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Abstract 

        The implementation of sticking activities using egg shells in Kuncup Sorumba Kindergarten, 

Ranomeeto District, South Konawe Regency, it can be concluded that in the implementation of 

eggshell sticking activities carried out, the teacher strives to provide appropriate learning media for 
teachers to use in stimulating children's fine motoric development and teachers provide fine motor 

development exercises that are appropriate in the form of play activities to make them attractive to 

children. In the implementation of sticky learning activities using egg shells, there are steps that the 

teacher takes, namely, the planning stage, the implementation stage and the evaluation stage. With 
the implementation of sticking activities using fine motoric egg shells, children can be developed as 

if the child is able to hold and stick the egg shell neatly, the child is able to stick the egg shell in the 

right pattern, and the child is able to stick egg shells with various shapes. 
Keywords: Clinging Activity Implementation, Fine Motoric 

 

 

PENDAHULUAN  

                Anak adalah inividu unik yang 

memiliki kekhasan tersendiri. Kajian tentang 

anak selalu menarik sehingga memunculkan 

berbagai pandangan tentang hakikat seorang 

anak sebenarnya. Ada yang berpandangan 

bahwa anak adalah miniatur atau bentuk kecil 

orang dewasa, adapula orang yang 

beranggapan bahwa anak ibarat kertas kosong 

yang bisa ditulis apapun. Anak tidak memiliki 

potensi, anak hanya menjadi apa yang 

diinginkan oleh lingkungannya. Bahkan ada 

yang memandang bahwa anak memiliki dosa 

yang diturunkan oleh orang tuanya. Meskipun 

demikian, tidak sedikit pula yang 

beranggapan bahwa anak pada dasarnya 

dilahirkan dengan membawa potensi yang 

akan berkembang dan menjadi penentu dalam 

kehidupannya dimasa yang akan datang. 

          Perkembangan anak secara alamiah 

berbeda-beda, hal ini dapat ditinjau dari 

bidang intellegensi, bakat, minat, kreativitas, 

kematangan, emosi, keadaan jasmani maupun 

sosialnya. Pengalaman bagi anak merupakan 

pengalaman yang sangat berarti bagi anak. 

Apa yang berarti selalu lebih mudah 

dipelajari, dimengerti dan diingat. Sebagai 

contoh, anak-anak belajar angka dan konsep 

angka dengan menghitung benda nyata, bukan 

dengan mengisi halaman buku latihan, anak-

anak belajar huruf dan bunyinya dengan 

menggunakannya dalam nama mereka, tanda 

atau cerita yang berarti bagi mereka daripada 

melacaknya dihalaman dan menyebutkan 

huruf berulang-ulang, anak-anak memberi arti 

pada pengalaman belajar berdasarkan 

pengalaman masa lalu dan perkembangan 

individual. Anak yang berbeda mencapai hasil 
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belajar paling baik ketika kebutuhan fisik 

mereka terpenuhi dan mereka merasa aman 

secara psikologis. 

          Pendidikan anak adalah tanggung 

jawab orang tua dan tanggung jawab bersama, 

sehingga banyak orangtua menitipkan anak-

anak mereka ke lembaga pendidikan anak 

usia dini misalnya Taman Kanak-Kanak 

dengan harapan anak mereka mendapat 

rangsangan pendidikan  guna membantu 

tumbuh kembangnya anak. Teori dan 

kurikulum yang ditetapkan di Taman Kanak-

Kanak beragam, namun pada umumnya 

mengaju pada sistem pembelajaran melalui 

kegiatan bermain.  

          Anak usia dini memiliki energi yang 

tinggi,  energi dibutuhkan untuk melakukan 

berbagai aktivitas yang diperlukan dalam 

meningkatkan keterampilan fisik, baik yang 

berkaitan dengan peningkatan motorik kasar, 

seperti berlari, melompat, bergantung, 

melempar bola atau menendangnya, maupun 

motorik halus seperti menggunakan jari-jari 

tangan, mewarnai, menggunting, menempel 

dan sebagainya.  Kegiatan fisik dan pelepasan 

energi dalam jumlah besar merupakan ciri 

aktivitas anak pada masa ini. Hal ini 

disebabkan oleh energi yang dimiliki anak 

dalam jumlah yang besar tersebut 

memerlukan penyaluran melalui berbagai 

aktivitas fisik, baik kegiatan fisik yang 

berkaitan dengan motorik kasar maupun 

gerakan motorik halus. 

          Program pengembangan keterampilan 

motorik anak usia dini seringkali terabaikan  

atau dilupakan oleh orang tua, pembimbing 

bahkan guru sendiri. Hal ini disebabkan 

mereka belum memahami bahwa program 

pengembangan keterampilan motorik menjadi 

bagian yang tidak terpisahkan dalam 

kehidupan anak usia dini. Bertitik tolak dari 

hal tersebut dirasakan perlu adanya 

pengembangan suatu model program 

pengembangan keterampilan motorik anak 

usia dini khususnya pengembangan motorik 

halus anak, agar semua pihak yang 

berkepentingan khususnya para pendidik 

dapat memahami dan mampu menerapkan 

pada anak didiknya.  

        Keterampilan motorik halus melibatkan 

gerakan yang diatur secara halus, seperti 

mengancing baju dan melukis gambar, 

melibatkan koordinasi mata- tangan dan otot 

kecil. Dengan mendapakan keterampilan ini 

akan memungkinkan seorang anak kecil 

untuk mengambil tanggung jawab yang lebih 

besar terhadap perawatan dirinya sendiri. 

Anak usia 3-4 tahun, koordinasi motorik 

halus mulai berkembang. Tangan,lengan dan 

jari semua bergerak bersama dibawah 

perintah mata. Perkembangan dan 

keterampilan motorik halus harus distimulasi 

sejak dini. Eksplorasi terhadap lingkungan 

yang dilakukan oleh anak sangat 

membantunya dalam memanipulasi bergam 

objek dimulai sejak memegang objek untuk 

memahami karakteristiknya sampai ketahapan 

membuat keputusan mengenai objek tertentu.  

