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ABSTRAK
Nama

: Siti Saniya

Jurusan

: Pendidikan Islam Anak Usia Dini

Judul

: Meningkatkan Kemampuan Motorik Halus Melalui Aktivitas
Montase Pendidikan Anak Usia Dini Islam Terpadu Mutiara Hati
Kota Jambi
Aktivitas montase, merupakan kegiatan yang sangat baik untuk melatih

meningkatkan kemampuan motorik halus anak.Jenis penelitian ini adalah
penelitian tindakan kelas kolaboratif dengan menggunakan model kemmis dan Mc
Taggart. Subjek penelitian adalah anak kelompok B2 yang berjumlah 15 anak
terdiri dari 7 anak laki-laki dan 8 anak perempuan. Metode pengumpulan data
yang di gunakan adalah observasi, dokumentasi, dan wawancara. Hasil penelitian
menunjukan bahwa pada aktivitas montase anak dapat meningkatkan kemampuan
motorik halus anak dan setelah adanya tindakan melalui aktivitas montase. Pada
siklus I pertemuan 1 presentasi keterampilan pada aktivitas montase anak sebesar
13% yang berkembang sangat baik.Pada siklus II pertemuan I presentasi
keterampilan pada aktivitas montase anak sebesar 88% yang berkembang sangat
baik,perolehan presentase tersebut meunjukkan bahwa keterampial pada aktivitas
montase anak kelompok B2 dengan kriteria sangat baik telah mencapai indikator
keberhasilan sebesar 88% .
Kata kunci : Aktivitas Montase , Kemampuan Motorik Halus anak usia dini

ABSTRACT
Name
Department
Title

: Siti Saniya
: Early Childhood Islamic Education
: Improving the ability of Motor Fine Through Activities Montage
Education Children Age Of early Islam Integrated Mutiara Hati
Jambi City

Activities montage , an

activityvery

good

for

train

improve

to inability motor delicate child . This type of research is a collaborative
classroom action research using Kemmis and Mc Taggart's models. The subjects
of the study were B2 children, consisting of 15 children consisting of 7 boys
and 8 girls. Data collection methods used are observation, documentation, and
interviews. The results showed that the activity of a montage of children may
increase the ability of motor delicate child and after adany a measure through the
activity of a montage . In the first cycle meeting 1 presentation of the skills in the
montage activity of children by 13 % which developed very well. In the second
cycle of meeting I, the presentation of skills in the montage activity of children
was 86 % which developed very well , the acquisition of the percentage showed
that the effects on the montage activity of children to the B2 group with
very good criteria had reached an indicator of success of 88 %.
Keywords: Montage Activity , Fine Motor Ability in early childhood
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Menurut undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional Bab 1, Pasal 1, Butir 14 menyatakan bahwa:
“Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan
sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan upaya pembinaan yang
ditujukan bagi 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, yang diselenggarakan
pada jalur formal, non-formal, dan informal”.
Sistem Pendidikan Anak Usia Dini merupakan jenjang awal
sebelum anak memasuki pendidikan yang lebih tinggi, Pendidikan Anak
Usia Dini ditujukan untuk anak sejak lahir sampai berusia enam tahun.
Pendidikan lebih lanjut untuk anak usia dini diselenggarakan pada jalur
formal, non-formal, dan informal.
Sementara itu, berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003
tentang Pendidikan anak usia dini pasal 28 adalah: (1) Pendidikan anak
usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan anak dasar (2)
Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan
formal, nonformal, dan/atau informal (3) Pendidikan anak usia dini pada
jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), raudatul
athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat (4) Pendidikan anak usia dini
pada jalur nonformal berbentuk kelompok bermain (KB), taman penitipan
anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat (5) Pendidikan anak usia dini
pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau
pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan (6) Ketentuan mengenai
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pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2)
ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
Dalam upaya pengembangan anak usia dini harus memperhatikan
aspek-aspek perkembangan seperti nilai-nilai agama dan moral, fisik
motorik, kognitif, bahasa dan sosial-emosional. Dalam Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan
Anak Usia Dini terdapat tingkat pencapaian perkembangan yang
menggambarkan pertumbuhan dan perkembangan yang diharapkan dicapai
anak pada rentang usia tertentu. Perkembangan anak yang dicapai
merupakan integrasi aspek pemahaman nilai-nilai agama dan moral,
fisik,kognitif, bahasa, dan sosial-emosional. Agar anak mencapai tingkat
perkembangan yang optimal, dibutuhkan keterlibatan orang tua dan orang
dewasa untuk memberikan rangsangan yang bersifat menyeluruh dan
terpadu yang meliputi pendidikan, pengasuhan, kesehatan, gizi, dan
perlindungan yang diberikan secara konsisten melaui pembiasaan.
Teori yang menjelaskan secara detail tentang sistematika
perkembangan motorik halus anak adalah Widodo (2008) perkembangan
motorik halus adalah gerakan menggunakan otot-otot halus yang
berkoordinasi dengan otak dalam melakukan suatu kegiatan. Gerakan yang
menggunakan otot-otot halus adalah gerakan yang menggunakan sebagian
anggota tubuh tertentu, yaitu gerakan tangan atau gerakan jari-jemari.
Misalnya, kemampuan memindahkan benda, mencoret-coret menyusun
balok, menggunting, menulis,melipat kertas dan sebagainya. Akibat
gerakan tangan atau gerakan jari-jemarinya anak dapat rnengambil, meraih
dan mencapai apa yang menarik baginya.
Menurut

Mas’udah

(2017:1)

Jika

stimulasi

perkembangan

motorik/fisik tidak tepat, tidak hanya beresiko bagi perkembangan
motorik, tetapi juga aspek perkembangan lainnya. Sesuai dengan
perkembangan motorik halus yang sudah harus dicapainya, maka
kegiatan-kegiatan

yang

dilkukan

di

TK

harus

diarahkan

untuk

meningkatkan keterampilan motorik halus.Dengan kesempatan dan latihan

yang berulang diharapkan keterampilan motorik halus anak dapat
berkembang dengan baik.
Salah

satu

strategi

yang

dipilih

untuk

mengembangkan

perkembangan motorik halus anak adalah dengan aktivitas montase,
Menurut Muharrar & Verayanti (2013:44), Karya Montase sangat identik
dengan guntingan gambar atau bisa juga disebut sebagai karya gunting
tempel (cut and paste). Kegiatan Montase merupakan sebuah karya yang
dihasilkan dari mengkomposisiskan beberapa gambar yang sudah jadi
dengan gambar yang sudah jadi lainnya. Kegiatan Montase diharapkan
dapat mengembangkan perkembangan motorik halus anak.
Berdasarkan hasil pra observasi yang dilakukan peneliti di PAUD
Islam Terpadu Mutiara Hati kota jambi Kelas B2 yang terdiri dari 15 anak
dari 7 laki-laki dan 8 perempuan kemampuan anak pada kategori Belum
Berkembang sebanyak 7 anak berarti ada 47%, 3 anak yang Mulai
Berkembang berarti ada 20%, anak Berkembang sesuai dengan harapan
sebanyak 3 anak berarti ada 20%, 2 anak berkembang sangat baik ini
berada 13%. ternyata masih ada sebagian motorik halus dengan kegiatan
montase

anak

usia

5-6

tahun

yang

dapat

diketahui

dalam

perkembangannnya dari faktor anak hal ini diketahui, 1) masih ada
beberapa anak memegang gunting kaku dan gemetaran,2)masih ada
beberapa anak yang belum bisa menggunting sesuai dengan pola,3) masih
ada beberapa anak ketika menggunting pola masih dibantu oleh teman dan
gurunya,4) ada anak hanya menempel asal-asalan tidak sesuai dengan
pola,5) Ada beberapa anak mengucapkan kata”tidak bisa” baik pada
sebelum maupun saat melakukan aktifitas montase.
Kondisi permasalahan diatas membuktikan belum terpenuhinya
standar perkembangan motorik halus anak usia dini PAUD Islam Terpadu
Mutiara Hati kelompok B2 sebagaimana dipersyaratkan dalam PERMEN
58 Tahun 2009,dimana pada usia 5-6 tahun seharusnya” anak sudah bisa
menggunakan alat tulis dengan benar,anak sudah bisa menggambar sesuai

gagasannya,anak sudah bisa menggunting dengan pola,dan anak sudah
bisa meniru bentuk”.
Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis merasa penting
untuk melakukan penelitian Tindakan Kelas dengan judul Meningkatkan
Kemampuan Motorik Halus Melalui Aktivitas Montase Pendidikan Anak
Usia Dini Islam Terpadu Mutiara Hati Kota Jambi.
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas terdapat beberapa
masalah yang dapat diidentifikasi, yaitu :
1) Masih ada beberapa anak yang memegang gunting dengan kaku dan
gemetaran.
2) Masih ada beberapa anak ketika menggunting dibantu oleh teman dan
gurunya.
3) masih ada beberapa anak yang masih belum bisa menempel sesuai dengan
pola.
4) Ada beberapa anak mengucapkan kata”tidak bisa” baik pada sebelum
maupun saat melakukan aktifitas montase.
C. Batasan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan diatas, maka
perlu ada pembatasan masalah,batasan masalah dalam penelitian ini pada
Upaya Meningkatkan Kemampuan Motorik Halus melalui aktivitas montase
kelas B2 di PAUD Islam Terpadu Mutiara Hati.
D. Fokus Penelitian
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus masalahyang di
ajukan dalan penelitian ini adalah apakah penggunaan media aktivitas
montase dapat meningkatkan kemampuan motorik halus anak usia 5-6 kelas
B2 di PAUD Islam Terpadu Mutiara Hati?”

E. Rumusan Masalah
Berdasarkan batasan masalah diatas maka yang menjadi rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah Apakah Aktivitas Montase dapat
meningkatkan kemampuan motorik halus anak kelas B2 di PAUD Islam
Terpadu Mutiara Hati?
F. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan
motorik halus anak pada aktivitas montase di PAUD Islam Terpadu Mutiara
Hati kota jambi dan penelitian ini digunakan untuk memahami lebih dari
dalam mengenai kemampuan motorik halus anak usia 5-6 tahun.
G. Manfaat Penelitian
A. Manfaat Teoritis
Secara teoritis, hasil penelitian ini bermanfaat dalam rangka
pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perkembangan
motorik halus anak usia dini melalui aktifitas Montase yaitu dengan cara
menempel.
B. Manfaat Praktis
a). Bagi Anak
Dapat meningkatkan kemampuan motorik halus anak usia dini
dengan aktifitas montase.
b). Bagi guru
Memberikan

masukan

pemilihan

pembelajaran khususnya melalui kegiatan

metode

atau

strategi

montase yang dapat

mengembangkan motorik halus anak usia 5-6 tahun.
c). Bagi Sekolah
Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam
meningkatkan perkembangan motorik halus anak.

d). Bagi peneliti
Sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan dan
memperluas

wawasan mengenai pembelajaran mengembangkan

motorik halus anak usia dini.
e). Bagi peneliti lain
Sebagai bahan masukan dan sumber referensi bagi peneliti
berikutnya yang melakukan penelitian yang ada hubungannya dengan
penelitian ini.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. Kajian Kemampuan Fisik Motorik Anak Usia Dini
1. Pengertian Pendidkan Anak Usia Dini
Pendidikan Anak Usia Dini merupakan pendidikan yang paling
mendasar dan menempati kedudukan sebagai golden age dan sangat srategis
dalam pengembangan sumber daya manusia(Direktorat PAUD,2005).
Rentang anak usia dini dari lahir sampai usia enam tahun adalah usai kritis
sekaligus strategi dalam proses pendidikan seorang selanjutnya artinya pada
periode ini merupakan periode kondusif untuk menumbuh kembangkan
berbagaikemampuan,kecerdasan,bakat,kemampuanfisik,kognitif,bahasa,sosi
al-emosional,dan spritual.(Yamin Martinis,2010:1)
Menurut Berk dalam Sujiono,anak usia dini adalah sosok individu
yang sedang menjalani suatu proses perkembangan dengan pesat dan
fundamental bagi kehidupan selanjutkan.anak usia dini berada pada rentang
usai 0-8 tahun.pada masa ini proses pertumbuhan dan perkembangan dalam
berbagai aspek sedang mengalami masa yan cepat dalam rentang
perkembanan hidup manusia.proses pembelajaran sebagai bentuk perlakuan
yang diberikan pada anak harus memperhatikan karakteristik yang dimiliki
setiap tahapan perkembangan anak.(Sofyan Hendra,2015:1)
Menurut pendapat para tokoh diatas maka dapat disimpulkan bahwa
pendidikan anak usia dini merupakan individu yang sedang berada diusia
emas, artinya mereka memiliki daya tangkap yang cepat dalam
mendapatkan rangsangan perkembangan, seperti perkembangan motorik,
kognitif,sosial emosional, moral dan agama serta bahasa.dimasa ini lah anak
harus distimulasi dengan baik dan tidak di abaikan perkembanganya.

