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ABSTRAK 

Kemampuan motorik halus merupakan kemampuan dalam mengendalikan gerak tubuh 

yang di dalamnya melibatkan fungsi pusat syaraf, urat syaraf, dan otot syaraf yang jauh lebih 

kecil dan detail yang memerlukan kecermatan antara mata dan tangan. Salah satu kegiatan 

yang dapat mengembangkan motorik halus anak usia dini tersebut adalah dengan 

menggunakan teknik mozaik. Teknik mozaik merupakan sebuah karya yang dihasilkan melalui 

kegiatan menempel dengan menggunakan bahan yang sengaja dipotong atau sudah berbentuk 

potongan kemudian disusun secara berdempetan dan ditempelkan pada pola gambar dengan 

cara dilem. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya guru dalam 

mengembangkan motorik halus anak melalui penggunaan teknik mozaik  di PAUD Yapis Konda 

yang dilaksanakan pada bulan September 2020. Metode penelitian menggunakan pendekatan 

deskriptif kualitatif, melibatkan satu orang guru. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknik mozaik dalam 

mengembangkan motorik halus anak adalah sebagai berikut : (i) guru memilih pola gambar 

untuk kegiatan mozaik sesuai dengan tema, (ii) guru membuat rancangan alat dan bahan yang 

akan digunakan dalam kegiatan mozaik, (iii) guru memberikan pengarahan dalam proses 

kegiatan mozaik kepada anak, (iv) guru memberikan pengawasan dan pengamatan pada saat 

kegiatan mozaik, (v) guru menetapkan penilaian hasil kegiatan mozaik. 
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ABSTRACT 

         Fine motor skills area the ability to control body movements which involve the functions of 

the nerve centers, nerves, and nerve muscles which area much smaller and in detail that require 

precision between the eyes and hands. One of the activities that can develop fine motor skills in 

early childhood is to use mosaic techniques. The mosaic technique is a work that is produced 

through the activity of sticking using materials that are deliberately cut or cut into pieces which 

are then arranged closely together and attached to the image pattern by means of glue.This 

study aims to determine how the teacher’s efforts to develop children’s fine motor skills 

throughthe use of mosaic techniques in PAUD Yapis Konda which was conducted in September 

2020.The research method use a qualitative descriptive approach, involving one teacher. 

         The results show that using mosaic techniques in developing children’s fine motor skills 

are as follows : (i) the teacher chooses a picture pattern for mosaic activities according to the 

thema, (ii) the teacher designs the tools and materials to be used in mosaic activities, (iii) the 

teacher provides direction in the process of mosaic activities to children, (iv) the teacher 

provides supervision and observation during the mosaic activities, (v) the teacher determines 

the evaluation of the results of the mosaic activities.  

Keywords : Mosaic technique, Fine motor.. 

 

                   PENDAHULUAN. 

A. Latar Belakang. 

              Menurut undang-undang No 20 

tahun 2003 pendidikan anak usia diniadalah 

suatu upaya pembinaan yang ditunjukan 

kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 

6 tahun yang dilakukan melalui pemberian 

rangsangan pendidikan  untuk membantu 

pertumbuhan dan perkembangan jasmani 

dan rohani agar anak memiliki kesiapan 

dalam memasuki pendidikan lebih lanjut     

Pendidikan anak usia dini hendaknya 

mampuuntuk mengembangkan kemampuan 

anak khususnya kognitif, motorik, bahasa, 

sosial emosional, moral dan agama, seni 

dan kreatifitas.  

          Perkembangan fisik merupakan suatu 

jenis perkembangan yang dikembangkan 

pada masa kanak-kanak. Perkembangan 

motorik memiliki dua jenis yaitu: motorik 

halus dan motorik kasar. 



        Perkembangan motorik adalah suatu 

perkembangan dalam kemampuan gerak 

seorang anak.3 Perkembangan  motorik 

memiliki peranan yang amat penting dalam 

kehidupan anak. Perkembangan motorik 

berperan dalam kehidupan sehari-hari anak. 

Keterampian motorik halus menjadi salah 

satu keterampilan yang dikembangkan di 

TK.  

    Menurut Slamet Suyanto Perkembangan 

Motorik halus kemampuan gerak tubuh 

yang memerlukan koordinasi tangan dan 

mata seperti menggambar, menulis, dan 

menggunting. 

      Menurut Sumantri perkembangan 

motorik halus adalah meningkatnya 

pengordinasian gerak tubuh yang 

melibatkan otot dan saraf yang jauh lebih 

kecil atau detail. Kelompok saraf inilah 

yang akan mampu untuk mengembangkan 

gerak motorik halus seperti meremas kertas, 

merobek kertas, menggambar dan lain 

sebagainya. 

       Menurut Ria Susanti Pada usia 5 tahun 

motorik halus anak semakin meningkat, 

tangan, jari, dan lengan semua bergerak 

dibawah koordinator mata. Sedangkan pada 

usia 6 tahun anak sudah bisa menempel, 

mengikat tali sepatu, dan merapihkan baju. 

         Menurut Depdiknas anak usia 5-6 

tahun dalam perkembangan motorik halus 

sudah meningkat anak mampu mengurus 

dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain 

misalnya: makan, mandi, memasang 

kancing, mencuci dan mengelap tangan, 

mengikat tali sepatu, memegang pensil 

dengan benar, membuat dengan bentuk 

berbagai media, meniru membuat garis 

tegak, datar, miring, lengkung, dan 

lingkaran, meniru melipat kertas sederhana, 

dan menjahit bervariasi. 

        Menurut beberapa pendapat para pakar 

diatas maka dapat penulis simpulkan bahwa 

perkembangan motorik halus anak usia 5-6 

tahun yaitu merupakan kegiatan yang 

melibatkan otot-otot yang jauh lebih kecil 

yang membutuhkan koordinasi antara mata 

dengan tangan. Kegiatan tersebut dapat 

dilakukan dengan memegang pensil, 

mengikat tali sepatu, memasang kancing, 

melipat kertas, menjahit, menggunting, 

menempel, dan menganyam.   

       Guru berperan dalam membelajarkan 

anak, pada pendekatan ini guru berpegang 

pada panduan kemampuan yang akan 

dicapai anak dengan cara memahami minat, 

perasaan dan pengalaman anak. Guru 

berperan sebagai fasilitator dengan 

memberikan kesempatan kepada anak 

untuk mengungkapkan pengalaman, 



perasaannya melalui interaksi kepada guru 

atau teman sebayanya. 

                    Guru memiliki peranan yang sangat 

penting dalam menentukan kualitas 

pembelajaran disekolah. Seorang guru 

harus memikirkan dan membuat 

perencanaan kegiatan pembelajaran pada 

setiap harinya secara seksama untuk 

mengembangkan setiap aspek-aspek 

perkembangan yang dimiliki oleh anak usia 

dini. Serta penting bagi seorang guru untuk 

memperbaiki setiap proses pembelajaran 

sehingga setiap hari kegiatan pembelajaran 

semakin baik dan berlangsung dengan 

optimal dalam mengembangkan potensi 

kecerdasan anak.  