           Berdasarkan hasil pengamatan yang 

penulis lakukan di Taman Kanak-kanak 

Kuncup Sorumba Kecamatan Ranomeeto 

Kabupaten Konawe Selatan pada bulan 



4 

 

september, terkait dengan kemampuan 

motorik halus anak sudah baik, tingkat 

pencapaian perkembangan motorik halus 

beberapa anak sudah memuaskan. Anak 

mampu menempel dengan rapi, menggambar 

dan mewarnai dengan rapi, mampu meronce 

tanpa bantuan, dan mampu menggunting 

sesuai pola.  

         Taman Kanak-Kanak Kuncup Sorumba 

Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe 

Selatan merupakan lembaga pendidikan anak 

usia dini, berusaha memberikan layanan 

pendidikan yang sesuai dengan usia dan 

tingkat perkembangan anak. Akan tetapi 

metode pembelajaran masih kurang variatif, 

efektif, dan menarik bagi anak. Oleh karena 

itu, rangsangan perkembangan yang diberikan 

belum memotivasi anak secara maksimal. 

Salah satu aspek perkembangan yang belum 

tercapai secara maksimal adalah keterampilan 

motorik halus dan bermain sensorimotornya, 

misalnya bertepuk tangan atau melambaikan 

tangan, menuangkan air ke wadah 

menggunakan tangan , menyusun balok dan 

lain sebagainya walaupun sebagian besar 

kemampuan motorik halus sudah baik.  

        Memperhatikan uraian di atas, apabila 

diperhatikan dengan seksama dan melihat 

realitas yang ada di Taman Kanak-Kanak 

Kuncup Sorumba  suasana pembelajaran 

sudah berjalan dengan cukup baik, dalam 

menyajikan metode pembelajaran masih 

kurang bervariasi. Pembelajaran tidak 

monoton hanya di kelas, pada hari-hari 

tertentu sebelum masuk kelas anak bermain 

fisik motorik terlebih dahulu. Kondisi tersebut 

disebabkan kegiatan pembelajaran yang 

belum dilaksanakan melalui bermain sehingga 

membuat anak cepat merasa bosan. Anak 

jarang diberi kesempatan untuk melakukan 

aktivitas sesuai keinginan mereka sendiri 

yang akibatnya berdampak pada aspek 

perkembangan anak usia dini. kesulitan 

memahami konsep yang diajarkan oleh guru 

karena yang disampaikan oleh guru masih 

bersifat abstrak. Berdasarkan penjelasan 

diatas bahwa perkembangan motorik halus 

anak perlu ditingkatkan agar anak dapat 

menuangkan ide kreatifnya. Terdapat faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi 

perkembangan motorik halus anak.  

         Motorik halus adalah gerakan yang 

melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu yang 

dilakukan oleh otot-otot kecil seperti 

keterampilan menggunakan jari-jari jemari 

tangan dan gerakan pergelangan tangan yang 

tepat. Pedapat ini dikemukakan oleh 

Bambang Sujiono (2012). Walaupun gerakan 

yang membutuhkan kekuatan besar namun 

gerakan motorik halus membutuhkan 

ketelitian yang cermat sehingga konsentrasi 

dan koordinasi yang dilakukan mata dan 

tangan yang harus dilatih pada motorik halus.  

         Menurut Sumantri (2015) motorik halus 

adalah “pengorganisasian penggunaan 

sekelompok otot-otot kecil seperti jari jemari 

dan tangan yang sering membutuhkan 

kecermatan mata dan tangan, keterampilan 

mencakup pemanfaatan terhadap mesin 

misalnya mengetik, menjahit, dll”. Sedangkan 

menurut Yuliani (2014) “bahwa aspek yang 

penting dalam perkembangan motorik halus 
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anak adalah kematangan syaraf atau otot-otot 

jari tangan dan koordinasi mata dan tangan”. 

         Perkembangan motorik halus 

merupakan kemampuan anak dalam 

melakukan gerakan yang melibatkan bagian-

bagian tubuh tertentu dan dilakukan oleh otot-

otot kecil, tetapi memerlukan koordinasi mata 

yang cermat seperti mengamati sesuatu 

dengan menjepit dan menulis. Perkembangan 

gerak ini motorik halus adalah meningkatkan 

pengkoordinasian gerak tubuh yang 

melibatkan otot dan syaraf yang jauh lebih 

kecil atau detail, kelompok otot dan syaraf 

inilah yang nantinya mampu mengembangkan 

gerak motorik halus seperti meremas kertas, 

menyobek, menggambar, menempel, dan 

sebagainya. 

         Fungsi dan tujuan kemampuan motorik 

halus merupakan penguasaan keterampilan 

yang tergambar dalam kemampuan 

menyelesaikan tugas motorik tertentu. 

Kualitas motorik halus terlihat dari seberapa 

jauh dengan tingkat keberhasilan tertentu, jika 

tingkat keberhasilan motorik yang dilakukan 

seefisien mungkin. Perkembangan motorik 

jalus perlu dilakukan sejak anak usia dini, 

karena pada masa ini merupakan masa palinh 

ideal dalam mempelajari motorik halus anak. 

        Adapun fungsi motorik halus menurut 

Masitoh  (2014) yaitu: (a) Melalui 

keterampilan motorik, anak dapat menghibur 

dirinya dan memperoleh perasaan senang, (b) 

Melalui keterampilan motorik, anak dapat 

beranjak dari kondisi helppennes (tidak 

berdaya) pada bulan-bulan pertama 

kehidupannya, (c) Melalui keterampilan 

motorik, anak dapat menyesuikan dirinya 

dengan lingkungan sekolah.  

         Tujuan pembelajaran motorik halus 

anak usia dini yang akan dikembangkan oleh 

guru atau pendidik di sekolah yaitu tujuan 

pengembangan kemampuan motorik halus 

anak di usia 4-6 tahun adalah anak mampu 

mengembangkan motorik halus yang 

berhubungan dengan keterampilan gerak 

kedua tangan, mampu menggerakkan anggota 

tubuh yang berhubungan dengan gerak jari 

jemari seperti kesiapan menulis, 

menggambar, dan memanipulasi benda-

benda, mampu mengkoordinasikan indera dan 

tangan, mampu mengendalikan emosi dalam 

beraktivitas motorik halus (Sumantri, 2015).              

