis dan kegiatan lain yang berkaitan

dengan keterampilan tangan.

Rahyubi (2014:222) aktivitas motorik halus (fine motor activity)

didefinisikan sebagai keterampilan yang memerlukan kemampuan untuk

mengkoordinasikan atau mengatur otot-otot kecil atau halus. Hal yang

sama diungkapkan oleh Sumantri (2005: 143)

Katerampilan motorik halus adalah pengorganisasian penggunaan
sekelompok otot-otot kecil seperti jari-jemari dan tangan yang sering
membutuhkan kecermatan dan koordinasi mata dengan tangan,
keterampilan yang mencakup pemanfaatan dengan alat-alat untuk
bekerja dan objek yang kecil atau pengontrolan terhadap mesin,
misalnya mengetik dan menjahit.

Gerakan motorik halus berkaitan dengan gerakan mata dan tangan yang

efisien dan tepat. Perkembangan motorik halus atau keterampilan

koordinasi mata dan tangan mewakili bagian yang penting dalam

perkembangan motorik. Melalui pembiasaan yang sering dilakukan sehari-
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hari dirumah seperti mengancingkan baju, makan sendiri, memakai sepatu,

hal itu bisa dijadikan stimulus untuk dapat mengembangkan keterampialn

motorik halus anak. Maka dari itu sangatlah penting memberikan

pembiasaan sejak dini agar anak terbiasa serta melatih kemandirian anak.

Perkembangan motorik berhubungan dengan gerakan otak, setiap gerakan

yang dilakukan oleh anak, walaupun gerakan tersebut sederhana tetap

menghasilkan pola interaksi yang kompleks dari bagian sistem tubuh yang

dikontrol oleh otak.

Menurut Susanto (2011: 164) contoh gerakan motorik halus yaitu: a)
gerakan mengambil sesuatu benda dengan hanya menggunakan ibu
jari dan telunjuk tangan. b) gerakan memasukkan benda kecil ke
dalam lubang c) membuat prakarya (menempel, menggunting) d)
menggambar, mewarnai, menulis, menghapus, dan e) merobek kertas
kecil-kecil, dan meremas-remas busa.

Fase atau usia pra sekolah ditandai dengan gerak atau aktifitas motorik

yang lincah. Oleh karena itu, usia ini merupakan masa yang ideal untuk

belajar keterampilan yang berkaitan dengan motorik, baik halus maupun

kasar, Berdasarkan Syamsu dan Nani (201: 60) perkembangan dapat

dilihat pada tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1. Perkembangan Motorik Anak

No Motorik halus No Motorik kasar
1. Menulis 1. Baris berbaris
2. Menggambar atau melukis 2. Seni bela diri
3. Mengetik (computer) 3. Senam
4. Merupa (membuat kerajinan

dari tanah liat)
4. Berenang

5. Menjahit 5. Atletik
6. Membuat kerajinan dari kertas 6. Main sepak bola
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Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan

motorik halus merupakan salah satu perkembangan yang sangat penting

bagi kehidupan anak. Perkembangan motorik merupakan suatu

perkembangan gerak yang menggunakan otot dengan mengkoordinasikan

gerakan mata dan tangan. Melalui latihan-latihan yang tepat, gerakan

motorik kasar dan halus dapat ditingkatkan dalam hal kecepatan,

keluwesan, dan kecermatan. Sehingga secara bertahap seorang anak akan

bertambah terampil dan mahir melakukan gerakan-gerakan yang

diperlukan guna penyesuaian dirinya.

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Motorik Halus

Perkembangan motorik anak usia dini harus diperhatikan, dari setiap

kegiatan yang dilakukan oleh anak. Perkembangan motorik setiap anak

berbeda-beda, sesuai dengan stimulus dan faktor yang mempengaruhi

perkembangan motorik anak. Jika stimulus yang diberikan kepada anak

tepat dan sesuai dengan usianya maka perkembangan motoriknya

berkembang secara optimal.

