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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan kemampuan kreativitas 

dan motorik halus anak melalui kegiatan origami pada anak kelompok B BA 

Aisyiyah Ngalas II Klaten Setalan Tahun Ajaran 2013/2014. Kemampuan motorik 

halus anak belum berkembang berdasar pengamatan dalam kegiatan yang 

melibatkan motorik halus sebagian besar anak masih banyak dibantu. Melalui 

kegiatan origami dapat melatih keterampilan anak dalam menggunakan otot-otot 

halus sehingga kemampuan kreativitas dan motorik halus anak dapat berkembang 

dengan baik. Data tentang kemampuan kreativitas dan motorik halus diperoleh 

dari anak dan data pelaksanaan kegiatan origami diperoleh dari guru. Metode 

yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu dengan observasi dan 

dokumentasi. Penelitian dilaksanakan dalam 2 siklus dan masing-masing siklus 

terdiri dari 4 tahap yaitu perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. Siklus 

pertama dan kedua dilakukan dalam tiga kali pertemuan. Teknik analisis 

komparatif kritis untuk membandingkan kemampuan anak setiap siklusnya yaitu 

dengan persentase keberhasilan. Hasil penelitian menunjukkan pengembangan 

dari siklus ke siklus, ini dapat dilihat dari persentase hasil observasi. Kemampuan 

kreativitas dan motorik halus anak pada pra siklus 40%, setelah dilakukan siklus I 

mencapai 60% dan siklus II berkembang menjadi 75%. Ini menunjukkan bahwa 

kemampuan kreativitas dan motorik halus anak mengalami pengembangan 

melalui kegiatan origami 

 

Kata kunci: kemampuan kreativitas dan motorik halus, kegiatan origami. 
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PENDAHULUAN 

Pendidikan anak usia dini di Indonesia mempunyai pengaruh yang besar 

terhadap perkembangan anak usia dini. Hal ini dikarenakan, didalam pendidikan 

anak usia dini banyak hal yang bisa dikembangkan antara lain kreativitas dan 

kemampuannya. Kemampuan anak usia dini yang bisa dikembangkan salah 

satunya yaitu kemampuan motorik halus. 

Kreativitas anak harus dibangun sejak dini serta perlu dibekali 

kemampuan dalam mengembangkan kreativitas untuk mampu berfikir imajinatif. 

Anak yang kreatif mampu berfikir dan menyelesaikan setiap masalah yang 

dihadapi. 

Pengembangan kreativitas anak usia dini dapat dilakukan melalui berbagai 

kesempatan dan berbagai aktivitas dalam kesehariannya. Menurut Maxim dalam 

Soemantri (2003:143), kesempatan bagi pengembangan kreativitas anak yang 

terbesar adalah melalui aktivitas seni dan musik. Oleh karena itu, pemahaman 

pembimbing  mengenai hal-hal yang berkaitan dengan motorik halus menjadi 

sangat penting sehingga dapat mengaplikasikannya di dalam kelas. 

Kemampuan motorik halus merupakan bagian dari kemampuan fisik 

motorik, dimana kemampuan fisik motorik meliputi motorik kasar dan motorik 

halus. Motorik halus menurut Ismail (2009:84) adalah gerakan yang dilakukan 

oleh bagian-bagian tubuh tertentu yang tidak membutuhkan tenaga besar tetapi 

hanya melibatkan sebagian anggota tubuh yang dikoordinasikan dengan 

seimbang. Contoh dari motorik halus yaitu menggenggam, memasukkan benda ke 

dalam lubang, membalik halaman atau lembaran buku, meniru membuat garis, 

menggambar, melipat, menggunting, menempel, merangkai dan menyusun. 

Kemampuan motorik halus akan sangat berguna bagi anak untuk 

menyelesaikan kegiatan dalam kehidupannya terutama yang berkaitan dengan 

keterampilan. Pengembangan motorik halus akan melatih anak agar terampil 

menggunakan tangan dan kaki serta mengkoordinasikan mata dengan seimbang. 