         Pengembangan motorik halus anak usia 

TK (4-6 tahun) adalah anak dapat 

menunjukkan kemampuan menggerakan 

anggota tubuhnya dan terutama terjadinya 

koordinasi mata dan tangan sebagai persiapan 

untuk pengenalan menulis. Menurut Suyanto 

(2010)  faktor-faktor yang membantu motorik 

halus anak yang dapat dilakukan oleh guru 

yaitu : (1) Menyediakan peralatan atau 

lingkungan yang memungkinkan anak melatih 

keterampilan motoriknya, (2) Setiap anak 

memiliki jangka waktu sendiri daam 

menguasai suatu keterampilan, (3) Aktivitas 

fisik anak bervariasi yaitu, aktivitas fisik 

untuk bermain dan bergembira mencapai 

kemampuannya diharapkan sesuai dengan 

perkembangannya. 

          Faktor-faktor yang membantu guru 

dalam meningkatkan motorik halus anak dari 

pendapat di atas maka dapat dikatakan bahwa 
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hal yang diperhatikan yaitu menyediakan 

peralatan atau lingkungan yang 

memungkinkan anak melatih keterampilan 

motoriknya, memberi aktivitas fisik yang 

bervariasi kepada anak agar anak tidak mudah 

bosan sehingga anak dapat mencapai 

kemampuan yang diharapkan sesuai dengan 

perkembangannya. 

         Menempel merupakan kegiatan lanjut 

dari menggunting. Kegiatan menempel 

merupakan salah satu kegiatan yang dapat 

dilakukan untuk mengembangkan 

keterampilan motoric halus pada anak. 

Kegiatan menempel adalah salah satu 

kegiatan yang dapat menarik minat anak-anak 

karena berkaitan dengan meletakkan dan 

merekatkan sesuatu sesuka mereka. 

Menempel adalah penyusunan berbagai bahan 

pada sehelai kertas yang datar. Bahan yang 

digunakan untuk direkatkan terdiri darai 

berbagai bentuk kertas, kain, bahan-bahan 

berstektur dan benda-benda menarik lainnya, 

bias 2 dimensi atau 3 dimensi. Kegiatan 

menempel melatih anak untuk 

mengembangkan motorik halus, konsentrasi 

dan mengembangkan kreativitas. Selain itu 

keberanian anak untuk menmepel juga dapat 

mengajarkan anak untuk berani mengambil 

keputusan dan berusaha untuk memecahkan 

masalah. (Christianti, 2010). 

         Menurut Sumanto (2015) menempel 

adalah aktifitas menyusun benda-benda dan 

potongan-potongan kertas dan sebagainya, 

yang ditempelkan pada bidang datar dan 

merupakan kesatuan karya seni. Lebih lanjut, 

Pamadhi (2010) mengemukakan bahwa 

penempelan gambar dikatan baik jika tepat 

pada gambar yang telah disediakan berupa 

kolom kosong yang terdapat garis pinggirnya 

untuk membatasi objek gambar yang telah 

digunting. Meletakkan kertas yang sudah 

diolesi lem akan sangat sulit bagi anak, sebab 

kertas yang sudah diolesi lem begitu 

menempel kertas lain akan mudah lengket 

dengan kertas lain tersebut, padahal apabila 

posisi kertas tersebut belum pas maka sangat 

sulit untuk dilepas. 

         Proses dalam menempel mempunyai 

tujuan motorik yang sangat nyata, karena 

dalam menempel potongan gambar 

diperlukan ketelitian, kesabaran, keterampilan 

dalam proses penempelan gambar. Untuk 

kegiatan menempel gambar telah disediakan 

tempat yang biasanya sudah ada batas-

batasnya, yaitu ruangan kosong/kertas 

kosong. 

         Secara umum tahapan menggunting dan 

menempel menurut Sumanto (2015) adalah 

sebagai berikut: (1) Tahap persiapan, dimulai 

dengan menentukan bentuk, ukuran, warna 

kertas yang digunakan. Juga dipersiapkan 

bahan dan alat yang diperlukan untuk 

menempel, (2) Tahap pelaksanaan, yaitu 

melakukan kegiatan menempel tahap demi 

tahap sesuai gambar pola dengan rapi sampai 

selesai dengan baik. (3) Tahap penyelesaian, 

yaitu menempelkan hasil guntingan di atas 

bidang gambar atau kertas kosong atau pada 

pola dan tempat yang tersedia. 

       Manfaat dari kegiatan menggunting dan 

menempel menurut Sandra Talogo (2010) 

adalah sebagai berikut: (1) Melatih Motorik 
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Halus. Menggerak-gerakkan gunting, 

mengikuti alur guntingan kertas merupakan 

kegiatan yang efektif untuk mengasah 

kemampuan motorik halus anak. Begitu juga 

dengan kegiatan menempel. Membuka 

perekat lalu menempelkan ditempat yang 

sudah ditentukan membuat jari jemari anak 

jadi lebih terlatih. 

(2) Melatih koordinasi tangan-mata, dan 

konsentrasi, (3) Meransang pertumbuhan otak 

yang lebih maksimal mengingat diusia anak 

merupakan masa pertumbuhan otak yang 

sangat pesat, (4) Meningkatkan kepercayaan 

diri. Ketika anak berhasil menempel, anak 

akan melihat hasilnya. Hal ini merupakan 

suatu pujian positif yang akan meningkatkan 

kepercayaan dirinya untuk melakukan 

kegiatan tersebut, (5) Ungkapan Ekspresi. 

Menempel dapat menjadi sarana untuk 

mengungkapkan ekspresi dan kreativitas 

anak, (6) Mengasah Kognitif, (7) Koordinasi 

mata dan tangan pada kegiatan menggunting 

dan menempel akan menstimulus kerja otak 

sehingga kemampuan kognitif anak pun akan 

makin terasah. 

        Kelebihan kegiatan menempel adalah: 

(1) Alat dan bahan yang digunakan mudah 

dikreasikan menjadi bentuk yang menarik, (2) 

Melatih kesabaran anak dalam melakukan 

proses kegiatan, (4) Alat dan bahan mudah 

ditemukan disekitar anak, (5) 

Mengembangkan kemampuan motorik halus 

anak, membuat anak belajar mengenukuran 

dan bentuk yang diinginkan, (6) 

Meningkatkan bakat dan minat anak. 

