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Abstrak 

Penelitian ini ditujukan untuk mengembangkan kemampuan motorik halus pada 

anak kelompok A Raudhatul Athfal Perwanida Lalung, Kabupaten Karanganyar 

tahun pelajaran 2012/2013 melalui kegiatan melipat kertas lipat.  

Penelitian ini dilaksanakan selama 3  bulan mulai bulan April sampai Juni 2013 

dengan menggunakan desain  penelitian tindakan kelas yang terdiri atas dua  

siklus. Masing-masing siklus terdiri dari perencanaan (planning), pelaksanaan 

tindakan (acting), pengamatan (observing), dan refleksi (reflecting).  

Subjek penelitian ini adalah anak kelompok A Raudhatul Athfal Perwanida 

Lalung. Data yang dikumpukan berupa karakter sopan santun  anak dan proses 

penerapan metode bermain peran dalam pembelajaran. Data dianalisis dengan 

metode komparatif 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi perkembangan kemampuan motorik 

halus anak dari Siklus I sampai dengan Siklus II. Rata-rata persentase 

pencapaian kemampuan motorik halus  anak meningkat berturut-turut dari 

prasiklus, sikus I hingga siklus II  41,36% menjadi 64,58%, dan akhirnya menjadi 

87,16%. Sedangkan jumlah anak yang tuntas belajar atau mencapai prosentase 

keberhasilan sebesar 80% adalah 0 (0%) anak di prasiklus,  2 (14,29%) anak di 

siklus I dan di siklus II meningkat menjadi 12 (85,72%) anak. 

Dengan demikian didapat kesimpulan dari penelitian ini bahwa jumlah anak yang 

mencapai persentase pencapaian telah memenuhi indikator pencapaian yaitu 

apabila sekurangnya 80% anak mampu mencapai persentase pencapaian sebesar 

80%. 

 

Kata kunci: melipat, kertas lipat, kemampuan motorik halus 
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A. Pendahuluan 

        Keterampilan anak berkaitan erat dengan perkembangan motoriknya. 

Motorik merupakan perkembangan pengendalian gerakan tubuh melalui kegiatan 

yang terkoordinir antara susunan saraf, otot dan otak. Perkembangan motorik 

meliputi motorik kasar dan motorik halus. Kedua kemampuan tersebut sangat 

penting agar anak bisa berkembang secara optimal (Sudarko, 2010:3). 

      Sujiyono (2007: 1.4) berpendapat bahwa kemampuan motorik halus terkait 

dengan perkembangan fleksibilitas tangan dan jari jemari untuk melakukan 

aktifitas seperti makan, menulis, menggambar, mencocok bentuk, meronce, 

menggunting, melipat, memakai pakaian dan juga bermain dengan permainan 

yang membutuhkan koordinasi tangan . 

        Pengalaman penulis sebagai guru kelompok A Raudhatul Athfal (RA) 

Perwanida  Lalung Kabupaten Karangananyar tahun pelajaran 2012-2013 

menunjukkan fakta masih ada beberapa anak dengan kemampuan motorik halus 

rendah. Hasil pengamatan yang dilakukan penulis pada saat pembelajaran 

menunjukkan hanya sekitar 30% dari 20 jumlah anak kelompok A yang hadir atau 

hanya sekitar 6 orang anak mampu memegang pensil dengan tepat dalam artian 

mampu memegang pensil diantara dua buah jari dan ibu jari sebagai manifestasi 

dari bidang pengembangan kemampuan motorik halus anak didik kelompok A. 

Jadi dapat dikatakan sekitar 70% atau 14 orang anak yang memiliki kesulitan 

dalam perkembangan kemampuan motorik halusnya. Rendahnya kemampuan 

anak dalam bidang kemampuan motorik halus, dikarenakan kurangnya 

pengembangan kegiatan motorik halus anak. Hal ini terjadi karena praktik yang 

umum dilakukan pada saat kegiatan belajar mengajar di kelompok A RA 

Perwanida Lalung cenderung mengajarkan anak menuliskan abjad dan mewarnai 

gambar begitu anak memasuki bangku sekolah  awal. Situasi pembelajaran yang 

demikian ini, sangat bertentangan dengan dengan kaidah perkembangan yang 

menyatakan bahwa, pada tahapan usia 3 sampai 4 tahun, anak belum memiliki 

kontrol otot jari yang memadai untuk mampu menulis (Sujiyono, 2007: 1.6). 
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Kombinasi tangan mata dengan otak, yang meliputi kemampuan mengelola, 

mengontrol gerakan tubuh dan koordinasi yang lebih baik baru akan berkembang 

pada tahun kemudian. 