Kemampuan motorik halus juga akan membantu kemampuan yang lain seperti: 
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kognitif, bahasa, sosial emosi, dll. Hal ini dikarenakan dalam melakukan kegiatan 

atau keterampilan membutuhkan ketelitian, konsentrasi, kesabaran serta 

kreativitas. Anak yang memiliki kemampuan motorik halus baik akan 

menghasilkan karya yang rapi dan bagus dengan waktu yang lebih cepat serta 

memiliki kreatifitas dalam karyanya. 

Salah satu kegiatan untuk mengembangkan kemampuan motorik halus 

anak adalah melalui permainan melipat kertas yang dikenal dengan origami atau 

seni melipat kertas. Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan di BA 

Aisyiyah Ngalas II pada Anak Kelompok B dapat penulis katakan bahwa 

peningkatan kemampuan kreativitas dan motorik halus anak yang dikembangkan 

melalui kegiatan origami masih belum maksimal (rendah). Terlihat masih banyak 

anak yang kurang dapat mengikuti kegiatan origami yang dicontohkan guru 

sehingga anak untuk menyelesaikan kegiatan origami masih banyak dibantu guru 

bahkan ada beberapa anak yang tidak menyelesaikannya. Tingkat keberhasilan 

kemampuan motorik halus anak melalui kegiatan origami dari 20 anak, ada 3 anak 

atau     yang sudah bisa tanpa dibantu, 5 anak atau     anak yang sedikit 

bantuan, 9 anak atau     dengan banyak bantuan dan 3 atau     sama sekali 

tidak dapat mengikuti atau menirukan. Hal ini terjadi karena anak merasa sulit 

mengikuti kegiatan origami. Selain itu, kegiatan origami jarang dilakukan metode 

penyampaian dan kertas yang digunakan juga kurang menarik anak. 

Kegiatan origami merupakan permainan yang menggunakan kertas untuk 

dilipat menjadi suatu bentuk sehingga dapat merangsang kreativitas dan 

mengembangkan motorik halus anak. Melalui kegiatan origami akan melatih anak 

untuk dapat mengkoordinasikan mata, tangan dan fikiran. Kegiatan origami akan 

sangat asik dan menyenangkan apabila disajikan melalui bermain serta memilih 

bahan kertas warna-warni yang disukai anak sehingga menarik minat anak. 

Apabila anak merasa senang maka anak akan termotivasi untuk mengeluarkan 

seluruh kemampuannya. Pengalaman yang diperoleh akan sangat berkesan dan 

tidak akan terlupakan. Melalui kegiatan origami yang dilakukan dari langkah-

langkah yang mudah serta latihan yang sering maka kemampuan anak akan 



3 
 

semakin terasah dan berkembang lebih baik. Anak akan terlihat semakin terampil 

dan rapi serta mandiri dalam menyelesaikan kegiatannya. Anak juga dapat 

berpetualang dengan imajinasinya, dapat menyebut dan memainkan hasil dari 

bentuk lipatannya. 

Berdasarkan uraian permasalahan yang terjadi di BA Aisyiyah Ngalas II 

dan perlunya untuk meningkatkan mutu pembelajaran maka penulis mengambil 

judul penelitian: “Upaya mengembangkan kemampuan kreativitas dan motorik 

halus melalui kegiatan origami pada anak kelompok B BA Aisyiyah Ngalas II 

Kecamatan Klaten Selatan Tahun Ajaran 2013/2014.” 

 

LANDASAN TEORI 

Kajian Teori 

Kemampuan kreativitas motorik halus adalah kekuatan atau kesanggupan 

seorang anak untuk berkreasi melakukan kegiatan yang memerlukan koordinasi 

mata-tangan atau kaki dengan seimbang atau hanya melibatkan bagian-bagian 

tubuh tertentu. Banyak indikator untuk mengembangkan kreativitas dan motorik 

halus anak, salah satunya yaitu meniru origami sederhana (5-6 lipatan). 

Menurut Sumantri (2005:151) origami merupakan kegiatan keterampilan 

tangan untuk menciptakan bentuk-bentuk tertentu tanpa menggunakan bahan 

perekat. Dalam hal ini, diperlukan sebuah barang atau bahan yang digunakan 

untuk kegiatan origami yaitu kertas. 