Sementara kekurangan dari kegiatan 

menempel adalah: (1) Keamanan anak saat 

menggunakan media menempel kulit telur 

akan mengkwatirkan penyalah gunaan benda 

tersebut sehinggan mengakibatkan anak 

terluka jika tidak diawasi oleh guru, (2) 

Menempel anak cenderung terlalu lama 

sehingga akan menghabiskan banyak waktu, 

(3) Anak akan cepat bosan jika melakukan 

aktivitas yang terlalu lama dan tidak ada 

kreativitas dari guru.   

        Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan 

menempel terdiri dari “rancangan persiapan 

guru, pelaksanaan dan penutup ”. Adapun 

penjelasannya yaitu sebagai berikut: (1) 

Langkah persiapan terdiri dari menentukan 

tujuan dan tema kegiatan, menetapkan 

kegiatan menempel menggunakan kulit telur 

yang tentu saja disesuaikan dengan tujuan dan 

tema, (2) Langkah pelaksanaan yang terdiri 

dari kegiatan pra pengembangan dan kegiatan 

pengembangan. Kegiatan pra pengembangan 

yang meliputi persiapan guru sebelum 

melaksanakan kegiatan menempel misalnya 

dengan menetapkan aturan kegiatan serta 

mempersiapkan anak sebelum proses 

menempel menggunakan kulit telur 

dilaksanakan serta pengkomunikasian tujuan 

dan tema ataupun cara bekerja.. Adapun 

untuk kegiatan pengembangan guru 

memberikan motivasi kepada anak untuk aktif 

dalam belajar serta mengarahkan anak dalam 

kegiatan menempel mematuhi aturan, 

kemandirian atau tidak tergantung, bekerja 

sama, dan bertanggung jawab dan 

memberikan kesempatan kepada anak untuk 

melakukan kegiatan menempel secara kreatif 
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dimana guru memberikan kesempatan kepada 

anak untuk dapat mengaktualisasikan dirinya 

sehingga potensi kreatif dalam hal ini 

kemampuan motorik halus anak dapat 

berkembang secara optimal, (3) Langkah 

penutup yang meliputi rancangan penilaian 

bagi anak dalam pelaksanaan kegiatan 

menempel menggunakan kulit telur. 

       Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran dalam hal kegiatan menempel 

menggunakan kulit telur adalah: (1) Kegiatan 

Pembukaan: (a) Guru menyiapkan alat dan 

bahan yang digunakan dalam kegiatan 

menempel menggunakan kulit telur, (b) Guru 

mengatur tempat duduk anak didik, (c) Guru 

memberikan motivasi kepada anak didik agar 

memperhatikan dan melakukan apa yang 

disampaikan oleh guru. (2) Kegiatan Inti: (a) 

Guru memperlihatkan alat dan bahan yang 

dipergunakan dalam kegiatan menempel 

menggunakan kulit telur kepada anak didik, 

(b) Guru menyuruh  anak didik 

memperhatikan alat yang diperlihatkan, (c) 

Guru memberi contoh cara menempel 

menggunakan kulit telur, (d) Guru menyuruh 

anak didik mengamati contoh yang diberikan, 

(e) Guru mengajak anak didik untuk 

menceritakan hal-hal yang dilakukan dalam 

kegiatan menempel menggunakan kulit telur, 

(f) Guru memberikan pujian pada anak yang 

mampu untuk membuat karya sendiri dan 

menyelesaikan kegiatan dengan baik. (3) 

Kegiatan Penutup: (a) Guru memberikan 

motivasi terhadap peningkatan kemampuan 

motorik halus  anak didik setelah kegiatan 

menempel menggunakan kulit telur, (b) Guru 

memberikan arahan kesimpulan tentang hasil 

kegiatan anak didik yang telah dilakukan. 

        Indikator yang di angkat dalam  

pembelajaran yang berhubungan dengan 

peningkatan kemampuan motorik halus anak, 

berdasarkan Peraturan  Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan  Republik Indonesia Nomor 

146 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 

Pendidikan Anak Usia Dini (Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan, 2014) adalah 

melakukan koordinasi motorik halus secara 

terampil menempel gambar dengan tepat). 

Berdasarkan kompetensi dasar dari capaian 

perkembangan anak usia 5-6 tahun  dalam 

aspek pengembangan motorik halus dalam hal 

ini kegiatan menempel adalah melenturkan 

otot-otot jari dan tangan, otot-otot 

pergelangan tangan dan koordinasikan mata 

dan tangan untuk  menghasilkan suatu karya. 

 

METODE PENELITIAN 

         Metode penelitian yang digunakan 

adalah metode deskriptif. Penelitian deskriptif 

adalah suatu penelitian yang dilakukan 

dengan tujuan utama untuk memberikan 

gambaran atau deskripsi tentang suatu 

keadaan secara objektif. Keseluruhan data dan 

informasi yang terkumpul merupakan suatu 

hasil nyata yang berada dilapangan tanpa ada 

rekayasa yang kemudian dideskripsikan dan 

dipresentatifkan. Penelitian kualitatif 

merupakan penelitian deskritif yang bertujuan 

untuk mengungkapkan keadaan nyata yang 

berlangsung di lapangan (Sugiyono, 2014).      

         Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 

15 September sampai 19 Oktober  2020, di 
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Taman Kanak-kanak Kuncup Sorumba 

Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe 

Selatan. Adapun subjek dalam penelitian ini 

adalah guru kelompok B dan anak didik 

kelompok B Taman Kanak-kanak Kuncup 

Sorumba Kecamatan Ranomeeto Kabupaten 

Konawe Selatan. 

         Adapun teknik pengumpulan data yaitu: 

(1) Observasi adalah metode pengumpulan 

data yang digunakan untuk menghimpun data 

melalui pengamatan dan pengindraan. Teknik 

observasi yang digunakan  meliputi dua cara, 

yaitu: (a) Observasi secara sistematis, yaitu 

observasi yang dilakukan dengan 

menggunakan pedoman pengamatan untuk 

memperoleh data. Pedoman observasi ini, 

dibuat dalam bentuk kolom catatan 

pengamatan  untuk mencatat hal-hal yang 

nampak terjadi di lapangan sesuai indikator 

penelitian, (b) Observasi non sistematis, yaitu 

pengamatan yang dilakukan dengan tidak 

menggunakan  pedoman observasi, (2) Teknik 

wawancara adalah usaha mengumpulkan 

informasi dengan mengajukan sejumlah 

pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara 

lisan dengan ciri utama berupa kontak 

lansung dengan tatap muka (face to face 

relationship) antara si pencari informasi 

(interviewer atau information hunter) dengan 

suber informasi ( interviewer), (3) Teknik 

Dokumentasi adalah  teknik pengumpulan 

data dengan sumber bukan manusia, non 

human resources, diataranya dokumen dan 

bahan statistik (Sugiyono, 2014). 

