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Abstract

Fine motordevelopmentis very importantforthe chaild as a whole.

Kindergartenchildrenstilloftenhavedifficultymovingtheirfingersforactivitiessuch

ascutting,drawing,tearing,folding,compilingandfillingpatternsbystickingsmall

objects.Thisstudyaimstodescribefinemotorskillsinearlychildhoodthrough

foldingglass.Theresearchmethodusedisaqualitativemethodbycoolectingdata

orbasedonscientificpaperslinkingresearchwithexisitingliteraturetosolvea

problem.Qualitativemethodsbyreadingandtakingnotesandmanagingresearch

materialsanfthenconclundingtheresearchmaterials,theresultsshowedbthatthe

developmentoffinemotorskillsinearlychildhoodrequireseyeandhandcoordinator,

suchasarranging,tearingandstickingwhitcisdonethroughfoldingtheshapeofa

glass.

Keywords:finemotorskills,foldingtheshapeoftheglass



PENDAHULUAN

Pendidikaan anak usia dini

adalahtempatyangdirancangsebagai

tempatbermaindanbelajarbagianak-

anakusia0-6tahunyangmemberikan

pengaruh signifikan terhadap corak

dan karakteranak,sebagaitempat

dalam prosestahapdanpertumbuhan

perkembangan anak, sekaligus

merupakan masa yang tepatuntuk

meletakkan dasar perkembangan

pembiasaan nilai-nilaiagama,moral,

sosial,emosional,kemandirian dan

kemmpuan dasarberbahasa,kognitif,

fisik motorik dan seni. Undang-

undangRepoblikIndonesiaNomor20

tahun 2003 pasal 1 ayat 14

menjelaskanbahwa,tujuanpendidikan

usia dini adalah suatu upaya

pembinaan yang ditujukan kepada

anaksejaklahirsampaidenganusia6

tahun yang dilakukan melalui

pemberian ransangan pendidikan

untukmembantupertummbuhandan

perkembangan jasmani dan rohani

agaranak memilikikesiapan dalam

memasukipendidikanlebihlanjut.

Pendidikan anak usia dini

(PAUD)diselenggarakan sebelum

jenjangpendidikandasar,yaitumelalui

jalurpendidikanformaldannonformal

sepertiTaman Kanak-kanak (TK) ,

Kelompok Bermain ( KB) Taman

PenitipanAnak

( TPA), atau bentuk lain yang

sederajat

(Depdiknas,USPN,2004:4).Dalam

peraturanMenteriPendidikanNasional

RepoblikIndonesiaNo.58Tahun2009

tentangSstandarPAUD,meliputilima

aspek pengembangan yaitu,nilai

moralagama,fisik,kognitif,bahasa,

dan sosial emosional. Salah satu

pengembangan tersebutterdapatdi

dalam bidang perkembanganfisik

motorik,terutama motorik halus.

Motorik halus adalah gerak yang

melibatkan otot-ototkecil,misalnya



ototjaritangan,ototmuka,terutama

yangmelibatkanotottangandanjari.

MenurutAswarniSudjud

(1998:81-82),perkembangan motorik

padaanak

ada dua yaitu motorik halus dan

motorik kasar. Motorik Halus

merupakan keterampilan yang

menyatuantaraotothalusdanpanca

indra. Motorik kasar adalah

kemampuananakberaktivitasdengan

menggunakan otot-otot besarnya

(Yudha M.dkk,2005:117).Motorik

halusberkaitandengangerakanyang

menggunakan otot halus, seperti:

menggambar,menggunting,melipat

kertas,danlainsebagainya.

MS Sumantri (2005:143)

menyatakan bahwa keterampilan

motorik halus adalah

pengorganisasian penggunaan

sekelompokotot-ototkecilsepertijari-

jemari dan tangan yang sering

membutuhkan kecermatan dan

koordinasi dengan tangan,

keterampilan yang mencangkup

pemanfatan dengan alat-alat untuk

bekerja dan objek yang kecilatau

pengontrolan terhadap mesin,

misalnyamengetik,menjahitdanlain-

lain.Kecerdasaanmotorikhalusanak

yang berbeda-beda. Baik dalam

kekuatan maupun ketepatannya,

karenaperbedaaninidipengaruhioleh

pembawaananakdanstimulasiyang

didapat dari lingkungan (orangtua)