Menurut Rahyubi (2014:225) faktor yang mempengaruhi perkembangan

motorik yakni :

(1) perkembangan sistem saraf (2) kondisi fisik (3) motivasi yang

kuat (4) lingkungan yang kondusif (5) aspek psikologis (6) usia (7)

jenis kelamin (8)  bakat dan potensi
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Dalam hal perkembangan motorik sistem saraf sangat berpengaruh dalam

perkembangan motorik seseorang karena sistem saraflah yang mengontrol

aktifitas motorik pada tubuh manusia. Tidak hanya system namun kondisi

fisik dan psikologis seseorang juga erat kaitannya dengan perkembangan

motorik. Dengan asupan gizi dan stimulus yang baik maka kondisi fisik

dan psikologis anak pun akan baik dan berkembang sesuai dengan tahap

perkembangannya. Orang tua dan guru perlu memberikan kesempatan

kepada anak agar anak dapat melatih kemampuan motorik halus nya dan

mengembangkan imajinasi serta keterampilannya dengan memberikan

kesempatan, anak akan lebih termotivasi dalam mengembangkan

kemampuannya. Anak belajar melalui bermain dan anak mengenal banyak

hal-hal baru dari lingkungannya. Oleh karena itu diperlukan lingkungan

bermain yang kondusif yaitu lingkungan bermain yang dapat

mengembangkan kemampuan mototirk halus anak dengan menyediakan

sarana dan prasarana dalam lingkungan bermain tersebut. Sarana dan

prasarana yang disediakan harus sesuai dengan usia anak dan tidak

berbahaya. Dengan memberikan kesempatan anak akan dapat

mengembangkan bakat dan potensi keterampilan motorik halusnya.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa faktor yang

mempengaruhi perkembangan motorik halus anak tidaknya hanya karena

memiliki kondisi fisik yang sempurna tetapi juga harus ada bakat dan

potesi yang dimiliki sehingga dapat distimulus dengan berbagai

permainan. Tidak hanya itu kondisi psikologis juga mempunya peranan

penting dalam hal ini. Dengan memberikan kesempatan dan lingkungan
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yang baik serta menyediakan sarana dan prasarana motorik halus anak

akan dapat dikembangkan.

4. Prinsip Perkembangan Motorik Halus

Anak adalah individu yang aktif dan dinamis. Setiap kegiatan bermain

yang dilakukan anak selalu berhubungan dengan gerak motorik baik

motorik kasar maupun motorik halus. Menurut Hurlock dalam Tjandrasa

dan Zarkasih (2002:151) berdasarkan berbagai pandangan para ahli

tentang hakikat dan prinsip perkembangan motorik menyatakan bahwa

prinsip perkembangan motorik sebagai berikut:

a. Perkembangan motorik bergantung pada perkembangan otot dan
syaraf
Perkembangan bentuk kegiatan motorik yang berbeda sejalan dengan
perkembangan daerah (area) system saraf yang berbeda. Karena
perkembangan pusat syaraf yang lebih rendah, yang bertempat pada
urat syaraf tulang belakang, pada waktu lahir berkembangnya lebih
baik ketimbang pusat syaraf yang lebih tinggi yang berada dalam otak,
maka gerak reflek pada waktu lahir lebih baik dikembangkan dengan
sengaja ketimbangkan berkembang dengan sendiri.

b. Belajar keterampilan motorik tidak terjadi sebelum anak matang
Sebelum system syaraf dan otot berkembang dengan baik, upaya untuk
mengajarakan gerakan dengan terampil bagi anak-anak akan sia-sia.

c. Perkembangan motorik mengikuti pola yang akan diramalkan Pola
perkembangan yang dapat diramalkan terbukti dari adanya perubahan
kegaiatan khusus. Dengan matangnya mekanisme urat syaraf, kegiatan
masa digantikan dengan kegiatan spesifik, dan gerakan acak secara
kasar membuka jalan untuk memperhalus gerakan yang hanya
melibatkan otot dan anggota badan yang tepat.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kondisi fisik sangat

mempengaruhi perkembangan motorik. dengan fungsi syaraf dan otat yang

baik maka kondisi  motorik anak pun akan baik. perkembangan motorik anak

berkembangan dimulai pada saat masih dalam kandungan, dan ketika lahir

perkembangan motoriknya akan menjadi semakin baik.
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C. Hakikat Bermain

1. Pengertian Bermain

Secara bahasa, bermain diartikan sebagai suatu aktifitas yang langsung

atau spontan , dimana seorang anak berinteraksi dengan orang lain, benda-

benda disekitarnya, dilakukan dengan senang (gembira) atas inisiatif

sendiri, menggunakan daya khayal atau imajinatif, menggunakan panca

indera dan seluruh anggota tubuh lainnya. Melalui bermain dapat

memberikan kesempatan kepada anak untuk bereksplorasi,

mengekpresikan perasaan, berkreasi dan belajar secara menyenangkan.