       Salah satu aspek pengembangan yang 

menjadi perhatian adalah aspek motorik 

halus. Motorik halus anak dapat 

dikembangkan melalui kegiatan dengan 

teknik mozaik. Mozaik adalah seni hias 

kuno yang telah dimulai dari hampir 4000 

tahun yang lalu oleh orang-orang 

mesopotamia dan yunani. Tidak hanya 

bahan yang bervariasi dari satu peradaban 

ke peradaban lain, tetapi juga gambar yang 

dibentuk. Secara terminologi, mozaik 

berasal dari kata “mouseios” (Yunani),yang 

Zberarti kepunyaan para muse (sekelompok 

dewi yang melambangkan seni). Sedangkan 

dalam dunia seni, mozaik diartikan sebagai 

suatu jenis karya seni dekorasi yang 

menerapkan teknik tempel.  

      Menurut kamus bahasa Indonesia 

,mozaik adalah seni dekorasi bidang dengan 

kepingan bahan kertas berwarna yang 

disusun dan ditempelkan dengan perekat. 

Mozaik menjadi salah satu strategi untuk 

memanfaatkan kegiatan mengambil, 

mengelem, dan menempel. 

         Menurut Sudjana mengatakan mozaik 

berasal dari bahasa inggris mosaic. 

Dijelaskan bahwa, mozaik adalah seni 

dekorasi bidang dari kepingan-kepingan 

berwarna atau potongan kertas yang 

berwarna yang disusun dan ditempelkan 

dengan perekat/lem. 

       Dari pendapat diatas dapat penulis 

simpulkan bahwa teknik mozaik merupakan 

salah satu karya seni rupa yang terbuat dari 

bahan kertas berwarna yang terdiri dari 

kepingan-kepingan atau sudah berbentuk 

potongan yang kemudian di lem pada 

sebuah bidang datar dan disusun secara 

teratur atau berdempetan. Melalui teknik 

mozaik perkembangan motorik halus anak 

dapat dikembangkan. Karena dengan teknik 

mozaik anak dilatih untuk 

mengkoordinasikan jari- jemari, 

pergelangan tangan, serta mata melalui 

kegiatan menggunting serta menempel.  



        Melihat paparan diatas, maka peneliti 

tertarik untuk membuat artikel penelitian 

dengan judul “Penggunaan Teknik Mozaik 

Dalam Mengembangkan Motorik Halus 

Anak Usia Dini 5-6 Tahun Di Paud Yapis 

Konda Kabupaten Konawe Selatan.”.  

        Tujuan kegiatan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui bagaimana upaya guru 

dalam mengembangkan motorik halus anak 

melalui penggunaan teknik mozaik di 

PAUD Yapis Konda. 

 

 KAJIAN LITERATUR 

A. Perkembangan Kemampuan Motorik 

Halus  

1. Pengertian Motorik Halus.  

Motorik halus adalah pengorganisasian 

penggunaan otot-otot kecil seperti jari 

jemari dan tangan yang sering 

membutuhkan kecermatan dan koordinasi 

mata dengan tangan, keterampilan yang 

mencakup pemanfaatan menggunakan alat-

alat untuk mengerjakan suatu objek. 

Motorik halus juga dapat diartikan sebagai 

kemampuan anak beraktivitas dengan 

menggunakan otot-otot halus seperti 

menulis, meremas, menggenggam, 

menggambar, menempel, menyusun balok, 

dan memasukan kelereng-kelereng. 

       Menurut Hurlock perkembangan 

motorik halus merupakan pengkoordinasian 

gerak tubuh yang melibatkan otot dan saraf 

yang jauh lebih kecil atau detail. melalui 

keterampilan motorik anak dapat 

menghibur dirinya dan memperoleh 

perasaan senang, melalui perkembangan 

motorik anak dapat menyesuaikan dirinya 

dengan lingkungan sekolah.2 Magil 

Richard menyatakan Keterampilan ini 

merupakan koordinasi neuromuscular 

(syaraf otot) yang memerlukan ketepatan 

untuk berhasilnya keterampilan motorik 

halus. 

        Santrock mengatakan bahwa 

perkembangan motorik halus merupakan 

gerakan yang diatur secara halus yang 

memerlukan keterampilan jari-jemari dan 

pergelangan tangan. Grissmer menyatakan 

Motorik halus merupakan kemampuan 

mengendalikan gerakan melalui kegiatan 

pusat syaraf, urat syraf, dan otot yang 

terkoordinasi seperti gerakan jari-jemari. 

Menurut Mutjito perkembangan motorik 

halus  adalah kemampuan anak untuk 

mengamati sesuatu dan melakukan gerak 

melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu 

saja dan dilakukan oleh otot-otot kecil, 

memerlukan koordinasi yang cermat serta 

tidak memerlukan banyak tenaga. Sujiono 

menyatakan perkembangan motorik halus 

adalah gerakan yang hanya melibatkan 



bagian-bagian tubuh tertentu saja dan 

dilakukan oleh otot-otot kecil seperti 

keterampilan menggunakan jari-jemari dan 

gerakan pergelangan tangan yang tepat. 

Sumantri mengatakan keterampilan motorik 

halus adalah penggunaan sekelompok otot-

otot kecil seperti jari-jemari dan tangan 

yang sering membutuhkan keterampilan 

yang mencangkup pemanfaatan dengan 

alat-alat untuk bekerja dan objek atau 

pengontrolan terhadap mesin, misalnya 

mengetik, menjahit,dan lain-lain.  

         Berdasarkan pendapat para ahli diatas 

dapat disimpulkan bahwa motorik halus 

anak adalah gerakan-gerakan tubuh yang 

melibatkan otot-otot kecil yang mana 

gerakannya lebih menuntut koordinasi mata 

dengan tangan dan melibatkan koordinasi 

syaraf otot. Setiap anak mampu mencapai 

tahap perkembangan motorik halus secara 

optimal dengan mendapatkan stimulasi 

yang tepat.  

2. Tujuan pengembangan motorik halus 

anak usia 5-6 tahun. 

a. Anak mampu mengembangkan 

kemampuan motorik halus yang 

berhubungan dengan keterampilan 

gerak kedua tangan. 

b. Anak mampu menggerakan anggota 

tubuh yang berhubungan dengan gerak 

jari, seperti menulis, menggambar. 

c. Mampu mengkoordinasi indra mata dan 

aktivitas tangan. 

d. Anak mampu mengendalikan emosi 

dalam beraktivitas motorik halus. 

B.TEKNIK MOZAIK 

1. Pengertian Teknik Mozaik  

       Seni mozaik berasal dari kata 

mouseios bahasa Yunani yang diartikan 

sebagai sebuah seni dekoratif. Birdwood 

mengatakan Mozaik itu sendiri merupakan 

suatu seni dekoratif yang ditemukan oleh 

orang-orang Yunani Binzantium. Pada era 

tersebut mozaik digunakan untuk menghiasi 

dindingdinding, gua-gua masjid yang 

memberikan keindahan atau estetic bagi 

yang melihatnya. Sejak zaman yunani dan 

romawi kuno, mozaik digunakan banyak 

orang untuk menghiasi trotoar lantai, mural 

dinding dan langit-langit. 

          Gianfranco Bustacchini mengatakan 

Mozaik merupakan seni dekorasi 

permukaan yang terbuat dari potongan-

potongan kecil yang diletakkan disebuah 

pola untuk membentuk keseluruhan yang 

utuh. Potongan-potongan kecil pada mozaik 

disebut sebagai tesserae.menggunakan 



potongan-potongan batu berwarna sehingga 

membentuk pola. Pembuatan mozaik 

menjadi bentuk seni dan berkembang 

dizaman kuno. 