yang mempunyai pengaruh sangat

besardalam kecerdasanmotorikhalus

anak. Berdasarkan penelitianyang

dilakukandiTKASYIYAH BUSTANUL

ATFAL1kelompokB,dari10 siswadi

kelas,ada 5anak yangketerampilan

motorikhalusnyabelum berkembang

secara optimal. Anak-anak ini

mengalami kesulitan dalam

menggerakkankoordinasitangandan

mata khususnya dalam kegiatan

melipatkertas,ada 5 anak masih

mengalami kesulitan saat melipat

kertas menjadilipatan-lipatan yang

lebih kecil.Ketika kegiatan melipat

bentuk gelas , ada 2anak masih



mengalami kesulitan saat

memasukkan bagian kertaskedalam

sela-sela lipatan kertas .Hal-hal

sepertiitulah yang membuat anak

kurangtertarikdengankegiatanyang

berhubungan dengan motorik

halus.Penyebabnya adalah kegiatan

seperti melipat bentuk gelas dari

kertas ,jarangdilaksanakansehingga

anakkurangterstimulasidanselainitu,

media yang digunakan dalam

meningkatkan keterampilan motorik

haluskurangbervariasi.

Keterampilan motorik halus adalah

pengorganisasianpenggunaan

sekelompokotot-ototkecil,sepertijari-

jarijemaridantanganyangsering

membutuhkan kecermatan dan

koordinasi mata dan tangan(MS

Sumantri,

2005:143).MenurutSukadiyanto(1997:

70),keterampilanmotorikadalah

Keterampilan seseorang dalam

menampilkan gerak sampai gerak

yanglebih

kompleks. Pendapat lain tentang

keterampilan motorik halus (fine

motor skill) oleh Mahendra(MS.

Sumantri, 2005: 143) yaitu

keterampilan-keterampilan yang

memerlukan kemampuan untuk

mengendalikan otot-ototkeciluntuk

dapat

melakukanketerampilanyangberhasil.

Keterampilanmotorikhalusmerup

  Guru dan peneliti akan

membantu anak TK ASYIYAH

BUSTANUL ATFALdalam

meningkatkan keterampilan motorik

halus anakmelaluikegiatan melipat

bentuk grlas dari kertas dengan

berbagaibahan/media pembelajaran

yanglebihmenarikseperti:

menggunakankertasberwarnaseperti

kertas origami.kegiatan anak akan

berlatih mengembangkan

kreativitasnya dan melatih motorik

halusnya dengan mengkoordinasikan

jari-jemaritangan dan mata.Maka

PendidikdiTKASYIYAH BUSTANUL

ATFAL juga akan membantu anak

untukmeningkatkanketerampilanfisik



motorikhalusanakdalam melatihdan

mengenalkan gerakan-gerakan

motorikkasardanmotorikhalusanak,

untuk

kemampuan mengelola dan

mengkontrolgerakantubuhagaranak

dapatmelatih

kekuatantubuhdanketerampilananak.

Alasan dipilihnya kegiatan

melipatbentuk gelas adalah dalam

kegiatanmelipatbentukgelasdapat

mengembangkan sosial emosional

anak dimana disini dilatih untuk

bersabar, melatih anak mengikuti

petunjuk, melatih anak memahami

diagram atau gambar,melatih anak

memecahkan masalah, melatih

imajinasianak ,meransang senidi

dalam dirianakdanmelatihjugarasa

tanggungjawabuntukmenyelesaikan

tugasyangdiberikanoleh

guru.Tujuankegiatanmelipatbentuk

gelas ini untuk meningkatkan

keterampilanmotorik

halusanakTKASYIYAH BUSTANUL

ATFAL. Kegiatan ini akan

meningkatkan

kreatifitasnya,dalam hal membuat

bentuk-bentukkegiatan melipatyang

bagus, mengenal bentu- bentuk,

berlatih menggerakan jari-jari

tangannya,melatih konsentrasianak

dalam kegiatan melipat.Topik yang

dipilih adalah keterampilan melipat

bentuk gelas . Kegiatan ini akan

dilaksanakan di dalam kelas.

Berdasarkanlatarbelakangmasalahdi

atas,penelitimengambiljudul“analisis

keterampilan motorik halus anak

melaluikegiatanmelipatbentukgelas”.