Bermain juga membuat anak nyaman, senang, dan bersemangat. Kegiatan

bermain sangatlah mutlak bagi anak, belajar sambil bermain merupakan

kegiatan yang menyenangkan dan dapat membantu mengoptimalkan

perkembangan anak.

Seperti yang diungkapkan oleh Latif (2011:201), “bermain adalah kegiatan

yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak”.

Sedangkan menurut Piaget dalam Sujiono (2010:34), “ bermain adalah

suatu kegiatan yang dilakukan berulang-ulang yang menimbulkan suatu

kesenangan atau kepuasan diri seseorang”.

Pembelajaran anak usia dini menganut pendekatan bermain sambil belajar

atau belajar sambil bermain. Bermain memiliki fungsi memberikan efek

positif terhadap perkembangan anak. Dengan bermain anak menyerap

berbagai hal baru disekitarnya. Pemilihan jenis permainan yang cocok

sesuai dengan perkembangan anak menjadi penting agar pesan edukatif

dari permainan dapat dipahami dengan mudah oleh anak. Pada saat
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kegiatan bermain berlangsung hampir semua aspek perkembangan anak

dapat terstimulus dan berkembang dengan baik.

Seperti yang diungkapkan oleh Catron dan Alen dalam Sujiono  (2010:35)

“ bermain dapat memberikan pengaruh secara langsung terhadap semua

area perkembangan. Sedangkan menurut  Montolalu (2008:1.18),

”Bermain bagi anak-anak mempunyai arti yang sangat penting karena

melalui bermain anak dapat menyalurkan segala keinginan dan kepuasan,

kreativitas dan imajinasinya.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa bermain

merupakan suatu kegiatan yang menyenangkan bagi seorang anak, melalui

bermain anak dapat mengembangkan imajinasinya,  dapat berkeksplorasi

dapat mempelajari banyak hal, dapat mengenal aturan, bersosialisasi,

menempatkan diri, menata emosi, toleransi dan kerja sama. Dengan

barmain anak memiliki pengalamannya sendiri yang dapat bermanfaat

bagi perkembangan anak usia dini. Bermain sangat berpengaruh terhadap

aspek-aspek perkembangan anak yakni aspek agama, fisik motorik,

kognitif, moral agama, sosial emosional dan seni. Karena melalui bermain

lah anak dapat mengembangkan segala aspek perkembangan serta minat

dan bakatnya. Bagi anak usia dini tidak ada hari tanpa bermain karna

bermain merupakan salah satu kebutuhan dasar sebagai bentuk kegiatan

belajar bagi mereka. Melalui bermain anak dapat menyesuaikan diri

dengan lingkungan sekitarnya dan dapat bersosialisasi dengan lingkungan

sekitarnya.
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2. Fungsi Bermain

Bermain bagi anak merupakan kegiatan yang dapat disamakan dengan

bekerja pada orang dewasa bermain memiliki pengaruh yang sangat besar

terhadap perkembangan seorang anak. Bermain berfungsi untuk

mengembangkan rasa percaya diri, kemandirian dan keberanian untuk

berinisiatif dan pada dasarnya bermain berfungsi sebagai kekuatan yang

dapat mempengaruhi perkembangan seorang anak. Dalam kegiatan

bermain terdapat berbagai kegiatan yang memiliki dampak terhadap

perkembangannya sehingga dapat diidentifikasi bahwa fungsi bermain

menurut Sujiono (2010:36-37) antara lain :

a. Dapat memperkuat dan mengembangkan otot dan koordinasinya
melalui gerak, melatih motorik halus, motorik kasar, dan
keseimbangan karena ketika bermain fisik anak juga belajar
memahami bagaimana kerja tubuhnya.