          Secara terminologi, mozaik berasal 

dari kata “mouseios” (Yunani), yang berarti 

kepunyaan para muse (sekelompok dewi 

yang melambangkan seni). Sedangkan 

dalam dunia seni, mozaik diartikan sebagai 

suatu jenis karya seni dekorasi yang 

menerapkan teknik tempel.  

        Menurut kamus bahasa 

Indonesia,mozaik adalah seni dekorasi 

bidang dengan kepingan bahan kertas 

berwarna yang disusun dan ditempelkan 

dengan perekat.19Menurut Syakir Muharrar 

dan Sri Verayanti Mozaik diartikan sebagai 

suatu jenis karya seni dekorasi yang 

menerapkan teknik tempel. Mozaik 

merupakan gambar atau hiasan atau pola 

tertentu yang dibuat dengan cara 

menempelkan bahan atau unsur kecil 

sejenis (baik bahan, bentuk, maupun 

ukurannya) yang disusun secara 

berdempetan pada sebuah bidang. 

           Menurut Ni Wayan Risna Dewi 

mozaik adalah sebuah karya seni lukis yang 

mana dalam pembuatannya menggunakan 

kepingan atau potongan bendabenda yang 

direkatkan dengan lem dan disusun 

sedemikian rupa pada bidang datar 

sehingga membentuk sebuah gambar atau 

desain. 

         Menurut Novitawati mozaik 

merupakan suatu cara untuk membuat 

kreasi lukisan atau gambar hiasan yang 

dilakukan dengan cara menempelkan atau 

merekatkan potongan-potongan atau 

bagian-bagian bahan tertentu yang 

ukurannya kecil-kecil.22 Menurut Desi 

Vatmawati mozaik merupakan karya seni 

rupa dua atau tiga dimensi yang 

menggunakan material atau bahan dari 

kepingan-kepingan yang sengaja dibuat 

dengan cara dipotong-potong atau sudah 

berbentuk potongan kemudian disusun 

dengan ditempelkan pada bidang datar 

dengan cara dilem.  

        Diyah Hajarwati mengatakan bahwa 

mozaik merupakan sebuah karya yang 

dihasilkan melalui kegiatan menempelkan 

material sejenis yang memiliki ukuran yang 

relatif sama dari kepingan kepingan yang 

sengaja dibuat dengan cara dipotong-

potong atau sudah dibentuk potongan 

kemudian disusun pada bidang datar 

dengan cara dilem. Unsur-unsur tersebut 

dapat berupa potongan kertas, kain, daun, 

biji-bijian, manik-manik, dan mutiara. 

Sudjana, dkk mengatakan mozaik berasal 

dari kata bahasa inggris mosaic. Dijelaskan 

bahwa mozaik adalah seni dekorasi bidang 



dari kepingan-kepingan berwarna yang 

disusun dan ditempelkan dengan perekat.   

        Dari pengertian para pakar diatas 

dapat disimpulkan bahwa teknik mozaik 

merupakan seni rupa dua atau  tiga dimensi 

yang menggunakan material atau bahan-

bahan yang sengaja dipotong-potong atau 

sudah berbentuk potongan- potongan 

kemudian disusun secara berdempetan dan 

ditempelkan pada bidang datar dengan cara 

di lem.   

2. Bahan dan Peralatan Mozaik  

   Menurut Lolita bahan-bahan yang 

dapat dijadikan mozaik banyak sekali. 

Hampir semua bahan dapat dipakai, asalkan 

dapat dipotong-potong menjadi lempengan-

lempengan, kubus-kubus atau potongan-

potongan kecil. Melihat kondisi fisik bahan 

dapat dibedakan menjadi: bahan yang 

lentur dan lunak, bahan yang lentur dan 

lunak terdiri dari: kertas, plastik, vinyl, 

daun-daunan, dan kulit tumbuhan, bahan 

yang kaku dan keras. Bahan yang kaku dan 

keras terdiri dari: batu, kaca, logam, 

keramik, kayu, dan tempurung (batok 

kelapa). Alat-alat yang digunakan untuk 

pembuatan mozaik adalah Gunting 

kain/kertas, dan lem. 

         Menurut Syakir Muharrar dan Sri 

Verayanti bahan-bahan alam maupun 

sintetis dapat dibuat sebagai bahan mozaik . 

Bahan yang digunakan untuk membuat 

mozaik antara lain: kertas warna, biji-

bijian, kulit, mika, karet, batubatuan, kaca, 

logam, keramik, dan porselen. Material 

mozaik dapat juga digunakan dengan 

material-material kecil seperti kancing, 

paku, pines, uang logam, kulit kerang, baut, 

dan mur.  Material-material mozaik tersebut 

akan dapat ditempelkan pada berbagai jenis 

permukaan kayu, plastik, kaca, kertas, kain, 

logam, batu, dan lain sebagainya asalkan 

relatif rata. Peralatan umum yang 

digunakan untuk teknik mozaik antara lain: 

alat potong yang terdiri dari pisau, gunting, 

gergaji, tang, dan sebagainya, bahan 

perekat yang terdiri dari lem, kertas, 

perekat vinyl, lem putih atau pvc, lem 

plastik, dan jenis perekat lainnya 

disesuaikan dengan material. 

3. Teknik Mozaik Dengan Media Kertas   

Membuat mozaik dengan media 

kertas dapat dilakukan dengan berbagai 

teknik antara lain:  

1. Teknik sobek Bebas (Tanpa Alat). 

Membuat mozaik dengan teknik sobek 

bebas artinya kertas dipotong kecil-kecil 

dengan cara menyobek langsung 

menggunakan tangan tanpa bantuan alat 

tertentu.   



2. Teknik Sobek Tindih (Dengan Alat)  

Membuat mozaik kertas dengan teknik 

sobek tindih artinya kertas dipotong kecil-

kecil dengan cara menindih pinggiran 

kertas menggunakan alat tindih. Alat tindih 

tersebut bisa berupa garpu, tusuk gigi, atau 

paku.  

3. Teknik Gunting   

Membuat tesserae atau potongan-

potongan kecil dengan teknik gunting juga 

tidak kalah menariknya. Kertas dipotong 

dengan menggunakan gunting, atau bisa 

juga menggunakan cutter.  

4. Teknik Cetak Potong   

           Membuat mozaik dengan teknik 

cetak potong ini dihasilkan dari sebuah alat 

cetak yang menghasilkan potongan-

potongan kecil. Potongan potongan tersebut 

harus memiliki bentuk dan ukuran yang 

sama persis. Alat yang digunakan cukup 

sederhana seperti perforator. 

4. Langkah-Langkah Teknik Mozaik.  

Menurut Gianfranco Bustacchini langkah-

langkah teknik mozaik adalah sebagai 

berikut: (1) Membuat pola dasar gambar m 

(2) Menyediakan alat dan bahan; (3) 

Membuat desain gambar; (4) Menempelkan 

potongan-potongan tesserae; (5) Melakukan 

Pengamatan dan Pengawasan pada Teknik 

Mozaik.29   

Menurut Schultz langkah-langkah 

teknik mozaik adalah sebagai berikut:   

1. Memilih desain gambar yang digunakan 

untuk teknik mozaik  

2. Menyediakan alat dan bahan untuk 

teknik mozaik  

3. Menempelkan potongan-potongan 

tesserae pada desain gambar mozaik  

4. Melakukan pengamatan dan pengawasan  

5. Melakukan penilaian. 

Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan 

teknik mozaik yaitu:  

1. Guru merencanakan gambar yang akan  

dibuat  

2. Guru menyediakan alat/bahan  

3. Menjelaskan dan mengenalkan nama 

alat-alat yang digunakan     untuk 

keterampilan mozaik dan bagaimana 

cara penggunaannya. 