KAJIAN LITERATUR DAN

PENGEMBANGANHIPOTESIS

1.pengertianperkembanganmotorik

ElizabethBHurlock(1978:159)

menyatakan bahwa perkembangan

motorik diartikan sebagai

perkembangan dari unsure

kematanganpengendaliangeraktubuh

danotaksebagaipusatgerak.Gerak

inisecara jelas dibedakan menjadi

gerakkasardanhalus

Keterampilan motorik halus



merupakan keterampilan motorik

halus yang merupakan keterampilan

yang memerlukan kontroldariotot

kecildaritubuhuntukmencapaitujuan

dari keterampilan. Secara umum

keterampilan motorik halus meliputi

koordinasi mata dan tangan

keterampilan ini membutuhkan

kecermatan yang tinggi. Contoh

motorik halus adalah : melukis,

menjahit, melipat menempel,

mengancingbaju.

Gerakan motorik halus

mempunyaiperananpenting,motorik

halus adalah gerakan yang hanya

melinatkan bagian-bagian tubuh

tertentuyangdilakukanolehotot-otot

kecilsaja.Oleh karena itu gerakan

didalam motorik halus tidak

membutuhkan tenaga akan tetapi

membutuhkankoordinasiyangcermat

sertateliti.(Depdiknas:2007:1)

Berdasarkan kutipan-kutipan

diatas,makapengertianmotorikhalus

adalah penggorganisasian

penggunaanotot-ottkecilsepertijari-

jemari dan tangan yang sering

membutuhkankecermatanmatadan

tangan.

2.Pengertianmelipat

Hira karmachela (2008-1)

berpendapat bahwa kata origami

berasaldaribahasajepangyaknidari

kataoruyangberartimelipatdankami

berarti kertas. Ketika kedua kata

digabungkan ada sedikitperubahan

namuntidakmengubahartinya,yakni

darikatakamimenjadigamisehingga

bukan orikami tetapi origami

maksudnya adalah melipat kertas.

Sedangkan menurut Dr Sumanto,

(2006 :97 )melipatatau origami

adalah suatu teknik berkarya seni/

kerajinan tangan yang umumnya

dibuat dari bahan kertas dengan

tujuan untuk menghasilkan aneka

bentukmain,hiasan,bendafungsional

alatperagadankreasilainnya.

Melipatkertasadalahsesuatu

yang san gatme nyenangkan bagi

anak karena dapatdibuatapa saja,

melaluidarikegiatan melipatyang



sederhanasepertibntuksegitiga,sgi

empat,kemudian bentuk yang agak

sulit. Gerakan yang dilatih dari

kegiatan me.lipat ini adalah

bagaimanaanakmelipatdanmenekan

lipatan-lipatanitukarenakegiataninki

akan memperkuat otot-otottelapak

danjaritangananak.(Aisyah,2008).

METODEPENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah

penelitiankualitatif.Pendapatlaindari

penjelasan Sugiyono “Metode

penelitian kualitatif sering disebut

metodepenelitiannaturalistikkarena

penelitiannya dilakukan pada kondisi

yang alamiah, disebut metode

kualitatifkarenadatayangterkumpul

dananalisisnyalebihbersifatkualitatif.

Penelitian sebagai sistem ilmu

pengetahuan, proses penelitian

kualitatifmelaluibeberapatahapyakni

tahapanberpikirkritisilmiah,dimulai

dari peneliti melakukan pemikiran

secara induktif dengan menangkap

berbagai fakta dan fenomena di

lapangan(Bunging,2007:6)

RuangLingkupPenelitian

Ruang lingkup penelitian iniadalah

analisis keterampilan motorik halus

anak melaluikegiatanmelipatbentuk

gelasditkasyiyahbustanulatfalkota

kendari.

BahandanAlat

Penelitian yang digunakan dalam

penelitianinimenggunakanpedoman

wawancara (interview guide) dan

pedomanobservasidanmenggunakan

handphone.

TempatPenlitian

Penelitiandilaksanakanditkasyiyah

bustanulatfalkotakendari.

TeknikPengumpulanData

Adabeberapateknikyangyang

dapat digunakan untuk

mengumpulkan data, dimana satu

sama lain mempunyaifungsiyang

berbeda dan hendaknya dapat

digunakansecaratepatsesuaidengan

tujuanpenelitiandanjenisdatayang

akan digali. Dalam penelitian ini

menggunakanbeberapametode,yaitu

wawancara atau interview,observasi



ataupengamatandandokumentasi.

a.Wawancaraadalahpercakapan

dengan maksud tertentu.