        Berdasarkan fakta di atas, menjadi pendorong penulis untuk berupaya 

menemukan solusi pemecahan masalah melalui penelitian yang berjudul “Upaya 

Mengembangkan Kemampuan Motorik Halus Melalui Kegiatan  Melipat Kertas 

Lipat pada anak kelompok  A Raudhatul Athfal Perwanida Lalung Tahun 

Pelajaran 2012-2013”. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengembangkan kemampuan motorik halus kelompok A Raudhatul Athfal  

Perwanida Lalung semester II tahun pelajaran 2012-2013 dengan melalui kegiatan  

melipat kertas  lipat                      

 

B. Metode Penelitian 

        Penelitian ini dilaksanakan di Raudhatul Athfal Perwanida Lalung 

Kabupaten Karanganyar selama tiga bulan yaitu pada bulan  Maret – Mei 2013. 

Subjek penelitian tindakan ini adalah anak-anak kelas A Raudhatul Athfal  

Perwanida Lalung Tahun Pelajaran 2012/2013 yang berjumlah 20 anak. Guru 

yang menjadi peneliti sekaligus penulis laporan penelitian ini adalah penulis 

sendiri Sri Rahayu Setyaningsih,  dibantu teman sejawat penulis. Penelitian ini 

berbentuk Penelitian Tindakan Kelas (Classrom Action Research). Setiap langkah 

terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan tindakan (planning), pelaksanaan 

tindakan (acting), pengamatan (observing), dan refleksi (reflecting). 

        Sumber data penelitian  adalah siswa yaitu kemampuan motorik halus anak. 

Sedangkan sumber data kedua adalah guru berupa kinerja guru selama penerapan 

pembelajaran. Sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat diolah atau 

dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistika. Data 

kuantitatif yang digunakan berupa daftar skor kemampuan motorik halus siswa   

dan data proses penerapan pembelajaran. Sedangkan data kualitatif berupa 

dokumentasi. 
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        Metode pengumpulan data yang diterapkan adalah observasi, catatan 

lapangan dan dokumentasi. Sedangkan instrumen penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah lembar observasi yang terdiri atas lembar observasi 

kemampuan motorik halus anak dan lembar observasi penerapan pembelajaran 

melalui kegiatan melipat kertas lipat, catatan lapangan dan dokumentasi. 

        Teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis data kemampuan  anak  

dilakukan dengan teknik analisis komparatif di mana data yng didapatkan pada 

setiap siklus kemudian dikomparasikan (Sugiyanto, 2007:36) untuk melakukan 

refleksi, agar peneliti dapat menentukan tindakan yang akan diambil pada siklus 

berikutnya. Untuk menilai aspek kinerja guru  dalam menerapkan kegiatan 

melipat kertas lipat dilakukan dengan menggunakan Check list. Jawaban ya diberi 

skor 1, jawaban tidak diberi skor 0. 

        Teknik pengecekan keabsahan  data yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu merujuk Hopkins (1993, Wiriaatmaja, 2005: 168-171), yaitu member check, 

triangulasi dan expert opinion.  

        Keberhasilan kegiatan penelitian ini akan tercermin dengan adanya 

peningkatan yang signifikan terhadap kemampuan motorik halus  anak didik 

sesuai dengan indikator dan butir amatan yang telah ditetapkan. Adapun indikator  

keberhasilan penelitian tiap siklus ini adalah apabila sekurang-kurangnya 80% 

anak persentase pencapaian kemampuannya mampu mencapai persentase 

keberhasilan kemampuan minimum yang telah ditetapkan dalam penelitian ini 

yaitu 80%. 

 

C.  Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Untuk mengetahui perkembangan kemampuan motorik halus anak sebelum 

tindakan pada siklus I,  peneliti melakukan observasi prasiklus atau pra penelitian 

pada hari Kamis, 18 April 2013. Peneliti memulai dengan mengamati tingkat 

kemampuan motorik halus anak sebelum menerapkan kegiatan melipat dengan 

media kertas lipat. Dari hasil observasi yang menggunakan instrumen lembar 
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observasi di peroleh persentase rata-rata prasiklus dalam satu kelas sebesar 

38,08%. Berdasarkan hasil observasi, peneliti merasa perlu meningkatkan 

kemampuan motorik halus anak kelompok A RA Perwanida Lalung. Oleh karena 

itu peneliti sebagai guru kelompok A RA Perwanida Lalung berdiskusi dengan 

teman sejawat (dalam hal ini kepala RA Perwanida Lalung, Sukiyah) untuk 

menentukan langkah selanjutnya. Oleh karena itu peneliti sekaligus guru 

kelompok A RA Perwanida Lalung merasa perlu melakukan tindakan berupa 

penerapan kegiatan melipat kertas lipat untuk meningkatkan motorik halus 

melalui kegiatan melipat kertas lipat. 