4.Guru membimbing anak untuk 

menggunting potongan kertas, Bentuk 

potongan menjadi segi empat, segi tiga.   

5.Guru membimbing anak untuk 

menempelkan potongan-potongan kertas 



pada  gambar dengan cara memberi lem, 

lalu menempelkan pada gambar  

6.Guru menjelaskan posisi untuk 

menempelkan potongan-potongan kertas 

pada pola gambar yang benar sesuai 

dengan bentuk gambar, sehingga hasil 

penempelannya dapat menutupi 

keseluruhan gambar  

7. Kegiatan mozaik hendaknya dilakukan 

berulang-ulang agar motorik halus anak 

terlatih. Kegiatan mozaik ini mencangkup 

gerakan-gerakan kecil seperti 

menjimpit,menggunting, dan menempel 

benda yang kecil sehingga koordinasi 

jari-jari tangannya terlatih.  31  

 C.Mengembangkan Motorik Halus Melalui  

Penggunaan Teknik Mozaik  

          Motorik halus adalah suatu 

kemampuan dalam pengorganisasian otot-

otot kecil seperti  jari jemari, tangan, dan 

mata yang membutuhkan kecermatan antara 

mata dengan tangan. Anak sudah mampu 

untuk melaksanakan kegiatan yang 

membutuhkan koordinasi otot-otot kecil 

antara lain:menempel, menggunting, 

mewarnai, menulis, dan sebagainya. 

Kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan 

teknik mozaik.  

        Gianfranco Bustacchini mengatakan 

bahwa Mozaik merupakan seni dekorasi 

permukaan yang terbuat dari potongan-

potongan kecil yang diletakkan disebuah 

pola untuk membentuk keseluruhan yang 

utuh. Sejalan dengan pendapat Santrock , 

yang menyatakan bahwa gerakan yang 

diatur secara halus disebut sebagai gerakan 

motorik halus. Menggenggam mainan, 

mengancingkan baju, atau melakukan apa 

pun yang memerlukan keterampilan tangan 

menunjukkan keterampilan motorik halus. 

          Sumantri mengatakan motorik halus 

anak usia dini dapat diukur dengan cara 

pada saat anak melakukan kegiatan 

menjimpit, memegang, mengelem, dan 

menempel. Pengukuran motorik halus dapat 

dinilai dari kegiatan mozaik. 

         Dari pendapat diatas dapat 

disimpulkan bahwa kegiatan mozaik 

merupakan salah satu kegiatan yang 

membutuhkan koordinasi otot-otot kecil 

yaitu pergelangan tangan, tangan, mata 

yang membutuhkan kecermatan. Dalam 

kegiatan mozaik anak dilatih untuk 

melakukan kegiatan menggunting dan 

menempel dan kegiatan tersebut 

membuthkan koordinasi mata dengan 

tangan. Sebagaimana dikatakan oleh para 

ahli diatas bahwa kegiatan seni atau mozaik 

dapat melatih perkembangan fisik anak usia 

dini yaitu motorik halus. 



      langkah-langkah teknik mozaik  yaitu: 

(1) Guru memilih gambar sesuai tema yang 

dianalisis dalam silabus (2) Guru membuat 

rancangan alat dan bahan dalam kegiatan 

mozaik  (3) Guru memberikan pengarahan 

mengenai tahapan-tahapan dalam proses 

kegiatan mozaik kepada anak(4) Guru 

melakukan pengamatan dan pengawasan 

pada saat proses kegiatan mozaik 

berlangsung (5) Guru menetapkan penilaian 

hasil kegiatan mozaik.  

 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian. 

           Pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian  ini adalah pendekatan kualitatif 

metode studi kasus yaitu pendekatan 

penelitian yang berusaha mendeskripsikan 

suatu gejala, peristiwa, kejadian yang 

terjadi sekarang yang dimana peneliti 

memotret peristiwa dan kejadian yang 

terjadi menjadi fokus perhatiannya untuk 

kemudian dijabarkan sebagaimana adanya. 

Menurut Cresswel penelitian kualitatif 

merupakan metode-metode mengeksplorasi 

dan memahami makna oleh sejumlah 

individu atau sekelompok orang yang 

dianggap berasal dari masalah sosial atau 

kemanusiaan. strategi antara lain, penelitian 

partisipatoris, grounded theory, etnografi, 

naratif, dan studi kasus. Creswell 

mengatakan bahwa studi kasus merupakan 

strategi penelitian dimana didalamnya 

peneliti menyelidiki secara cermat, suatu 

program, peristiwa, aktivitas proses 

kelompok atau individu 

     Berdasarkan pemaparan di atas dapat 

peneliti simpulkan bahwa penelitian 

kualitatif metode studi kasus yang 

digunakan dalam penelitian ini bertujuan 

untuk memahami fenomena tentang 

rencana pelaksanaan dan evaluasi dari 

pihak sekolah dalam penggunaan teknik 

mozaik dalam mengembangkan motorik 

halus.  

B. Subjek dan Lokasi Penelitian  

1. Subjek Penelitian  

 Penelitian kualitatif tidak bermaksud untuk 

menggambarkan karakteristik populasi atau 

menarik generalisasi kesimpulan yang 

berlaku bagi suatu populasi melainkan lebih 

fokus kepada representasi terhadap 

fenomena. Sehingga hasil dari penelitian ini 

bukan dimaksukan untuk mengambil 

kesimpulan yang berlaku umum akan tetapi  

hanya untuk sekolah yang terkait dengan 

fenomena yang diamati yaitu motorik halus 

melalui penggunaan teknik mozaik. Dalam 

penelitian ini subjek yang akan menjadi 

fokus penelitian adalah pendidik.  Ada 1 



orang pendidik yang akan menjadi fokus 

penelitian. Karena pada penelitian ini yang 

menggunakan teknik mozaik dalam 

pengembangan motorik halus adalah 

pendidik.  

2. Lokasi Penelitian  

   Dalam penelitian ini peneliti 

memilih melakukan penelitian di PAUD 

Yapis Konda,Kecamatan Konda Kabupaten 

Konawe Selatan. Peneliti melakukan 

penelitian di PAUD Yapis Konda karena 

peneliti tertarik untuk melihat bagaimana 

upaya guru dalam mengembangkan motorik 

halus anak usia dini melalui penggunaan 

teknik mozaik. PAUD Yapis Konda 

merupakan  sebuah lembaga pendidikan 

yang turut membantu mempersiapkan 

kemampuan sumber daya manusia sejak 

dini untuk menjadi manusia yang memiliki 

kemampuan dan berakhlak mulia.   

3.  Waktu Penelitian. 

             Pelaksanaan penelitian dilakukan 

pada saat melaksanakan PLP II pada 

semester gasal tahun ajaran 2020-2021. 

Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan 

pada tanggal 14 september sampai dengan 

19 oktober 2020.                                

