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PENINGKATAN KEMAMPUAN MOTORIK HALUS MELALUI TEHNIK KOLASE 

PADA ANAK USIA 5-6 TAHUN DI RA BINA CITRA INSANI GERUNG TAHUN 

AJARAN 2015/2016 

 

ABSTRAK 

 

Oleh: 

BAIQ ALFIAH 

EIF 11 2004 

 

     Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hasil observasi di RA Bina Citra Insani Gerung  terkait 

dengan perkembangan motorik halus. Namun berdasarkan kenyataan yang ada di RA Bina Citra 

Insani Gerung kemampuan motorik halus anak masih rendah Karena ada sebagian anak yang 

tangannya masih kaku dalam melakukan kegiatan menggunting, menempel dan menjumput, 

Sehingga rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana Mengembangkan Kemampuan 

Motorik Halus  Melalui Kegiatan Kolase Pada anak usia 5-6 tahun di RA Bina Citra Insani 

Gerung tahun ajaran 2015/2016. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

perkembangan motorik halus anak melalui kegiatan kolase di  RA Bina Citra Insani Gerung 

tahun ajaran 2015-2016. Jenis penelitian ini adalah Penelitian pengembangan dengan II tahapan 

pengembangan, yang masing-masing pengembangan terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, 

observasi dan analisis pengembangan. Pada penelitian ini, proses pembelajaran terdiri dari 

kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan akhir. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan 

data adalah metode observasi dan metode dokumentasi serta analisis data menggunakan teknik 

deskriftif kualitatif. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap pengembangan I mencapai nilai rata-rata  

yaitu dengan rata-rata 63,75%, sedangkan pada tahap pengembangan II mulai mengalami 

peningkatan dengan nilai rata-rata mencapai 75,31%. Berdasarkan hasil penelitian tersebut 

dapat disimpulkan bahwa dengan kegiatan kolase yang dilakukan dengan langkah –langkah 

yang tepat dapat megembangkan kemampuan motorik halus pada anak usia 5-6 tahun di RA 

Bina Citra Insani Gerung tahun ajaran 2015-2016.  

 
Kata kunci : Motorik halus, Kolase 

 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan anak usia dini 

merupakan pendidikan yang paling 

mendasar bagi pembentukan sumber 

daya manusia di masa mendatang. 

Kualitas pendidikan anak usia dini akan 

menentukan kualitas sumber daya 

manusia di suatu Negara. Semakin 

berkualitas pendidikananak di usia 

dininya maka semakin berkualitas juga 

sumber daya yang akan dihasilkan 

generasi selanjutnya. Hal ini disebabkan 

karena masausia dini merupakan ajang 

pembelajaran dan pembiasaan dalam 

menghadapi tantangan hidup agar 

mampu bertahan dalam berbagai 

situasi. 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pasal 1 ayat 14 menyatakan 
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bahwa : “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 anak 

agar memiliki kesiapan dalam 

memasuki pendidikan lebih lanjut.  

Untuk itu penyelenggaraan 

program pendidikan akan lebih menitik 

beratkan pada perkembangan peserta 

didik dalam kegiatan belajar mengajar 

di sekolah. Peserta didik memerlukan 

kegiatan yang menyenangkan dalam 

proses pembelajaran. Bagi anak, 

bermain merupakan sarana belajar yang 

menyenangkan bagi mereka. Melalui 

bermain, gerakan motorik anak akan 

senantiasa terlatih dengan baik. 

Peningkatan keterampilan motorik 

seorang anak akan berdampak posistif 

pada aspek perkembangan yang lain 

pula. 

Kemampuan motorik halus 

adalah kemampuan untuk 

menggunakan otot kecil seperti jari 

tangan, lengan, yang sering 

membutuhkan kecermatan dan 

koordinasi mata dan tangan, contohnya 

seperti menulis dan menggambar 

dengan tangan. (Sumantri, 2005). 

Selain itu keterampilan motorik halus 

penting karena mempunyai sebagai 

keterampilan bantu diri seperti makan, 

mandi, berpakaian, keterampilan bantu 

sosial seperti membantu pekerjaan 

rumah atau sekolah, keterampilan 

bermain seperti manyusun balok 

menjadi sebuah bangunan atau 

menyusun puzzle menjadi bantuk yang 

utuh, serta keterampilan sekolah 

seperti menggambar atau melukis. 

Dalam keterampilan motorik yang 

terkoordinasi dengan baik, otot kecil 

memainkan peran yang besar, Hurlock 

(1997 : 154). Penguasaan motorik 

halus penting bagi anak, karena seiring 

makin banyak keterampilan motorik 

yang dimiliki semakin baik pula 

penyesuaian sosial yang dapat 

dilakukan anak serta semakin baik 

prestasi di sekolah Hurlock (1997 : 

163). 

Berkaitan dengan pembelajaran di 

sekolah, sebenarnya banyak kegiatan 

pembelajaran yang dapat mendukung 

pengembangan aspek motorik halus 

anak.Berbagai kegiatan tersebut seperti 

menulis, menggunting, menjiplak, 

mewarnai, melipat, menarik garis dan 

dapat juga melalui pendekatan seni 

kolase. Seni kolase bertujuan untuk 

mengembangkan keterampilan motorik 

halus anak didik dalam berolah 

tangan.Dimana senikolase merupakan 

salah satu pendekatan pembelajaran 

anak usia dini yang memiliki unsur 

bermain sambil belajar atau belajar 

seraya bermain. Teknik  kolase  ini 

melibatkan unsur otot, syaraf, otak, dan 

jari-jemari tangan. Anak dilatih 

menggunting, menjumput, menempel/ 



3 

 

merekat sehingga dapat meningkatkan 

kelenturan jari jemari anak. Di sinilah 

unsur-unsur tersebut akan terkoordinasi 

jika dilakukan dengan intensif. Tak ada 

seorang anak pun yang tidak gemar 

bermain, Saat disodorkan dengan 

peralatan untuk membuat kolase 

dianggap dapat dijadikan sebagai ajang 

mengasah kreativitas, dapat 

mengembangkan gagasan, menyalurkan 

emosi, menumbuhkan minat seni, 

sekaligus mengoptimalkan kemampuan 

motorik halus anak prasekolah. 