Mengacu pada hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan 

origami adalah kegiatan atau keterampilan tangan untuk mencipta bentuk-bentuk 

tertentu dengan menggunakan kertas agar anak memperoleh informasi, 

kesenangan dan dapat mengembangkan imajinasinya. 
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Tinjauan Pustaka 

Penelitian yang dilakukan oleh Haswin Nur Anggrahini  (2011) dengan 

judul “Upaya Peningkatkan Motorik Halus melalui Metode Mewarnai Kelompok 

B di TK Pertiwi Gayamprit Tahun Ajaran 2011/2012” dan penelitian yang 

dilakukan oleh N. H. Dewi Masyithoh (2013) dengan judul “ Meningkatkan 

Pengembangan Motorik Halus melalui Kegiatan Menggambar Bebas pada Anak 

TK ABA Glodogan 03, Klaten Selatan Tahun Pelajaran 2012/2013”. Kedua 

penelitian tersebut memiliki persamaan dalam hal meningkatkan motorik halus 

anak meskipun menggunakan metode yang berbeda yaitu dengan mewarnai dan 

menggambar bebas. Oleh karena itu, penulis bermaksud melakukan penelitian 

yang sama yakni mengembangkan kreativitas dan motorik halus anak BA 

Aisyiyah Ngalas II Klaten Selatan melalui kegiatan origami. 

Kerangka Pemikiran 

Kemampuan motorik halus merupakan kemampuan untuk melakukan 

kegiatan/keterampilan yang memerlukan koordinasi mata-tangan/kaki dengan 

seimbang atau hanya melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu. 

Kegiatan origami kertas membutuhkan konsentrasi, koordinasi mata-

tangan, ketelitian dan kerapian serta kreativitas. Jika disajikan sesuai minat dan 

melalui bermain akan memberikan keasikan dan kegembiraan serta kepuasan bagi 

anak. 

Melalui kegiatan origami motorik halus anak dapat terlatih agar anak 

terampil dan cermat menggunakan kedua tangan dan jari-jemarinya dalam 

membentuk sesuatu serta dapat mendorong aspek perkembangan yang lainnya. 

Hal ini dapat melatih anak agar mampu berkreativitas secara mandiri dalam 

kehidupannya. 

Adapun alur kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebelum diakan 

penelitian, kondisi awal anak kelompok B BA Aisyiyah Ngalas II masih belum 

berkembang. Kemudian peneliti melaksanakan suatu tindakan yaitu dengan 
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mengadakan kegiatan origami. Kegiatan origami tersebut dilaksanakan dengan 

berulang-ulang sehingga setelah dilaksanakan kegiatan tersebut terbukti 

kreativitas dan motorik halus anak kelompok B BA Aisyiyah Ngalas II dapat 

mengalami perkembangan.  

 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan teori yang telah dikemukakan di atas penulis merumuskan 

hipotesis “Diduga kemampuan kreativitas dan motorik halus anak dapat 

dikembangkan melalui kegiatan Origami pada anak Kelompok B BA Aisyiyah 

Ngalas II Klaten Selatan Tahun Ajaran 2013/2014”. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yaitu 

penelitian yang mengkombinasikan prosedur penelitian dengan tindakan 

substansif, tindakan yang dilakukan dalam disiplin inquisi atau suatu usaha untuk 

memahami apa yang terjadi sambil terlibat  dalam sebuah proses perbaiakan dan 

perubahan (Hopkins dalam Sutama, 2010: 5). 

 Tujuan umum PTK adalah untuk mengadakan perbaiakan atau 

pengembangan mutu praktek pembelajaran di kelas. Melalui PTK guru senantiasa 

memperbaiki praktek pembelajaran di kelas berdasarkan pengalaman-pengalaman 

langsung yang dipadukan dengan perluasan wawasan ilmu pengetahuan dan 

penguasaan teoritik pembelajaran.  

Setting Penelitian 

Setting penelitian yang digunakan oleh penulis adalah BA Aisyiyah 

Ngalas II Klaten Selatan Tahun Ajaran 2013/2014 dalam rentang waktu 3 bulan 

(April-Juni 2014). 
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Subyek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa Kelompok B BA Aisyiyah Ngalas II 

yang berjumlah 20 siswa yang terdiri dari 5 siswa putra dan 15 siswa putri. 