          Defenisi operasional variabel penelitian 

adalah: (1) Motorik halus adalah gerakan 

yang melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu 

yang dilakukan oleh otot-otot kecil seperti 

keterampilan menggunakan jari-jari jemari 

tangan dan gerakan pergelangan tangan yang 

tepat. (Bambang Sujiono, 2002), (2) 

Menempel adalah aktifitas menyusun benda-

benda dan potongan-potongan kain atau 

kertas dan sebagainya, yang ditempelkan pada 

bidang datar dan merupakan kesatuan karya 

seni,  dalam menempel dibutuhkan ketelitian, 

kesabaran agar menghasilkan karya yang 

indah. (Sumanto, 2015). 

           Data-data yang telah dikumpulkan dan 

dicatat, diolah dengan menggunakan metode 

analisis data secara kualitatif-deskriftif 

dengan langkah -langkah sebagai berikut: (1) 

Reduksi data; yaitu data yang teramati 

dirangkum, dicatat, dan disusun secara 

sistimatis dan teratur mulai dari tahapan awal 

hingga akhir kegiatan, (2) Penyajian data, 

data disajikan dalam bentuk teks yang bersifat 

naratif, (3) Penarikan  kesimpulan selanjutnya 

akan dideskripsikan secara deskriptif-

kualitatif dalam bentuk paparan logis sesuai 

keadaan apa adanya sesuai yang diperoleh 

dari hasil pencatatan observasi pengamatan 

langsung dilakukan, kemudian dari hasil 

catatan itu dilakukan interpretasi sebagai 

jawaban terhadap permasalahan yang 

diajukan (Sugiyono, 2014). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

         Perkembangan motorik anak usia dini 

sama pentingnya dengan aspek perkembangan 

yang lain. Apabila anak tidak mampu 

melakukan gerakan otot-otot halus dengan 
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baik akan menumbuhkan rasa percaya diri 

dan konsep diri negatif dalam melakukan 

gerakan. Perkembangan motorik merupakan 

suatu aktifitas yang tak kunjung habis dan 

sekaligus ciri masa pertumbuhan dan 

pekembangan anak secara normal dan faktor 

yang sangat penting dalam perkembangan 

individu secara keseluruhan. Gerak bagi anak 

usia dini juga merupakan bagian yang sangat 

penting dalam pertumbuhan yang bebas dari 

interfensi.  

         Perkembangan dan keterampilan 

motorik halus harus distimulasi sejak dini. 

Eksplorasi terhadap lingkungan yang 

dilakukan oleh anak sangat membantunya 

dalam memanipulasi beragam objek dimulai 

sejak memegang objek untuk memahami 

karakteristiknya sampai ketahapan membuat 

keputusan mengenai objek tertentu. Motorik 

halus adalah keterampilan menggunakan 

media dengan koordinasi antara mata dan 

tangan. Oleh karena itu, gerakan tangan perlu 

dikembangkan dengan baik agar keterampilan 

dasar yang meliputi membuat garis 

horizontal, garis vertikal, garis miring kiri, 

miring kanan atau lingkaran dapat terus 

ditingkatkan. Perkembangan motorik adalah 

perkembangan gerakan jasmani melalui 

kegiatan pusat saraf dan otot yang 

terkoordinasi.  

        Motorik halus merupakan suatu kegiatan 

yang menggunakan otot-otot kecil yang perlu 

adannya koordinasi antara mata dan jari- jari 

tangan, Dalam Depdiknas, mengemukakan 

bahwa: Motorik halus adalah gerakan yang 

melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu yang 

dilakukan oleh otot-otot kecil serta 

memerlukan koordinasi yang cermat, seperti 

menggunting mengikuti garis, menulis, 

meremas, menggenggam, menggambar, 

menyusun balok, memasukan kelereng ke 

lubang, membuka dan menutup objek dengan 

mudah, menuangkan air ke dalam gelas tanpa 

berceceran, menggunakan kuas, krayon, dan 

spidol serta melipat. Aktivitas sensorimotor 

yang meliputi penggunaan otot-otot besar dan 

kecil meningkatkan anak untuk memenuhi 

perkembangan konseptual motorik.  

        Perkembangan motorik halus adalah 

suatu gerakan yang melibatkan otot-otot kecil 

atau sebagian anggota tubuh tertentu serta 

melatih koordinasi antara mata dan tangan. 

Penerapan kegiatan pembelajaran dapat di 

lakukan dengan melibatkan anak langsung 

untuk menyelesaikan tugas dengan 

menggunakan barang bekas. Kegiatan 

tersebut di lakukan namun tetap dibimbing 

oleh guru. Dari kegiatan belajar seperti ini, 

secara tidak langsung bisa mengembangakan 

motorik halus anak. 

         Penelitian ini dilakukan berawal dari 

observasi yang dilakukan oleh penulis di 

Taman Kanak-kanak Kuncup Sorumba 

Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe 

Selatan yang bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana pelaksanaan kegiatan menempel 

menggunakan kulit telur untuk 

mengembangkan kemampuan motorik halus 

anak yang dilaksanakan pada bulan september 

sampai bulan oktober 2020. Berdasarkan hasil 

yang penulis dapatkan kegiatan menempel ini 

sudah sering dilakukan guru dalam 
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pembelajaran pengembangan kemampuan 

motorik halus anak. Berbagai media dan 

bahan yang digunakan guru dalam kegiatan 

menempel seperti bahan yang terbuat dari 

bahan kertas, tisue, bahan sisa atau bekas 

seperti pembungkus kerupuk, dan bahan alam 

seperti daun, kulit telur, biji-bijian dan lain 

sebagainya. 