Namun berdasarkan kenyataan 

yang terjadi di lapangan khususnya 

pada anak usia 5-6 tahun di RA Bina 

Citra Insani Gerung, berdasarkan 

kenyataan yang ada  dan hasil diskusi 

dengan guru kelas menunjukan bahwa 

teknik  kolase jarang dilakukan 

sehingga sebagian anak masih memiliki 

kemampuan motorik halus yang rendah 

terutama dalam hal menggunting 

berdasarkan bentuk/pola, menempel 

gambar dengan tepat. Ada juga anak 

yang belum berkembangketika 

menjumput tangannya masih kaku, saat 

menempel bahan yang akan direkatkan, 

ada yang anak menempelkan bahan di 

luar pola gambar serta kebersihan 

dalam menempel sangat kurang karena 

lem perekat terlalu banyak. Sehingga 

tenik kolase merupakan salah satu 

solusi yang dapat diterapkan dalam 

rangka meningkatkan kemampuan 

motorik halus anak usia 5-6 tahun. 

Teknik kolase merupakan karya 

gunting tempel yang dapat dipahami 

sebagai sebuah karya yang dapat dibuat 

dengan memotong objek-objek yang 

biasanya berupa gambar dan kemudian 

menempelkan objek-objek itu dengan 

lem atau perekat dalam suatu bidang 

sehingga menjadi satu kesatuan karya 

yang dapat diterapkansebagai kegiatan 

yang menyenangkan yang diharapkan 

dapat meningkatkan hasil belajar, 

sehingga persoalan dalam keterampilan 

motorik halus anak dapat terpecahkan 

maka peneliti memilih menggunakan 

kegiatan kolase untuk meningkatkan 

aspek motorik halus anak usia dini. 

Berdasarkan hasil uraian diatas, 

maka penelititertarik melakukan 

penelitian dengan judul “Peningkatan 

Kemampuan Motorik Halus Melalui 

Teknik Kolase Dengan Kertas warna  

Anak Usia 5–6 Tahun di RA Bina 

Citra Insani  Gerung”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang 

yang telah diungkapkan di atas, maka 

masalah yang ingin diteliti pada 

penelitian ini adalah “Bagaimana 

meningkatkan kemampuan motorik 

halus melalui teknik kolase anak usia             

5–6 Tahun di RA Bina Citra Insani  

Gerung?” 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui peningkatkan kemampuan 

motorik halus melalui tehnik kolase 
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anak usia 5–6 tahun di RA Bina Citra 

Insani  Gerung. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat bagi peneliti dan pihak-pihak 

yang berkepentingan.diantaranya: 

1. Bagi Anak 

Membantu anak dalam 

meningkatkan kemampan motorik 

halus melalui tehnik kolase. 

2. Bagi Guru 

Menjadi tambahan informasi 

dan pengetahuan bagi guru untuk 

memperkaya sumber pembelajaran 

dan metode pembelajaran anak usia 

dini. 

3. Bagi Lembaga 

Memberi bahan masukan 

kepada penyelenggara program 

PAUD untuk lebih memperbanyak 

pengadaan APE yang dapat 

meningkatkan kemampuan motorik 

halus anak. 

E. Definisi Operasional. 

1. Motorik Halus 

Motorik halus adalah gerakan 

yang hanya melibatkan bagian-

bagian tubuh tertentu yang 

dilakukan oleh otot-otot kecil. 

Gerakan motorik halus ini tidak 

terlalu membutuhkan tenaga, akan 

tetapi membutuhkan koordinasi 

yang cermat serta ketelitian, 

koordinasi antara mata, tangan dan 

kemampuan pengendalian organ 

yang baik dengan gerakan-gerakan 

otot, yang memungkinkan untuk 

melakukan ketepatan dan 

kecermatan dalam gerakan–

gerakannya antara lain ketika anak 

memegang gunting dengan benar 

yaitu antara ibu jari dan dua jari, 

menggunting tepi kertas dengan 

seluruh gunting, menggunting 

berbagai bentuk, menggunting 

dengan berbagai media berdasarkan 

bentuk/pola lurus, lengkung, 

gelombang, zig zag, lingkaran, 

segitiga, segi empat, menciptakan 

sesuatu dengan berbagai media, 

membuat berbagai bentuk dari 

daun, kertas, kain perca, kardus, 

botol plastik bekas,menempel 

gambar dengan tehnik kolase 

memakai media kertas warna–

warni dan biji bijian. 