b. Dapat mengembangkan keterampilan emosinya, rasa percaya diri pada
orang lain, kemandirian dan keberanian untuk berinisiatif karena saat
bermain anak sering bermian pura-pura menjadi orang lain, binatang,
atau karakter orang lain.

c. Dapat mengembangkan kemampuan intelektualnya karena melalui
bermain anak sering kali melakukan eksplorasi terhadap segala sesuatu
yang ada dilingkungan sekitar sebagai wujud dari rasa
keingintahuannya.

d. Dapat mengembangkan kemandiriaannya dan menjadi dirinya sendiri
karena melalui bermain anak selalu bertanya, meneliti lingkungan,
belajar mengambil keputusan,dan berlatih peran social sehingga anaka
menyadari kemampuan serta kelebihannya.

Menurut Sujiono (2010:23) bermain pula dapat memacu perkembangan

perceptual motorik pada beberapa area yaitu: a) koordinasi mata-tangan

atau mata-kaki, seperti saat menggambar, menulis, manipulasi objek,

mencari jejak secara visual, melempar, menangkap, dan menendang. b)

kemampuan motorik kasar seperti gerak tubuh ketika berjalan, melompat,

berbaris, meloncat,berlari, berjingkat, berguling-guling, merayap dan



23

merangkak. c) kemampuan bukan motorik kasar (statis) seperti menekuk,

meraih, bergiliran, memutar, meregangkan tubuh, jongkok, duduk, berdiri,

dan bergoyang,  d) manajemen tubuh dan control, seperti menunjukkan

kepekaan tubuh, kepekaan akan tempat, keseimbangan, kemampuan untuk

memulai, berhenti, mengubah petunjuk.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa bermain memiliki

manfaat dan dampak yang besar bagi perkembangan anak. Dengan

bermain anak tidak hanya melatih kemampuan motoriknya saja tetapi anak

juga melatih kemampuan bahasa, social, moral agama, dan kognitif.

Sehingga bermain sangatlah penting untuk anak. Karena melalui bermain

anak dapat belajar mengenal berbagai macam hal yang ada disekitarnya.

3. Jenis-Jenis Bermain

Bermain merupakan kegiatan yang snagat penting bagi pertumbuhan dan

perkembangan anak. Bermain harus dilakukan atas inisiatif anak dan atas

keputusan anak sendiri bermain harus dilakukan dengan rasa sehingga

semua kegiatan bermain yang menyenangkan akan menghasilkan proses

belajar anak. Menurut Latif (2013: 201-225) ada tiga jenis-jenis bermain

yakni:

a. Main sensorimotor
kegiatan yang menggunakan gerakan otot kasar dan halus serta
mengekspresikan seluruh indra tubuh untuk mendapatkan rasa dari
fungsi indera. Anak usia dini belajar melalui panca inderanya dan
melalui hubungan fisik dengan lingkungannya.

b. Main peran
main peran merupakan main pura-pura bagi anak usia dini. main peran
terbagi menjadi dua yaitu main peran makro dimana anak akan
berperan langsung menjadi tokoh menggunakan alat berukuran seperti
sesungguhnya yang digunakan untuk memainkan peran-peran. dan
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main peran mikro dimana anak memainkan peran melalui alat bermain
atau benda berukuran kecil.

c. Main pembangunan
main pembangunan adalah main untuk memeprsentasikan ide anak
melalui media yang bersifat cair yang penggunaan dan bentuknya
ditentukan oleh anak seperti: cat, krayon, spidol, playdough, pasir, dan
air. dan media yang terstruktur mempunyai bentuk yang telah
ditetapkan sebelumnya dan mengarahkan bagaimana anak meletakkan
bahan-bahan tersebut bersama menjadi sebuah karya seperti: balok
unit, dan lego.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa anak melakukan

setiap aktivitasnya dengan bermain. Melalui bermain anak akan dapat

mengembangkan kemampuannya baik dalam perkembangan bahasa

dengan berinteraksi bersama teman sebaya maupun lingkungan sekitarnya.

lalu perkembangan fisik nya pun akan berkembangan ketika anak

melakukan aktivitas bermain, anak juga senang bermain pura-pura

bersama teman sebayanya dengan menjadi penjual, pembeli atau seorang

ibu. Serta perkembangan sosial  pada saat anak berinteraksi dan bermain

bersama.