C. Teknik Pengumpulan Data  

1). Observasi (Pengamatan)  

            Menurut Robert.K.Yin observasi 

atau pengamatan seringkali bermanfaat 

untuk memberikan informasi tambahan 

tentang topik yang akan diteliti. Observasi 

suatu lingkungan sosial akan menambah 

dimensi-dimensi baru, untuk pemahaman 

konteks maupun fenomena yang akan di 

teliti. Hal-hal yang akan diobservasi adalah 

tentang bagaimana pendidik dalam 

mengembangkan motorik halus anak 

khususnya anak dapat meniru bentuk, 

melakukan eksplorasi dengan berbagai 

media dan kegiatan, menggunting sesuai 

pola, menempel gambar dengan tepat dan 

bagaimana guru menggunakan teknik 

mozaik dalam proses pengembangan. 

Peneliti mencatat semua hal yang 

diperlukan dan yang terjadi selama 

pelaksanaan tindakan berlangsung. Lembar 

observasi ini dijadikan pedoman oleh 

peneliti agar saat melakukan observasi 

terarah dan terukur sehingga hasil data yang  

di dapatkan mudah untuk di olah. 

Pengamatan ini dilakukan dengan lembar 

observasi yang diisi dengan tanda chek list 

(√) pada kolom yang sesuai dengan hasil 

pengamatan.  

2). Wawancara (Interview)  

  Menurut Bungin wawancara secara 

mendalam merupakan suatu cara 

pengumpulan data atau informasi dengan 



cara langsung bertatap muka dengan 

informan, dengan maksud mendapatkan 

gambaran lengkap tengtang topik yang 

akan di teliti. Ada 1 tenaga pendidik di 

PAUD Yapis Konda yang akan di jadikan 

sebagai sasaran dari kegiatan wawancara 

yang akan dilakukan oleh peneliti karena 

mereka dianggap yang paling mengetahui 

perkembangan anak khususnya dalam 

perkembangan Motorik halus.  

3). Dokumen Analisis  

           Teknik dokumentasi yang digunakan 

untuk memperoleh data data yang tidak 

dapat diperoleh dengan teknik wawancara 

maupun teknik observasi. Teknik 

dokumentasi yang diperoleh adalah foto, 

gambar, bagan, struktur, dan catatan-

catatan yang diperoleh dari subjek peneliti. 

Dokumentasi yang peneliti lakukan dengan 

mengumpulkan dan  mempelajari RPPH 

guru, proses pembelajaran yang di lakukan 

guru, keadaan peserta didik serta sarana dan 

prasarana yang ada di PAUD Yapis Konda.  

E. Teknik Analisis Data   

Untuk dapat memberikan gambaran data 

hasil penelitian maka dapat di lakukan 

prosedur sebagai berikut :  

 

 

1. Reduksi Data  

          Menurut Miles dan Huberman 

reduksi data adalah proses memilih fokus, 

menyederhankan, dan mentrasformasikan 

data yang muncul dalam tulisan catatan 

lapangan atau transkripsi. Reduksi data 

terjadi terus menerus sepanjang penelitian. 

Reduksi data merupakan bentuk analisis 

yang mempertajam, memfokus, membuang, 

dan mengatur data sedemikian rupa 

sehingga akhir kesimpulan yang di tarik 

dan diverifikasi. Dalam tahap ini, kualitatif 

dapat dikurangi dan diubah dalam berbagai 

cara : melalui seleksi, melalui ringkasan 

atau prafarsa, melalui yang dimasukkan 

dalam pola yang lebih besar dan 

sebagainya.  

2. Display Data  

   Menurut Miles Huberman display 

data adalah praktikan pengorganisasian atau 

kompresi informasi yang memungkingkan 

penarikan kesimpulan dan tindakan.Data-

data yang berupa tulisan tersebut disusun 

kembali secara baik dan akurat untuk dapat 

memperoleh kesimpulan yang valid 

sehingga lebih memudahkan peneliti dalam 

memahami. Penyajian data dalam 

penelitian kualitatif berbentuk uraian yang 

singkat dan jelas.  

 



3. Penarikan Kesimpulan  

          Menurut Miles Huberman 

kesimpulan dan verifikasi dilakukan karena 

kesimpulan awal yang di kemukakan masih 

bersifat sementara dan akan berubah bila 

tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang 

mendukung pada tahap pengumpulan dan 

berikutnya.Dalam penelitian ini, berarti 

kesimpulan yang didapatkan merupakan 

temuan mengenai penggunaan teknik 

mozaik dalam mengembangkan motorik 

halus anak usia dini 5-6 tahun di PAUD 

Yapis Konda Kecamatan Konda Kabupaten 

Konawe Selatan yang telah diperoleh dari 

data penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti.           

                               

 HASIL DAN PEMBAHASAN  

A. HASIL PENELITIAN  

          Hasil observasi wawancara dan 

dokumen analisis yang dilakukan oleh 

peneliti dalam proses mengembangkan 

kemampuan motorik halus melalui 

penggunaan teknik mozaik.   Dari hasil 

penelitian dapat di simpulkan bahwa guru 

mengembangkan kemampuan motorik 

halus melalui penggunaan teknik mozaik 

yaitu sebagai berikut:  

1. Memilih Pola Gambar Untuk Kegiatan 

Mozaik Sesuai Dengan Tema. 

      Dari hasil observasi yang peneliti 

lakukan di PAUD Yapis Konda, sebelum 

melakukan kegiatan teknik mozaik guru 

terlebih dahulu menganalisis silabus sesuai 

dengan ketentuan dalam kurikulum 2013. 

Silabus pembelajaran di Taman Kanak-

Kanak dituangkan dalam bentuk 

perencanaan semester, perencanaan 

mingguan, perencanaan harian. Dalam 

perencanaan semester berisikan jaringan-

jaringan tema. Tema yang tercantum dalam 

program semester antara lain:  Tema 

Semester Satu ; Diriku, Binatang, 

Kebutuhanku, Tanaman. 

    Berdasarkan tema diatas, selanjutnya 

guru memilih tema yang tepat dan 

menyenangkan untuk mengembangkan 

motorik halus anak melalui penggunaan 

teknik mozaik, berdasarkan observasi dan 

wawancara guru memilih dua tema yaitu: 

(1) Binatang yaitu binatang yang hidup 

dilaut, (2) Kebutuhanku yaitu tentang 

Pakaian. Pemilihan tema tersebut bertujuan 

untuk menarik minat anak dalam 

memperhatikan kegiatan yang disampaikan, 

sehingga tanpa anak sadari mereka dapat 

mengikuti kegiatan serta memahami 

tentang kegiatan yang akan dilaksanakan. 

Tema Binatang dan Kebutuhanku menurut 



guru sangat cocok dan bisa diterapkan 

dengan teknik mozaik, dikarenakan anak-

anak membuat mozaik dengan pola gambar 

yang telah anak ketahui sebelumnya. Tema 

yang dipilih guru dalam mengembangkan 

motorik halus melalui penggunaan teknik 

mozaik yaitu tema Binatang dan 

Kebutuhanku.  Senada dengan hasil 

observasi di PAUD Yapis Konda, dalam 

tahap pertama guru terlebih dahulu melihat 

silabus menyesuaikan tema yang akan 

disampaikan kepada anak. Setelah itu guru 

memilih pola gambar yang akan 

dilaksanakan dalam kegiatan mozaik. 