2. Teknik Kolase 

Teknik kolase adalah suatu 

teknik seni menempel berbagai 

macam materi selain cat, seperti 

kertas, kain, kaca, logam dan lain 

sebagainya kemudian dikombinasi 

dengan penggunaan cat (minyak) 

atau teknik lainnya. Berbagai 

material kolase dapat direkatkan 

pada beragam jenis permukaan, 

seperti: kayu, plastik, kertas, 

kaca,dan sebagainya untuk 

dimanfaatkan atau difungsikan 

sebagai benda fungsional atau 

karya seni. Dalam penelitian ini 

bahan yang digunakan adalah 

kertas origami warna warni, ampas 

kelapa. Kegiatan–kegiatan yang 
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dilakukan dalam teknik kolase 

antara lain memegang gunting 

dengan benar, menggunting tepi 

kertas dengan seluruh gunting, 

menggunting berbagai bentuk, 

menaruh lem didalam pola gambar, 

menempel dengan tepat, melakukan 

eksplorasi dengan berbagai media 

dan kegiatan, dan menempel 

gambar dengan guntingan kertas. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Motorik Halus 

1. Pengertian Motorik Halus 

Bambang Sujiono dkk, (2009: 

1.14) berpendapat 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 gerakan pergelangan tangan 

yang tepat. Gerakan ini tidak 

membutuhkan tenaga namun 

gerakan ini membutuhkan 

koordinasi mata dan tangan yang 

cermat karena koordinasi antara 

mata dan tangan sudah semakin 

baik maka akan mudah dapat 

mengurus diri sendiri dan 

pengawasan orang yang lebih tua. 

Senada dengan Sumantri 

(2005: 143) mengatakan motorik 

halus adalah pengorganisasian 

penggunaan kelompok otot-otot 

kecil seperti jari jemari dan tangan 

yang sering membutuhkan 

kecermatan dan koordinasi mata 

dan tangan, seperti menulis, 

menggambar, memotong, 

melempar, dan menangkap bola 

serta memainkan benda-benda atau 

alat permainan. 

Motorik halus adalah 

kemampuan anak prasekolah 

beraktifitas dengan menggunakan 

otot-otot kecil (halus), seperti 

menulis, meremas, menggenggam, 

menggambar, menyusun balok, dan 

memasukkan kelereng kedalam 

botol. 

Hurlock (1997: 150) 

Mengatakan bahwa Motorik halus 

adalah gerakan sekelompok otot-

otot kecil yang terjadi sebagai 

akibat dari proses kematangan dan 

pengalaman. Sebelum sistem 

syarap dan otot berkembang dengan 

baik, upaya untuk mengajarkan 

gerakan keterampilan motorik pada 

seorang anak akan  sia-sia/ hasilnya 

akan kurangbaik . 

Dari beberapa pendapat di atas 

dapat ditarik kesimpulan bahwa 

motorik halus adalah 

perkembangan gerakan otot-otot 

kecil pada tangannya untuk saling 

berkoordinasi. Motorik halus sangat 

penting karena berpengaruh pada 

segi pembelajaran lainnya. Semakin 

banyak keterampilan motorik yang 

dimiliki semakin baik pula 

penyesuaian sosial yang dapat 
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dilakukan anak serta semakin baik 

prestasi di sekolah. Pengembangan 

dan perangsangan saraf motorik 

halus ini juga sangat berpengaruh 

pada kecerdasan yang lain pada 

anak. Kecerdasan anak dapat 

dengan mudah dipicu melalui 

kegiatan-kegiatan, seperti 

menggambar dan menulis. 

Kemampuan motorik halus 

yang dimiliki setiap anak berbeda. 

Ada yang lambat dan ada pula yang 

sesuai dengan perkembangan 

tergantung pada kematangan anak. 

Namun sebaiknya selaku pendidik 

atau orang tua hendaknya 

mengetahui permasalahan dan 

memberikan solusi bagaimana 

meningkatkan kemampuan motorik 

halus pada anak. Menurut  Isjoni 

(2009), kemampuan motorik anak 

dikatakan terlambat, bila di usianya 

yang seharusnya ia sudah dapat 

mengembangkan keterampilan 

baru, tetapi ia tidak menunjukkan 

kemajuan. Terlebih jika sampai 

memasuki usia sekolah sekitar 6 

tahun, anak belum dapat 

menggunakan alat tulis dengan baik 

dan benar. Anak-anak yang 

mengalami keterlambatan dalam 

perkembangan motorik halus 

mengalami kesulitan untuk 

mengoordinasikan gerakan tangan 

dan jari jemarinya secara fleksibel. 

 Magil (dalam Sumantri 2005) 

mengatakan kemampuan ini 

melibatkan koordinasi 

neuromuscular (syaraf otot) yang 

memerlukan koordinasi mata-

tangan seperti ketika menulis, 

menggambar, bermain piano. 

Dalam perkembangan anak, 

biasanya kemampuan motorik 

kasar lebih dahulu berkembang 

daripada kemampuan motorik 

halus. Hal ini terbukti ketika anak 

sudah dapat berjalan dengan 

menggunakan otot-otot 

kakinya,kemudian anak baru 

mampu dapat mengontrol tangan 

dan jari-jarinya untuk menggambar 

atau menggunting. Keterampilan 

motorik halus pada umumnya 

memerlukan jangka waktu yang 

relatif lama untuk penyesuaiannya. 

Hal ini merupakan suatu proses 

bagi seorang anak untuk 

mencapainya. Maka diperlukan 

intensitas kegiatan yang syarat 

untuk meningkatkan kemampuan 

motorik halus. 

1. Tahap kognitif yaitu pada tahap 

ini anak berusaha memahami 

keterampilan motorik serta apa 

saja yang dibutuhkan untuk 

melakukan suatu gerakan, anak 

berusaha mengembangkan 

strategi tertentu untuk 

mengingat gerakan serupa. 