D. Seni Kolase

1. Pengertian Permainan Kolase

Masa perkembangan anak usia dini adalah masa yang paling tepat untuk

mengembangkan semua potensi yang dimiliki anak. Salah satu potensi

yang perlu dikembangkan adalah tentang wawasan dan rasa seni anak.

kesenian merupakan salah satu potensi dasar anak sebagai bentuk dari

kecerdasan jamak. Melalui pengembangan potensi seni anak berarti juga

mengembangkan kecerdasannya. Salah satu seni yang dapat

mengembangkan potensi anak yaitu seni kolase. Kolase merupakan salah
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satu karya dalam seni rupa. Kolase adalah teknik menempel berbagai

macam unsur kedalam satu frame sehingga menghasilkan karya seni yang

baru.

Seperti yang diungkapkan oleh Sumanto (2006:95) yang mengungkapkan

bahwa kolase adalah kreasi aplikasi yang dibuat dengan menggabungkan

tekhnik melukis (lukisan tangan) dengan menempelkan bahan-bahan

tertentu. Selanjutnya Tim Bina Karya Guru (2006:38) menyatakan bahwa

kolase adalah melukis dengan cara menempel dan merekat.

Kolase juga dapat merupakan teknik dalam sebuah gambar. Kolase

merupakan penggunaan media-media yang lain yang dapat dipakai sebagai

unsur seni rupa. Kolase merupakan teknik yang kaya akan aktivitas

meremas, melipat, merobek, menempel, serta menggunting yang

memungkinkan untuk mengembangkan keterampilan motorik halus

terutama kelenturan dalam menggunakan jari-jarinya. Kaitannya dengan

peningkatan kemampuan motorik halus, anak dapat menggerakan jari-

jarinya untuk menempelkan lem dan bahan-bahan. Dalam kolase yang

paling menonjol adalah unsur  menghiasnya.

Menurut Pamadhi (2014: 5.4) dalam proses membuat karya kolase
yaitu dengan cara memadukan barang-barang yang terdiri dari benda
yang berbeda sehingga menjadi sebuat karya melalui teknik
asembling (dengan dilem, las, dan paku) dimaksudkan agar dapat
menyatu.

Kolase dapat dikatakan menjadi teknik yang memungkinkan anak untuk

dapat mengoptimalkan seluruh media agar menjadi karya yang utuh.

Aktifitas kolase jika dilihat dari sisi dana cukup murah, karena bisa dengan
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memanfaatkan bahan-bahan yang ada dilingkungan sekitar. Bahan-bahan

yang dapat digunakan untuk karya seni kolase dapat berupa bahan alam,

bahan bekas, dan bahan olahan yang tentunya aman digunakan oleh anak.

kolase dalam pembuatannya memerlukan kesabaran yang tinggi dan

keterampilan menyusun, menempel, dan merangkai.

Berdasarkan urain diatas dapat disimpulkan bahwa kolase merupakan

salah satu karya seni yang dapat menstimulus perkembangan motorik

halus anak usia dini. Dengan kolase anak dapat menggerakan jari-jarinya

untuk menempel dan mengkoordinasikan gerakan mata dan tangannya.

kolase juga melatih ketelitian anak dengan anak menempelkan satu persatu

bahan kolase agar menjadi karya seni yang indah dan rapi. Selain itu

kolase juga dapat meningkatkan kemampuan kreativitas anak. anak dapat

beriimajinasi menghias dengan bahan yang ada. Kolase merupakan

aktivitas yang menyenangkan sehingga dapat membangkitkan minat anak

dalam mengembangkan motorik halusnya dan dapat melenturkan tangan

khususnya jari-jemari anak.