         Guru dituntut untuk melancarkan segala 

aspek perkembangan. Dalam proses 

pembelajaran, guru memasukkan unsur-unsur 

aspek perkembangan yang berhubungan 

dengan tema dan konsep pada hari itu. Guru 

membutuhkan sebuah tema untuk 

memperluas kegiatan anak di sekolah. 

Kegiatan pembelajaran yang guru berikan 

harus sesuai dengan tema dan sub tema yang 

ada. Sehingga, memudahkan anak untuk 

memahami, apa yang sedang anak pelajari 

pada hari itu. Sebelum pembelajaran dimulai, 

guru harus menetapkan tujuan apa yang harus 

anak capai dalam sebuah pembelajaran. 

         Hasil pengamatan penulis 

mengungkapkan bahwa upaya mengenal dan 

mengetahui perkembangan keterampilan 

motorik halus anak didik pada Taman Kanak-

kanak Kuncup Sorumba Kecamatan 

Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan yang 

dilakukan oleh guru adalah melalui berbagai 

kegiatan. Sebagaimana yang disampaikan 

oleh salah satu guru di Taman Kanak-kanak 

Kuncup Sorumba bahwa guru melihat dulu 

perkembangan motorik halus anaknya, 

kemudian memberikan media pembelajaran 

atau alat permainan dan melihat sejauh mana 

anak bisa melakukan kegiatan motorik halus 

tersebut apakah anak bisa melakukannya 

dengan baik atau tidak. Barulah guru 

membuat atau merancang suatu permainan 

yang cocok dalam menstimulasi kemampuan 

motorik halus anak. Dalam hal ini guru 

terlebih dahulu harus mengetahui kemampuan  

anak dan memberikan latihan-latihan dalam 

menggerakkan otot-otot kecil anak dan 

memberikan permainan atau kegiatan yang 

cocok. 

         Perkembangan motorik anak usia dini 

sama pentingnya dengan aspek perkembangan 

yang lain. Apabila anak tidak mampu 

melakukan gerakan dengan ulet dan lentur 

dengan baik akan menumbuhkan rasa percaya 

diri dan konsep diri negatif dalam melakukan 

gerakan. Perkembangan motorik merupakan 

suatu aktifitas yang tak kunjung habis dan 

sekaligus ciri masa pertumbuhan dan 

pekembangan anak secara normal dan faktor 

yang sangat penting dalam perkembangan 

individu secara keseluruhan. Gerak bagi anak 

usia dini juga merupakan bagian yang sangat 

penting dalam pertumbuhan yang bebas dari 

interfensi. 

         Adapun tindakan yang guru lakukan 

setelah mengenal dan mengetahui 

kemampuan motorik halus anak pada Taman 

Kanak-kanak Kuncup Sorumba Kecamatan 

Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan 

adalah guru selalu memberikan latihan-latihan 

yang dapat menstimulasi kemampuan motorik 

halus  anak dengan memberikan kegiatan 

yang sesuai dengan kebutuhan anak didiknya 

dengan cara menyusun perencanaan dengan 

berbagai kegiatan melalui bermain. Salah 
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satunya adalah kegiatan bermain menempel 

menggunakan kulit telur. 

         Upaya guru dalam mengembangkan 

kemampuan motorik halus anak, dibutuhkan 

pemberian stimulus untuk 

mengembangkannya, seperti mengajak anak 

untuk melakukan kegiatan bermain, 

khususnya kegiatan bermain yang melibatkan 

gerak otot-otot halus, gerakan otot-otot jari 

tangan anak. Anak usia dini juga sangat 

berpengaruh terhadap perkembangan motorik 

halus anak. Kegiatan yang dapat melibatkan 

motorik halus anak jika dilakukan secara rutin 

atau berulang-ulang dapat meningkatkan 

kualitas kelenturan jari-jari tangan anak, 

kelenturan otot maupun keterampilan motorik 

halus  anak yang secara langsung dapat 

berpengaruh terhadap perkembangan motorik 

anak. 

         Berdasarkan hasil pengamatan kegiatan 

yang dilakukan guru dalam mengembangkan 

kemampuan motorik halus  anak yaitu melalui 

pelaksanaan kegiatan menempel 

menggunakan kulit telur pada Taman Kanak-

kanak Kuncup Sorumba Kecamatan 

Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan 

adalah: (1) Mempersiapkan Media 

Pembelajaran. Penggunaan media dalam 

kegiatan belajar mengajar memiliki pengaruh 

yang besar terhadap alat-alat indera anak. 

Penggunaan media akan lebih menjamin 

pemahaman yang lebih baik terhadap isi 

pembelajaran. Media pembelajaran juga 

mampu membangkitkan dan membawa 

pembelajaran ke dalam suasana rasa senang 

dan gembira dimana ada keterlibatan 

emosional dan mental. Penggunaan media 

pembelajaran pada tahap pembelajaran akan 

sangat membentu keefektifan proses 

pembelajaran dan penyampaian pesan dan isi 

pembelajaran pada saat itu. Selain 

membangkitkan motivasi dan minat anak, 

media pembelajaran juga dapat membantu 

mengembangkan seluruh aspek 

perkembangannya. 

          Pelaksanaan kegiatan menempel 

menggunakan kulit telur dalam 

mengembangkan kemampuan motorik halus 

anak di Taman Kanak-kanak Kuncup 

Sorumba Kecamatan Ranomeeto Kabupaten 

Konawe Selatan adalah guru menyiapkan 

media pembelajaran hal ini dilakukan oleh 

guru karena guru memahami bahwa media itu 

sangat dibutuhkan untuk menstimulasi 

kemampuan motorik halus anak, karena 

menurut beliau dengan adanya media yang 

digunakan akan memunculkan motivasi bagi 

anak untuk belajar dan memudahkan guru dan 

anak dalam proses pembelajaran. Seperti 

halnya yang dilakukan oleh guru dan kepala 

sekolah senantiasa berusaha untuk 

memberikan fasilitas yang menyenangkan 

bagi anak untuk menyediakan alat permainan 

sesuai kebutuhan anak dan kondisi lembaga. 