2. Tahap asosiatif yaitu pada 

tahap ini anak banyak belajar 

dengan cara coba merekat 

olahan pada penampilan atau 



7 

 

gerakan yang akan dikoreksi 

agar tidak melakukan kesalahan 

lagi. Tahap ini adalah 

perubahan strategi dari tahapan 

sebelumnya, yaitu dari apa 

yang harus dilakukan menjadi 

bagaimana harus 

melakukannya. 

3. Tahap otomasi yaitu tahap 

dimana anak sudah dapat 

melakukan gerakan dengan 

baik dan benar (spontan). Pada 

tahap ini, anak sudah menjadi 

lebih terampil dan setiap 

gerakan yang dilakukan lebih 

efektif dan efisien.  

 Hurlock (1997) berpendapat 

ada beberapa faktor yang 

melatarbelakangi keterlambatan 

perkembangan kemampuan motorik 

halus misalnya kurangnya 

kesempatan untuk mempelajari 

keterampilan motorik, pola asuh 

orang tua yang cenderung 

overprotektif atau perlindungan 

orang tua yang berlebihan dan 

kurangnya motivasi anak dalam 

mempelajarinya. 

Namun menurut Moleong 

(2008), sebagian anak mengalami 

kesulitan dalam keterampilan 

motorik halus dilatarbelakangi oleh 

pesatnya kemajuan teknologi jaman 

sekarang seperti video games dan 

komputer, anak-anak kurang 

menggunakan waktu mereka untuk 

permainan yang memakai motorik 

halus. Ini bisa menyebabkan kurang 

berkembangnya otot-otot halus 

pada tangan. Keterlambatan 

perkembangan otot-otot ini 

menyebabkan kesulitan menulis 

ketika anak masuk sekolah. 

Beberapa anak menunjukkan 

keterlambatan dalam kemampuan 

motorik halus karena keterlambatan 

tumbuh kembang atau diagnosa 

medik seperti "Downsyndrome" 

atau "Cerebral palsy" (cacat 

mental). 

Dari penjelasaan di atas dapat 

ditarik kesimpulan bahwa motorik 

halus adalah perkembangan 

gerakan otot-otot kecil pada 

tangannya untuk saling 

berkoordinasi. Kemampuan 

motorik yang dimiliki setiap anak 

berbeda sesuai dengan 

perkembangan kematangan anak. 

Motorik halus sangat penting 

karena berpengaruh pada segi 

pembelajaran lainnya. Semakin 

banyak keterampilan motorik yang 

dimiliki semakin baik pula 

penyesuaian sosial yang dapat 

dilakukan anak serta semakin baik 

prestasi di sekolah. Pengembangan 

dan perangsangan saraf motorik 

halus ini juga sangat berpengaruh 

pada kecerdasan anak. Kecerdasan 

anak dapat dengan mudah dipicu 

melalui kegiatan-kegiatan, seperti 

menggambar dan menulis. 

Mempelajari keterampilan motorik 
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tidak terlepas dengan pengawasan 

orangtua agar dapat mengetahui 

perkembangan motorik anak. Jika 

orangtua bersikap membatasi maka 

akan memperendah kemampuan 

anak. Oleh sebab itu orangtua harus 

memotivasi anak agar dapat 

meningkatkan keterampilan 

motoriknya secara optimal. 

2. Indikator Motorik Halus Untuk 

Anak Usia 5-6 Tahun 

Dalam pelaksanaan aktivitas 

motorik halus, anak suka 

mengulangulang kemampuan yang 

sudah anak kuasai. Untuk 

mengembangkan kemampuan 

motorik halus anak dibutuhkan 

sesuatu untuk membantu anak agar 

terfokus dalam melaksanakan 

sesuatu kegiatan yang dilakukan 

anak. 

1. Menulis nama depan 

2. Membangun menara setinggi 

12 kotak  

3. Mewarnai dengan garis-garis 

4. Memegang pensil dengan benar 

antara ibu jari dan duajari  

5. Menggambar orang beserta 

rambut dan hidung  

6. Menjiplak persegi panjang dan 

segitiga  

7. Menggunting bentuk-bentuk 

sederhana  

8. Menggambar orang termasuk  

leher, tangan, dan mulut  

9. Menjiplak gambar wajah. 

(Sumantri 2005). 

3. Tujuan dan Fungsi 

Meningkatkan Keterampilan 

Motorik Halus. 

a. Mampu mengembangkan 

kemampuan motorik halus 

yang berhubungan dengan 

keterampilan gerak kedua 

tangan. 

b. Mampu menggerakan anggota 

tubuh yang berhubungan 

dengan gerak jari jemari seperti 

kesiapan menulis, 

menggambar, dan 

memanipulasi benda-benda. 

c. Mampu mengkoordinasikan 

indra mata dan aktivitas tangan 

d. Mampu mengendalikan emosi 

dalam beraktivitas motorik 

halus. 