Percakapanitudilakukanoleh

duapihak,yaitupewawancara

(interviewer)yangmengajukan

pertanyaandanterwawancara

(interviewee)yangmemberikan

jawaban atas pertanyaan itu

(Moleong,2005:186).Maksud

daridigunakannya metodeini

adalah untuk memperoleh

keterangan atau data yang

diperlukan untuk tujuan

penelitian.

b.ObservasiTeknikobservasiini

digunakan untuk melakukan

pengamatan langsung

terhadap kegiatan peranan

guru dalam. Teknik

pengumpulan data dengan

observasi digunakan apabila

penelitian berkenaan dengan

perilakumanusia,proseskerja,

gejala-gejala alam dan bila

respondenyangdiamatitidak

terlalubesar(Sugiyono:2010:

203).

c. Dokumentasi Menurut

Sugiyono(2015:329), adalah

suatu cara yang digunakan

untuk memperoleh data dan

informasidalam bentukbuku,

arsip,dokumen,tulisanangka

dan gambar yang berupa

laporansertaketeramganyang

dapatmmendukungpenelitian.

Dokumentasidigunakanuntuk

mengumpilkandatakemudian

ditelaah. Dokumentasi yang

digunakandalam penelitianini

meliputisilabus,RPPdanprofil

sekolah.

DefenisiOperasional

YudhaM SaputradanRudyanto

(2005 :118) menjelaskan bahwa

motorik halus adalah kemampuan

anak dalam beraktivitas dengan

menggunakanotot-otothalus(kecil)

seperti menulis, meremas,

menggenggam, menggambar,

menyusun balok dan memuaskan



kelerang.Sedangkan menurutkartini

kartono (1995 :83)motorik halus

adalah ketangkasan,,keterampilan ,

jaritangan dan pergelangan tangan

serta penugasan terhadap otot-otot

wajah. Pendapat lain yang

dikemukakanolehAstati(1995:4)

bahwa motorik halus adalah geraak

yang hanya menggunakan otot-otot

tertentusajadandilakukanolehotot-

otot kecil yang membutuhkan

koordinasigerakdandayakonsentrasi

yangbaik.

Hira karmachela (2008-1)

berpendapat bahwa kata origami

berasaldaribahasajepangyaknidari

kataoruyangberartimelipatdankami

berarti kertas. Ketika kedua kata

digabungkan ada sedikitperubahan

namuntidakmengubahartinya,yakni

darikatakamimenjadigamisehingga

bukan orikami tetapi origami

maksudnya adalah melipat kertas.

Sedangkan menurut Dr Sumanto,

(2006 :97 )melipatatau origami

adalah suatu teknik berkarya seni/

kerajinan tangan yang umumnya

dibuat dari bahan kertas dengan

tujuan untuk menghasilkan aneka

bentukmain,hiasan,bendafungsional

alatperagadankreasilainnya.

Melipatkertasadalahsesuatu

yang san gatme nyenangkan bagi

anak karena dapatdibuatapa saja,

melaluidarikegiatan melipatyang

sederhanasepertibntuksegitiga,sgi

empat,kemudian bentuk yang agak

sulit. Gerakan yang dilatih dari

kegiatan me.lipat ini adalah

bagaimanaanakmelipatdanmenekan

lipatan-lipatanitukarenakegiataninki

akan memperkuatotot-otottelapak

danjaritangananak.(Aisyah).

TeknikAnalisisData

MenurutSugiyono(2010:335),

yangdimaksuddenganteknikanalisis

data adalah proses mencari data,

menyusun secara sistematis data

yangdiperolehdarihasilwawancara,

catatan lapangan,dan dokumentasi,

dengancaramengorganisasikandata

ke dalam kategori,menjabarkan ke



dalam unit-unit,melakukan sintesis,

menyusun ke dalam pola memilih

mana yang penting dan yang akan

dipelajari,dan membuatkesimpulan

sehingga mudah dipahamioleh diri

sendirimaupunoranglain.

Teknik anaisis data yang

digunakandalam penelitianiniadalah

analisis data induktif.Analisis data

induktifadalahpenarikankesimpulan

yang berangkat dari fakta-fakta

khusus, untuk kemudian ditarik

kesimpulan secara umum. Adapun

langkah-langkah untuk menganalisis

data dalam penelitian ini adalah

sebagaiberikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah

mencari, mencatat, dan

mengumpulkansemuasecara

objektifdanapaadanyasesuai

dengan hasil observasi dan

wawancara dilapangan yaitu

pencatatandatadanberbagai

bentuk data yang ada di

lapangan.