        Kegiatan Siklus pertama dilaksanakan dalam dua pertemuan. Pertemuan 

Pertama dilaksanakan pada hari Selasa, 23 April 2013, pertemuan kedua hari 

Kamis, 25 April 2013. Perencanaan pembelajaran dicantumkan peneliti dalam 

bentuk RBP (Rencana Bidang Pengembangan). Kegiatan pembelajaran yang akan 

digunakan peneliti adalah melipat kertas lipat. Pembelajaran  dilaksanakan selama 

60  menit pada  setiap pertemuan yang dituangkan dalam kegiatan awal, kegiatan 

inti, dan kegiatan akhir. Sebelum proses pembelajaran berlangsung pertama-tama 

peneliti bersama kolaborator mempersiapkan media yang diperlukan dalam 

kegiatan pembelajaran yaitu kertas lipat dengan alat-alat dan bahan lain seperti 

gunting, lem dan kertas. 

        Hasil observasi kemampuan motorik halus menunjukkan peningkatan rata-

rata persentase pencapaian kemampuan motorik halus, yaitu dari prasiklus 

41,36% setelah dilakukan tindakan ke siklus 1 menjadi 64,58%, (meningkat 

23,22%). Dalam pelaksanan tindakan siklus I ini, masih ada 7 (50%)  anak yang 

persentase pencapaian dengan kategori belum berkembang. Anak yang kategori 

kemampuannya berkembang sangat baik meningkat menjadi 2 (14,29%) anak.  

Anak yang sudah tuntas atau mencapai persentase pencapaian keberhasilan yang 

ditetapkan bertambah  menjadi 2 anak (14,29%). 

        Dari lembar observasi kinerja guru dalam  penerapan model pembelajaran 

dengan kegiatan melipat kertas lipat dengan pengamat adalah teman sejawat 
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Sukiyah didapatkan fakta bahwa dari 20 aspek pengamatan terdapat 7  aspek yang 

belum dapat dilaksanakan dengan baik oleh guru (dengan skor 0), yaitu aspek 

pengamatan 3. Apersepsi: Menggali pengalaman anak sehubungan dengan tema, 

5 Guru menjelaskan gambar yang harus dibuat dengan melipat 7. Guru member 

kesempatan tanya jawab, 8.Guru mengajak anak membagi kelompok dan 

membicarakan aturan bermain, 12. Guru memberi modelling atau percontohan 

hingga anak bisa mendapat konsep pemahaman dari kegiatan bermain mereka, 13. 

Guru memberi aksi reaksi kepada anak untuk berinteraksi di antara anggota 

kelompok. 

        Refleksi dari observasi siklus I yang telah dilaksanakan tersebut 

menghasilkan analisis Permasalahan dan solusinya sebagai berikut: (1) Jumlah 

anggota kelompok yang besar  menyebabkan diskusi kurang berjalan dengan 

lancar, misalnya karena anak berebut gambar untuk diamati, keaktivan anak 

menjadi kurang merata karena fokus pada kelompok tidak merata .  Solusi: 

Penambahan media gambar tematik dan alat bahan sehingga anak bisa 

menggunakan media dengan lancar tanpa harus berebut dengan teman, (2) 

Pembentukan kelompok secara acak membuat sebagian kelompok  berada pada 

kelompok yang homogen dalam kemampuan sehingga ketika kelompok tersebut 

anggotanya berkemampuan di atas rata-rata semuanya menjadikan anggota 

kelompok tersebut bisa mencapai indikator tanpa kesulitan tapi di pihak lain 

kelompok yang anggotanya kebetulan homogen dalam kemampuan di bawah rata-

rata semuanya membuat kelompok tersebut kesulitan dalam bereksplorasi dalam 

kegiatan diskusi maupun ketika di kegiataan inti membuat gambar dengan teknik 

kolase. Solusi: Pembentukan kelompok tidak dilakukan secara acak tetapi oleh 

guru dan disesuikan penyebaran kemampuan anggota kelompoknya, (3) 