Secara khusus tujuan 

meningkatkan keterampilan 

motorik halus anak usia 5 – 6 tahun 

adalah anak dapat menunjukan 

kemampuan menggerakan anggota 

tubuhnya dan terutama terjadi 

koordinasi mata dan tangan sebagai 

persiapan untuk pengenalan 

menulis Puskur, Balitbang 

Depdiknas (dalam Sumantri 2005: 

146) 

a. Keterampilan bantu diri (selft-

help) 

Untuk mencapai kemandirian 

nya, anak harus mempelajari 

keterampilan motorik yang 

memungkinkan mereka mampu 

melakukan segala sesuatu bagi 
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diri mereka sendiri seperti 

makan, berpakaian, merawat 

diri, dan mandi. 

b. Keterampilan bantu sosial 

(social-help ) 

Untuk menjadi anggota 

kelompok sosial yang diterima 

didalarn keluarga, sekolah, dan 

tetangga anak harus menjadi 

anggota yang kooperatif seperti 

membantu pekerjaan rumah 

atau pekerjaan sekolah. 

c. Keterampilan bermain 

Untuk menikmati kegiatan 

kelompok sebaya atau untuk 

dapat menghibur diri diluar 

kelompok sebaya, anak harus 

mempelajari keterampilan 

bermain bola, ski, 

menggambar, melukis dan 

memanipulasi alat bermain. 

d. Keterampilan sekolah 

Pada tahun permulaan 

sekolah, sebagian pekerjaan 

melibatkan keterampilan 

motorik seperti melukis, 

menulis, menggambar, 

membuat keramik, menari, dan 

bertukang kayu, Semakin 

banyak keterampilan yang 

dimiliki anak semakin baik 

pula penyesuaian sosial. 

B. Kolase 

1. Pengertian Kolase 

   Susanto, M., (2011:63) secara 

harfiah, kolase  dalam bahasa 

Inggris disebut „collage’, berasal 

dari kata ‘coller’ dalam bahasa 

Prancis, yang berarti „merekat‟. 

Selanjutnya kolase dipahami sebagai 

sebuah teknik seni menempel 

berbagai macam materi selain cat, 

seperti kertas, kain, kaca, logam, dan 

lain sebagainya, atau 

dikombinasikan dengan penggunaan 

cat atau teknik lainnya 

Senada dengan Syakir Muharrar 

(2013:9) mengatakan kolase adalah 

sebuah teknik menempel berbagai 

macam unsur kedalam suatu frame, 

sehingga menghasilkan karya seni 

rupa yang dibuat dengan cara 

menempelkan bahan apa saja ke 

dalam satu kesatuan karya. Kata 

kunci yang menjadi esensi dari 

kolase adalah “menempel atau 

merekatkan” bahan apa saja yang 

serasi.  

Desi Andri (2006) mengatakan 

bahwakolase yaitu karya gunting, 

tempel, dapat dipahami sebagai sebuah 

karya yang dibuat dengan memotong 

objek-objek yang biasanya berupa 

gambar, dan kemudian menempelkan 

objek-objek itu dengan lem atau perekat 

dalam satu bidang, sehingga ia menjadi 

satu kesatuan karya. Tim Bina Karya 

Guru (2006). 

Berdasarkan beberapa pendapat di 

atas, dapat disimpulkan bahwa kolase 

merupakan kemampuan seseorang 

dalam menempelkan benda yang 

berupa kertas, kain, kaca, logam, kulit 

telur dan lain sebagainya pada bidang 
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gambar yang menghasilkan sebuah 

karya seni yang menarik. Membuat 

kolase dibutuhkan koordinasi mata dan 

tangan serta konsentrasi sehingga 

kolase cocok untuk melatih anak dalam 

meningkatkan kemapuan motorik halus 

pada jari-jari tangan 

2. Bahan-Bahan Yang Digunakan 

Sebagai Bahan Kolase 

(Muharrar, 2013) Mengemukakan 

Bahan adalah barang yang akan 

dijadikan barang lain.Sedangkan 

menrut kamus besar bahasa Indonesia 

Bahan adalah barang yang hendak 

dijadikan barang lain yang baru. 

Berdasarkan pengertian diatas dapat 

disimpulkan bahwa bahan adalah 

barang yang akan dijadikan barang lain 

yang baru. Seperti: karet diolah menjadi 

ban, kertas bekas yang digunakan 

menjadi gambar kolase dan sebagainya. 

a. Bahan-bahan alam (daun, ranting, 

bunga kering, kerang, batu-batuan, 

pasir) 

b. Bahan-bahan olahan (plastik, serat 

sintetis, logam, karet) 

c. Bahan-bahan bekas (majalah bekas, 

koran bekas, tutup botol, bungkus 

permen/coklat) 

3. Langkah-langkah membuat kolase  

a. Merencanakan gambar yang akan 

dibuat. 

b. Menyediakan alat-alat/bahan yang 

akan digunakan. 

c. Menjelaskan dan mengenalkan 

nama alat-alat yang digunakan 

untuk kegiatan  kolase dan 

bagaimana cara penggunaannya. 

d. Membimbing anak untuk 

menempelkan potongan-potongan 

bahan pada gambar dengan cara 

menjimpit potongan bahan, 

memberi perekat dengan lem, lalu 

menempelkannya pada gambar. 

e. Menjelaskan posisi untuk 

menempelkan bahan yang benar 

sesuai dengan bentuk gambar dan 

mendemonstrasikannya, sehingga 

hasil tempelannya bagus 

f. Latihan hendaknya diulang-ulang 

agar motorik halus anak terlatih 

karena Teknik kolase ini mencakup 

gerakan-gerakan kecil seperti 

menjumput, mengelem dan 

menempel benda yang kecil 

sehingga koordinasi jari-jari 

tangannya terlatih. 

Muharrar (2013:15) 

Mengemukakan bahwa langkah-

langkah membuat kolase adalah sbb: 

a. Anak membuat guntingan kertas 

lipat/warna sesuai dengan 

bentuk yang diinginkan 

kemudian tempel pada media 

yang telah disediakan. 

b. Anak menaruh lem pada pola 

gambar 

c. Anak menempel guntingan 

kertas pada sebagian pola 

gambar 

d. Memberi kesempatan kepada 

anak untuk mencoba berkreasi 
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atau berkreativitas berbagai 

bentuk dengan teknik kolase. 