(2) Melatih Motorik halus Anak. Setiap anak 

memang mengalami fase tumbuh kembang 

yang berbeda.  Perkembangan motorik halus 

merupakan aspek perkembangan penting yang 

harus distimulasi pada anak, karena nantinya 

dapat menentukan keterampilan anak dalam 

bergerak dan melakukan aktivitas dan sebagai 

persiapan untuk menulis.  
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        Ada banyak cara untuk menstimulasi 

perkembangan motorik halus  anak. Terlebih 

pada anak usia 4- 6 tahun, sebagaimana juga 

yang dilakukan oleh guru-guru Taman 

Kanak-kanak Kuncup Sorumba Kecamatan 

Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan 

sebagai upaya untuk mengembangkan 

kemampuan motorik halus anak didiknya. 

Guru selalu memberikan latihan-latihan 

kepada anak didiknya dalam menstimulasi 

kemampuan motorik halusnya. Begitupun 

juga guru dan kepala sekolah menyediakan 

alat permainan yang berada di halaman 

sekolah untuk dipakai anak bermain yang 

sekaligus dapat melatih kemampuan motorik 

halus anak seperti, perlengkapan alat tulis 

menulis, plastisin, alat roncehan, gunting dan 

lain-lain sebagainya, serta kegiatan-kegiatan 

lain yang bisa menarik perhatian anak untuk 

belajar dan anak-anak senangi.  

          Adapun langkah-langkah pelaksanaan 

kegiatan menempel menggunakan kulit telur 

terdiri dari “rancangan persiapan guru, 

pelaksanaan dan penutup”. Adapun 

penjelasannya yaitu sebagai berikut: (1) 

Langkah persiapan terdiri dari menentukan 

tujuan dan tema kegiatan, menetapkan 

kegiatan menempel menggunakan kulit telur 

yang tentu saja disesuaikan dengan tujuan dan 

tema, (2) Langkah pelaksanaan yang terdiri 

dari kegiatan pra pengembangan dan kegiatan 

pengembangan. Kegiatan pra pengembangan 

yang meliputi persiapan guru sebelum 

melaksanakan kegiatan menempel 

menggunakan kulit telur, misalnya dengan 

menetapkan aturan kegiatan serta 

mempersiapkan anak sebelum proses 

menempel menggunakan kulit telur  

dilaksanakan serta pengkomunikasian tujuan 

dan tema ataupun cara bekerja.. Adapun 

untuk kegiatan pengembangan guru 

memberikan motivasi kepada anak untuk aktif 

dalam belajar serta mengarahkan anak dalam 

kegiatan menempel mematuhi aturan, 

kemandirian atau tidak tergantung, bekerja 

sama, dan bertanggung jawab dan 

memberikan kesempatan kepada anak untuk 

melakukan kegiatan menggunting dan 

menempel secara kreatif dimana guru 

memberikan kesempatan kepada anak untuk 

dapat mengaktualisasikan dirinya sehingga 

potensi kreatif dalam hal ini kemampuan 

motorik halus anak dapat berkembang secara 

optimal, (3) Langkah penutup yang meliputi 

rancangan penilaian bagi anak dalam 

pelaksanaan kegiatan menempel 

menggunakan kulit telur. 

        Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran dalam hal kegiatan menempel 

menggunakan kulit telur adalah: (1) Kegiatan 

Pembukaan. Langkah-langkah dalam kegiatan 

pembukaan adalah: (a) Guru menyiapkan alat 

dan bahan yang digunakan dalam kegiatan 

menempel menggunakan kulit telur, (b) Guru 

mengatur tempat duduk anak didik, (c) Guru 

memberikan motivasi kepada anak didik agar 

memperhatikan dan melakukan apa yang 

disampaikan oleh guru. (2) Kegiatan Inti. 

Langkah-langkah dalam kegiatan inti adalah: 

(a) Guru memperlihatkan alat dan bahan yang 

dipergunakan dalam kegiatan  menempel 

menggunakan kulit telur kepada anak didik, 
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(b) Guru menyuruh  anak didik 

memperhatikan alat yang diperlihatkan, (c) 

Guru memberi contoh cara menempel 

menggunakan kulit telur, (d) Guru menyuruh 

anak didik mengamati contoh yang diberikan, 

(e) Guru mengajak anak didik untuk 

menceritakan hal-hal yang dilakukan dalam 

kegiatan menempel menggunakan kulit telur, 

(f) Guru memberikan pujian pada anak yang 

mampu untuk membuat karya sendiri dan 

menyelesaikan kegiatan dengan baik, (3) 

Kegiatan Penutup. Langkah-langkah pada 

kegiatan penutup yaitu: (a) Guru memberikan 

motivasi terhadap peningkatan kemampuan 

motorik halus  anak didik setelah kegiatan 

menempel menggunakan kulit telur, (b) Guru 

memberikan arahan kesimpulan tentang hasil 

kegiatan anak didik yang telah dilakukan 

yaitu kegiatan menempel menggunakan kulit 

telur. 

         Berdasarkan hasil observasi, wawancara 

dan dokumentasi penulis di atas, dapat 

disimpulkan bahwa guru telah mengajarkan. 

Pertama, persiapan sebelum pembelajaran 

diantaranya menetapkan tujuan pembelajaran, 

menyiapkan alat dan bahan. Kedua, pada saat 

pembelajaran diantaranya guru 

memperkenalkan media kulit telur, membagi 

anak dalam beberapa kelompok kecil, 

membagikan media kulit telur kepada anak, 

dan anak diperkenankan membentuk benda-

benda yang diinginkan. Berdasarkan 

penelitian kegiatan ini guru juga harus 

memperhatikan langkah-langkah sebagai 

berikut: (a) Mempersipkan anak untuk proses 

pembelajaran, (b) Memperkenalkan alat-alat 

pembelajaran, (c) Menerapkan metode 

pembelajaran yang bervariasi, (d) 

Membimbing anak dalam aktifitas 

membentuk, (e) Mengoptimalkan 

pemanfaatan aktivitas bermain kegiatan 

menempel menggunakan kulit telur, (f) 

Melakukan penilaian.  