2. Pengertian Motorik Halus Anak Usia Dini
Sumantri (2005:143) menyatakan bahwa motorik halus adalah
pengorganisasian penggunaan sekelompok otot-otot kecil seperti jari-jemari
dan tangan yang sering membutuhkan kecermatan dan koordinasi dengan
tangan, keterampilan yang mencakup pemanfaatan menggunakan alat-alat
untuk mengerjakan suatu objek.
Demikian pula menurut Sujiono, dkk (2010:114) menyatakan
bahwa motorik halus adalah gerakan yang hanya melibatkan bagian-bagian
tubuh tertentu saja dan dilakukan oleh otot-otot kecil.
Berdasarkan pendapat diatas bahwa kesimpulannya motorik halus
adalah gerakan otot-otot kecil yang melibatkan bagian tubuh seperti jari
jemari dalam melakukan kegiatan.
Perkembangan motorik sangat dipengaruhi oleh organ dan fungsi
system susunan saraf pusat atau otak. Sistem susunan saraf pusat yang
sangat berperanan dalam kemampuan motorik dan mengkoordinasi setiap
gerakan yang dilakukan anak. Semakin matangnya perkembangan sistem
saraf otak yang mengatur otot memungkinkan berkembangnya kompetensi
atau kemampuan motorik anak.Perkembangan motorik merupakan aspek
perkembangan individu yang menonjol dan jelas dapat dilihat.
Beberapa teori tentang motorik halus :
1.Teori Harlock
Motorik halus merupakan gerakan yang berkaitan dengan otot-otot
halus atau sebagian anggota tubuh tertentu, yang dalam pengembangannya
dipengaruhi oleh kesempatan untuk belajar dan berlatih.Contoh:
kemampuan mencoret akan semakin terarah dan memiliki bentuk bila
sering dilatih, menyusun balok akan bentuk bermakna dengan keluasaan
kesempatan belajar dan mengeksplorasi.
2. Teori Montessori tentang latihan motorik halus
Untuk melatih fungsi-fungsi motorik peserta didik di TK tidak
perlu diadakan alat-alat tertentu, kehidupan sehari-hari cukup memberi

latihan bagi motorik peserta didik. Asas-asas metode pembelajaran
Montessori menurut Depdiknas (2007 : 11) adalah sebagai berikut:
a. Pembentukan sendiri, Perkembangan itu terjadi dengan berlatih,
dapat dikerjakan sendiri oleh peserta didik di TK.
b. Masa peka, Masa peka ini merupakan masa ketika bermacammacam fungsi muncul dan menampilkan diri dengan tegas untuk
dilatih.
c. Kebebasan, Mendidik untuk kebebasan dengan kebebasan,dengan
tujuan agar masa peka dapat menampakkan diri secaraleluasa
dengan tidak dihalang-halangi di dalam ekspresinya.
Berdasarkan teori yang dijabarkan oleh Harlock dan Montessori
tentang pengembangan motorik halus anak diatas maka dapat disimpulkan
bahwa keterampilan motorik halus anak harus dilakukan dengan stimulusstimulus yang sesuai dengan kebutuhan. Selain stimulus,pengembangan
motorik halus anak juga harus memperhatikan asas-asaspembelajaran
motorik halus agar perkembangan motorik halus anak dapat berkembang
dan bermakna.
Corbin

(dalam

Sumantri

2005:48)

mengemukakan

bahwa

perkembangan motorik adalah perubahan kemampuan gerak dari bayi
sampai dewasa yang melibatkan berbagai aspek perilaku dan kemampuan
gerak. Aspek perilaku dan kemampuan gerak saling mempengaruhi. Dari
pendapat

diatas

perkembangan

motorik

adalah

meningkatnya

pengkoordinasian antara gerak tubuh yang melibatkan kelompok otot dan
saraf yang lebih kecil. Kelompok otot saraf inilah yang nantinya mampu
mengembangkan gerak motorik halus misalnya merobek,menggambar, dan
menulis.
Menurut

Noorlaila

(2010:62)

motorik

halus

merupakan

kemampuan anak dalam melakukan gerakan yang melibatkan bagianbagian tubuh tertentu dan dilakukan oleh otot-otot kecil,tetapi memerlukan
koordinasi

yang

cermat

seperti

mengamati

sesuatu,menjimpit,dan

menulis.Sementara itu Sujiono (2009:14) berpendapat bahwa motorik

halus adalah gerakan yang hanya melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu
saja dan dilakukan oleh otot-otot kecil,seperti keterampilan menggunakan
tangan dan gerakan pergelangan tangan yang tepat.
Fikriyati (2013:39) menyatakan bahwa motorik halus adalah
kemampuan yang berhubungan dengan keterampilan fisik yang melibatkan
koordinasi otot-otot halus/kecil.
Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas dapat disimpulkan
bahwa motorik halus adalah kemampuan anak beraktivitas dengan cara
mengoordinasikan penggunaan jari jemari dan tangan dan membutuhkan
koordinasi mata dan tangan dengan cermat.
3. Karakteristik Perkembangan Motorik Halus 5-6 Tahun
Perkembangan fisik pada anak–anak ditandai dengan berkembangnya
keterampilan motorik halus.sekitar usia 5-6 tahun anak sudah dapat
memegang pensil dan memegang gunting Soejanto (2005:22) menjelaskan
bahwa di dalam membicarakan perkembangan motorik halus anak,akan
dibicarakan tentang ciri-ciri motorik yang pada umumnya melalui empat tahap
yaitu:
a. Gerakan-gerakan tidak di sadari,tidak di sengaja,dan tanpa arah.Misalnya
anak menggerak-gerakan kaki dan tangannya,memasukkan tangan ke
mulut,mengedipkan mata dan gerak-gerak yang lain,yang tidak disebabkan
oleh adanya rangsangan dari luar.
b. Gerakan-gerakan anak itu tidak khas.Artinya gerakan yang timbul,yang
disebabkan oleh perangsang tidak sesuai dengan rangsangannya.
c. Gerakan-gerakan anak itu dilakukan dengan missal.Artinya hamper
seluruh tubuhnya ikut bergerak untuk mereaksi perangsang yang datang
dari luar.
d. Gerakan-gerakan anak itu disertai gerakan-gerakan lain yang sebenarnya
tidak diperlukan.

Di dalam perkembangan selanjutnya gerakan-gerakan itu semakin
lama makin terdiferensiasi,artinya hanya bagian tubuh tertentu saja yang
bergerak.Dan itu pun bila ada perangsang yang mengenalnya.
Selanjutnya

karakteristik

perkembangan

motorik

halus

anak

dijelaskan sebagai berikut( Depdiknas,2007:10):
a. Usia tiga tahun
Pada saat anak berusia tiga tahun kemampuan gerakan halus
hampir sama pada masa bayi.Meskipun anak pada saat ini sudah mampu
menjumput benda dengan menggunakan jempol dan jari telunjuknya tetapi
gerakan itu sendiri masih kikuk.
b. Usia empat tahun
Pada usia empat tahun koordinasi motorik halus anak sudah
mengalami kemajuan dan gerakannya sudah lebih cepat bahkan cenderung
sempurna.
c. Usia lima tahun dan enam tahun
Pada usia lima dan enam tahun koordinasi motorik halus anak
sudah lebih sempurna lagi ,dimana tangan,lengan dan tubuh bergerak
dibawah koordinasi mata.Anak juga telah mampu membuat dan
melaksanakan kegiatan yang lebih majemuk,seperti kegiatan proyek.
Berdasarkan

pendapat

diatas

penulis

dapat

menyimpulkan

karakteristik perkembangan anak pada usia 5-6 tahun gerakannya sudah
sempurna,anak sudah bisa menggambar sesuai gagasannya,menggunting
sesuai pola,menempel gambar dengan tepat dan dapat mengekspresikan
diri melalui gerakan menggambar secara detail.

Tabel 2.1. Permendikbud 137 Tingkat Pencapaian Perkembangan usia 5-6 tahun
Lingkup

Tingkat Pencapaian Perkembangan

Perkembangan
1. Motorik Halus

Meniru Bentuk
Melakukan eksplorasi dengan berbagai media dan kegiatan
Menggunting sesuai dengan pola
Menempel gambar dengan tepat

2. Kognitif

1.Mengklarifikasikan benda berdasarkan warna,bentuk,dan

Berfikir logis

ukuran(3 variasi)

3.Sosial Emosional 1.Memperlihatkan kemampuan diri untuk menyesuaikan
a.Kesadaran Diri

dengan situasi

b.Rasa Tanggung 1.Bertanggung jawab atas perilakunya untuk kebaikan dir
jawab untuk diri sendiri
sendiri dan orang

4.Seni

1.Membuat karya seperti bentuk sesungguhnya dengan

a.Tertarik dengan berbagai bahan(kertas,plastisin,balok,dll)
kegiatan seni

4. Tujuan Pengembangan Motorik Halus Anak Usia Dini
Pada dasarnya setiap pembelajaran pada suatu usaha yang mencapai
tujuan.Tujuan ini dapat dicapai apabila terdapat interaksi antara anak dan
pendidik.Demikian pula halnya dengan tujuan pengembangan motorik halus pa
da anak usia dini.
Menurut Sumantri(2005:145) Tujuan pengembangan motorik halus
anak

usia

dini

adalah

Melatih

kemampuan

koordinasi

motorik

anak”.Pengembangan motorik halus anak akan berpengaruh terhadap kesiapan

anak dalam menulis,kegiatan untuk melatih koordinasi antara mata dengan
tangan yang dianjurkan dalam jumlah waktu yang cukup meskipun
penggunaan tangan secara utuh belum tercapai.
Tujuan

pengembangan

motorik

halus

pada

anak

usia

dini(Nuryani,2005:11) (1) mengembangkan motorik halus berhubungan
dengan keterampilan gerak kedua tangan, (2) memperkenalkan gerakan jari
seperti menulis,menggambar,dan memanipulasi benda-benda dengan jarijemari

sehingga

anak

menjadi

terampil

dan

matang,

(3)

mampu

mengkoordinasikan kecepatan ,kecakapan tanpa dengan gerakan mata,dan (4)
penguasaan emosi.
Berdasarkan

pendapat

diatas

dapat

disimpulkan

bahwa

tujuan

pengembangan motorik halus anak usia dini adalah untuk melatih jari jemari
agar terampil dan matang serta mampu mengkoordinasikan kecepatan dan
kecakapan ,bahkan tanpa dengan gerakan mata.
5. Tahapan Perkembangan Motorik Halus
Setiap anak mampu mencapai tahap perkembangan motorik halus yang
optimal asal mendapatkan stimulasi tepat. Di setiap tahapan perkernbangan
motorik anak membutuhkan rangsangan untuk mengembangkan kemampuan
Semakin banyak yang dilihat dan di dengar anak, semakin banyak yang
diketahuinya.
Berikut ini adalah tahapan perkembangan motorik halus anak: Sugiyanto
dan Sujarrwo (dalam Sumantri 2005:101-102) Proses perkembangan belajar
motorik anak usia dini terjadi dalam tiga tahapan yaitu: (1)Tahap Verbal
Kognitif Tahap ini merupakan tahap awal dalam belajar gerak. Tahap ini
disebut fase kognitif karena perkembangan yang menonjol pada diri anak
adalah rnenjadi tahu tentang gerakan yang dipelajari; sedangkan penguasaan
geraknya sendiri masih belum baik karena masih dalam taraf mencoba-coba
gerakan. Pada tahapan kognitif; proses belajar diawali dengan aktif berfikir
tentang gerakan yang dipelajari.

Anak yang belajar gerak berusaha mengetahui dan memahami gerakan
dari informasi yang diberikan kepadanya. Informasi ini bersifat atau visual.
Informasi verbal adalah informasi yang berbentuk penjelasan dengan
menggunakan kata-kata. Di sini indra pendengaran aktif berfungsi. Informasi
visual adalah informasi yang dapat dilihat informasi ini bisa berbentuk contoh
gerakan atau gambar gerakan, (2) Tahap Asosiatif,Tahap ini disebut juga tahap
menengah. Tahap ini ditandai dengan tingkat penguasaan gerakan dimana anak
sudah mampu melakukan gerakan-gaerakan dalam bentuk rangkaian yang
tersendat-sendat pelaksanaanya.
Dengan tahap mengulang-ulang pelaksanaan gerakan akan sémakin
efisien, lancar dan sesuai dengan keinginannya, dan kesalahan gerakan
semakin berkurang. Pada tahap ini anak usia dini memasuki masa pemahaman
gerakan yang sedang dipelajarinya. (3) Tahap otomasi,Pada tahap ini dapat
dikatakan sebagai fase akhir dalam belajar gerak. Tahap ini ditandai dengan
penguasaan gerakan di mana anak mampu melakukan gerakan keterampilan
secara otomatis. Tahap ini dikatakan sebagi tahap otonom karena anak mampu
melakukan gerakan.
keterampilan tanpa terpengaruh walaupun pada saat melakukan gerakan
ini anak memperhatikan hal-hal lain selain gerakan yang dilakukan. Hal ini
terjadi karena gerakannya sendiri sudah dapat dilakukan secara otomatis. Pada
tahap ini anak sudah dapat melakukan gerakan dengan benar, dan baik.
6. Macam-Macam Motorik Halus
Motorik halus mengembangkan kemampuan anak dalam menggunakan
jari-jarinya, khususnya ibu jari dan jari telunjuk. menurut Suyadi (Macammacam kemampuan motorik halus anak yaitu:
a. Palmer grasping
Anak menggenggam sesuatu benda dengan menggunakan telapak
tangannya.Anak merasa lebih mudah dan sederhana dengan memegang
benda menggunakan telapak tangan.karena motorik halus yang belum

berkembang denga baik,maka anak perlu mendapatkan alat-alat yang lebih
besar untuk melatih motorik halusnya.
b. Pincer grasping
Perkembangan motorik halus yang semakin baik akan menolong
anak untuk dapat memegang tidak dengan telapak tangan,tetapi dapat
menggunakan jari-jarinya.
c. Koordinasi tangan dan mata
Koordinasi mata dan tangan memilik 2 aspek yaitu:
a) Kemampuan menolong diri sendiri (self help skill), Kemampuan untuk
menolong diri sendiri misalnya: mencuci tangan, menyisir rambut,
menggosok gigi, memakai pakaian, makan dan minum sendiri, dsb.
b) Kemampuan untuk pembelajaran, Koordinasi mata dan tangan anak dapat
dilatih dengan banyak melakukan aktivitas misalnya; membuka bungkus
permen,membawa gelas berisi air tanpa tumpah, bermain playdough,
meronce, menganyam, menjahit, melipat, menggunting, mewarnai,
menggambar,menulis dan menumpuk mainan, dsb.
Dari pendapat diatas dapat disimpulkan dari ketiga macam-macam
kemampuan motorik tersebut motorik halus yang digunakan yaitu
koordinasi tangan dan mata.Koordinasi tangan dan mata memiliki dua
aspek yaitu kemampuan menolong diri sendiri dan kemampuan untuk
pembelajaran,yang akan penulis gunakan adalah kemampuan untuk
pembelajaran,dimana koordinasi mata dan tangan anak sudah banyak
melakukan aktivitas seperti: meronce, melipat, menggunting, dan
mewarnai.
7. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Motorik Halus Anak
Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik halus menurut
Hurlock (Dalam Al-Maqassary 2014) yaitu :
a. Lingkungan yang mendukung

Untuk menghasilkan kemampuan motorik yang baikpada anak
diperlukan kondisi psikologis yang baik pula, agar mereka dapat
mengembangkan

gerakan

motoriknya.Kemampuan

fisik

yang

memungkinkan untuk bergerak
b. Aspek psikologis anak
Untuk menghasilkan kemampuan motorik yang baikpada anak
diperlukan kondisi psikologis yang baik pula, agar merekadapat
mengembangkan

gerakan

motoriknya.