Prosedur Penelitian 

Adapun prosedur penelitian tindakan kelas ini diuraikan sebagai berikut: 

Sebelum dilaksanakan siklus yang telah direncanakan, peneliti terlebih 

dulu melakukan pra siklus yaitu observasi awal yang dilakukan untuk 

mendapatkan gambaran yang sesungguhnya, sebagai bahan pertimbangan untuk 

melakukan penelitian. Dalam kegiatan pra siklus ini peneliti mengamati kegiatan 

pembelajaran yang dilaksanakan sehari-hari untuk mendapatkan gambaran secara 

nyata mengenai proses pembelajaran tersebut sehingga akan memperoleh 

gambaran masalah yang sesungguhnya terjadi dan dapat menentukan langkah-

langkah yang akan diambil untuk mengatasi masalah tersebut. Pada prasiklus ini 

keberhasilan baru mencapai 40%. 

Langkah-langkah yang dilakukan selanjutnya sesuai dengan gambaran di 

atas, yaitu: 

a. Siklus I 

1) Merencanakan tindakan yang meliputi pembuatan rencana pembelajaran 

yang sesuai dengan tema, alokasi waktu pembelajaran, menyiapkan 

kertas sebagai media yang akan digunakan. 

2) Melakukan observasi atau pengamatan terhadap pelaksanaan 

pembelajaran dengan mengisi instrumen yang telah disiapkan. 

3) Membuat refleksi atau tindakan pada siklus I yaitu menganalisis 

kelemahan atau kekurangan yang terjadi pada pelaksanaan siklus I. Hasil 

refleksi dapat digunakan untuk menentukan tindakan pada siklus 

selanjutnya. 
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b. Siklus II 

Pada siklus II langkah-langkah yang dilakukan sama seperti pada 

siklus I tetapi dalam perencanaan tindakan berdasar pada hasil refleksi pada 

siklus I sehingga kelemahan atau kekurangan pada siklus I dapat teratasi 

sehingga pada siklus II akan memperoleh gambaran hasil dari pelaksanaan 

yang telah dilaksanakan. 

Jenis Data dan Sumber Data 

Berikut jenis data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. 

a. Jenis data meliputi kreativitas, motorik halus dan kegiatan origami. 

b. Sumber data meliputi: 

1) Data dari anak tentang kreativitas motorik halus diperoleh dari lembar 

observasi pengembangan kreativitas dan motorik halus. 

2) Data dari  guru tentang pelaksanaan permainan kertas diperoleh dari 

lembar observasi penerapan pembelajaran tentang metode origami. 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

a. Observasi 

Observasi atau pengamatan adalah pengumpulan data dengan terjun 

langsung kelapangan untuk mengamati objek yang diteliti. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu sesuatu yang tertulis, tercetak atau terekam yang 

dapat dipakai sebagai bukti atau keterangan. 

Metode Analisis Data 

Analisis data merupakan metode yang digunakan untuk menganalisa hasil 

penelitian untuk membuktikan hipotesis  yang telah dirumuskan. Pada penelitian 

tindakan kelas ini digunakan analisis kritis dan komparatif. Analisis kritis yaitu 

analisis berdasarkan hasil observasi kegiatan pembelajaran maupun dari hasil 
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tindakan yang telah dilakukan untuk mencari kelebihan dan kekurangan dari 

pembelajaran yang telah dilakukan. Analisis data dari hasil observasi terhadap 

guru sebagai pelaksana kegiatan pembelajaran tersebut dapat digunakan untuk 

melakukan refleksi agar peneliti dapat menemukan tindakan tepat yang akan 

diambil pada siklus berikutnya. Sedangkan analisis komparatif yaitu 

membandingkan data anak dari prasiklus sampai siklus yang dilakukan. Teknik 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

a. Menjumlah skor yang dicapai anak pada setiap butir amatan. 

b. Membuat tabulasi skor observasi perkembangan kreativitas dan motorik 

halus. 

c. Menghitung persentase perkembangan kreativitas dan motorik halus melalui 

kegiatan origami. 