Dari beberapa pengertian 

masing-masining variable diatas 

dapat disimpulkan bahwa dalam 

kegiatan kolase, secara tidak 

langsung dapat mengasah 

perkembangan motorik halus  yang 

nantinya akan sangat bermanfaat 

bagi anak ketika belajar menulis, 

karna otot-otot anak sudah lentur 

dengan menggunakan otot-otot kecil 

disertai dengan koordinasi yang baik 

antara mata dan tangan akan 

membentuk hasil karya yang akan 

diciptakan. Banyak hal yang dapat 

dilakukan anak pada saat bermain 

kolase, selain melatih otot-otot jari 

pada tangan mereka, secara tidak 

langsung anak juga dapat melatih 

mengembangkan aspek lain yang 

mereka miliki seperti pada saat 

menggunting dan menempelkan 

bahan-bahan pada kertas atau bidang 

tertentu, mereka bisa melatih kerja 

sama yang baik  antara teman saat 

menempel. 

4. Manfaat kolase 

a. Melatih motorik halus 

b. Meningkatkan kreativitas, 

kolase yang juga dapat 

memancing kreativitas. 

c. Melatih konsentrasi, 

kemampuan konsentrasi akan 

semakin terasasaat melepas dan 

menempel. 

d. Mengenal warna. 

e. Mengenal bentuk, ada berbagai 

macam bentuk dalam kolase: 

segitiga, segi empat, lingkaran, 

persegi panjang, dll. (Desi 

Andri: 2006). 

C. Penerapan Teknik Kolase Dalam 

meningkatkan Kemampuan  Motorik 

Halus Anak Usia 5-6 Tahun 

Kegiatan dalam teknik kolase 

secara tidak langsung akan membantu 

meningkatkan kemampuan motorik 

halus anak tapi nantinya akan sangat 

berguna ketika mereka belajar menulis 

karena otot-otot kecil pada jari tangan 

mereka sudah lentur. Dengan 

menggunakan otot-otot kecil disertai 

dengan kerjasama yang baik antara 

koordinasi tangan dan mata sehingga 

dapat membentuk suatu hasil karya 

yang dapat diciptakan. 

Banyak hal yang dapat dilakukan 

oleh anak saat bermain kolase, selain 

melatih otot-otot  jari  pada  tangan  

mereka, secara tidak langsung anak 

juga dapat melatih mengembangkan 

aspek lain yang mereka miliki seperti 

saat menggunting dan menempelkan 

bahan-bahan pada kertas atau bidang 

tertentu, mereka bisa melatih 

kerjasama yang baik antar teman saat 

menempel.  

Mereka dapat belajar  tentang 

binatang saat membuat kolase seekor 

binatang (sains), mereka bisa 

menggabungkan bermacam-macam 

warna (seni), dan membuat aneka 

bentuk atau objek benda (motorik 
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halus), menyebutkan bermacam–

macam warna (kognitif), belajar 

bersosialisasi dengan teman saat 

kegiatan sedang kolase berlangsung 

(sosial emosional), melakukan tanya 

jawab dengan anak pada saat kegiatan 

berlangsung dan diakhir kegiatan 

(bahasa). Dari seluruh rangkaian yang 

dilakukan anak saat kegiatan banyak 

hal yang peneliti dapat kembangkan, 

dan anak usia 5–6 tahun merupakan 

usia yang tepat untuk mengembangkan 

motorik halus mereka karena pada usia 

tersebut otot-otot mereka mengalami 

perkembangan yang sangat pesat. 

Saat kegiatan dalm teknik 

kolase,motorik halus anak akan 

berkembang disaat anak harus 

memotong  sendiri  bahan yang akan 

digunakan, kemudian ketika dia 

menjumput potongan bahan dengan 

jari–jarinya, setelah itu anak akan 

mengelem dengan ujung jarinya, lalu 

menempelkannya digambar dengan 

jarinyajuga. Semua tahapan kegiatan 

tersebut membutuhkan gerakan-

gerakan halus dari jari-jemari untuk 

memotong dan menempelnya di 

bidang gambar.Jadi dengan 

menerapkan kegiatan kolase dalam 

kegiatan pembelajaran dapat 

meningkatkan kemampuan motorik 

halus anak, sehingga latihan melalui 

permainan ini secara langsung 

menstimulasi kemampuan motorik 

halusnya. Jari-jemarinya akan siap 

untuk diajak belajar menulis. 

Kemampuan motorik halus yang baik 

sangat penting karena berpengaruh 

terhadap aktivitas anak sehari-hari. 

Misal, anak bisa menjumput kacang 

lalu menyuapnya, memegang  pensil 

lebih baik, atau memegang benda kecil 

lainnya dengan baik.Metode yang 

digunakan dalam belajar motorik 

adalah metode kegiatan yang dapat 

memacu semua kegiatan motorik yang 

perlu dikembangkan pada anak, 

contohnya untuk kegiatan motorik 

halus adalah melipat, membentuk, 

kolase dan sebagainya.  

Supriono  (dalam Syakir Muharrar 

2013: 92-93). Mengatakan Kegiatan 

yang berkaitan dengan perkembangan 

keterampilan motorik halus anak 

dalam teknik kolase diantaranya yaitu 

keterampilan tangan. Beberapa 

keterampilan tangan yang penting bagi 

anak untuk dikembangkan yaitu anak 

dapat diajarkan teknik menggunting, 

menggunakan alat potong, menyobek, 

menjumput benda-benda kecil dan 

sebagainya.  