Kemampuan

fisik

yang

memungkinkan untuk bergerak
c. Umur
Kecepatan pertumbuhan yang pesat adalah pada masa prenatal,
tahun pertama kehidupan dan pada masa remaja.
d. Jenis kelamin
Setelah melewati pubertas, pertumbuhan anak laki-laki akan
lebih cepat dibanding anak perempuan.
e. Genetik
Genetik adalah bawaan anak, yaitu potensial anak yang akan
menjadiciri khasnya, antara lain bentuk tubuh (cacat fisik) dan kecer
dasan. Kelainan genetik akan mempengaruhi proses tumbuh kembang
anak.
f. Kelainan kromosom
Pada umumnya kelainan kromosom akan disertai dengan
kegagalan pertumbuhan. Perkembangan sistim Saraf.
8. Prinsip dalam Pengembangan Motorik Halus
Depdiknas (2007:13) Untuk mengembangkan motorik halus anak usia
4-6 tahun di Taman Kanak-Kanak secara optimal, perlu memperhatikan
prinsip-prinsip berikut :
a. Memberikan kebebasan ekspresi pada anak.
b. Melakukan pengaturan waktu, tempat, media (alat dan bahan) agar dapat
merangsang anak untuk kreatif.

c. Memberikan bimbingan kepada anak untuk menemukan teknik/cara yang
baik dalam melakukan kegiatan dengan berbagai media.
d. Menumbuhkan keberanian anak dan hindarkan petunjuk yang dapat
merusak keberanian dan perkembangan anak.
e. Membimbing anak sesuai dengan kemampuan dan taraf perkembangan.
f. Memberikan rasa gembira dan ciptakan suasana yang menyenangkan pada
anak.
g. Melakukan pengawasan menyeluruh terhadap pelaksanaan kegiatan.
Prinsip-Prinsip Perkembangan Motorik Halus (Hurlock, 1999) adalah
sebagai berikut:
a. Perkembangan melibatkan perubahan. Perkembangan motorik ditandai
dengan adanya perubahan

ukuran, perubahan proporsi, hilangnya ciri

lama, dan mendapatkan ciri baru.
b. Hasil proses kematangan dan belajar. Proses kematangan yaitu warisan
genetik individu, sedangkan proses belajar yaitu perkembangan yang
berasal dari latihan dan usaha setiap individu.
c. Terdapat perbedaan dalam perkembangan motorik individu. Walaupun
pola perkembangan

sama,

setiap

anak

akan

mengikuti

pola

perkembangan dengan cara dan kecepatannya masing-masing.
d. Dapat diramalkan. Pola perkembangan fisik dapat diramalkan semasa
kehidupan pra dan pasca lahir. Perkembangan motorik akan mengikuti
hukum chepolocaudal yaitu perkembangan yang menyebar ke seluruh
tubuh dari kepala ke kaki. Hukum yang kedua yaitu proximodialis
yaitu perkembangan dari yang dekat ke yang jauh.
e. Pola perkembangan mempunyai karakteristik yang dapat diramalkan.
Karakteristik dalam perkembangan anak juga dapat diramalkan, hal ini
berlaku baik untuk perkembangan fisik maupun mental. Semua anak
mengikuti pola perkembangan yang sama dari satu tahap ke tahap lainnya.

f. Setiap tahap memiliki bahaya yang potensial. Beberapa hal yang
menyebabkan antara lain dari lingkungan bahkan dari anak itu
sendiri. Bahaya ini dapat mengakibatkan terganggunya penyesuaian fisik,
psikologis, dan sosial anak.
Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa prinsip
dalam perkembangan motork halus anak usia dini adalah untuk
menampilkan atau memperlihatkan kemampuan dalam meingkatkan
motorik halus anak agar anak dapat terkoordinasi otot-otot kecilnya.
B. Kajian Aktivitas Montase
1. Pengertian Montase
Montase adalah penggabungan gambar-gambar yang dihasilkan dari
percampuran unsur dari beberapa sumber.karya montase dihasilkan dari
menyatukan atau menggabungkan gambar-gambar dari sumber yang
berbeda dengan susunan tertentu ditempelkan pada sebuah bidang
datar.biasanya,karya montase digabungkan sesuai dengan tema yang ingin
diciptakan dari beberapa gambar tersebut.salah satu contohnya tema
pendesaan,gambar-gambar yang didapat bisa berupa

potongan gambar

rumah,pegunungan,jalan desa,sungai,dan lain-lain.(Ayu,2017:1).
Montase Merupakan Sebuah Karya yang dibuat dengan cara memotong
objek-objek gambar dari berbagai sumber kemudian ditempelkan pada suatu
bidang sehingga menjadi suatu kesatuan karya dan tema(lihat susanto 2012 :
264).(syakir,2013:44)
Menurut Sumanto, (2005:91) montase adalah suatu kreasi seni
aplikasi yang dibuat dari tempelan guntingan gambar atau guntingan foto
diatas bidang dasaran gambar. Montase berasal dari bahasa inggris
(montage) artinya menempel.
Susanto (2012:21) mengemukakan bahwa Montase merupakan
sebuah karya yang dibuat dengan cara memotong obyek-obyek gambar dari
berbagai sumber kemudian ditempelkan pada suatu bidang sehingga
menjadi satu kesatuan karya dan tema.

Muharrar & Verayanti (2013:44), Karya Montase sangat identik
dengan guntingan gambar atau bisa juga disebut sebagai karya gunting
tempel (cut and paste).
Berdasarkan pendapat diatas bahwa kesimpulannya adalah Kegiatan
Montase

merupakan

sebuah

karya

yang

dihasilkan

dari

mengkomposisiskan beberapa gambar yang sudah jadi dengan gambar
yang

sudah

jadi

lainnya.

Kegiatan

Montase

diharapkan

dapat

montase

sangat

mengembangkan perkembangan motorik halus anak.
Bahan-bahan

yang

digunakan

dalam

seni

bervariasi.material untuk seni montase bisa ditemukan dilingkungan
sekitar.umumnya,bahan

yang

digunakan

adalah

kertas

bergambar,koran,majalah,bekas pembungkus makanan,kertas kado,bekas
poster,dan lain-lain.bahan dalam membuat seni montase untuk masyarakat
umum dan dalam dunia pendidikan tentu saja berbeda.untuk anak didik
pendidikan dasar,biasanya bahan yang digunakan adalah yang sederhana
dan mudah untuk ditemukan seperti potongan gambar dari kertas
kado,koran, atau majalah.
2. Alat dan Bahan yang digunakan Untuk Membuat Seni Montase
Alat serta bahan yang digunakan untuk membuat karya seni
montase cukup sederhana dan mudah diperoleh.meskipun demikian proses
pembuatan montase menggunakan senjata tajam seperti gunting atau alat
pemotong jenis lain.selain itu dalam pembuatan karya montase tiga dimensi
tidak jarang pula menggunakan perekat/lem khusus yang mengandung
bahan kimia.oleh karena itu, Guru dan orang perlu membimbing dan
mengawasi agar tidak membahayakan diri anak dalam penerapan seni
montase disekolah setingkat TK dan SD.(Ayusari,2017: 2).
Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat karya montase 2
dimensi,antara lain:
a.

Alat Pemotong
Alat pemotong yang biasa digunakan dalam pembuatan seni
montase adalah gunting,cuter,dan pisau.alat pemotong digunakan untuk

memotong bahan-bahan yang akan digunakan untuk membuat
montase.usahakan menggunakan alat pemotong yang tajam,agar hasil
potongan

rapi.namun,jangan

lupa

tetap

berhati-hati

dalam

menggunakan alat pemotong tersebut.
b.

Lem
Lem yang digunakan dalam pembutan seni montase sederhana
adalah lem kertas dan lem kayu.lem berfungsi untuk menempelkan
bahan pada pola yang telah dibuat.

c.

Kertas Gambar
Pemilihan ukuran gambar juga perlu disesuaikan dengan ukuran tema
montase yang ingin dibuat. Kertas gambar digunakan sebagai alat dan
tempat beckground.penulis cenderung menggunakan kertas gambar
ukuran A3 karena kertas ukuran ini cukup luas sehingga bisa memenuhi
kebutuhan tema yang dikendaki.

d.

Printer
Gambar

yang

sesuai

dengan

tema

tertentu

seringkali

sulit

didapatkan,terutama gambar yang bisa dijadikan sebagai latar
belakang/background.penggunaan printer ditujuan untuk mencetak (
mengeprin) gamabr-gamabar yang diperoleh dari internet. Penulis
sendiri mengambil gambar dari internet untuk digunakan sebagai latar
belakang setiap tema.
e.

Kertas Warna
Kertas berwarna digunakan sebagai dari background biasanya
dipadukan dengan warna yang sesuai dengan tema dan background
tersebut.kertas berwarna bisa berupa kertas srep,kertas lipat, kertas
warna, kertas emas, art paper dan sebagainya.penulis memilih untuk
menggunakan kertas lipat karena kertas lipat ini mudah ditemukan dan
sekolah,khususnya TK biasanya sudah menyediakan kertas jenis ini
untuk murid-muridnya.tidak jarang pula orang tua juga menyediakan
kertas lipat untuk anaknya dirumah.

f.

Koran dan Majalah Bekas

Koran dan majalah bekas merupakan sumber bahan utama
mendapatkan gamabar-gambar yang akan ditempelkan untuk tema
yang dikehendekaki.(Ayu,2017:5).
3. Praktik Membuat Seni Montase
 Tema :
Bahan dan Alat :
Siapkan alat dan bahan yang diperlukan,antara lain:
1). Alat :


Gunting



Lem / perekat



Printer (untuk mengeprin gambar yang diperoleh dari internet).
2). Bahan :



Kertas gambar ukuran A3



Kertas Origami



Kertas astro



3 lembar kertas lipat warna biru



3 lembar kertas lipat warna hijau muda



Majalah/koran/foto/poster bekas dengan gambar-gambar sesuai tema



Beberapa gambar dari internet sebagai background gedung sekolah dan
gedung pencakar langit.(ayu,2017:52).

Langkah-langkah Membuat Montase :
a. Guntingkan halaman majalah agar memudahkan pemotongan gambar yang
terdapat gambar sesuai dengan tema.
b. Gunting gambar pada halaman-halaman tersebut.gambar pertama adalah
gambar ibu guru dan muridnya.
c. Pada halaman majalah ditemukan gambar anak-anak sekolah sedang
mengobrol.gunting sesuai dengan gambar.

d. Potong gambar bapak ibu guru olahraga beserta muridnya.
e. Apabila menemukan gambar bapak/ibu guru pada halaman majalah edisi
berbeda,guntung sesuai gambar.
f. Setelah dicetak,gunting gambar gedung sekolah.
g. Gunting

gambar

background

gedung

perkotaan

yang

dicetak

menggunakan printer.
h. Beri perekat pada kertas lipat warna biru,kemudian tempelkan pada bagian
atas kertas gambar.
i. Tempelkan kertas lipat warna hijau muda pada kertas gambar.
j. Tempelkan gambar background gedung pencakar langint dengan
menggunakan perekat.
k. Beri perekat gambar gedung sekolah kemudian tempekan.
l. Tempelkan gambar pohon ditengah-tengah kertas gambar.
m. Tempelkan gambar semak diatas gambar pohon bagian bawah untuk
menutupi akar pohon
n. Beri perekat gambar anak-anak yang sedang mengobrol kemudian
tempelkan oada sudut kiri bawah kertas gambar.
o. Beri perekat pada gambar bapak ibu guru olahraga kemudian tempelkan
diantara gambar gedung dan ssiwi yang mengobrol.
p. Tempelkan gambar ibu guru pada sudut kanan bawah kertas gambar.
q. Tempelkan gambar pak guru disamping pohon.
r. Tempelkan gambar seorang siswi disamping kanan bapak guru.
s. Beri perekat gambar pada semak kemudian tempelkan dibagian bawah
kertas gambar.
t. Hasil montase yang telah selesai dibuat akan nampak seperti pada gambar.
(Ayu,2017:64)
 Tema : Rekreasi
Bahan dan Alat :
Siapkan alat dan bahan yang diperlukan,antara lain:
1). Alat :



Gunting



Lem / perekat



Printer (untuk mengeprin gambar yang diperoleh dari internet).
2). Bahan :



Hvs



Kertas astro



Majalah/koran/foto/poster bekas dengan gambar-gambar sesuai tema
Langkah-langkah Membuat Montase :



Gunting gambar yang ada dikertas Hvs



Tempelkan gambar tersebut di kertas astro



Lalu rapikan gambar tersebut sesuai dengan gambar yg digunting

4. Manfaat Montase
 Fungsi Montase
a. Fungsi praktis yaitu fungsi pada sehari-hari,karya tersebut dapat
digunakan sebagai bahan dekorasi.
b. Fungsi edukatif yaitu dapat membantu mengembangkan daya pikir,daya
serap,emosi,estetika dan kreativitas.
c. Fungsi ekspresi yaitu dengan menggunakan berbagai bahan dan tekstur
dapat membantu melanjutkan ekspresi.
d. Fungsi psikologis yaitu dengan menuangkan ide,emosi yang menimbulkan
rasa puas dan kesenangan sehingga dapat mengurangi beban psikhologis.
e. Fungsi sosial yaitu dapat menyedikan lapangan pekerjaan dengan
banyaknya karya yang dimiliki diharapkan dapat menciptkan lapangan
pekerjaan dengan moral kratifitas.
f.

Melatih Motorik halus dan Meningkatkan Kreativitas Anak

5.Tujuan Montase
Kegiatan montase bertujuan untuk meningkatkan keterampilan motorik
halus anak yang berhubungan dengan gerakan jari-jemari dan tangan sehingga
keterampilannya dapat meningkat. Hal ini sependapat dengan Sumantri (2005:
146) bahwa tujuan pengembangan motorik halus adalah:
a. Anak mampu mengembangkan keterampilan motorik halus yang
berhubungan dengan keterampilan gerak kedua tangan;
b. Anak mampu menggerakkan anggota tubuh yang berhubungan
dengan gerak jari-jemari;
c. Anak mampu mengkoordinasikan indra mata dan aktivitas tangan;
dan
d. Mampu mengendalikan emosi dalam beraktivitas motorik halus.
Peneliti.
C.Teori Relevan
1. Titis awalia(2016),skripsi meningkatkan kemampuan motorik
halus anak melalui kegiatan montase pada anak kelompok B RA
Al-Hidayah

Nanggungan

Kecamatan

Prambon

Kabupaten

Nganjuk,penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan motorik
halus anak masih terbatas dan rendah,dengan menggunakan
metode montase dapat meningkatkan kemampuan motorik halus
anak di RA Al-Hidayah.Persamaan dengan peneliti yaitu samasama untuk meningkatkan kemampuan motorik halus anak
melalui aktivitas montase dan kasusnya masih sama-sama kurang
dalam meningkatkan kemampuan motorik halus,Perbedaan
penelitian tersebut dengan peneliti yaitu cara menerapkan metode
dan berbeda tempat dengan peneliti.
2. Siti khalifah(2016),Skripsi meningkatkan kemampuan motorik
halus melalui kegiatan montase pada anak didk TK Dharma
Wanita Sitimerto kecamatan pagu kabupaten Kediri,penelitian ini

menunjukkan baahwa kemampuan motorik halus anak masih
kurang dari harapan artinya kemampuan motorik halus anak
masih dibawah rata-rata,dengan menggunakan metode montase
dapat meningkatkan kemampuan motorik halus anak di TK
Dharma Wanita Sitimerto kecamatan pagu kabupaten Kediri.
persamaan dengan peneliti yaitu sama-sama untuk meningkatkan
kemampuan motorik halus anak melalui aktivitas montase dan
kasusnya sama-sama motoric halusnya masih kurang meningkat,
perbedaanya Peneltian tersebut dengan peneliti yaitu Perbedaan
penelitian tersebut dengan peneliti yaitu cara menerapkan metode
dan berbeda tempat dengan peneliti.
D. Kerangka Berfikir
Motorik

halus

anak

usia

dini

adalah

gerakan

jari

jemari,tangan,mata yang digunakan anak untuk melakukan berbagai
aktivitas.Untuk mengoptimalkan motorik halus anak usia dini sangat
dipengaruhi oleh kesempatan belajar dan berlatih. Kemampuan anak untuk
mengamati sesuatu dan otot-otot kecil,memerlukan koordinasi yang
cermat serta tidak memerlukan banyak tenaga”.sala satu strategi dalam
meningkatkan motorik halus anak yaitu dengan aktivitas montase.
Montase adalah penggabungan gambar-gambar yang dihasilkan
dari percampuran unsur dari beberapa sumber.karya montase dihasilkan
dari menyatukan atau menggabungkan gambar-gambar dari sumber yang
berbeda dengan susunan tertentu ditempelkan pada sebuah bidang
datar.biasanya,karya montase digabungkan sesuai dengan tema yang ingin
diciptakan dari beberapa gambar tersebut.salah satu contohnya tema
pendesaan,gambar-gambar yang didapat bisa berupa potongan gambar.
Bebeapa faktor anak yang masih rendah perkembangan motorik
halusnya adalah masih ada beberapa anak memegang gunting kaku dan
gemetaran, Masih ada beberapa anak yang belum bisa menggunting sesuai
dengan pola, Masih ada beberapa anak ketika menggunting pola masih

dibantu oleh teman dan gurunya, ada anak hanya menempel asal-asalan
tidak sesuai dengan pola, Ada beberapa anak mengucapkan kata”tidak
bisa”

baik

pada

sebelum

maupun

saat

melakukan

aktifitas

montase.,dengan menggunakan salah satu menggunakan media montase
dapat meningkatkan motorik halus anak.berikut adalah bagan skema
kerangka berpikir :
Kegiatan Awal

Anak : Kemampuan
Motorik Halus Anak
Kelas
B2
Masih
Rendah

1.Siklus
pertama
melakukan
kegiatan
montasemenggunting dengan tepat sesuai pola
gambar dan menempelkannya.
Tindakan

2.Siklus
kedua
sama
melakukan
kegiatanmontasemenggunting dengan tepat sesuai
pola
gambar
dan
gambarnya
diperbanyak,perbaikan
dilakukan
pada
menggunakan kertas beground yang sebelumya
terlalu tipis,diganti dengan kertas astro yang lebih
tebal dan ukurannnya diperbesar.