d. Membandingkan hasil persentase pencapaian tabulasi pada kolom (%) dengan 

persentase keberhasilan pada setiap siklus yang telah ditentukan. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Refleksi Awal 

Berdasarkan hasil observasi maka peneliti dan guru sepakat untuk 

melakukan pembelajaran guna mengembangkan kemampuan motorik 

halus anak melalui kegiatan origami. Untuk itu peneliti berdiskusi dengan 

guru untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya. Peneliti dan guru 

sepakat melakukan tindakan pada hari Senin, Rabu dan Jumat tanggal 

19,21 dan 22 Mei 2014. Pada prasiklus ini keberhasilan baru mencapai 

40%. Hasil yang diperoleh dalam prasiklus ini dapat dilihat dalam grafik 

berikut.   
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Keterangan: 

BB : Belum Berkembang 

MB : Mulai Berkembang 

BSH : Berkembang Sesuai Harapan 

BSP : Berkembang Sangat Pesat 

2. Hasil Siklus I 

Berdasarkan hasil observasi tersebut, peneliti dan guru melakukan 

analisis terhadap proses kegiatan origami. Peneliti dan guru berdiskusi 

tentang kekurangan yang ada pada siklus. Adapun hasil analisis tersebut 

yaitu 1) ada anak yang tidak mau melakukan kegiatan karena merasa sakit, 

2) ada anak yang mau melakukan kegiatan tetapi kurang percaya diri 

sehingga mereka terlalu banyak bertanya dan minta dibantu, 3) dalam 

mendemonstrasikan cara melipat kertas guru masih kurang jelas, 4) 

perkembangan motorik halus anak masih belum berkembang seperti yang 

diharapkan terbukti dari hasil observasi yang diperoleh. 

Dari analisis tersebut penulis dan guru merasa belum mendapatkan 

hasil yang maksimal, belum sesuai dengan program yang telah 

direncanakan untuk tindakan berikutnya dengan lebih baik lagi. Terbukti 
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dalam siklus ini standar pencapaiannya baru 60%. Hasil pada siklus ini 

dapat dilihat dalam grafik berikut. 

 

Keterangan: 

BB : Belum Berkembang 

MB : Mulai Berkembang 

BSH : Berkembang Sesuai Harapan 

BSP : Berkembang Sangat Pesat 

3. Hasil Siklus II 

Proses pelaksanaan siklus II sudah baik dan kelemahan-kelemahan 

yang ada pada siklus sebelumnya sudah dapat diatasi. Peneliti telah 

melaksanakan tahapan-tahapan pembelajaran dengan baik. Hal ini dapat 

dilihat dari kemampuan motorik halus anak yang semakin berkembang. 

Peneliti yang dibantu guru sudah berhasil mengembangkan kemampuan 

motorik halus anak melalui kegiatan origami. Adapun anak yang masih 

memiliki kemampuan motorik halus di bawah standar pencapaian tidak 

terlalu berarti karena pada setiap siklus anak selalu ada pengembangan 

meskipun di bawah rata-rata kemampuan motorik halus anak dalam kelas. 

Namun, sebagian besar anak sudah berada di atas standar pencapaian 
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dengan rata-rata kemampuan anak di atas      Hasil pada siklus II ini 

dapat dilihat dalam grafik berikut. 

 

Keterangan: 

BB : Belum Berkembang 

MB : Mulai Berkembang 

BSH : Berkembang Sesuai Harapan 

BSP : Berkembang Sangat Pesat 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian  yang telah dilakukan dalam dua siklus, 

pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan kreativitas dan motorik halus 

melalui kegiatan origami pada anak kelas B BA Aisyiyah Ngalas II Klaten Selatan 

dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang dirumuskan telah terbukti kebenarannya. 

Artinya bahwa pengembangan kemampuan kreativitas dan motorik halus dapat 

dilakukan melalui kegiatan origami pada anak kelas B BA Aisyiyah Ngalas II 

Klaten Selatan Tahun Ajaran 2013/2014. Ini dapat dilihat dari hasil persentase 

observasi anak dari pra siklus, siklus I dan siklus II terdapat peningkatan. Pra 

siklus    , siklus I sebesar     dan siklus II sebesar      
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