         Hasil observasi kemampuan motorik 

halus anak dengan indikator yang telah 

ditentukan untuk mengukur tingkat 

kemampuan anak dalam melakukan kegiatan 

menempel menggunakan kulit telur. Kegiatan 

ini dilakukan selama proses pembelajaran 

berlangsung di kelompok B Taman Kanak-

Kanak Kuncup Sorumba Kecamatan 

Ranomeeto Kabupaten Konawe, 

menunjukkan bahwa hasil pengamatan anak 

dapat diperoleh dalam melakukan kegiatan 

menempel menggunakan kulit telur  dengan 

indikator penilaian sebagai berikut: (1)  Anak 

mampu memegang dan menempel kain flanel 

dengan rapi, (2) Anak mampu menempel kain 

flanel pada pola dengan tepat, (3) Anak 

mampu menempel dengan bentuk yang 

bervariasi.  

         Pada tahapan pengamatan/observasi 

untuk penilaian proses yakni mengamati 

aktivitas yang dilakukan anak didik dalam 

kegiatan pembelajaran, juga dilakukan 

pengamatan pada beberapa aspek. Adapun 

aspek-aspek tersebut adalah sebagai berikut: 

(1) Faktor Guru. (a) Kegiatan guru terlihat 

mulai melaksanakan dan menjalankan 

kegiatan dengan seoptimal mungkin. Mulai 

dari penjelasan yang diberikan kepada anak 

mengenai apa yang mereka akan lakukan, 
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dilakukan dalam suasana yang 

menyenangkan. Selanjutnya alat atau bahan 

yang disediakan sudah cukup memadai, (b) 

Guru telah dapat melakukan pengelolaan 

kelas dengan baik, sehingga pembelajaran 

berjalan dengan baik pula. Perhatian guru 

senantiasa terus diarahkan kepada anak, (c) 

Guru senantiasa memberikan 

reward/penghargaan pada anak didik agar 

memiliki kemampuan untuk memahami 

materi pembelajaran dan motivasi yang kuat 

untuk melakukan kegiatan menempel 

menggunakan kulit telur, (2) Faktor Anak. (a) 

Tindakan penelitian yang dilaksanakan 

dimana anak-anak terlihat anak-anak 

bersemangat hal ini terlihat dari ekspresi 

kegembiraan yang ditampakkan anak-anak. 

Secara spontan beberapa anak ketika 

diperlihatkan media pembelajaran mereka 

semangat untuk melakukan kegiatan kegiatan 

menempel menggunakan kulit telur, (b) 

Kegiatan pada saat anak melakukan kegiatan 

menempel terlihat sangat senang dan 

bersemangat untuk menyelesaikan pekerjaan 

yang diberikan, (c) Selama proses kegiatan 

menempel menggunakan kulit telur 

berlangsung, anak-anak bersenda gurau dalam 

suasana yang nyaman dimana anak 

bekerjasama dan berlomba untuk 

menyelesaikan tugas yang diberikan secara 

cepat, tepat dan benar, (3) Faktor 

Pembelajaran: (a) Kegiatan pembelajaran 

yang telah disusun oleh guru sudah banyak 

anak yang mampu dan mengerti tentang 

aturan pelaksanaan kegiatan belajar, (b) 

Kegiatan pembelajaran yang disusun untuk 

dilaksanakan pada kegiatan menempel 

menggunakan kulit telur  meskipun ada 

sebagian anak yang belum mampu 

menyelesaikan tugasnya dengan baik akan 

tetapi dapat dibantu oleh temannya, (c) 

Kegiatan pembelajaran mulai menunjukkan 

perkembangan, hal ini tampak dari 

kemampuan guru dalam pengelolaan kegiatan 

pembelajaran selain itu, terutama dalam 

proses pembelajaran. 

          Berdasarkan pelaksanaan kegiatan 

menempel menggunakan kulit telur yang 

telah dilaksanakan untuk peningkatan 

kemampuan motorik halus anak pada anak 

kelompok B Taman Kanak-kanak Kuncup 

Sorumba Kecamatan Ranomeeto Kabupaten 

Konawe Selatan, sudah menunjukkan proses 

pembelajaran telah dilaksanakan dengan 

maksimal. Guru sudah maksimal 

membimbing anak dalam melakukan kegiatan 

menempel menggunakan kulit telur dengan 

baik, guru  sudah  maksimal  dalam 

menyajikan materi pelajaran dengan 

mengarahkan dan membimbing anak untuk 

melakukan kegiatan menempel menggunakan 

kulit telur kepada anak. Dan guru sudah 

maksimal memberi motivasi sejauh mana 

anak dapat mengembangkan kemampuan 

motorik halusnya melalui kegiatan menempel 

menggunakan kulit telur. Selain itu aktivitas 

anak dalam pembelajaran sudah baik, karena 

anak sudah menunjukkan sikap aktif dan 

semangat dalam melaksanakan aktivitas 

menempel menggunakan kulit telur.  

         Pelaksanaan pembelajaran melalui 

kegiatan menempel menggunakan kulit telur 
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pada anak kelompok B Taman Kanak-Kanak 

Kuncup Sorumba Kecamatan Ranomeeto 

Kabupaten Konawe Selatan  yang 

dilaksanakan oleh guru ternyata sangat 

berpengaruh terhadap peningkatan 

kemampuan motorik halus anak, hal ini 

terlihat pada saat proses pembelajaran anak 

sangat antusias melakukan kegiatan 

menempel menggunakan kain kulit telur.  

 

KESIMPULAN 

        Pelaksanaan kegiatan menempel 

menggunakan kulit telur di Taman Kanak-

Kanak Kuncup Sorumba Kecamatan 

Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan dapat 

ditarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan 

kegiatan menempel menggunakan kulit telur 

yang dilakukan,  guru berupaya untuk 

menyediakan media pembelajaran yang tepat 

untuk dapat digunakan guru dalam 

menstimulasi perkembangan motorik halus 

anak serta guru memberikan latihan-latihan 

pengembangan motorik halus  yang tepat 

dalam bentuk kegiatan bermain supaya 

menarik bagi anak. Dalam pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran menempel 

menggunakan kulit telur terdapat langkah-

langkah yang dilakukan guru yaitu, tahap 

perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap 

evaluasi. Dengan pelaksanaan kegiatan 

menempel menggunakan kulit telur motorik 

halus anak dapat dikembangkan seperti anak 

sudah mampu memegang dan menempel kulit 

telur dengan rapi, anak mampu menempel 

kulit telur pada pola dengan tepat, serta anak 

mampu menempel kulit telur dengan bentuk 

yang bervariasi.  
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