2. Manfaat Kolase

Kolase merupakan suatu seni dengan teknik menempel dengan berbagi

macam bahan-bahan seperti kertas, daun, potongan perca, biji-bijian dan

serbuk kayu. Anak selalu ingin bermain baik dirumah maupun disekolah,

oleh karena itu anak sulit untuk berkonsentrasi pada suatu hal termasuk

pada saat kegiatan proses pembelajaran berlangsung. Melalui kegiatan

bermain kolase akan dapat melatih konsentrasi anak karena kegiatan

kolase membutuhkan konsentrasi pada kegaitan menempel. Tidak hanya
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melatih konsentrasi kolase juga merupakan salah satu aktivitas bermain

yang dapat menstimulus kemampuan motorik halus seorang anak. Karena

pada kegiatan kolase anak mengkoordinasikan mata dan tangan serta jari-

jemarinya untuk mengoleskan lem dan menempel.

Seperti yang diungkapkan oleh Sumanto (2006: 94) “Manfaat kolase

dapat meningkatkan perkembangan otak, bahsa, dan melatih kemampuan

motorik halus anak”.

Dengan bermain kolase tidak hanya fisik anak saja yang akan bekerja

tetapi juga otak anak yang digunakan untuk berfikir bagaimana menghias

gambar menggunakan bahan kolase sehingga dapat menjadi karya yang

indah.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan permainan kolase

mempunyai manfaat yang banyak bagi perkembangan motorik halus

seorang anak. karena dalam proses kegiatan bermain kolase kaya akan

aktifitas yang menstimulus perkembangan motorik halus anak seperti

menempel, dan koordinasi mata dan tangan.

E. Penelitian Relevan

1. Penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Desi pada tahun 2014 berjudul

“pengaruh permainan kolase terhadap kemampuan motorik halus anak

kelompok B di  TK Pertiwi II Jambeyan, Karang Anom Klaten”. Dengan

hasil analisis thitung= 4,986 dan ttabel =1,697. Karena thitung <- ttabel= -4,986< -

1,697 maka Ho ditolak. dapat disimpulkan bahwa permainan kolase

memiliki pengaruh terhadap kemampuan motorik halus anak.
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2. Penelitian yang dilakukan oleh Ragil Utami pada tahun 2013 berjudul

“meningkatkan keterampilan motorik halus melalui kegiatan menempel

(kolase) pada anak kelompok B di TK ABA Nikitan Yogyakarta” dapat

disimpulkan kondisi awal kemampuan motorik halus anak sebesar 26,09%

dan setelah dilakukan tindakan selama dua siklus terjadi

peningkatan78,26%.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Maulida Dwi Ningtyas pada tahun 2012

yang berjudul “Upaya meningkatkan kemampuan motorik halus melalui

kolase berbahan alam pada anak kelompok B di TK Muslimat NU

Khadiyah” dapat disimpulkan bahwa Peningkatan terjadi pada

perkembangan kemampuan motorik halus anak dimana pada siklus I hanya

10 anak (43,5%) yang dikategorikan cukup dan meningkat menjadi 19 anak

(82,6%) yang dikategorikan baik pada siklus II. Berdasarkan hasil yang

diperoleh, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kolase berbahan alam

yang berlangsung dengan baik dapat meningkatkan kemampuan motorik

halus anak.

F. Kerangka Pikir

Penelitian ini membahas mengenai pengaruh kegiatan bermain kolase

terhadap kemampuan motorik halus anak usia dini. Anak adalah manusia

kecil yang memiliki potensi yang masih harus dikembangkan. Anak memiliki

karakteristik tertentu yang khas dan tidak sama dengan orang dewasa, mereka

selalu aktif, dinamis, antusias, dan ingin tahu terhadap apa yang dilihat,

didengar, dirasakan, mereka seolah-olah tak pernah berhenti bereksplorasi
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dan belajar. Anak usai dini berada pada rentang usia 0-6 tahun pada masa itu

anak sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat.

Motorik halus merupakan gerakan otot-otot halus serta kemampuan

mengkoordinasikan antara gerakan mata dan tangan serta ketelitian. Gerakan

motorik halus ini  bertujuan untuk menstimulasi perkembangan otot, sebagai

modal dasar untuk menulis, mengenal warna atau bentuk, melatih gerakan

otot jemari atau pergelangan tangan agar lentur. Untuk menstimulasi

perkembangan motorik halus anak dapat dilakukan dengan bermain. Bermain

merupakan suatu kegiatan yang menyenangkan. Anak melakukan kegiatan

bermain secara sukarela tanpa paksaan. Melatih kemampuan motorik halus

dapat menggunakan berbagai macam permainan salah satunya yakni kolase.