Pemberian penghargaan untuk kelompok adalah untuk kelompok  paling cepat 

dan tepat menyelesaikan tugas kolasenya secara kelompok dengan anggota 

terbanyak yang secara individual bercerita. Kelompok yang secara kelompok 

menyampaikan cerita  pada giliran pertama juga menginginkan diberi 
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penghargaan. Solusi: Penghargaan kelompok diberikan kepada kelompok yang 

pertama menyelesaikan tugas kolasenya dan kelompok anggotanya paling banyak 

dalam bercerita secara individual, (4) Selain itu untuk menghindari kebingungan 

siswa dalam melakukan  permainan perlu dilakukan demonstrasi dan Tanya jawab 

terlebih dahulu sehingga anak bisa benar-benar memahami cara main suatu 

permainan. Guru harus memberi pijakan berupa pemberian gagasan, pertanyaan 

terbuka bahkan modelling kepada anak agar anak bisa mencapai pemahaman, (5) 

Pada siklus II nanti ketika waktu bermain masih kurang 10 menit guru memberi 

tanda dan menguatkan mereka bahwa waktu masih ada dan masih boleh bermain 

atau melakukan berbagai aktivitas di tempat tersebut  tetapi anak-anak hendaknya 

segera bersiap untuk mengakhiri kegiatan main di sana.  

        Perencanaan tindakan siklus II didasarkan pada refleksi siklus I.  Tindakan 

Siklus kedua dilaksanakan dalam dua pertemuan. Pertemuan Pertama 

dilaksanakan pada hari Selasa, 30 April 2013, pertemuan kedua hari Jumat, 4 Mei  

2013. Pada siklus II ini tema yang digunakan adalah Binatang dengan sub tema 

ayam, kelinci dan burung pertemuan pertama dan pertemuan kedua tema yang 

ddigunakan tanaman dengan sub tema bunga dan buah. 

        Pelaksanaan tindakan pada Siklus II, sudah berjalan dengan baik. Hal ini 

dapat terlihat adanya peningkatan prosentase kemampuan motorik halus  anak 

yaitu dari siklus I mencapai 64,58% meningkat menjadi 87,16% pada siklus II. 

        Dalam pelaksanan tindakan siklus II ini, terdapat 1 (7,14%)  anak yang 

persentase pencapaiannya masih dalam kategori mulai berkembang dan 1 (7,14%) 

anak yang kategori pencapaiannya berkembang sesuai harapan. Anak yang 

kategori kemampuannya berkembang sangat baik meningkat menjadi 12 

(85,72%) anak.  Anak yang sudah tuntas atau mencapai persentase pencapaian 

keberhasilan yang ditetapkan bertambah  menjadi 12 anak (85,72%). Dari lembar 

observasi penerapan pembelajaran  dengan kegiatan melipat kertas lipat (melalui 

kegiatan melipat, menggunting, menempel) dengan pengamat adalah teman 

sejawat penulis, Sukiyah,  didapatkan fakta bahwa dari 20 aspek pengamatan 
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penerapan pembelajaran hanya terdapat 1 aspek pengamatan yang belum bisa 

dilaksanakan dengan baik oleh guru, yaitu aspek 7. Hal itu menunjukkan bahwa 

guru telah melaksanakan 95% langkah kegiatan pembelajaran yang harus 

dilakukan. 

        Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan, diketahui bahwa 

terjadi perkembangan kemampuan motorik halus anak dari Siklus I sampai 

dengan Siklus II. Rata-rata persentase pencapaian kemampuan motorik halus  

anak meningkat berturut-turut dari prasiklus, sikus I hingga siklus II  41,36% 

menjadi 64,58%, dan akhirnya menjadi 87,16%. Sedangkan jumlah anak yang 

tuntas belajar atau mencapai prosentase keberhasilan sebesar 80% adalah 0 (0%) 

anak di prasiklus,  2 (14,29%) anak di siklus I dan di siklus II meningkat menjadi 

12 (85,72%) anak.  Dengan demikian hipotesis yang yang berbunyi diduga 

melalui kegiatan melipat kertas lipat  dapat  mengembangkan kemampuan  

motorik halus anak kelompok A Raudhatul Athfal  Perwanida Lalung Kabupaten 

Karanganyar tahun pelajaran 2012-2013 telah teruji kebenarannya. 
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