 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Adapun jenis penelitian ini 

adalah penelitian deskriptif. Penelitian 

deskriptif adalah penelitian yang 

dilakukan untk menggambarkan atau 

menjelaskan secara sistematis, faktual 

dasn akurat mengenai fakta dan sipat  

tertentu, dengan kata lain pada 

penelitian deskriptif hanya melukiskan 
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atau menggambarkan apa adanya 

penerapan ini dilakukan oleh peneliti 

atau peneliti yang berperan sebagai 

guru (pengembang) atau melakukan 

penelitian pengembangan 

Penelitian pengembangan adalah 

penelitian yang lebih memusatkan 

pada variabel-variabel dan 

pengembangannya selama beberapa 

kurun waktu. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah cros 

sectional (penelitiannya dalam waktu 

yang lebih singkat dengan subyek yang 

lebih variatif). Yang di anggap cocok 

untuk meneliti sifat-sifat anak normal 

pada berbagai tingkat usia. (Suharsimi 

A.S 2010:14). 

B. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat 

kolaboratif. Pengertian kolaboratif 

adalah kerja           sama antara peneliti 

dan guru sebagai pendamping melalui 

kolaborasi, dimanapeneliti sebagai guru 

pengembang, mendiagnosis masalah 

dan menganalisis data. Sedangkan guru 

setempat membantu peneliti dalam 

melaksanakan penelitian sehingga 

memperoleh masukan dalam 

memperlancar proses penelitian.\ 

C. Faktor yang diteliti 

1. Faktor Anak 

Faktor yang diteliti  pada anak 

adalah perkembangan motorik 

halus anak usia 5-6 tahun dengan 

indikator dalam kegiatan teknik 

kolase sebagai berikut: 

a. Anak dapat Menggunting 

berbagai bentuk sesuai pola. 

b. Anak dapat menempel gambar 

dengan tepat. 

c. Anak dapat membuat kolase 

dengan berbagai media. 

D. Indikator Kinerja 

Indikator kinerja dalam penelitian 

ini adalah kegiatan kolase 

dikatakandapat meningkatkan 

kemampuan motorik halus apa bila 

semua tahapan dalam kolase dapat 

terlaksana dengan optimal dan kriteria 

capaian perkembangan diharapkan 

mencapai 65-80% untuk katagori 

berkembang baik (BB). 

E. Prosedur Penelitian 

1. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini merupakan 

tahapan pengembangan untuk 

meningkatkan motorik halus anak 

usia 5 – 6 tahun di RA Bina Citra 

Insani  Gerung Lombok Barat 

tahun pelajaran 2015/2016. 

Rencana penelitian di 

laksanakan dalam 2 tahap 

pengembangan yaitu, tahap 

pengembangan I, dan tahap 

pengembangan II. Setiap 

pengembangan terdiri dari beberapa 

tahap yaitu tahap perencanaan, 

pelaksanan, dan analisis kegiatan. 

Adapun alur pelaksanaan 

penelitian (Arikunto, 2010: 122) 

2. Rancangan Penelitian. 

Arikunto (2010:93) 

menjelaskan bahwa” Rancangan 

penelitian adalah suatu cara untuk 
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mencari jawaban dari rumusan 

masalah, rancangan penelitian 

tergantng dari gejala yang akan 

diteliti secara khusus ataukah 

dengan cara wajar. Adapun 

rancangan dalam penelitian ini 

antara lain: a. Membuat RKH, b. 

Merumuskan kisi- kisi dan 

indikator c. Menentukan tema d. 

Memilih metode, APE dan alat 

evaluasi. 

3. Tahapan Pengembangan 

a. Tahap pengembangan I  

1) Perencanaan 

2) Pelaksanaan 

3) Observasi  

a. Aktivitas anak didik 

selama mengikuti 

kegiatan proses 

pembelajaran 

berlangsung. 

b. Aktivitas guru selama 

proses pembelajaran 

berlangsung. 

4) Refleksi  

b.  Pengembangan tahap II 

1) Perencanaan 

b. Peneliti dan guru  

menyusun kegiatan 

harian (RKH) dengan 

tema Alam Semesta 

“Benda-Benda yang 

ada di langit” 

c. Menyiapkan semua 

peralatan dibutuhkan 

untuk kegiatan kolase. 

 

2) Pelaksanaan 

a. Persiapan/pembukaan.  

b. Kegiatan inti.  

c. Penutup. 

3) Observasi  

a. Aktivitas anak didik selama 

mengikuti kegiatan proses 

pembelajaran berlangsung. 

b. Aktivitas guru selama proses 

pembelajaran berlangsung. 

4) Refleksi  

F. Metode Pengumplan Data Dan 

Instrumen Penelitian 

1. Metode Pengumpulan Data 

a. Observasi 

b. Metode Dokumentasi 

2. Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian adalah 

alat atau fasilitas yang digunakan 

oleh peneliti dalam mengumpulkan 

data agar pekerjaan lebih mudah, 

hasilnya lebih baik, lebih cermat, 

lengkap dan mudah diolah 

(Arikunto, 2010: 160). 

3. Analisis Data 

Dalam penelitian ini, proses 

pengumpulan data dilakukan 

dengan cara menata, menyajikan 

dan menyimpulkan hasil observasi. 