Hasil Akhir
Kemampuan Motorik Halus
anak kelas B2 PAUD Islam Terpadu
Mutiara Hati,sudah meningkat.

E Hipotesis
Hipotesis dalam penelitian ini adalah di duga melalui metode aktivitas
montase dapat meningkatkan kemampuan motorik halus pada anak usia dini
kelompok B2 di PAUD IT Mutiara Hati.

BAB III
METODE PENELITIAN
A. Tempat dan Waktu Penelitian
1. Tempat
Tempat penelitian ini akan dilaksanakan di PAUD islam terpadu
mutiara hati kota jambi
2. Waktu penelitian
Waktu penelitian akan dilaksanakan selama kurang lebih tiga bulan
lama terhitung sejak maret-juni 2020
B. Setting dan Subjek Penelitian
1.

Setting
Penelitian ini di lakukan di PAUD IT Mutiara Hati kota jambi
Pemilihan

tersebut sebagai tempat penelitian di dasarkan atas

pemikiran bahwa fokus permasalahan penelitian ini yang akan
menjadi objek ini relevan dengan pokok permasalahan penelitian ini.
Alasan praktis pemilihan lokasi tersebut juga di dasarkan beberapa
pertimbangan, yaitu:a. Keterjangkauan lokasi penelitain oleh peneliti,
baik dari segi tenaga maupun efisien waktu.b. situasi sosial sebelum
mendapat izin formal untuk memasuki lokasi tersebut peneliti telah
mengadakan komunikasi informal dengan pihak sekolah hingga
mendapat izin secara formal,dan salah satu tempat PPL(Praktek
Pengalaman Lapangan).

Gambar 3.1.lokasi PAUD IT Mutiara Hati
2. Subjek Penelitian
Subjek penelitian ini adalah PAUD Mutiara Hati penelitin lainnya
adalah guru dan peneliti sendiri adapun anak yang akan menjadi subjek
penelitian adalah 15 anak yang terdiri dari 7 laki-laki dan 8 perempuan
berusia 5-6 tahun di kelompok B2.
C. Metode Penelitian
Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian tindakan. Penelitian tindakan ini menggunakan Model Kemmis
dan Mc. Tagart yang meliputi 4 tahap yaitu perencanaan, tindakan,
pengamatan, dan refleksi.

Siklus 1

Siklus 2

Model Kemmis dan Mc, Tagart tindakan dan pengamatan di
jadikan satu kesatuan karena tindakan dan observasi merupakan dua
kegiatan yang tidak dapat di pisahkan.dalam melaksanakan model ini
peneliti berkaloborasi dengan guru TK. Trianto (2011) panduan lengkap
penelitian kelas, jakarta: PT Prima.
D. Desain dan Prosedur Tindakan
a.

Desain
Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Tindakan Kelas (PTK)
kaloboratif partisipatif. Suharsimi

Arikunto (2010:2) mengartikan

penelitian tindakan kelas secara partisipatif adalah kegiatan dengan
adanya keterlibatan pihak lain di luar peneliti dalam melakukan
penelitian. Menurut Hopkins dalam Sarwiji Suwandi (2009:14) dalam
bukunya yang berjudul “Penelitian Tindakan Kelas” PTK memiliki
karakteristik perbaikan proses pembelajaran dari dalam,usaha
kaloboratif, dan bersifat fleksibel / di sesuikan dengan keadaan.
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini, penulis dan guru bertukaran
peran, maksudnya adalah penulis berperan sebagai guru yang
memberikan pelajaran, sedangkan guru berperan sebagai peneliti yang
bertindak sebagai pengamat ketika pembelajaran dilakukan di kelas.

Peneliti menggunakan jenis penelitian ini karena meneliti dalam
satu kelas saja di PAUD IT Mutiara Hati Kelas B2 serta adanya
masalah dalam perkembangan motorik halus anak sehingga berupaya
meningkatkan kemampuan motorik halus dengan memperbaiki proses
pembelajaran di PAUD IT Mutiara Hati kota jambi dengan aktifitas
montase. Peneliti akan berkaloborasi dengan guru dalam mengadakan
penelitian dan merancang tindakan yang di lakukan agar peneliti dapat
berjalan dengan maksimal.
b. Prosedur Tindakan
Pelaksanaan PTK akan di terapkan dua siklus,dengan siklus I
dengan

kegiatan

montase

dengan

menggunakan

kertas

origami/majalah kertas bekas,gambar dari internet yang dicetak
dengan kertas hvs,kertas gambar A3,lem,dan gunting.saat anak
menggunting dengan bahan kertas hvs,beberapa anak sudah bisa
menggunting dengan tepat sesuai pola gambar,namun sebagian besar
anak hasil guntingannya belum tepat sesuai pola gambar karna kertas
yang digunakan terlalu tipis.oleh karna itu dilakukan perbaikan pada
Siklus II dengan mengganti menggunakan kertas yang lebih tebal agar
memudahkan anak dalam mengunting pola gambar.perbaikan juga
dilakukan pada menggunakan kertas baground yang sebelumya terlalu
tipis,diganti dengan kertas astro yang lebih tebal,kegiatan montasenya
diperbanyak dan ukurannya diperbesar.
1. Siklus 1
Pelaksaan PTK di mulai dengan siklus 1 yang terdiri dari
empat kegiatan yaitu: perencanaan, pelaksanaan (tindakan)
pengamatan dan refleksi. Penerapan yang di lakukan dengan cara
menempel

menggunakan

kertas

origami/majalah

kertas

bekas,gambar dari internet yang dicetak dengan kertas hvs,kertas
gambar A3,dan gunting.
a. Perencanaan
Kegiatan yang di lakukan peneliti pada tahap ini yaitu:

1) Pengamatan kondisi PAUD
2) Berkolaborasi dengan guru dalam penyusunan rancangan
kegiatan harian (RKH) Sesuai dengan

tema dan

mempersiapkan media pembelajaran
3) Membuat lembar observasi dan penilaian mengenai
peningkatan kemampuan motorik halus anak dengan
aktivitas montase
4) Mengikuti tema yang ada di PAUD
b. Tindakan
Tindakan yang di lakukan peneliti :
1) Kegiatan montase di awali dengan kegiatan pembelajaran di
kelas, dimana guru melakukan apresiasi yang mengarah ke
tema untuk memberikan motivasi kepada anak sehingga
anak tertarik terhadap topik atau materi yang akan di
sampaikan.
2) Memperkenalkan kepada anak media montase yaitu
menempel dengan memberikan contoh yang mudah di ingat
anak.
3) Anak

konsetrasi

melakukan

dan

kgiatan

melatih

emosionalnya

dalam

montase(menempel).Kegiatan

ini

bertujuan untuk meningkatkan kemampuan motorik halus
anak.
4) Anak melakukan sesuai perintah dan contoh guru dalam
pembelajaran montase
5) Mendampingi dan memotivasi anak.
c. Pengamatan
Observasi adalah cara yang di pilih oleh peneliti dalam
melakukan

pengamatan

secara

langsung

dan

sistematis.

Pengamatan terhadap pembelajaran menggunakan lembar

observasi aktivitas siswa. Hasil observasi di gunakan untuk
menentukan jenis tindakan perbaikan pada siklus berikutnya.
d. Refleksi
1) Mengevaluasi kegiatan yang telah di laksanakan pada siklus
dan melakukan refleksi untuk merumuskan tindakan –
tindakan perbaikan pada siklus selanjutnya.
2) Menyusun rencana tindakan siklus selanjutnya (siklus II)
untuk mengatasi kendala yang terjadi pada siklus pertama
dengan memodifikasikan pembelajaran sehingga masalah –
masalah yang terjadi pada siklus pertma dapat teratasi namaun
pada intinya hampir sama.
Dari data yang di peroleh baik dari aktivitas siswa
maupun hasil belajar, akan di analisis dengan menggunakan
perhitungan data penilaian pada masing – masing siklus.
Analisis ini merupakan kegiatan refleksi untuk menentukan
apakah tindakan yang di lalui sudah sesuai harapan, atau masih
harus di perbaiki pada siklus berikutnya.
2. Siklus 2
Pelaksaan PTK di mulai dengan siklus II yang terdiri dari
empat

kegiatan

yaitu:

perencanaan,

pelaksanaan

(tindakan)

pengamatan dan refleksi. penerapan yang di lakukan dengan cara
perbaikan dengan mengganti menggunakan kertas yang lebih tebal
agar memudahkan anak dalam mengunting pola gambar.perbaikan
juga dilakukan pada menggunakan kertas baground yang sebelumya
terlalu tipis sehingga mudah sobek saat menempel,diganti dengan
kertas astro yang lebih tebal.selain itu,kegiatan penempelan montase
diperbanyak dan ukurannya lebih besar.
a. Perencanaan
Kegiatan yang di lakukan peneliti pada tahap ini yaitu:

1) Membuat rencana proses pembelajaran harian sesuai
dengan tema dan sub tema.
2) Mempersiapkan media dan alat-alat pendukung yang di
perlukan.
3) Membuat

lembar

observasi

mengenai

peningkatan

kemampuan motorik halus anak melalui aktivitas montase.
b. Tindakan
Tindakan yang di lakukan peneliti :
1. Kegiatan pengenalan dengan montase di awali dengan
kegiatan pembelajaran di kelas, dimana guru melakukan
apresiasi yang mengarah ke tema untuk memberikan motivasi
kepada anak sehingga anak tertarik terhadap topik atau materi
yang akan di sampaikan.
2. Anak melakukan kegiatan montase sesuai perintah dan
contoh guru dalam pembelajaran.
3. Melanjutkan kegiatan montase dengan bahan-bahan yang
sudah disiapkan.
4. Menggunting pola kertas yang lebih tebal dari kertas yang
tipis diganti dengan kertas astro untuk bagian baground.
5. Menempelan montase lebih dilengkapin dan diperbanyak
sesuai dengan tema
6. Mendampingi anak dan memotivasi
c. Pengamatan.
Observasi adalah cara yang di pilih oleh peneliti dalam
melakukan

pengamatan

secara

langsung

dan

sistematis.

pengamatan terhadap pembelajaran menggunakan lembar
observasi aktivitas siswa dan lembar observasi pelaksanaan
pembelajaran untuk guru peneliti. Hasil observasi digunakan
untuk menentukan jenis tindakan perbaikan apakah siklus ini
berhasil atau tidak.

c.

Refleksi
Dari data yang diperoleh baik dari aktivitas siswa aupun
hasil belajar, akan dianalisis dengan menggunakan perhitungan
data penilaian pada masing-masing siklus. Analisis ini
merupakan refleksi untuk menentukan apakah tindakan yang
dilalui sudah sesuai harapan, atau masih harus diperbaiki pada
siklus berikutnya.

E. Kriteria Keberhasilan PTK
Menurut Milex(dalam Yusria:2016) penelitian ini dikatakan
berhasil apabila 71% dari jumlah keseluruhan anak yaitu 15 orang anak.
Apabila 15 orang anak mencapai tingkat capaian perkembangan minimal
yang ditentukan bersama kolaborator.
F. Jenis dan Sumber Data
1) Primer
Data primer yang peneliti ambil didapatkan dari informan atau
orang yang dapat memberikan informasi tentang data penelitian. Yakni
kepala sekolah ,guru dan siswa Data tersebut diambil dari
kegiatan/aktivitas montase dan sumber Buku primer tentang keterampil
montase yakni perkembangan dan konsep dasar pengembangan anak
usia dini,kreasi kolase,montase,mozaik sederhana dll.
2) Sekunder
Data sekunder yang peneliti ambil berdasarkan buku-buku
pendukung yakni perkembangan anak,pengertian anak usia dini,teori
anak usia dini,keterampilan montase,kreasi kolase,montase,mozaik
sederhana dan melalui beberapa teknik pengumpulan data baik melalui
data siswa sumber dokumentasi ataupun arsip.

G. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data
1. Tehnik Pegumpulan Data
Data dalam penelitian tindakan berfungsi sebagai landasan
refleksi data mewakili tindakan dalam

arti

bahwa data

itu

memungkinkan peneliti untuk merekonstruksi tindakan terkait, bukan
hanya mengingat kembali. Oleh sebab itu, pengumpulan data tidak
hanya untuk keperluan hipotesis, melainkan sebagai alat untuk
membukukan amatan dan menjembatani antara momen-momen
tindakan dan refleksi dalam putaran penelitian tindakan.
Data penelitian tindakan dapat berbentuk catatan lapangan,
catatan harian, transkrip komentar peserta penelitian, rekaman audio,
rekaman video, foto dan rekaman/catatan lainnya. Banyak teknik yang
dapat digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian tindakan,
namun pada penelitian ini teknik yang digunaka yaitu wawancara,
observasi,

dan

dokumentasi

antara

lain.

(http://007indien.blogspot.com/2012/05/teknik-teknik-pengumpulandatadalam.html#ixzz5ofFgoVxm)
a) Wawancara
Wawancara dapat di artikan sebagai teknik pengumpulan data
dengan menggunakan bahasa baik secara tatap muka ataupun
melalui saluaran media tertentu (wina, 2009:96).Teknik wawancara
merupakan kegiatan utama dalam pengumpulan data dan informasi
karena pertama dengan menggunakan wawancara peneliti dapat
menggali tidak saja apa yang di ketahui dan dialami subjek. Tetapi
juga apa yang tersembunyi jauh di dalam dari subjek peneliti.
Kedua , apa yang di tanyakan kepada informasi (anak didik dan
guru, kepala sekolah) untuk meningkatkan kemampuan motorik
halus anak usia dini.