Selanjutnya guru membuat rencana 

pelaksanaan program harian (RPPH) 

dengan tema yang sesuai, adapun tema 

yang disampaikan oleh guru adalah tema 

“Binatang dan Kebutuhanku” dengan 

pemilihan gambar  ikan, gambar baju 

sebagaimana gambar yang akan dibentuk 

dengan menggunakan teknik mozaik. 

Senada dengan hasil wawancara peneliti 

terhadap salah satu guru di PAUD Yapis 

Konda, dapat diketahui bahwa guru telah 

memilih pola gambar sesuai tema yang 

dianalisis dalam silabus. Selanjutnya guru 

menyusun dan menyiapkan suatu rencana 

pelaksanaan pembelajaran untuk 

mengembangkan motorik halus dengan 

menentukan tema yang akan dipilih seperti 

tema Binatang dan Kebutuhanku  dan guru 

harus mampu mengembangkan kemampuan 

motorik halus anak melalui penggunaan 

teknik mozaik secara optimal.  

2. Membuat Rancangan Alat dan Bahan 

Dalam Kegiatan Mozaik  

         Setelah guru memilih gambar sesuai 

dengan tema. Lalu pada langkah kedua, 

guru menentukan serta menyediakan alat 

dan bahan yang diperlukan untuk kegiatan 

teknik mozaik. Sebelum menentukan alat 

dan bahan yang digunakan dalam 

pelaksanaan kegiatan mozaik , guru terlebih 

dahulu menetapkan rancangan dalam 

penggunaan alat dan bahan. Ada dua 

rancangan  

 bahan dan alat yang dipersiapkan oleh 

guru antara lain:  

1. Bahan dan alat yang diperlukan untuk 

guru   

2. Bahan dan alat yang diperlukan untuk 

anak . 

1. Tema/ Sub Tema : Binatang/Ikan 

Membuat mozaik gambar ikan dengan 

kertas origami  

Alat dan Bahan :  Mozaik pola gambar 

ikan, dilengkapi dengan gambar ikan dan 

kata “ikan”. Kemudian pola tersebut 

ditempelkan dengan potongan-potongan 



kertas origami sehingga dapat menutupi 

keseluruhan pola mozaik tangan (mozaik 

tangan yang sudah jadi). Untuk 

mendemonstrasikan itu guru memerlukan 

spidol, penghapus, kertas hvs gambar 

tangan, gunting, lem, kertas origami 

berbagai warna, mangkuk, tisu, papan meja 

untuk menempelkan hasil mozaik. 

2.  Tema/Sub Tema : Kebutuhanku/Pakaian 

Membuat mozaik gambar  baju dengan 

kertas origami. 

Alat dan Bahan : Mozaik pola gambar baju, 

dilengkapi dengan gambar baju anak. 

Kemudian pola tersebut ditempelkan 

dengan potongan-potongan kertas origami, 

sehingga dapat menutupi keseluruhan pola 

mozaik baju.Untuk mendemonstrasikan itu 

guru memerlukan spidol, penghapus, kertas 

hvs gambar baju, gunting, lem, kertas kado 

berbagai warna, mangkuk, papan meja 

untuk menempelkan hasil mozaik. 

       Senada dengan hasil observasi yang 

dilakukan di PAUD Yapis Konda, Dapat 

diketahui bahwa guru terlebih dahulu 

membuat dua rancangan bahan dan alat 

yang digunakan dalam teknik mozaik 

menggunakan media kertas yag ditetapkan 

oleh guru. Pertama, bahan dan alat yang 

diperlukan dalam pelaksanaan teknik 

mozaik untuk guru, kedua bahan dan alat 

yang diperlukan untuk menirukan contoh 

yang dibuat guru. Dalam menetapkan alat 

dan bahan, guru terlebih dahulu membuat 

rancangan alat dan bahan yang diperlukan 

untuk pelaksanaan teknik mozaik guru 

beserta anak. 

     Sejalan dengan hasil wawancara peneliti 

kepada salah satu guru di PAUD Yapis 

Konda. Dapat diketahui bahwasannya guru 

telah mempersiapkan rancangan alat dan 

bahan yang digunakan dalam kegiatan 

teknik mozaik. 

3. Memberikan Pengarahan Dalam Proses 

Kegiatan Mozaik  

          Setelah memilih gambar serta alat 

dan bahan yang akan dipilih. Lalu pada 

langkah ketiga guru memberikan 

pengarahan mengenai tahapan-tahapan 

dalam proses kegiatan mozaik. Dalam 

memberikan pengarahan, guru menjelaskan 

kegiatan tersebut dari awal sampai akhir. 

Pada tahapan ini guru menjelaskan kepada 

anak tahapan dalam penggunaan teknik 

mozaik yaitu dengan kegiatan menggunting 

dan menempel. Seperti dalam kegiatan 

mozaik gambar ikan, mozaik gambar baju 

dengan menggunakan bahan yang telah 

disediakan (kertas origami dan kertas kado) 

pada kegiatan ini guru telah menjelaskan 

kegiatan mozaik gambar ikan dengan 

menggunakan alat yaitu: kertas origami, 

lem, gunting, pensil, dan tisu; mozaik 



gambar ikan dengan menggunakan alat 

yaitu: kertas origami, lem, gunting, tisu, 

dan pensil. mozaik gambar baju dengan 

menggunakan alat yaitu: kertas kado,lem, 

gunting, tisu, pensil, penghapus, dengan 

menggunakan alat yaitu: daun, kertas  kado, 

lem, gunting, pensil, penghapus, dan tisu 

dari awal sampai akhir.   

        Pada proses kegiatan yang pertama 

guru lakukan yaitu menyediakan peralatan 

yang digunakan dalam kegiatan mozaik 

seperti lem, gunting, kertas origami, kertas 

kado, tisu, pensil dan penghapus.   

              Pada tahapan selanjutnya, sebelum 

anak-anak mencoba kegiatan mozaik, guru 

terlebih dahulu memberikan contoh serta 

penjelasan bagaimana. kegiatan mozaik 

dilakukan dari langkah awal sampai akhir. 

Yang bertujuan untuk memudahkan anak 

dalam mengerjakan tugas dengan baik. 

Pada tahapan-tahapan tersebut guru 

memberikan contoh kepada anak 

bagaimana menggunting dan menempel 

dengan benar. Misalnya memegang gunting 

menggunakan ibu jari, jari tengah dan jari 

telunjuk untuk menahan gerakan gunting. 

Selanjutnya guru memberikan contoh 

menggunting potonganpotongan kertas 

origami sesuai dengan bentuk lingkaran, 

dan persegi.  

       Selanjutnya guru mencontohkan 

kepada anak bagaimana cara menempelkan 

potongan-potongan kertas kado yang baik 

dan benar pada pola gambar yang telah 

disediakan. Guru menjelaskan kepada anak 

posisi dalam menempelkan potongan-

potongan kertas pada pola gambar yang 

benar sesuai dengan bentuk gambarnya, 

sehingga dapat menutupi semua bidang 

gambar mozaik. Pada tahapan ini guru 

mengajarkan anak untuk teliti, dan rapi saat 

mengerjakan sesuatu. Ketelitian sangat 

diperlukan ketika anak menambahkan lem 

perekat pada potongan-potongan kertas satu 

persatu pada pola mozaik yang dikerjakan 

sehingga akan menutupi keseluruhan 

bidang kertas.   Setelah anak mengerti 

kegiatan yang telah dijelaskan oleh guru, 

selanjutnya guru membagikan pola gambar 

mozaik dan memberikan kesempatan 

kepada anak untuk melakukan kegiatan 

menggunting, dan menempel tanpa bantuan 

dari guru. Guru tetap memantau proses 

anak dalam melakukan kegiatan 

menggunting dan menempel menggunakan 

kertas origami, kertas kado, agar guru dapat 

mengetahui perkembangan anak.   