Adapun data hasil observasi 

dianalisis dengan melihat aktifitas 

siswa dan guru setelah mengikuti 

kegiatan. Untuk menganalisis 

kegiatan atau aktifitas guru dan 

kemampuan motorik halus siswa 

digunakan instrument berupa 

lembar observasi. 
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 P   
 

  
         

Keterangan : 

P  = Persentasi 

f  = Skor yang diproleh anak 

∑f  = Skor total 

(Sutrisno Hadi 1992: 34) 

Interval dari skala keberhasilan 

71%-80% baik 

56%-70% cukup 

41%-55% kurang. 

 

 

HASIL PENELITIAN DAN  

PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Pengembangan I 

1. Tahap Perencanaan 

2. Tahapan Pelaksanaan 

a. Kegiatan awal 

b. Kegiatan Inti  

c. Tahap penutup 

d. Analisis Kegiatan dan 

Hasil Pengembangan I 

B.  Pembahasan  

Penelitian pengembangan ini 

dilakukan di RA Bina Citra Insani 

Gerung pada anak kelompok B tahun 

ajaran 2015/2016 dilakukan dalam II 

(dua) tahap pengembangan 

pembelajaran melalui teknik kolase 

untuk meningkatkan kemampuan 

motorik halus anak. 

3

Tabel 4. 

Rekapitulasi capaian Perkembangan Kemampuan Motorik Halus Anak Usia 5 – 6 

Tahun Melalui Kegiatan Kolase di RA Bina Citra Insani  

Tahun Ajaran 2015/2016  

Pengembangan I dan Pengembangan II 

No Nama 
Penembangan I Pengembangan II 

Jumlah skor Persentase Jumlah skor Persentase 

1 Dika 24 60% 29 72,5% 

2 Nisa 26 65% 30 75% 

3 Quin 27   67,5% 29 72,5% 

4 Mita 24 60% 28  70% 

5 Firman 24 60%  29  72,5% 

6 Panji 26 65% 27 77,5% 

7 Helmi 25   62,5% 28  75% 

8 Via 28 70% 32 80% 

9 Rangga  29    72,5% 32 80% 

10 Widi  22 55% 25  72,5% 

Rata-rata  63,75%     75,31 % 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa melalui kegiatan 

dalam teknik  kolase yang tepat dapat 

meningkatkan kemampuan motorik 

halus anak usia 5 – 6 tahun ddi RA 

Bina Citra Insani Gerung yang 

dilakukan dalam II tahap 

pengembangan dengan langkah-

langkah kegiatan yang dilakukan 

sebagai berikut: 

a. Guru merencanakan gambar yang 

akan dibuat. 

 

b. Guru menyediakan alat-alat/bahan 

yang akan digunakan. 

c. Guru menjelaskan dan 

mengenalkan nama alat-alat yang 

digunakan untuk kegiatan  kolase 

dan bagaimana cara 

penggunaannya. 

d. Guru membimbing anak untuk  

menempelkan  potongan–potongan 

bahan pada gambar dengan cara 

menjumput potongan bahan, 

memberi perekat dengan lem, lalu 

menempelkannya pada gambar. 

e. Guru menjelaskan posisi untuk 

menempelkan bahan  yang benar 

sesuai dengan bentuk gambar dan 

mendemonstrasikannya, sehingga 

hasil tempelannya bagus 

f. Latihan hendaknya diulang-ulang 

agar motorik halus anak terlatih 

karena Teknik kolase ini mencakup 

gerakan-gerakan kecil seperti 

menjumput, mengelem dan 

menempel benda yang kecil 

sehingga koordinasi jari-jari 

tangannya terlatih. 

Berdasarkan hasil observasi 

kegiatan anak pada tahap 

pengembangan I diperoleh 

peningkatan perkembangan motorik 

halus melalui teknik kolase 

persentasenya 63,75 %, dari 10 anak, 4 

anak yang memperoleh kriteria cukup 

baik dan 6 anak memperoleh kretreri 

kurang dalam setiap item yang terdiri 

10 item perkembangan motorik halus 

dalam kegiatan kolase. Dengan 

demikian kegiatan anak berjalan 

dengan baik. Pada tahap 

pengembangan II mengalami 

peningkatan persentase sebesar 11,65% 

dengan nilai rata-rata mencapai 

75,31%, oleh karena itu akan kegiatan 

pengembangan disetop sampai 

perkembangan II saja. 

Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa teknik kolase dapat 

meningkatkan kemampuan mtahun 

otorik halus anak kelas B di RA Bina 

Citra Insani Gerung pada tahun ajaran 

2015/2016. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang 

diperoleh dari hasil peneltian, maka 

disarankan sebagai berikut: 
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1. Kepada kepala sekolah, diharapkan 

agar selatu memberikan motivasi 

kepada guru dalam upaya 

mengembangkan motorik halus anak 

melalui kegiatan kelose 

2. Dengan mengetahui langkah-langkah 

kegiatan kolase, hendaknya guru 

dapat mengembangkan kemampuan 

motorik halus anak melalui teknik 

kolase dimana  Langkah-langkah 

membuat kolase adalah sbb : 

a. Anak membuat guntingan kertas 

lipat/warna sesuai dengan bentuk 

yang diinginkan kemudian tempel 

pada media yang telah disediakan. 

b. Anak menaruh lem pada pola 

gambar 

c. Anak menempel guntingan kertas 

pada sebagian pola gambar 

d. Memberi kesempatan kepada anak 

untuk mencoba berkreasi atau 

berkreativitas berbagai bentuk 

dengan teknik kolase. 

3. Kepada peneliti selanjutnya, dapat 

mengembangkan metode-metode 

pembelajaran yang mampu 

mengembangkan dan membaerikan 

variasi dalam kegiatan pembelajaran.  

. 
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