Tabel.3.1.Pedoman Wawancara
No

Pertanyaan

1

Ada berapa jumlah guru yang mengajar di PAUD IT Mutiara
Hati ?

2

Apa Saja Visi dan Misi PAUD IT Mutiara Hati ?

3

Berapa Jumlah Keseluruhan siswa siswi PAUT IT Mutiara
Hati ?

4

Apakah kegiatan dalam proses pembelajaran sudah
membantu meningkatkan keterampilan motorik halus anak ?

5

Apa saja media yang digunakan anak dalam proses
pembelajaran untuk meningkatkan motorik halus anak ?

6

Apakah anak-anak sudah pernah melakukan kegiatan
montase ?

7

Bagaimana cara guru meningkatkan motorik halus dengan
aktivitas montase ?

8

Apakah ada kendala melakukan aktivitas montase dalam
meingkatkan kemampuan motorik halus anak ?

b) Observasi
Observasi Adalah pengamatan dan pencatatan dengan
sistematis

fenomena-fenomena

yang

di

selidiki

(sutrisno

2002:136).Metode observasi adalah suatu pengamatan yang
sengaja dan sistematis tentang fenomena-fenomena sosial dengan
segala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan. Observasi
merupakan pengamatan langsung terhadap fenomena-fenomena
objek yang di teliti secara objektif dan hasilnya akan di catat secara
sistematis agar di peroleh gambaran yang lebih konkret atau
kondisi di lapangan sebagaiamana pendapat bahwa”observasi biasa

di artikan sebagai pengamatan dana pencatatan dengan sistematik
fenomena-fenomena yang di selidikit.
Observasi di lakukan melalui pengamatan / pengambilan
data untuk memotret seberapa jauh efek tindakan yang telah di
capai Acep Yoni (2010:137).Lembar observasi yang di gunakan
berupa pengamatan, dengan memberi ceklis, instrumen observasi
rating scale dengan jujur bedasarkan pengamatan dengan pedoman
skala perkembangan anak yaitu: belum berkembang (BB), Mulai
berkembang

(MB),

Berkembang

sesuai

harapan

(BSH),

berkembang sangat baik (BSB).
Tabel.3.2. Lembar Observasi Penilaian Anak
Nama :
Umur :
Kelas :
No.

Indikator

1.

Meniru bentuk

2.

Menggunting sesuai dengan pola

3.

Menempel gambar dengan tepat

4.

Mengklarifikasi benda berdasarkan
warna,bentuk,dan ukuran (3 variasi)

5.

Bertanggung jawab atas perilakunya untuk
kebaikan diri sendiri

6.

Membuat karya seperti bentuk sesungguhnya
dengan berbagai bahan(kertas,plastisin,balok,dll)
Jumlah

1

2

3

4

Keterangan
Skor 1 : Belum Berkembang
Skor 2: Mulai Berkembang
Skor 3: Berkembang Sesuai Harapan
Skor 4: Berkembang sangat baik.
Indikator Tingkat Penilaian Perkembangan motorik halus
anak usia 5-6 tahun yaitu terdapat di BAB II halaman 10-11
sumber : permendikbud no.137 Tahun 2014 Tentang Standar
Pendidikan Anak Usia Dini
c) Dokumentasi
Teknik ini di gunakan uuntuk mendapatkan data mengenai
kegiatan yang terjadi sealam tindakan di berikan teknik lebih
menjelaskan suasana yang terjadi dalam proses pembelajaran
teknik dokumentasi merupakan cara untuk mengumpulkan data
melalui dokumentasi yang tersedia. Teknik ini untuk menggali data
tentang PAUD IT Mutiara Hati seperti sejarah berdirinya, keadaan
guru, keadaan peserta didik, keadaan sarana dan pra sarana dan
lain-lain. Dan ditambahkan juga dengan rekaman video,rekaman
suara dan foto.
2. Instrumen Pengumpulan Data
Jenis instrument yang digunakan pada pengumpulan data ini
adalah observasi atau pengamatan teknik pengumpulan data dengan
cara mengamati setiap kejadian yang berlangsung dan mencatatnya
dengan alat observasi tentang hal-hal yang akan diamati atau diteliti.
Menurut Lincoln dan Guba observasi adalah : Proses pengambilan
data dalam penelitian dimana pengamat melihat situasi penelitian.
Observasi sesuai digunakan dalam penelitian yang berhubungan
dengan kondisi kegiatan belajar mengajar, tingkah laku dan interaksi
kelompok seperti dalam Penelitian Tindakan Kelas. Karena observasi
merupakan sebuah proses pengamatan secara langsung.

a) Defenisi konseptual
Motorik

halus

adalah

pengorganisasian

penggunaan

sekelompok otot-otot kecil seperti jari-jemari dan tangan yang
sering membutuhkan kecermatan dan koordinasi dengan tangan,
keterampilan yang mencakup pemanfaatan menggunakan alat-alat
untuk mengerjakan suatu objek.
Montase adalah penggabungan gambar-gambar yang
dihasilkan dari percampuran unsur dari beberapa sumber.karya
montase dihasilkan dari menyatukan atau menggabungkan gambargambar dari sumber yang berbeda dengan susunan tertentu
ditempelkan pada sebuah bidang datar.biasanya,karya montase
digabungkan sesuai dengan tema yang ingin diciptakan dari
beberapa

gambar

tersebut.salah

satu

contohnya

pendesaan,gambar-gambar yang didapat bisa berupa

tema

potongan

gambar rumah,pegunungan,jalan desa,sungai,dan lain-lain.
b) Definisi Operasional
Pengembangan keterampilan motorik halus anak usia dini
untuk melatihkan kemampuan koordinasi motorik anak. Koordinasi
antara tangan dan mata dapat ditingkatkan melalui kegiatan
permmainan membentuk atau memanipulasi dari tanah liat/lilin
adonan, menggambar, mewarnai, menempel dan menggunting,
memotong, merankgai benda dengan benang(meronce)
Kegiatan Montase diharapkan dapat mengembangkan
perkembangan motorik halus anak.Bahan-bahan yang digunakan
dalam seni montase sangat bervariasi.material untuk seni montase
bisa

ditemukan

digunakan

dilingkungan

adalah

kertas

sekitar.umumnya,bahan

yang

bergambar,koran,majalah,bekas

pembungkus makanan,kertas kado,bekas poster,dan lain-lain.bahan
dalam membuat seni montase untuk masyarakat umum dan dalam
dunia pendidikan tentu saja berbeda.untuk anak didik pendidikan

dasar,biasanya bahan yang digunakan adalah yang sederhana dan
mudah untuk ditemukan seperti potongan gambar dari kertas
kado,koran, atau majalah.
H. Teknik Analisis Data
Menurut Milles and Huberman, analisis data tertata dalam situs
ditegaskan bahwa kolom pada sebuah matriks tata waktu disusun dengan
jangka waktu, dalam susunan tahapan, sehingga dapat dilihat kapan
gejala tertentu terjadi. Model dari Miles dan Huberman, yang membagi
langkah-langkah dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian
yaitu pengumpulan data (data collection), reduksi data (data reduction),
penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi
(conclutions).
Penelitian tindakan kelas ini menggunakan triangulasi sumber
yaitu Triangulasi sumber adalah mengecek data yang diperoleh dari
berbagai sumber yang berbeda. Tujuan dilakukan triangulasi sumber
adalah dengan membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan
suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda,
yaitu pengamatan dari proses pembelajaran, RPPH, hasil wawancara
observasi tentang mengembangkan keterampilan motorik halus anak
melalui aktivitas montase yang diperoleh dari sumber data primer dan
sekunder .
1.

Reduksi Data
Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian
pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transfortasi data kasar
yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data
berlangsung terus menerus selama penelitian ini berlangsung dalam
proses reduksi data ini peneliti mulai memilih mana data yang valid
atau tidak, di harapkan supaya hasil akhir dari penelitian akan

memperoleh data yang valid dan reduksi data ini terus menerus
berlangsung sampai akhir penelitian.
2. Penyajian Data
Penyajian data di artikan dalam penelitian ini dituangkan
dalam bentuk teks naratif,yaitu berupa catatan-catatan lapangan
terkumpul yang kemudian penulis sederhanakan sesuai dengan sub
focus pembahasan.
3. Kesimpulan / Verifikasi
Kegiatan selanjutnya adalah menarik kesimpulan dan
verifikasi yang tersusun dalam satu kesatuan yang utuh dan mudah di
pahami. Dari data observasi yang diperoleh dipaparkan menurut
masalah yang diteliti yaitu data perkembangan motorik halus anak
selama pelaksaan tindakan.analisis presentase anak secara individu
dapat menggunakan rumus.
Setelah pengumpulan data dilakukan, dilanjutkan dengan
menganalisis data. Maka diperoleh skor tertinggi dan skor terendah.
Skor tertinggi(ST)=4, skor terendah (SR)=1. Teknik analisis

data

yang berupa data dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis data
kualitatif dan data kuantitatif. Data hasil observasi berupa kecerdasan
sosial

emosional

anak

dianalisis

secara

kuantitatif

dengan

menggunakann statistik deskriptif sederhana, sedangkan analisis data
kualitatif yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif.
Analisis presentase dengan menggunakan rumus sederhana
deskriptif kuantitatifyaitu:
𝑓
P = ×100 %
𝑁

Keterangan:
P= Presentase sosial anak
F= Jumlah anak yang mengalami perubahan
N: Jumlah keseluruhan anak

Tabel. 3.3 Interprestasi Perkembaangan motorik halus anak
Skor

Interpresestasi

100

BSB

80

BSH

60

MB

40-0

BB

Tindakan dikatakan berhasil ketika presentasi dari keseluruhan
diperoleh pada tingkatan presentasi keterangan sangat baik. Untuk
mengukur

keberhasilan

metode

montase

dalam

meningkatkan

kemampuan motorik halus anak dilihat dari presentasi yang sama untuk
menentukan berhasil atau tidaknya tindakan yaitu pada presentasi
dengan keterangan sangat baik.
Tabel 3.4 Data Perkembangan motorik Halus anak Prasiklus
No

Nama

Prasiklus

Keterangan

1

Aira Quisnya Sulthon

2

MB

2

Auliyah Fhatiyaturrahmah

3

BSH

3

Aufa Afiqirom Anwar

3

BSH

4

Dzikra Yaqdan Zahid

3

BSH

5.

Gema Alfkahfi Setiawan

2

MB

6

Hilyatul Aiman

1

BB

7

Mahmud Nidhol muhammad

1

BB

8

Muhammad Abidzar Alkhalifi

1

BB

9

Muhammad Rezy Alkhalifi

1

BB

10

Muhammad Habib

4

BSB

11

Ratu Balqis

1

BB

12

Siti Aisyah

1

BB

13

Syarifah Fella Aula

2

MB

14

Sofia Putri Khairani

1

MB

15

Syifa Annisa Qona’ah

4

BSB

Jumlah

30

Nilai Terendah

1

Nilai Tertinggi

4

Tabel 3.5 Klarifikasi tingkat kategori dan presentase motorik halus anak
No

Indikator

Nilai presentase

Kriteria

1

Kemampuan Motorik Halus

80-100

Tinggi

65-80

Sedang

≤ 64

Rendah

Anak Tinggi
2

Kemampuan Motorik Halus
Anak Sedang

3

Kemampuan Motorik Halus
Anak Rendah

Tabel klarifikasi tingkat kategori dan presentase kemampuan
motorik halus anak dengan rumus deskriptif kualitatif yang
digambarkan dengan kata-kata atau kalimat,dipisah-pisahkan menurut
kategori diperoleh kesimpulan.
I. Jadwal Penelitian
Rencana waktu penelitiana akan dilakukan selama tiga bulan,
yaitu mulai dari bulan maret sampai bulan juni 2020. Rencana waktu
ini masih bersifat tentatif, artinya dapat berubah sesuai dengan situasi
dan

kondisi

secara

teknis

administrasif

maupun

kondisi

dilapangan.Berikut diberikan uraian tahap-tahap yang dilakukan
selama penelitian di laksanakan.

Waktu
No Langkah

Novem
ber

desem
ber

Januari

1

2

1

1

x

x

2

2

februari
1

Maret

April

Juni

Juli

2

3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

x

x x x

1

Pengaju
an Judul

2

Menulis
Proposal

3

Pengaju
an
Seminar

4

Seminar

5

Pengaju
anRiset

x

6

Riset

x

7

Analisis
Data

8

Pengaju
anSidan
g

9

Sidang

10

Perbaika
n hasil
ujian
skripsi

11

Pengesa
han hasil
ujian
skripsi

12

Pengand
aandan
penyusu
nan hasil

x

Mei

x

x

x x x x x
x x x
x

x
x

X

laporan

BAB IV
TEMUAN DAN PEMBAHASAN
A. Temuan umum
1. Sejarah Berdirinya PAUD IT Mutiara Hati
Taman Kanak-kanak Islam Terpadu (TKIT) Mutiara Hati Berdirinya
ini merupakan jawaban dari tuntutan masyarakat akan pentingnya
pendidikan anak usia dini berbasis agama ini.Taman Kanak-kanak
Islam Terpadu (TKIT) Mutiara Hati berdiri pada tanggal 19 April 2003
dibawah naungan Yayasan Shohwah Jambi dibawah pimpinan yayasan
Zaenal Ekarosa, S.Pd.Sekolah ini berlokasi di Jl.Sunan Kalijaga No.79
Rt.16 Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Provinsi
Jambi 36126.Sekolah ini memiliki 6 kelas yaitu Kelas KB(kelompok
bermain),Kelas A dan 4 kelas B4.Adapun penelitian berada pada kelas
B2.

Gambar 4.1 Bangunan PAUD IT Mutiara Hati
Pada Awalnya yayasan ini hanya berupa TPA(Tempat Penitipan
Anak) pada tahun 2001 namun seiringan dengan waktu dibukalah kelas
KB ( Kelompok Bermain ) dan dilanjutkan dengan 2 Kelas TK (Taman
Kanak-Kanak) pada tahun 2002 Karena yayasan ini semakin meningkat

siswanya maka ditahun 2003 dibuka lagi 1 kelas playgroup dan 2 Kelas
TK(Taman Kanak-Kanak) sampai saat ini.
2. Visi dan Misi Serta Tujuan PAUD IT Mutiara Hati
1) Visi
Membentuk Generasi Yang Cerdas, Religius Dan Berkarakter.
2) Misi
a) Menumbuhkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada
Allah SWT.
b) Menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air.
c) Melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, inovatif,
kreatif, modern, terpadu dan religius.
3) Tujuan
a) Mendidik, mengasuh dan mengasah anak-anak agar
mempunyai tingkat kecerdasan (IQ) yang seimbang dengan
tingkat emosional (EQ) serta kemampuan spiritual (SQ)
b) Mendidik

anak

agar

mempunyai

kreatifitas

dan

keterampilan yang tinggi.
c) Mendidik anak agar mempunyai dasar-dasar akhlaq Islami.
d) Mendidik anak agar mempunyai karakter yang Islami.
3. Letak Georafis PAUD Islam Terpadu Mutiara Hati
Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Mutiara Hati terletak di
Jalan Sunan Kalijaga RT.16 No.79 Kelurahan Simpang III Sipin
Kecamatan Kota Baru Kota Jambi 36126.