Kolase merupakan suatu seni rupa dengan menempel berbagai bahan pada

suatu pola gambar. Kolase merupakan suatu kegiatan permainan yang dapat

menstimulus kemampuan motorik halus anak. dengan kolase anak akan

belajar menggerakan jari-jarinya dan melatih ketelitian dalam menempelkan

bahan-bahan yang ada seperti kertas, biji-bijiaan, Koran dan serbuk kayu

pada suatu gambar.

Berdasarkan uraian tersebut, maka kerangka pikir dalam penelitian ini dapat

dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

Kegiatan Bermain
Menggunakan Kolase

(X)

Kemampuan Motorik
Halus (Y)
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G. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ho (hipotesis nol): Tidak ada pengaruh kegiatan bermain kolase

terhadap kemampuan motorik halus anak

kelompok B di TK Al- Azhar 7 Natar.

Ha (hipotesis alternative): Ada pengaruh kegiatan bermain kolase terhadap

kemampuan motorik halus anak kelompok B di

TK Al-Azhar 7 Natar
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III. METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan

data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode yang dipakai dalam

penelitian ini yakni metode penelitian pre-eksperimental design. Menurut

Sugiono (2012:109) dikatakan pre-eksprimental design karena desain ini masih

belum merupakan eksperimen sungguh-sungguh dan masih terdapat variabel

luar yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya variable dependen.

B. Desain penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu one-group pretest-

posttest. Pada penelitian ini diberikan pretest sebelum diberi perlakuan.

Dengan demikian hasil perlakuan dapat diketahui lebih akurat, karena dapat

membandingkan dengan keadaan sebelum diberi perlakuan. Desain ini dapat

digambarkan seperti berikut:

Gambar 2. Desain One Group Prestest-Posttest

O2
No variable Indikator Aktifitas Skor

1 2 3 4

1 Bermain kolase Menempel
bahan pada
kertas

 Menempel
kertas warna-
warni

 Menempel
serbuk kayu

 Menempelka
n biji-bijian

xO1
No variable Indikator Aktifitas Skor

1 2 3 4

1 Bermain kolase Menempel
bahan pada
kertas

 Menempel
kertas warna-
warni

 Menempel
serbuk kayu

 Menempelka
n biji-bijian
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Keterangan :
O1 = nilai pretest sebelum diberi perlakuan
X = pemberian atau penggunaan alat permainan kolase
O2 = nilai posttest setelah diberi perlakuan

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di TK Al-azhar 7 Natar Kabupaten Lampung

Selatan pada Tahun Pelajaran 2015/2016.

2. Waktu penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan selama empat kali pertemuan, pertemuan

pertama dilakukan pada tanggal 5 April  lalu pertemuan kedua pada tanggal

7 April dan pertemuan ketiga 14 April lalu pertemuan terakhir dilaksanakan

pada tanggal 20 April 2016 pukul 07.30 s.d 10.00 WIB Tahun Pelajaran

2015/2016.

D. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh anak di TK Al-azhar 7 Hajimena

Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan jumlah 8 anak laki-

laki dan 7 anak perempuan. Menurut (Sugiono, 2013:119) Populasi adalah

wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai

kualitas dan karakteistik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan menurut (Arikunto,

2010:173) populasi adalah seluruh subjek penelitian.
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2. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 2010:

174). Teknik sampel pada penlitian ini adalah sampling jenuh (Sugiyono,

2013: 126) sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua

anggota populasi digunakan sebagai sampel. Sampel pada penelitian ini

adalah seluruh anak Kelompok B di TK Al-azhar 7 Hajimena Kecamatan

Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan jumlah siswa 8 anak laki-laki

dan 7 anak perempuan.

E. Variabel

Variable penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa

saja yang ditetapkan oleh peneliti  untuk dipelajari sehingga diperolah

informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam

penelitian ini terdapat dua jenis variable, yaitu variable independen (bebas) dan

variable dependen (terikat).