        Hasil observasi di PAUD Yapis 

Konda, yaitu guru sebagai fasilitator serta 

menciptakan suasana yang menyenangkan 

bagi peserta didik. Guru menangani segala 

kekurangan dan kelebihan anak, serta guru 



mengajarkan kepada anak cara 

menggunting kertas sesuai pola gambar 

serta cara menempelkan potongan-

potongan kertas pada pola gambar sehingga 

dapat membentuk pola gambar mozaik. 

            Senada dengan wawancara peneliti 

dengan salah satu guru di PAUD Yapis 

Konda,dapat diketahui bahwasannya guru 

telah mengajarkan cara menggunting serta 

mencontohkan kepada anak cara 

menempelkan potongan-potongan kertas 

kedalam pola gambar yang telah 

disediakan. Sehingga memudahkan anak 

untuk mempraktikannya. Yang dijadikan 

sebagai sarana dalam mengembangkan 

motorik halus anak melalui penggunaan 

teknik mozaik.  

          Dari hasil observasi dan wawancara 

peneliti terhadap salah satu guru yang ada 

di PAUD Yapis Konda, Maka dapat 

disimpulkan bahwa guru telah menjelaskan 

tahapan-tahapan dalam pelaksanaan 

kegiatan mozaik pada anak ketika proses 

kegiatan berlangsung, yang berguna untuk 

memudahkan anak pada saat pelaksanaan 

kegiatan berlangsung serta dapat 

mengembangkan motorik halus anak 

melalui kegiatan seperti menggunting, 

menempel, dan membentuk dalam 

penggunaan teknik mozaik.  

 4.Memberikan Pengawasan dan 

Pengamatan Pada Kegiatan Mozaik   

     Setelah memberikan pengarahan 

mengenai tahapan-tahapan dalam proses 

kegiatan mozaik kepada anak. langkah 

keempat yaitu guru mengamati kegiatan 

mozaik dalam mengembangkan motorik 

halus. Guru mengamati proses kegiatan 

yang anak lakukan, dalam kegiatan 

menggunting dan menempel anak bisa 

memahami yang diperintahkan guru, dan 

anak mampu menyelesaikan sesuai dengan 

apa yang sudah dijelaskan, sehingga guru 

dapat menilai. Guru selalu memberikan 

motivasi dan penguat bagi anak baik yang 

berhasil maupun kurang berhasil dalam 

menirukan kegiatan yang dijelaskan oleh 

guru. Guru juga telah memberikan penguat-

penguat kepada anak yang kurang berhasil 

agar anak tidak menjadi putus asa.   

       Senada dengan hasil wawancara 

peneliti terhadap guru di PAUD Yapis 

Konda, dapat diketahui bahwa guru telah 

mengamati proses kegiatan mozaik dalam 

mengembangkan motorik halus anak. Guru 

selalu memberikan penguat serta motivasi 

bagi anak baik yang berhasil maupun yang 

kurang berhasil. Guru selalu memberikan 

penguat bagi anak yang belum berhasil 

dalam pelaksanaan teknik mozaik agar anak 

tidak berputus asa. 



         Hasil observasi peneliti Di PAUD 

Yapis Konda dengan salah satu guru , dapat 

diketahui bahwasannya guru mengamati 

proses kegiatan mozaik. Guru selalu 

memberikan penguat serta motivasi kepada 

anak dalam pelaksanaan kegiatan mozaik. 

Guru memberikan penguat dan motivasi 

bagi anak yang berhasil maupun yang 

belum berhasil. 

       Dari hasil wawancara dan observasi di 

PAUD Yapis Konda terhadap salah satu 

guru, maka peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa guru selalu memberikan penguat 

serta motivasi bagi anak yang berhasil 

maupun yang kurang berhasil. Yang 

bertujuan untuk memacu semangat anak 

agar dapat melaksanakan kegiatan dengan 

baik.  

5. Memberikan Penilaian Hasil Kegiatan 

Mozaik   

Langkah kelima dalam teknik 

mozaik, adalah guru memberikan penilaian 

hasil kegiatan mozaik dalam 

mengembangkan motorik halus anak. 

Senada dengan hasil observasi peneliti 

dalam menetapkan evaluasi, guru 

menggunakan lembar observasi penilaian 

terhadap indikator perkembangan motorik 

halus anak. Hal tersebut dilakukan sesuai 

dengan tema dan tujuan yang telah 

ditetapkan sebelumnya, indikator-indikator 

yang dinilai dituangkan dalam lembar 

ceklis yang digunakan oleh guru. Guru 

melakukan penilaian sesuai dengan 

perkembangan motorik halus anak dalam 

teknik mozaik. Guru memberikan penilaian 

menggunakan lembar ceklis yang berisikan 

keterangan Belum Berkembang (BB), 

Mulai Berkembang (MB), Berkembang 

Sesuai Harapan (BSH), dan Berkembang 

Sangat Baik (BSB). Hal tersebut didukung 

dengan hasil wawancara dengan salah satu 

guru yang mengatakan bahwa dalam 

melaksanakan penilaian. Guru 

melaksanakan penilaian hasil kegiatan 

mozaik dengan melakukan pengamatan 

terlebih dahulu dalam perkembangan 

motorik halus anak, selanjutnya guru 

mengisi lembar ceklis yang telah dibuat 

sebelumnya. Seperti yang di jelaskan oleh 

Tekin, Ali Kemal, bahwa guru dalam 

membimbing anak usia dini harus 

memberikan perhatian khusus serta 

motivasi kepada anak seperti motivasi 

instrinsik dan motivasi ekstrinsik sehingga 

memotivasi anak untuk masa depannya. 

B. PEMBAHASAN  

             Pada bagian ini peneliti melaporkan 

semua hasil penelitian yang disusun 

mengikuti persoalan terkait dengan hasil 

pengamatan. Sebagaimana yang telah 

dipaparkan dalam hasil penelitian 



sebelumnya, hasil penelitian ini mempunyai 

beberapa objektif, yaitu: (1) Guru memilih 

pola gambar untuk kegiatan mozaik sesuai 

dengan tema (2) Guru membuat rancangan 

alat danbahan yang akan digunakan dalam 

kegiatan mozaik (3) Guru memberikan 

pengarahan dalam proses kegiatan mozaik 

kepada anak (4) Guru memberikan 

pengawasan dan pengamatan pada saat 

kegiatan mozaik (5) Guru memberikan 

penilaian hasil kegiatan mozaik  Guru 

dalam proses kegiatan mengembangkan 

motorik halus anak telah melaksanakan 

beberapa tahap diantaranya memilih 

gambar sesuai tema yang akan digunakan 

untuk teknik mozaik. Sejalan dengan 

pendapat Dadan Suryana yang berpendapat 

bahwa menyiapkan tema terlebih dahulu 

sebelum melakukan proses kegiatan akan 

memudahkan anak dalam membangun 

konsep tentang benda atau peristiwa yang 

ada dilingkunganya. Oleh karena itu 

menyiapkan tema untuk pola gambar dalam 

teknik mozaik penting dilakukan agar 

memudahkan anak dalam membangun 

konsep tentang suatu benda atau peristiwa 

dalam pelaksanaan proses kegiatan 

pengembangan motorik halus anak. 