Gambar 4.2 Letak Geografis PAUD IT Mutiara Hti

No. Profil PAUD IT Mutiara Hati
1.

Nama Lembaga

TK Islam Terpadu Mutiara Hati

2.

Alamat Lembaga

Jl.Sunan Kalijaga No.79 Rt.16
Keluaran
Simpang
III
Sipin
Kecamatan Kota Baru Provinsi Jambi
36126

3.

Telepon/HP

085225510749

4.

Status Lembaga

Swasta

5.

Tahun Lembaga

19 April 2003

6.

No.Akte Notaris Yayasan

77/18 Desember 2015

7.

No.Izin Operasional

No.420/0070/BPMPTSP/2018

8.

N0.NPSN

69905108

9.

NPWP

03.020.970.4-331.000

10.

Status Akreditasi

1.

Terakreditasi B

Struktur Organisasi
Struktur Adalah suatu susunan personil yang bergabung
dalam suatu organisasi,melalui struktur maka dapat dilihat
tugas,wewenang dan bidang kerja yang ada dalam organisasi
tersebut.struktur juga dapat membentuk skema yang menunjukkan
gambaran dalam bidang masing-masing personil.dengan adanya
struktur

organisasi

tersebut

akan

memudahkan

pimpinan

mengadakan pengawasan,koordinasikan.sekolah merupakan suatu
organisasi yang mempunyai visi dan misi,oleh karna itu dibutuhkan
struktur dimana setiap bagian pada sturktur mempunyai fungsi dan
sosialisasi kerja sehingga sekolah terorganisasi dengan baik.

Gambat 4.3 Struktur organisasi PAUD IT Mutiara Hati
Ketua Yayasan
DR. H. Muhammad Nurung, Lc, M.Ag

Kepala TKIT MUTIARA HATI
Rasini, S.Pd
Tenaga Administrasi
Nita, S.Ei

TENAGA PENDIDIK
Sitti Hajrah, S.Pd. AUD

Tarminah, S.Pd

Yesi Gumala Sari, S.Pd

Nur Zahadah, A.md

Linda Rahmawati, S.Pt

Runikarina. WH, SP

Samidah, S.Ei
PESERTA DIDIK

2. Tata Tertib PAUD IT Mutiara Hati
b) Anak Menggunakan pakaian yang rapi dan sopan memakai sepatu
tertutup dan kaos kaki.memakai jilbab atau topi.
Ketentuan berpakaian TK IT :


Senin / Selasa : Baju putih dan gamis biru



Rabu / Kamis : Baju batik dan rok ungu



Jum’at



Sabtu

: Baju muslim putih-putih
: Baju Olahraga

Ketentuan berpakaian KB IT :


Senin,Rabu,Jum’at: Baju olahraga



Selasa,Kamis

: Baju Bebas

Ketentuan berpakaian TPA IT : Bebas Muslim
b) Anak Masuk TK IT


Hari senin-jum’at jam : 07.30 - 11.30 WIB



Hari Sabtu,jam



Hari Sabtu – Minggu ke -2 minggu terakhir : Libur

: 07-30 – 10.00 WIB

c) Anak masuk KB IT
Hari Senin – Jum’at : 07.30 – 10.00 WIB dan sabtu libur
d) Anak TPA IT
Hari Senin – Sabtu : 07.00 – 16.00 WIB dan sabtu libur
e) Anak – anak membawa perkengkapan shalat ( sholat dhuha
bersama setia hari)


Laki-laki



Perempuan : Mukena dan sajadah kecil

: Peci dan sajadah kecil

f) Orang tua yang mengantar anak sampai halaman sekolah.
g) Dilarang mengunggu selama kegiatan KBM berlangsung.
h) Anak – anak membawa bekal makanan dan minuman sehat (
Nasi,Roti,Kue).

i) Dilarang membawa uang jajan.apabila ada anak yang membawa
uang,uang tersebut akan diambil oleh guru dan dimasukkan
ketabungan.
j) Anak menabung setiap hari rabu dan hari jumat anak brinfaq.
k) Jika ada permasalan yang kurang jelas,orang tua murid diharapkan
langsung menguhubungi guru wali kelas anak tersebut atau kepala
sekolah.
l) Jika anak berhalangan hadir diharapkan memberi tahu kewali kelas
atau kepala sekolah.
m) Anak dharapkan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler ( renang atau
kunjungan)setiap hari jumat – minggu terakhir.
n) Mengantar dan menjemput anak secara teratur dan tepat pada
waktuya.
o) Tidak memberi hadiah kepada guru maupun staf tanda izin dari
kepala sekolah.
3. Keadaan Guru dan Siswa
a)

Keadaan Guru
Tenaga pendidik di PAUD Mutiara Hati Kota Jambi
mempunyai tugas utama dalam mengelola pembelajaran untuk
disampaikan kepada siswa/siswi. Selain itu guru-guru di PAUD
Mutiara Hati Kota Jambi juga harus menjalankan tugas piket dan
sebagai wali kelas.
Guru adalah pelaksana dan pengembang program kegiatan
dalam proses belajar mengajar seorang guru mempunyai tugas
dan tanggung jawab untuk membina dan mengembangkan anakanak didiknya. Adapun guru-guru yang ada di PAUD Mutiara
Hati Kota Jambi berjumlah 9 orang, dari segi sumberdaya
mengajar mereka rara-rata mempunyai kualifikasi sebagai guru,
baik dari lembaga pendidikan umum maupun dari pendidikan

agama. Berikut data perangkat lembaga PAUD Mutiara Hati Kota
Jambi, antara lain:
No

Nama

Jabatan/Guru

Mengajar
Kelas

Pendidikan Terakhir

1

Rasini, S.Pd

2

Nita, S.EI

3

Tarminah, S.Pd

Guru Kelas

B1

S1 PAUD

4

Sitti Hajrah, S.Pd.
AUD

Guru Kelas

B2

S1 PAUD

5

Runikarina WH,
SP
Nur Zahadah,
A.Md
Yesi Gumala Sari,
S.Pd

Guru Kelas

B3

S1 Pertanian

Guru Kelas

B4

DIII

Guru Kelas

A

S1 Pend. Eko

Guru Kelas

KB

S1 Perternakan

9

Linda Rahmawati,
S.Pt
Samidah, S.Ei

Guru Tahfidz

B/A/KB

S1

10

Septi Pratiwi

Guru kelas

TPA

11

Misridesi, S.P

Guru pendamping

TPA

6
7
8

Kepala Sekolah

S1 PAUD

T.U

S1

S1

b) Keadaan Anak Didik TK IT Mutiara Hati
Keadaan siswa,Jumlah keseluruhan siswa/siswi PAUD islam
terpadu mutiara hati kota jambi berjumlah 125 orang siswa,
masing-masing kelas TK 63 siswa, KB 5 siswa, TPA 12 siswa.

1.

Jadwal Piket Harian Guru TKIT Mutiara Hati

Hari
Menyambut
anak &
membersihkan
tempat duduk
Senin
Selasa
Rabu
Kamis
Jumat
Sabtu

Samidah
Tarminah
Runi
Yesi
Linda
Adjek

Tugas Piket & Petugas
Membersihkan Membersihkan
WC &
teras
menyapu
halaman

Memimpin
barisan

Adjek
Nita
Samidah
Linda
Adha
Runi

Yesi
Linda
Adjek
Runi
Tarminah
Adha

Runi
Adha
Yesi
Nita
Samidah
Tarminah

c) Keadaan Sarana dan Prasarana
Sarana adalah segala sesuatu yang di pergunakan untuk
mencapai tujuan. Alat memperlancar kegiatan atau proses belajar
atau alat-alat maupun fasilitas yang di gunakan untuk menujang
tercapainya pendidikan. Sarana merupakan tempat berlangsungnya
pembelajaran, sarana dapat membantu proses pembelajaran agar
berjalan dengan baik dan juga memberikan motivasi kepada siswa
untuk belajar.
Berdasarkan pengamatan peneliti di PAUD IT Mutiara Hati
kota jambi Adapun sarana yang dapat menunjang berlangsung
proses pembelajaran di Paud IT Mutiara Hati kota jambi dapat di
lihat sebagai berikut:

No

Bangunan/Ruang

Baik

1.

Ruang kelas

6

2.
3.
4.

Ruang TPA
Ruang Kantor
Tempat Bermain
Outdoor
Ayunan
Jungkat-jangkit
Prosotan
Meja guru
Kursi
Gudang
Wc
Perpustakaan
Tempat Wudhu
Meja/kursi kepala
sekolah
Meja siswa
Kursi siswa
Rak/Lemari kelas

1
1
1

-

-

1
1
1

1
1
1
9
9
1
2
1
1
1

-

-

-

-

1
1
1
9
9
1
2
1
1
1

20
4
18

-

-

20
4
18

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Rusak ringan

Rusak berat

-

-

Jumlah
6

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah
sarana dan prasaran yang dimiliki oleh PAUT IT Mutiara Hati Kota
Jambi dari sarana maupun prasarana sudah cukup memadai.
Gambar 4.4.Sarana Prasarana PAUD Mutiara Hati

Ruang Kepala Sekolah

Toilet

Tempat Wudhu

Kelas B1

Kelas B3

Ruang TPA

Kelas B2

Kelas B4

Rak permainan anak

Ayunan

Pelusuran

jungkat-jangket

B. Pembahasan kondisi awal tentang aktivitas/kegiatan montase anak
prasiklus
Data awal di peroleh peneliti dengan melakukan pengamatan
awal terhadap kemampuan motorik halus anak yang telah di laksanakan
selama satu kali pertemuan yaitu pada tanggal november 2019.Penelitian
ini dilakukan sebanyak 2 kali pertemuan yaitu pada tanggal 07 maret 2020
sampai 22 maret

2020.Pengamatan di lakukan dengan menggunakan

instrument lembar observasi yang telah tersusun yakni berupa check list
untuk mengungkap kemampuan awal anak dalam mengembangkan
motorik halus anak dalam meniru bentuk,menggunting sesuai dengan
pola,menempel gambar dengan tepat,mengklarifikasi benda berdasarkan
warna,bentuk,dan ukuran(3 variasi),bertanggung jawab atas perilakunya

kebaikan diri sendiri,membuat karya seperti bentuk sesungguhnya dengan
berbagai bahan(kertas,plastisin,balok,dll).Dengan menggunakan penilaian
4 untuk anak yang memiliki kemampuan motorik halus anak kriteria baik
berkembang sangat baik, 3 untuk anak yang memiliki kemampuan motorik
halus anak dengan kriteria berkembang sesuai harapan, 2 untuk anak yang
memiliki kemampuan motorik halus anak dengan kriteria 1 belum
berkembang.Pada penelitian pratindakan,guru mengajar tema tentang
tumbuhan sub tema bunga,media yang di gunakan guru pada penelitian
pratindakan yakni kertas hvs,origami,lem gunting peneliti mengajak anakanak untuk menyebutkan apa saja tumbuhan pada tanaman kemudian
anak-anak mengikuti.Pengamatan kondisi pratindakan di lakukan untuk
mengetahui keadaan nyata yang ada di lapangan sebelum peneliti
melakukan penelitian, peneliti melakukan pratindakan terlebih dahulu.
Hasil yang di peroleh pada kemampuan awal sebelum tindakan pada
akhirnya akan di bandingkan dengan hasil setelah tindakan melalui
kegiatan pada montase anak.Perbandingan bertujuan untu menunjukkan
adanya peningkatan sebelum dan sesudah di lakukan tindakan. Pada tahap
ini peneliti dan kolaborator mengamati keterampilan motorik halus anak
pada anak kelas B2 di PAUD Islam Mutiara Hati kota jambi.
1. Hasil observasi pra siklus
Prasiklus dilakukan pada tanggal november 2019 yang di hadiri oleh
guru kelompok B2 dari pukul 07.30 wib sampai 10.00 WIB. Penulis memotret
apa yang di lakukan oleh guru, di peroleh data tes sebelum tindakan di ambil
dari motorik halus anak.Hasil Prasiklus tersebut dapat di lihat pada tabel
berikut ini.

Tabel 4.1 Data hasil Pra siklus kemampuan motorik halus anak melalui
aktivitas/kegiatan montase.
No

Nama

Indikator

Skor

I

II

III

IV

V

VI

1

Aira Quisnya Sulthon

2

2

1

2

1

1

10

2

Auliyah Fhatiyaturrahmah

2

3

2

2

2

2

13

3

Aufa Afiqirom Anwar

3

3

2

2

2

3

15

4

Dzikra Yaqdan Zahid

3

2

2

2

2

1

13

5

Gema Alfkahfi Setiawan

2

2

1

2

2

2

11

6

Hilyatul Aiman

2

2

1

1

1

1

8

7

Mahmud Nidhol

1

1

1

1

1

1

6

1

2

1

1

1

1

7

1

1

1

2

2

1

8

Muhammad
8

Muhammad Abidzar
Alkhalifi

9

Muhammad Rezy
Alkhalifi

10

Muhammad Habib

4

4

3

3

3

3

20

11

Ratu Balqis

1

1

1

1

1

1

6

12

Siti Aisyah

1

2

1

1

1

1

7

13

Syarifah Fella Aula

2

2

2

2

2

2

12

14

Sofia Putri Khairani

2

1

1

1

1

1

7

15

Syifa Annisa Qona’ah

3

4

3

3

4

3

20

Jumlah

31

32

23

24

26

23

163

Dari data yang diperoleh peneliti pada penelitian peningkatan
kemampuan motorik halus anak melalui aktivitas montase di PAUD IT Mutiara
Hati sebelum diberikan perlakuan menggambarkan bahwa rata-rata TCP
kemampuan

anak pada pra siklus berada pada kategori belum berkembang

sebanyak 7 anak, ini berarti ada 47% , 3 anak yang mulai berkembang berarti ada
20% ,anak Berkembang sesuai Harapan sebanyak 3 anak berarti ada 20%,2 anak

berkembang sangat baik ini berada 13%. Setelah diperoleh skor pretest anak,
langkah selanjutnya yang dilakukan adalah pemberian perlakuan (treatment) yaitu
meningkatkan

kemampuan

motorik

halus

anak

melalui

aktivitas

montase.Perlakuan yang diberikan dilakukan secara bertahap terlebih dahulu
dalam siklus I dan siklus II, dimana setiap siklus dilaksanakan dalam 2 kali
pertemuan serta dilakukan sesuai dengan tema pembelajaran. Dimana rangkaian
kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:
1) Memberikan materi dengan tema binatang sub tema hewan ternak dalam
2kali pertemuan.
2) Memberikan materi dengan tema reakreasi dan subtema yang dilakukan
dalam 1 kali pertemuan.
1. SIKLUS I
a) Perencanaan
Perencanaan siklus I yang dilakukan peneliti berkaitan pada sub
tema lingkungan rumahku. Pada siklus I materi yang akan diajarkan kepada
anak yaitu:
No

Hari/tanggal

Pertemuan

Materi

1

Kamis

Pertemuan I

Tema : alam sekitar

07-16 mei
2020

Sub tema : lingkungan rumahku

Pelaksanaan pembelajaran dalam hal ini peningkatan kemampuan
motorik halus anak melalui aktivitas montase selain itu sebelum mengajar
penelitian mempersiapkan Rencana pelaksanaan pembelajaran harian
(RPPH) agar kegiatan mengajar lebih terarah dan maksimal.

b) Pelaksanaan Siklus I
Pelaksanaan tindakan yang dilakukan oleh peneliti pada siklus
satu terdiri dari 1 pertemuan dan dilaksanakan dirumah masing-masing anak
karena sekolah diliburkan akibat adanya musibah diindonesia yaitu penyakit
covid 19. Berikut deskripsi pelaksanaan dan pengamatan kegiatan
pembelajaran.
1) Pertemuan I
Pertemuan I pada siklus I dilaksanakan pada hari kamis 07 maret
2020, materi yang disampaikana adalah tema alam sekitar dengan subtema
lingkungan rumahku.
a) Kegiatan awal
Pada awal pembelajaran

guru membuka pelajaran dengan

memberi salam dan siswa menjawab salam kemudian membaca ikrar anak
shaleh, doa belajar dan bernyanyi. Guru mengabsen siswa dengan
bernyanyi

dan

dilakukan

secara

circle

time.