Pengambilan Kesimpulan

Langkahketigadalam analisis

data kualitatifmenurutMiles

dan Huberman yang dikutip

oleh Sugiyono (2010: 345)

adalah penarikan kesimpulan

dan verifikasi. Kesimpulan

awalyangdikemukakanmasih

bersifatsementara,dan akan

berubah bila tidak ditemukan

bukti-bukti yang kuat yang

mendukung pada tahap

pengumpulandataberikutnya.

Kesimpulan dalam penelitian

kualitatif mungkin dapat

menjawab rumusan masalah

yang dirumuskan sejak awal,

tetapi mungkin juga tidak,

karenamasalahdanrumusan

masalah dalam penelitian

kualitatif masih bersifat

sementara dan akan

berkembangsetelahpenelitian



dilapangan.Dalam penelitian

inidata yang telah diproses

dengan langkah-langkah

seperti di atas, kemudian

ditarikkesimpulansecarakritis

denganmenggunakanmetode

induktifyangberangkatdarihal

-halyangbersifatkhususuntuk

memperoleh kesimpulan

umum yang objektif.

Kesimpulantersebutkemudian

diverifikasi dengan cara

melihat kembali pada hasil

reduksi dan display data

sehingga kesimpulan yang

diambiltidakmenyimpangdari

permasalahanpenelitian.

HASILDANPEMBAHASAN

Di lingkungan sekolah tk

asyiyah bustanul atfal, dalam

melakukanpembelajaran padasaat

pandemicwabahviruscoronaini.Guru

dituntut untuk melakukan metode

pembelajaransalahsatunyateknplogi

dibidang pendidikan yang dapat

mendukungsuasanakondussif.Dalam

proses belajar mengaajar adalah

penggunaan media pembelajran

berbasisonline.Denganmediainiguru

dapat memberikan tugas-tugas

denganmudahdanefesien.Gurujuga

dapatdenganmudahmelihatdimana

kekuatandankelemahananakdidik,

lalu membantu anak untuk

meningkatkankemaampuannya.

Metodeyangseringdigunakan

dalam pembelajaran online

menggunakan media atau metodeh

mempersembahkan tugas dimana

anakdalam menyelesaikantugasyang

telah di berikan oleh guru dan

kemudian anak- anak mengambil

kembalitugas yang telah diberikan

dan dikerjakan kembali di rumah.

Untuk itu peran guru dalam halini

sangatpentingguruharuskreatifdan

inovatif agar pembelajaran online

dapat berjalan sesuai yang di

harapkan.Sepertisekolah-sekolahlain



padaumumnya,tkasyiyah bustanul

atfalmenerapkanpembelajaranonline

selamapandemocovid-19terhitung9

septembersampaidenganoktober.

Ibugurusatsaatmendampingibelajar

anak dari rumah pada masa

pandemikcovud-19

Pembalajaran daring adalah

bagaimanaseoranggurutetapkreatif

menyajikan pembelajaran berani

secaramenyenangkandanmudahdi

mengertisehinggaanaktidakmerasa

bosandantetapproduktifdirumah.

Untuk itu guru harus mampu

menyatukanpersepsidarikonsentrasi

anak–anakdidikyangberjauhanguna

untukmembuattangguhanakdengan

berusaha memotivasi anak agar

semangat belajar dalam

melaksanakantugas.

Perangurusaatmendampingi

belajaranakdarirumah pada masa

pandemiccovid-19



Perangurusaatmendampingi

belajaranakdarirumah pada masa

pandemiccovid-19

Padapembelajarainianakdi

dampinglangsungolehgurupadasaat

anak-membawatugasdankemudian

guru menjelaskan tugas selanjutnya

kepada anak untuk diselesaikan di

rumah. Pada pembelajaran

pendampingananakolehguruinidi

manaorangtuamuridkeolahandalam

memilikiteknologidanpaketsehingga

merekamembawatugakesekolahdan

mengambiltugaskembaliyangtelah

diberikan oleh guruhyah dan tugas

yang diberikan itu anak- anak

membawahnya tidak tiap hari

melainkan3kaliseminggu.