  Guru dalam proses kegiatan 

pengembangan motorik halus anak terlebih 

dahulu mempersiapkan rancangan alat dan 

bahan yang digunakan lengkap dengan 

rencana urutan pelaksanaan yang guru 

jelaskan serta anak tirukan pada setiap 

pertemuan dari sub tema. Alat atau bahan 

yang digunakan anak seperti, kertas 

origami, kertas kado, lem, gunting, tisu, 

pensil dan penghapus, potongan-potongan 

bentuk geometri, pola gambar mozaik yang 

sememangnya sering anak lihat di 

lingkungan sekolah maupun rumah tempat 

anak tinggal. 

         Berdasarkan uraian diatas hasil 

observasi yang dilakukan oleh peneliti 

sejalan dengan hasil yang diperoleh dari 

para pakar sebelumnya, apabila alat dan 

bahan yang menarik mampu meningkatkan 

motivasi pada diri anak. Upaya guru dalam 

mengembangkan motorik halus melalui 

penggunaan teknik mozaik, setelah guru 

mempersiapkan alat dan bahan yang 

digunakan untuk kegiatan mozaik. Tahap 

selanjutnya guru memberikan pengarahan 

dalam proses kegiatan mozaik pada anak. 

Pada tahapan-tahapan tersebut guru 

memberikan contoh kepada anak 

bagaimana menggunting dan menempel 

dengan benar. Menggunting potongan 

kertas menjadi bentuk persegi dan 

lingkaran. Selanjutnya guru menjelaskan 

kepada anak kegiatan menempel yang 

menggunakan alat seperti lem, kertas dan 

potongan-potongan kertas yang akan 

ditempel. Selanjutnya guru mencontohkan 



kepada anak cara menempelkan potongan-

potongan kertas yang baik dan benar pada 

pola gambar yang telah disediakan. Guru 

menjelaskan kepada anak posisi dalam 

menempelkan potongan-potongan kertas 

pada pola gambar yang benar sesuai dengan 

bentuk gambarnya, sehingga dapat 

menutupi semua bidang gambar mozaik. 

Tahapan-tahapan tersebut dapat diterima 

dengan baik dan dilaksanakan dengan baik 

oleh anak.   

        Sejalan dengan pendapat John W 

Santrock yang mengatakan bahwa tahapan-

tahapan dalam pengembangan motorik 

halus anak usia 5-6 tahun penguasaan 

motorik anak sudah semakin meningkat 

tangan, jari, lengan semua bergerak 

dibawah perintah mata. Pada usia tersebut 

anak sudah mampu untuk melakukan 

kegiatan seperti menempel, menggunting, 

mengikat tali sepatu, dan merapihkan baju 

Sejalan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Bart, Hajami, Bar-Haim, 

Sortor & Kulp kegiatan yang mencangkup 

beberapa tugas misalnya menggambar, 

membangun dengan balok, menggunting, 

dan menempel kegiatan tersebut dapat 

mengembangkan kemampuan motorik 

halus. Hasil penelitian tersebut sejalan 

dengan kegiatan yang peneliti lakukan 

dalam mengembangkan motorik halus 

melalui penggunaan teknik mozaik. Bahwa 

dalam mengembangkan motorik halus anak 

guru melakukan kegiatan seperti 

menggunting serta menempel.  Selanjutnya 

dalam pengembangan motorik halus 

melalui penggunaan teknik mozaik, setelah 

guru memberikan pengarahan dalam proses 

kegiatan mozaik kepada anak. Maka 

langkah selanjutnya yaitu guru mengamati 

pelaksanaan kegiatan mozaik dalam 

mengembangkan motorik halus.  Guru 

harus memberikan bimbingan dan juga 

motivasi kepada anak agar anak 

bersemangat dan kemampuan motorik halus 

anak berkembang dengan baik.  

          Guru memberikan penilaian kegiatan 

mozaik dengan menggunakan lembar 

observasi ceklis yang sesuai dengan 

indikator pengembangan motorik halus 

anak yang telah ditetapkan. Sehingga guru 

dapat menilai anak tersebut sesuai dengan 

tahapan perkembangannya , apakah 

motorik halusnya belum berkembang (BB), 

mulai berkembang (MB), berkembang 

sangat baik (BSB), berkembang sesuai 

harapan (BSH). Resty mengatakan bahwa 

guru berperan dalam membelajarkan anak, 

guru berperan sebagai fasilitator yang 

memberikan kesempatan kepada anak 

untuk menggungkapkan pengalamannya. 

Keberhasilan seorang anak bergantung pada 

kesiapan seorang guru.26 Marrison dan 

Metzger mengatakan bahwa kegiatan anak 



dalam menyelesaikan tugas harus sesuai 

dengan indikator perkembangan dengan 

melaksanakan evaluasi kegiatan.  

        Berdasarkan hasil obsevasi dan 

wawancara tersebut peneliti menyimpulkan 

bahwa guru di  PAUD Yapis Konda, telah 

mengembangkan motorik halus anak usia 

dini kelompok B melalui penggunaan 

teknik mozaik dengan kegiatan meniru 

bentuk, melakukan eksplorasi dengan 

berbagai media dan kegiatan, menggunting 

sesuai pola, dan menempel gambar dengan 

tepat. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

      Berdasarkan hasil analisis  dan 

pembahasan sebelumnya, dapat peneliti 

simpulkan bahwa penggunaan teknik 

mozaik dapat mengembangkan motorik 

halus anak. Upaya guru dalam 

mengembangkan motorik halus melalui 

penggunaan  teknik mozaik di kelompok B 

di PAUD Yapis Konda Kecamatan Konda 

Kabupaten Konawe; Guru memilih pola 

gambar untuk kegiatan mozaik sesuai 

dengan tema, Guru membuat rancangan alat 

dan bahan yang akan  

     digunakan dalam kegiatan mozaik, 

Guru memberikan pengarahan dalam proses 

kegiatan mozaik kepada anak, Guru 

memberikan pengawasan dan pengamatan 

pada saat proses kegiatan mozaik, Guru 

memberikan penilaian hasil kegiatan 

mozaik. Dilihat dari lima langkah tersebut, 

upaya guru dalam mengembangkan motorik 

halus melalui penggunaan teknik mozaik 

dikelompok B di PAUD Yapis Konda telah 

terencana dan terlaksana dengan baik.  

 B. Saran  

       Berdasarkan kesimpulan hasil 

penelitian dan pembahasan, maka peneliti 

mengemukakan saran: Guru sebagai ujung 

tombak dari kualitas sumber daya manusia 

tentu guru sendiri masih harus banyak 

belajar agar menjadi seorang guru yang 

profesional, aktif, dan menyenangkan. 

Untuk menjadi guru yang kreatif, guru 

tidak perlu banyak mengeluarkan biaya 

dalam mengembangkan kemampuan 

motorik halus pada anak karena guru dapat 

menggunakan saran dan prasaran yang 

sudah ada sehingga aspek perkembangan 

anak semuanya dapat berkembang secara 

baik dan seimbang.  
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