Sebelum

memulai

pembelajaran guru memotivasi siswa agar semangat dalam mengikuti
pembelajaran yang dilaksanakan, dilanjutkan dengan menginformasikan
materi yang akan disampaikan oleh peneliti beserta tujuan pembelajaran
dan kegiatan apersepsi.
b) Kegiatan inti
1.Peneliti bertanya kepada peserta didik apa itu lingkungan
rumahku dan apa saja yang ada disekitar lingkungan rumahku. 2. Peneliti
membuka pelajaran dengan terlebih dahulu melihatkan gambar lingkungan
rumah pada anak dan alat-alat yang dipakai untuk menempel pada kegiatan
montase 3. Peneliti menjelaskan materi satu persatu materi yang terdapat di
gambar lingkungan rumahku 4. Peneliti memilih peserta didik untuk
menceritakan apa yang terdapat dalam gambar 5. Peneliti mengajak anak
untuk menyebutkan apa saja yang ada dilingkungan rumah yang ada pada
gambar 6. Peneliti memberikan contoh atau tahapan-tahapan untuk
melakukan

kegiatan/aktivitas

montase.Kegiatan

selanjutnya

Peneliti

mengajak anak untuk melakukan kegiatan montase dengan tahapan-tahapan
yang sudah dijelaskan oleh guru.
c) Penutup
Pada akhir pembelajaran peneliti dan guru merefleksi hasil
pembelajaran dengan subtema lingkungan rumahku.Guru memberikan
pengarahan untuk semangat belajar agar cita-citanya tercapai. Guru
menutup pembelajaran dengan berdoa.Selama kegiatan berlangsung pada
pertemuan I, anak sudah mulai tertarik pada keterampilan motorik halus
anak pada keagiatan/aktivitas montase.

Menggunting Pola

Menempel

Hasil Karya

Hasil Karya anak

C) Hasil Observasi Siklus 1
Dari hasil pengamatan pada siklus 1 ini peneliti, berkesimpulan
bahwa pada siklus ini peserta didik sudah terlihat cukup aktif yang
dimilikinya sudah hampir berkembang dengan baik , namun belum secara
keseluruhan,karena ada beberapa anak masih ada yang menggunting dan
menempel asal-asalan pada aktivitas montase ketika diawal maupun diakhir
kegiatan dan kurang konsetrasi. adapun hasilnya dapat dilihat pada table
berikut ini.

Tabel 4.2 Data Hasil Siklus I
No

Indikator
Nama

I

II

III

IV

V

VI

Skor

Aira Quisnya
Sulthon
Auliyah
Fhatiyaturrahmah
Aufa Afiqirom
Anwar
Dzikra Yaqdan
Zahid
Gema Alfkahfi
Setiawan
Hilyatul Aiman

2

2

3

2

2

2

13

3

2

2

2

2

2

13

3

3

3

2

2

3

16

3

2

2

2

1

1

9

2

2

2

2

1

1

10

1

1

1

2

1

2

8

3

3

3

2

2

2

15

2

1

2

1

1

1

8

3

3

3

3

2

2

16

3

4

4

4

3

3

21

11

Mahmud Nidhol
Muhammad
Muhammad
Abidzar Alkhalifi
Muhammad Rezy
Alkhalifi
Muhammad
Habib
Ratu Balqis

1

2

1

1

1

1

7

12

Siti Aisyah

2

2

3

3

2

3

15

13

Syarifah Fella
Aula
Sofia Putri
Khairani
Syifa Annisa
Qona’ah
Jumlah

2

2

1

1

1

1

8

3

3

2

1

2

2

13

4

4

4

3

2

3

20

37

34

36

31

25

29

192

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

14
15

Keterangan :
Jumlah anak :15
Anak yang belum berkembang ada 5 yaitu 35%
Anak yang mulai berkembang ada 4 yaitu 26%
Anak yang berkembang sesuai harapan ada 4 yaitu 26%
Anak yang berkembang sangat baik ada 2 yaitu 13%
Skor penilaian :

BB: Belum berkembang skor 1
MB: Mulai berkembang skor 2
BSH: Berkembang sesuai harapan skor 3
BSB: Berkembang sangat Baik skor 4
D) Refleksi Siklus I
Hasil refleksi terhadap siklus 1 pertemuan dapat dirinci sebagai berikut:
1. Peningkatan kemampuan motorik halus anak sudah mulai terlihat namun
belum maksimal 2. Minat dan motivasi anak mengikuti kegiatan pembelajaran
mulai terlihat namun masih belum maksimal, hal ini terlihat masih ada yang
tidak fokus pada kegiatan montase yang diberikan.
Berdasrkan refleksi pertemuan ke 1 tersebut dapat disimpulkan bahwa
terdapat beberapa permasalahan yang muncul pada pelaksanaan siklus 1 .
untuk itu, pada pelaksanaan siklus II

Perlu ada perbaikan pada desain

pembelajaran . adapun revisi tersebut adalah : a. Pengelolaan waktu yang
efesien dan signifikan mungkin dalam pelaksanaan kegiatan bermain, salah
satunya yang dapat dilakukan agar anak dapat memahami kegiatan montase.b.
Memberikan motivasi dan semangat kepada anak yang terbaik setiap
pertemuan di kelas B2 agar dapat lebih baik dalam mengikuti kegiatan. Selain
itu, guru juga dalam menyajikan kegiatan atau materi terhadap anak dibuat
semenarik mungkin sehingga anak lebih fokus pada kegiatan pembelajaran
yang diberikan.
2. SIKLUS II
Setelah dilakukan tindakan pada siklus 1 ternyata hasilnya masih
menunjukkan banyak anak yang belum mampu mencapai standar penilaian
berkembang sangat baik, hal tersebut membuat peneliti berusaha melakukan
perbaikan melalui kegiatan pada siklus II. Adapun kegiatan pada siklus II
adalah sebagai berikut.
a) Perencanaan

Berdasarkan refleksi dan evaluasi pada siklus I, peneliti dan guru
pelaksana menyusun rencana pembelajaran.
1) Menyusun RPPH rencana pelaksanaan pembelajaran harian (RPPH)
sebagai pedoman acuan dalam proses pembelajaran, Dengan kegiatan
montase pada hewan ternak.Kegiatan pembelajaran berjalan melalui
kegiatan awal,inti dan penutup.
2) Menyiapkan media, alat dan bahan yang akan digunakan dalam
kegiatan pembelajaran.
3) Menyusun evaluasi

No

Hari / Tanggal

Pertemuan

Materi

1

Kamis

Pertemuan I

Tema : reakreasi

14-19 mei 2020

Sub tema : Pantai

b) Pelaksanaan siklus II
Pelaksanaan tindakan yang dilakukan oleh peneliti pada siklus II
terdiri dari 1 pertemuan. Berikut deskripsi pelaksanaan dan pengamatan
pembelajaran pada kegiatan/aktivitas montase dengan penggunaan
berbagai media.dilaksanakan dirumah masing-masing anak karena sekolah
diliburkan akibat adanya musibah diindonesia yaitu penyakit covid
19.berikut pelaksanaannya:

1) Pertemuan I
Pertemuan I pada siklus II dilaksanakan pada hari kamis, 14 mei
2020 dengan materi yang disampaikan adalah tema reakreasi dengan
subtema pantai.
(a) Kegiatan Awal
Pada awal pembelajaran peneliti meminta anak untuk
duduk secara circle time diawali dengan memberi salam kepada
anak didik. Selanjutnya membaca ikrar anak shaleh, doa belajar,
doa untuk kedua orang tua, dan menyanyikan beberapa lagu bunda
ku, ibu dll. serta tepuk hari ini , nama-nama hari dan bulan.
Dilanjutkan dengan memberi tahu tema dan subtema yang akan
dipelajari hari ini. Selanjutnya peneliti memberikan ice breaking
untuk menyapa anak didik dengan bernyanyi.
(b) Kegiatan Inti
1. Peneliti mengajak peserta didik bercerita tentang reakreasi2.
Peneliti membuka pelajaran3.Peneliti menerangkan materi tentang
reakreasi pantai 4. Peneliti memilih peserta didik untuk
menceritakan apa yang terdapat dipantai.
c) Penutup
Pada akhir pembelajaran ditutup dengan merefleksi kegiatan
yang sudah dilakukan.Pembelajaran ditutup dengan membaca doa
pulang, doa naik kendaraan, lagu selamat siang Bu, serta sayonara.
d) Pengamatan /observasi
Pada tahap ini peneliti melakukan observasi terhadap
pelaksanaan tindakan dengan menggunakan lembar observasi
peningkatan pada kemampuan peningkatan motoric halus anak
sebagai mana yang peneliti lakukan pada siklus sebelumnya. Dari

hasil pengamatan pada siklus II penenliti berkesimpulan bahwa
pada siklus ini peserta didik sudah terlihat aktif dalam mengikuti
belajar

mengajar

melalui

aktivitas

montase,

kemudian

perkembangan perkembangan motorik halus. Dan yang dimiliki
pun bertambah baik hal tersebut terlihat ketika guru mengajak anak
meningkatkan motorik halus melalui aktivitas montase dengan
tema reakreasi dan subtema reakreasi pantai. Dengan adanya
aktivitas montase pada anak, anak dapat lebih meningkatkan
motorik halusnya.

Menjelaskan montase

Praktik Montase

Hasil Karya anak

C) Hasil Observasi Siklus II
Tabel 4.3 Data Hasil Siklus II
No

Indikator
Nama

I

II

III

IV

V

VI

Skor

Aira Quisnya
Sulthon
Auliyah
Fhatiyaturrahmah
Aufa Afiqirom
Anwar
Dzikra Yaqdan
Zahid
Gema Alfkahfi
Setiawan
Hilyatul Aiman

3

3

3

3

3

3

18

3

3

4

3

3

3

19

4

4

3

3

3

3

20

3

3

3

3

2

3

17

4

4

3

3

3

3

20

3

2

2

2

2

2

13

4

4

3

3

3

3

20

4

4

3

3

2

2

19

4

4

3

3

2

2

18

10

Mahmud Nidhol
Muhammad
Muhammad Abidzar
Alkhalifi
Muhammad Rezy
Alkhalifi
Muhammad Habib

4

4

4

4

4

3

21

11

Ratu Balqis

4

4

3

3

2

3

19

12

Siti Aisyah

4

4

3

4

2

3

19

13

Syarifah Fella Aula

4

3

3

3

3

3

19

14

Sofia Putri Khairani

4

4

3

3

3

3

20

15

Syifa Annisa
Qona’ah
Jumlah

4

4

4

4

3

2

21

56

54

47

47

40

68

282

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Keterangan :
Jumlah anak :15
Anak yang belum berkembang tidak ada yaitu 0%
Anak yang mulai berkembang ada 1 yaitu 6%
Anak yang berkembang sesuai gharapan ada 1 yaitu 6%
Anak yang berkembang sangat baik ada 13 yaitu 88%
Skor penilaian :
BB: Belum berkembang skor 1
MB: Mulai berkembang skor 2
BSH: Berkembang sesuai harapan skor 3
BSB: Berkembang sangat Baik skor 4
D) Refleksi Siklus II
Hasil refleksi pada siklus II dapat dirinci sebagai berikut: a.
Dengan mengamati dan berinteraksi secara langsung dengan
objek,membuat semakin menambah wawasan dan pengetahuan jauh
lebih bermakna bagi anak

b. Minat dan motivasi anak dalam

mengikuti kegiatan pembelajaran sudah semakin meningkat. Hal ini
terlihat

dari

antusias

anak

dalam

membuat

karya

pada

aktivitas/kegiatan montase sebagai guru yang pernah dilihatnya. Rasa
ingin tahu anak yang tinggi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran
dan dengan anak melihat medianya secara langsung menambah
pengetahuan anak serta membuat anak senang dan tidak bosan. c.
Kepercayaan diri anak sudah terlihat berkembang dengan baik , hal ini
terlihat dari anak sudah dapat menyelesaikan karya montasenya sudah
berkembang dengan baik.
B. Interprestasi Hasil Analisis Data
Berdasasarkan hasil penelitian dari

kedua siklus tersebut dapat

terlihat adanya perkembangan cukup berarti. Hasil pengukuran melalui
penilaian tertulis menunjukkan adanya peningkatan minat dan semangat anak
dalam melakukan kegiatan pembelajaran sehingga penelitiaan ini diakhiri pada
siklus kedua dengan 3 kali pertemuan di kelas maupun dirumah kelas B2 paud

islam terpadu mutiara hati kota jambi dapat dijumpai peningkatan presentase
perkembangan yang cukup berarti. Hal ini dapat terungkap dalam tabel.

Tabel 4.4 Perbandingan presentase perkembangan peserta didik
Siklus

Pertemuan

BB

MB

BSH

BSB

Jumlah
anak

Rpph ke
Pra siklus

7 48%

3

20%

3

20%

2

13%

15

Siklus I

1

5 35%

4

26%

4

26%

2

13%

15

Siklus II

1

0

1

6%

1

6%

13

88%

15

Jumlah

0%
83%

52%

52%

100%

Presentase

100
90
80
70
60

Prasiklus

50

siklus I

40

siklus II

30
20
10
0

BB

MB

BSH

BSB

Pada siklus II Pun mengalami peningkatan yang sangat baik, dari 15 anak
didik yang menunjukkan berkembang sangat Baik (BSB) pada siklus satu tidak
ada menjadi drastis 88%, berkembang sesuai harapan BSH 26% Menjadi 6% dan
Mulai berkembang (MB) dari 26% menjadi 6%, sedangkan Belum berkembang
dari 35% menjadi 0%.
Berdasarkan analisis pada siklus 1 dan siklus II Maka dapat penulis
simpulkan bahwa aktivitas/kegiatan montase dapat meningkatkan kemampuan
motorik halus anak usia dini. Dengan melalui aktivitas montase anak lebih giat
lagi untuk sering melatih motorik halusnya.