1. Variable independen

Variable bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab

perubahannya atau timbulnya variabel dependen / terikat

(Sugiyono,2013:64). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kegiatan

bermain kolase dilambangkan dengan (X).

2. Variabel dependen

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi

akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono,2013:64). Variabel terikat
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dalam penelitian ini adalah kemampuan motorik halus anak dilambangkan

dengan (Y).

F. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel

1. Definisi Konseptual

a. Kegiatan bermain kolase (X)

kolase adalah kreasi aplikasi yang dibuat dengan menggabungkan

teknik melukis (lukisan tangan) dengan menempelkan bahan-bahan

tertentu. Anak dapat berkreasi dan berimajinasi dengan menempelkan

bahan-bahan yang ada.

b. Kemampuan Motorik Halus (Y)

Katerampilan motorik halus adalah pengorganisasian penggunaan

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

membutuhkan kecermatan dan koordinasi mata dengan tangan.

2. Definisi Operasional

a. Kegiatan bermain kolase

Kegiatan bermain kolase merupakan kegiatan yang dilakukan oleh anak

yang meliputi: mengoleskan lem pada bahan kolase, menempel bahan

pada kertas pola gambar, mewarnai gambar kolase dengan berbagai

bahan.

b. Kemampuan Motorik Halus

Indikator kemampuan motorik halus dalam penelitian ini meliputi

1. koordinasi mata dan tangan

2. ketelitian
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3. ketepatan

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni

observasi. Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses

yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang

terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan

data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan manusia,

proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu

besar. Observasi ini dilakukan peneliti pada saat aktivitas permainan kolase

dimulai. Peneliti mengamati kemampuan gerak motorik halus anak,

kamampuan anak dalam menggerakkan jari-jarinya dan  ketepatan anak dalam

menempel bahan kolase.

H. Instrumen Penelitian

Panduan observasi yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk skala likert,

pengisiannya dilakukan dengan memberikan tanda ceklist pada pernyataan

yang menunjukkan perilaku yang terlihat pada anak. Lembaran observasi yang

dipergunakan tersebut sebagai alat pengumpulan data dan ditujukan kepada

anak kelas B di TK Al-azhar 7 Natar yang sedang melakukan proses

pembelajaran di kelas.
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I. Teknik Analisis Data

Teknik analisi data dalam penelitian ini menggunakan uji wilcoxon

menggunakan perhitungan komputerisasi program SPSS 17.

Menurut Sugiyono (2011: 134) teknik analisis data Wilcoxon merupakan

penyempurnaan dari uji tanda, jika dalam uji tanda besarnya selisih angka

antara positif dan negatif tidak diperhitungkan, sedangkan dalam uji wilcoxon

ini diperhitungkan. seperti dalam uji tanda teknik ini digunakan untuk menguji

hipotesis komperatif dua sampel yang berkolerasi bila datanya berbentuk

ordinal ( berjenjang).



V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa

permainan kolase ini berpengaruh terhadap kemampuan motorik halus anak.

setelah diberi perlakuan dengan bermain kolase kemampuan motorik halus

anak meningkat. Terlihat pada saat anak melaksanakan kegiatan bermain

kolase anak sudah dapat dengan baik mengkoordinasikan gerakan mata dan

tangannya, dan anak sudah dapat dengan baik menggerakan jari-jemari

tangannya saat menempel dan mengoleskan lem. Permainan kolase

membantu dalam perkembangan motorik halus anak karena memiliki

kegiatan-kegiatan yang mampu yang menstimulus motorik halus anak.

B. Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan peneliti menyarankan:

1. Kepada Guru

Hendaknya kegiatan bermain kolase dapat menjadi salah satu bentuk

permainan yang dapat dilakukan dalam kegiatan proses belajar mengajar

dikelas.
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2. Bagi Kepala Sekolah

Diharapkan kepala sekolah dapat merekomendasikan guru untuk

menggunakan kegiatan bermain kolase untuk meningkatkan kemampuan

motorik halus anak.

3. Bagi Peneliti Lain

Diharapkan dapat dijadikan referensi untuk mengembangkan kemampuan

motorik halus anak usia dini.
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