Peran orang tuan dalam

membantu dan mengarahkan anak

daritugas yang diberikan oleh guru

melaluidaring online,pembelajaran

online ini dapat melibatkan orang

pesertadidikdirumah.Orangtuabisa

terlibat langsung dengan melihat

aktivitas anak dalam dalm proses

mengajar orang tua memfasilitasi

media pembelajaran dengan

menggunakan telpon seluler yang

telah disediakan dengan aplikasi.

Tugas guru memberikan bahan

terbuka sedikit atau tugas kepada

masing-masing orang tua anak

denganmengirimkanmelaluiwhatsap

berupagambar,videoceritayangakan

dikerjakanolehanakdidik.Guruakan

memberikan angka waktu pengerjan

dimulai kapan guru mengirimkan



tugas.

Dalam haliniuntukmendorong

kaloborasiantaraorangtuadananak

dalam membantu kebjutuhan belajar

anak, salah satunya belajar

menyenangkandanbermaknakonsep

pembelajaran yang menyenangkan

juga di laksanakan di tk asyiyah

bustanulatfal.

Dampak perkembangan anak

terhadappembelajarandaringonline,

hikmahselanjutnyayaitupenggunaan

mediasepertihandponeataugandget,

dapat dikontrol untuk kebutuhan

belajaranak.Peranorangtuasemakin

di perlukan dalam melakukan

pengawasan terhadap penggunaan

gadget. Hal tersebut memberikan

dampakyangpositifbagianak,dalam

memanfaatkanteknologiuntukhal-hal

yang bermanfaat. Anak cenderung

akan menggunakan handpone untuk

mengakses berbagai sumber

pembelajaran dari tugas yang

diberikan oleh guru.Sehingga akan

membuat anak menghindari

penggunaan gadget pada hal-hal

kurang bermanfat atau negative.

Adanya pandemi covid-19 juga

memberikan hikmah yang lainnya.

Pembelajaranyangdilakukandirumah,

dapat membuat orang tuua lebih

mudah dalam memonotoring atau

mengawasiterhadap perkembangan

belajaranaksecaralangsung.

orangtualebihmudahdalam

membimbingdanmengawasibelajar

anak dirumah.Haltersebutakan

menimbulkan komunikasiyang lebih

inisiatif dan akan menimbulkan

hubungan kedekatan yang lebih erat

antaraanakdanorangtua.Orangtua

dapat melakukan pembimbingan

secara langsung kepada anak

mengenaimateripembelajaran yang

belum dimengertiolehanakdimana

sebenarnyaorangtuaadalahinstitusi

pertama dalam pendidikan anak.

Dalam kegiatanpembelajaransecara

onlineyangdiberikanolehguru,maka

orang tua dapatmemantau sejauh

mana kompetensidan kemampuan



anaknya.Kemudian ketidak jelasan

darimateriyangdiberikanolehguru,

membuatkomunikasiantaraorangtua

dengan aanaak semaakin terjalin

denganbaik.

orang tua dapat membantu

kesulitanmateriyangdihadapianak.

Walaupunpendidikandiindonesiaikut

gterdampakadanyapandemickovid-

19 ini, namun dibalik semjua itu

terdapathikmah dan pelajaran yang

dapat diambil. Adanya kebijakan

pemerintah untuk melakukan

pembelajaranjarajjauhmelaluionline,

maka dapat memberikan manfaat

yaitu meningkatkan kesadaran untuk

menguasaikemajuan teknologisaat

ini dan mengatasi permasalahan

prosespendidikandiIndonesia.

KESIMPULAN

Salahsatuperkembanganyangharus

di fasilitasi oleh guru adalah

perkembngan motorik halus dan

kreatuvitas. Perkembangan motorik

halus ini berkaitan dengan gerak-

gerakan tangan dan jari-jemariyang

berkoordinasi dengan mata.

Kreativitasjugaperludikembangkan,

karenamenjadikananaklebihkreatif,

bisamemecahkanmasalaa,member

solusidan manfaatyang dilakukan

melaluikegiatanmelipatbentukgelas

darikertasorigami,karenakegiatanini

suatu kegiatan yang memerlukan

konsentrasi, dan berkreasisdalam

melipatbentukgelasdariorigami.Jadi

di simpulkan bahwa perkembngan

kemampuanmotorihalusanakpada

anakusiadinimemerlukankoordinasi

matadantangansaatmelipatbbentuk

gelas. Sehingga dengan kegiatan

melipat bentuk gelas dariorigami

dapat mengembangkan aspek

perkembangan anak bermain

membentukgelasdarikertasorigami

danmemberikankesenangankepada

anak.
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