BAB V
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab
sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa melalui aktivitas montase
dapat Meningkatkan kemampuan motorik halus anak

dipaud islam

terpadu mutiara hati kota jambi .Hal ini dapat dilihat dari penelitian yang
menunjukkan bahwa perkembangan motorik halus anak peserta didik yang
mengalami peningkatan. Pada siklus I peserta didik yang Belum
Berkembang mempunyai nilai persentase 35% sebanyak 5 anak, peserta
didik yang Mulai Berkembang 26% sebanyak 4 anak, peserta didik yang
Berkembang Sesuai Harapan 26% sebanyak 4 anak peserta didik yang
Berkembang Sangat Baik mempunyai nilai persentase 13% sebanyak 2
anak. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya kurang fokus
dalam aktivitas montase,mengguntingnya masih asal-asalan pada saat
kegiatan montase.
Bedasarkan siklus II, peserta didik yang Belum Berkembang
mengalami jumlah yang sangat rendah dibanding pertemuan sebelumnya
0% artinya tidak ada anak yang Belum Berkembang, Mulai Berkembang
6% sebanyak 1 anak, Berkembang Sesuai Harapan 6% sebanyak 1 anak,
dan peserta didik yang Berkembang Sangat Baik mengalami peningkatan
yang bertambah dan dapat dikatakan berhasil karena telah sesuai dengan
indikator tingkat pencapaian yakni 88%.sebanyak 13 anak. Maka dapat
penulis simpulkan bahwa melalui aktivitas montase anak dapat
Meningkatkan kemampuan motorik halus anak dikelas B2 paud islam
terpadu mutiara hati kota jambi.

B. SARAN
Berdasarkan hasil penelitian tindakan yang telah dilakukan, maka
peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut:
1. Kemampuan mengenai keterampilan motorik halus anak pada peserta
didik dapat berkembang dengan baik apabila dalam setiap pembelajaran
menggunakan metode yang

bervariasi dan juga melalui kegiatan

pengembangan yang menarik, sebagai salah satu alternatif, yaitu
melalui aktivitas montase dapat mengembangkan asfek motorik halus
anak.
2. Dalam kegiatan pembelajaran keterampilan kemampuan motorik halus
anak peserta didik tidak hanya membutuhkan kelengkapan sarana dan
fasilitas dalam proses belajarnya, tetapi juga membutuhkan suasana
yang nyaman dan menyenangkan. Melalui aktivitas montase anak
mengamati dan memperagakan langsung objek pembelajaran. Hal ini
dapat menambah pengetahuan anak dan jauh lebih bermakna.
3. Diharapkan penelitian selanjutnya oleh guru atau peneliti dipaud islam
terpadu mutiara hati kota jambi,Meningkatkan kemampuan motorik
halus anak melalui aktivitas montase atau menggunakan metode lain
yang bervariasi yang dapat Mengembangkan motorik halus anak.

C. KATA PENUTUP
Dengan mengucap syukur Alhamdulilahirobil’alamin kepada
Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat-NYA, sehingga skripsi
ini dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Walaupun
demikian, peneliti menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan karena
keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh
karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis
harapkan demi kesempurnaan skripsi ini dimasa yang akan datang. Akhir
kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan
pembaca bagi umumnya. Atas segala kekhilafan peneliti mohon maaf,
kepada Allah SWT mohon ampun. Aamiin Ya Robbal ‘alamiin.
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LEMBAR WAWANCARA
Hari / Tanggal : 20 Maret 2020
Kelompok : TK
Tempat : PAUD IT Mutiara Hati Kota Jambi
Tahun : Ajaran 2019-2020
PERTANYAAN :
1. Berapa Jumlah guru yang mengajar di PAUD IT M utiara Hati ?
2. Ada berapa jumlah siswa siswi di PAUD IT Mutiara Hati ?
3. Apa saja Visi dan Misi PAUT IT Mutiara Hati ?
4. Apkah kegiatan dalam proses pembelajaran sudah membantu
meningkatkan keterampilan motorik halus anak ?
5. Apakah anak-anak sudah pernah melakukan kegiatan montase ?
6. Bagaimana cara guru meningkatkan kemampuan motorik halus dengan
aktivitas montase ?
7. Apakah ada kendala melakukan aktivitas montase dalam meningkatkan
kemampuan motorik halus anak ?

JAWABAN :
1. Di PAUT IT Mutiara Hati Terdapat 9 guru yaiti
No Nama

Jabatan Guru

Mengajar Kelas

1

Tarmina,S.Pd

Guru Kelas

B1

2

Siti Hajrah,S.Pd.AUD

Guru Kelas

B2

3

Runikarina WH,SP

Guru Kelas

B3

4

Nur Zahadah,A.Md

Guru Kelas

B4

5

Yessi Gumala Sari,S.Pd

Guru Kelas

A

6

Linda Rahmawati,S.Pt

Guru Kelas

KB

7

Samidah,S.Ei

Guru Tahfidz

B.A.KB

8

Septi Pratiwi

Guru Kelas

TPA

9

Misridesi,S.P

Guru Pemdamping

TPA

2. Jumlah keseluruhan siswa/siswi PAUD islam terpadu mutiara hati kota
jambi berjumlah 125 orang siswa, masing-masing kelas TK 63 siswa, KB
5 siswa, TPA 12 siswa.
3. 1) Visi
Membentuk Generasi Yang Cerdas, Religius Dan Berkarakter.
2)Misi
1.

Menumbuhkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah
SWT.

2.

Menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air.

3.

Melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, inovatif, kreatif,
modern, terpadu dan religius.

3) Tujuan
d) Mendidik, mengasuh dan mengasah anak-anak agar
mempunyai tingkat kecerdasan (IQ) yang seimbang dengan
tingkat emosional (EQ) serta kemampuan spiritual (SQ)
e) Mendidik

anak

agar

mempunyai

kreatifitas

dan

keterampilan yang tinggi.
f) Mendidik anak agar mempunyai dasar-dasar akhlaq Islami.
g) Mendidik anak agar mempunyai karakter yang Islami.
4. Sangat membantu perkembangan motorik halus anak dengan baik.
5. Sudah pernah,tetapi jarang diterapkan
6. Dengan mempraktikkannya langsung disitu kita melihat sejah mana
mereka bisa melakukan aktivias montase untuk meliat perkembangan
motorik halusnya
7. Untuk kendala bisa datang dari anaknya,ada beberapa anak tidak mau
mempraktikkan/melaksakan aktivitas montase,harap dimaklum anak-anak
unik kan terkadang memikirkan egonya sendiri sesuka hati tetapi kita
sebagai guru harus membujuknya,memotivasikannya dengan baik agar
dapat melihat perkembaangan motorik halusnya berkembang dengan baik.

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN HARIAN (RPPH)
TK ISLAM TERPADU (TKIT) MUTIARA HATI
Semester/ Bulan/ Minggu ke: II / Mei/ 1
Kelompok / Usia : TK
B / 5-6 tahun
Hari / Tanggal
: kamis, 07Mei 2020
Sentra
: Persiapan
Tema
: Alam Sekitar
Sub Tema
: Lingkungan Rumahku
Sub-sub Tema
:KD
: 1.1 , 1.2 , 3.1-4.1, (Nam) 2.1, 3.3- 4.3(FM) 2.2, 3.64.6(Kog)3.10-4.10, 3.11-4.11, 3.12-4.12 (Bhs) 2.5,
2.6, (Sosem) 3.15-4.15 (Seni)
Materi Umum :

Materi Keislaman :

1. Nama dan fungsi lingkungan
rumahku
2. Sikap ingin tahu

1. Allah maha pencipta diri kita (Al
Kholiq)
2. Mengucapkan hamdalah atas nikmat
Allah
3. Surat Al Fatihah, surat An-Naba 1-5
4. Surat An-Naas
5. Hadits Kasih Sayang
6. Doa sebelum dan sesudah tidur
7. Asmaul Husna : 1-10

3.
4.
5.
6.
7.
8.
Waktu
07.30-08.00
08.00-08.05
08.05-08.30
08.30-09.00
09.00-09.30
09.30-10.00
10.00-11.00

Bahasa reseptif
Bahasa ekspresif
Pengenalan huruf
Sikap percaya diri
Sikap taat aturan
Aktivitas seni
Jenis Kegiatan
AKTIVITAS PAGI
1. Kegiatan Jasmani pagi (fisik motori)
senam: sehat ceria, murojaah hafalan
2. SOP Toilet Training
3. Sholat Dhuha
4. SOP Pembiasaan/ Hafalan
5. SOP Kibar dan Jurnal
Makan + Istirahat
KEGIATAN SENTRA
1. Pijakan Lingkungan :
a.Bercerita “Lingkungan rumahku”
b. Mengelompokkan dan menempelkan
gambar
c. Mencari gambar
d. Mewarnai kertas hvs
2. Pijakan Sebelum Main : SOP

8. Nama-nama surat dlm Al-Qur’an: 1-10
Media / Sumber
Mix, flashdisk

Strategi

Evaluasi

Unjuk kerja

Observasi

Bercerita

Observasi

Demonstrasi
Demonstrasi
Pemberian tugas

Penugasan

Sajadah, mukena
Kurikulum PAI
Buku kibar, jurnal
Bekal anak

Buku cerita
Kertad gambar,Hvs
Kertas Hvs
Kertas tugas, krayon

Hasil karya

11.00-11.25
11.25-11.30

3. Pijakan Saat Main : SOP
4. Pijakan Setelah Main : SOP
Kegiatan Siang : SOP (Non Full Day)
Penutup/ Pulang

Mengetahui
Kepala TKIT Mutiara Hati

Jambi, Juni 2020
Guru Sentra

Rasini, S.Pd

Sitti Hajrah, S.Pd. AUD

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN HARIAN (RPPH)
TK ISLAM TERPADU (TKIT) MUTIARA HATI
Semester/ Bulan/ Minggu ke: II / Mei/ 2
Kelompok / Usia : TK
B / 5-6 tahun
Hari / Tanggal
: Kamis, 17 Mei 2020
Sentra : Persiapan
Tema
: Reakreai
Sub Tema
: Pantai
Sub-sub Tema
: Pantai
KD
: 1.1 , 1.2 , 3.1-4.1, (Nam) 2.1, 3.3- 4.3(FM) 2.2, 3.64.6 (Kog) 3.10-4.10, 3.11-4.11, 3.12-4.12 (Bhs) 2.5,
2.6, (Sosem) 3.15-4.15 (Seni)
Materi Umum :

Materi Keislaman :

1. Nama-Nama Pantai

1. Allah maha pencipta mata kita (Al
Kholiq)
2. Mengucapkan hamdalah atas nikmat
Allah
3. Surat Al Fatihah, surat An-Naba 6-15
4. Surat An-Naas
5. Hadits Larangan Marah
6. Doa sebelum dan sesudah tidur
7. Asmaul Husna : 10-15
8. Nama-nama surat dlm Al-Qur’an: 0115

2. Sikap ingin tahu
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Konsep warna dan bentuk
Bahasa reseptif
Bahasa ekspresif
Pengenalan huruf “p”
Sikap percaya diri
Sikap taat aturan

9. Aktivitas seni
Waktu
07.3008.00
08.0008.05
08.0508.30
08.3009.00
09.0009.30
09.3010.00
10.0011.00

Jenis Kegiatan
AKTIVITAS PAGI
1. Kegiatan Jasmani pagi (fisik motori)
senam: sehat ceria, murojaah hafalan

Media / Sumber
Mix, flashdisk

2. SOP Toilet Training
3. Sholat Dhuha

Sajadah, mukena

4. SOP Pembiasaan/ Hafalan

Kurikulum PAI

5. SOP Kibar dan Jurnal

Buku kibar, jurnal

Makan + Istirahat

Bekal anak

KEGIATAN SENTRA
1. Pijakan Lingkungan :

Strategi
Unjuk kerja

Evaluasi
Observasi

a. Menempel aktivitas Montase

Kertas Astro

Demonstrasi

Observasi

b. Menggunting aktivitas montase
c. Membuat hasil karya
d. Mengekpolari hasil montase

Kertas hvs bergambar
Kertas tugas, pensil

Demonstrasi
Pemberian tugas
Pemberian tugas

Observasi
Hasil karya
Hasil karya

2. Pijakan Sebelum Main : SOP
3. Pijakan Saat Main : SOP
4. Pijakan Setelah Main : SOP
11.0011.25
11.2511.30

Kegiatan Siang : SOP (Non Full Day)
Penutup/ Pulang

Mengetahui
Kepala TKIT Mutiara Hati

Rasini, S.Pd

Jambi, Juni 2020
Guru Sentra

Sitti Hajrah, S.Pd. AUD

Lampiran Gambar
Siklus 1
Tema : Alam Sekitar
Sub Tema : Lingkungan Rumahku
Aktivitas Montase pada saat Menggunting

Aktivitas Montase pada saat menempel

Hasil Karya Montse Anak didik

Siklus II
Tema : Reakreasi
Sub Tema : Pantai
Menjelaskan aktivitas montase ke-2

Proses aktivitas montase

Hasil Karya Montase Anak-anak
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: TRA 162032
: Nurmalia K, M.Pd.I
:Meningkatkan Kemampuan Motorik Halus Melalui
Aktivitas Montase DiPendidikan Anak Usia Dini Islam Terpadu
Mutiara Hati Kota Jambi

Fakultas
Jurusan

: Ilmu Tarbiyah dan Keguruaan
: Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD)
Hari/Tanggal

Materi Bimbingan

1
2
3
4

Kamis,26 Desember 2020
Kamis,10 Februari 2020
Kamis,20 Maret 2020
Jum’at,06 Maret 2020

Bimbingan Proposal
Perbaikan Proposal
ACC Seminar Proposal
Seminar Proposal

5

Senin,09 Maret 2020

Perbaikan Hasil Seminar

6

Kamis,12 Maret 2020

ACC Riset

7

Selasa,09 Juni 2020

Bimbingan Skripsi

8

Mnggu, 14Juni2020

Perbaikan BAB IV dan V

9

Sabtu, 20Juni 2020

ACC Munaqasah

Tanda Tangan
Pembimbing

Jambi,20 Juni 2020
Pembimbing II

Nurmalia K, M.Pd.I

NIP. 201010920

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
(CURRICULUM VITAE)

Nama
Jenis kelamin
Tempat/Tanggal Lahir
Pekerjaan
Alamat E-mail
No. Kontak

: Siti Saniya
: Perempuan
: Talang Duku,02 November 1996
: Mahasiswi
: Sitisaniya14@gmail.com
: 085366538915

Pendidikan Formal

:

1.
2.
3.
4.

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
MAN Model Kota Jambi
MTS Talang Duku
SDN 40/XI Talang Duku

2019-2020
2012-2016
2010-2011
2007-2009

Pengalaman Ogranisasi:
1. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) PIAUD 2016-2017)

Jambi,14 Juni 2020
Penulis,

Siti Saniya
NIM. TRA.162032

