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Abstrak — Latar belakang : untuk menjadikan anak yang 

berkarakter harus dimulai sejak dini. Di dalam usia emas orang 

tua harus mampu mendidik termasuk memulai dengan 

memasukan ke pendidikan pra sekolah terutama dalam hal 

agama. Salah satu cara untuk menanamkan nilai agama di 

pendiidkan prasekolah, terutama dalam hal kesabaran dapat 

menggunakan seni kolase. 

Tujuan : Mengetahui penerapan dan hubungan antara kolase 

dengan kesabaran 

Metode : Penelitian lapangan ( field research) di RA 

Babussalam Prembulan, Galur, Kulon Progo 

Hasil : Dengan penerapan seni kolase dalam proses belajar 

terdapat korelasi positif antara seni kolase dengan kesabaran 

siswa saling memepengaruhi antara dua kemampuan ini pada 

taraf signifikasi 5%. I 

Kesimpulan : Dengan hasil signifikasi 5% membuktikan 

bahwa ada hubungan yang sangat besar antara seni kolase 

dengan kesabaran siswa atau dapat dikatakan jika hasil seni 

kolase sudah memenuhi indikator maka anak tersebut sudah 

menunjukan sikap kesabaran yang tinggi. 

Kata Kunci — Seni Kolase, Kesabaran 

I. PENDAHULUAN  

Pendidikan selalu mendorong dan menciptakan pengetahuan, 

keterampilan, sikap dan nilai-nilai baru dalam masyarakat. 

Setiap individu dituntut untuk mampu berkarya, menciptakan 

lapangan kerja guna menyongsong hari depan yang lebih baik. 

Untuk itu diperlukan suatu keahlian khusus yang dapat 

diperoleh melalui pembelajaran, salah satunya adalah melalui 

pembelajaran seni  dan ketrampilan yang dapat diperoleh pada 

jenjang pendidikan. Setiap organisme, baik manusia maupun 

hewan, pasti mengalami peristiwa perkembangan selama 

hidupnya. Perkembangan ini meliputi seluruh bagian dengan 

keadaan yang dimiliki oleh organisme tersebut baik yang 

bersifat konkret maupun abstrak. Jadi arti peristiwa 

perkembangan khususnya pada manusia tidak hanya tertuju 

pada aspek psikologis saja, tetapi juga aspek biologis.1Secara 

singkat, perkembangan (development) adalah proses atau 

tahapan pertumbuhan kearah yang lebih maju.( Muhibbin 

Syah,2009:41)[1] 

Selanjutnya untuk menjadikan seorang anak yang berkarakter 

harus dimulai sejak dini. Dimana baik orang tua ataupun 

pendidik harus mampu memanfaatkan masa-masa emas yang 

dimiliki oleh seorang anak. Masa emas atau the golden age, 

adalah suatu masa penting dalam fase pertumbuhan manusia 

terutama bagi fase tumbuh kembang anak. Fase ini otak 

                                                        

 

manusia berkembang pesat dan kritis, dan terjadi hanya satu 

kali. Pada fase ini seorang anak manusia diberikan 

keistimewaan oleh Tuhan untuk memiliki kemampuan 

menyerap informasi sebanyak 100%. Semua informai yang 

diterima pada masa ini akan berdampak pada perkembangan 

IQ sampai mencapai 50%.( Siti Haditono Rahayu, 2006: 14) [2] 

Jadi masa balita adalah masa keemasan saat penanaman 

prinsip-prinsip kehidupan dan penghidupan yang baik. Masa 

semai dan masa tanam kepribadian dan karakter seorang 

manusia di fase ini. Semua nilai-nilai agama, sosial dan 

kepribadian akan sangat mudah dibentuk pada masa ini. 

Salah satu cara untuk menanamkan nilai agama di pendidikan 

pra-sekolah, terutama dalam hal kesabaran dapat 

menggunakan kegiatan seni kolase. Selanjutnya melalui 

kegiatan pembelajaran kolase yang telah dilakukan oleh RA 

Babussalam diharapkan anak-anak dapat belajar mengenali 

beragam bentuk yang ada pada kolase. Ada segitiga, segiempat, 

lingkaran, persegi panjang, busur, dan gambar-gambar bukan 

geometris. Pengenalan bentuk geometri dasar yang baik, kelak 

membuat anak lebih memahami lingkungannya dengan baik. ( 

Mapenda DIY,2012:57) [3] Saat melihat roda mobil misalnya, 

dia akan tahu kalau bentuknya lingkaran, meja bentuknya 

segiempat, atap rumah berbentuk segitiga, dan sebagainya. 

Pemahaman ini membuat kerja otak lebih aktif sehingga 

kecerdasan anak tumbuh lebih maksimal. Tidak hanya itu, dari 

sisi emosionalnya para terapis menemukan bahwa 

menggunakan kedua tangan untuk membuat seni kolase selain 

membantu mengembangkan kemampuan motorik anak, juga 

memberi pengaruh positif pada memori, proses imajinasi, 

perhatian, dan meningkatkan harga diri.( Siti 

Herawati,1997:42)[4] 

Menilik dari penemuan diatas, dari sisi kerumitan pembuatan 

kolase, detailnya yang kecil membuat orang teliti, dan 

ketelitian yang tinggi harus dikerjakan dengan sangat hati-hati. 

Penulis hendak meneliti apakah segala ketelitian dalam 

mengerjakan seni kolase juga dapat membuat anak lebih sabar 

dalam menyikapi masalah. Terutama di dalam lingkungan 

sekolah dan di lingkungan masyarakat pada umumnya. 

II. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan penulis 

dalam mengumpulkan data penelitian. Untuk mendapatkan 

hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara 

akademik dan ilmiah, dalam pengumpulan data, menganalisis 

dan penarikan kesimpulan objek kajian dalam penelitian ini 

penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 
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Berdasarkan tempat penelitiannya, penulis mengambil jenis 

penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang 

langsung dilakukan di lapangan atau pada responden.( Hasan 

Iqbal,2009: 5) [5] Data primer didapat langsung dari objek yang 

diteliti. Dalam hal ini adalah siswa kelas B RA Babussalam 

Prembulan Tahun ajaran 2013/2014. 

1. Sumber Data 

Sumber data merupakan benda, hal atau orang ditempat 

penulis mengamati, membaca dan bertanya tentang data. ( 

Suharsimi Arikunto, 1993: 116) [6] Data dalam penelitian 

diperoleh dari dua sumber yaitu sebagai berikut: 

a. Sumber data lapangan ialah: Kepala Sekolah dan Pendidik 

di RA Babussalam Prembulan serta peserta didik. Yang 

diteliti dan diamatibagaimanakah proses pembelajaran di 

kelas terutama dalam kegiatan kolase. 

b. Sumber data dokumenter, yang terdiri atas sumber data 

dokumenter primer dan sekunder. Sumber informasi 

dokumenter primer antara lain meliputi dokumen, 

surat-surat, buku yang digunakan dalam pembelajaran 

serta data-data lainnya yang dibutuhkan. 

2. Metode Pengumpulan Data. 

Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data 

adalah sebagai berikut: 

a. Metode Observasi. 

b. Metode Dokumentasi 

c. Metode Angket ( Suharsimi Arikunto, 2008: 149) [7] 

3. Metode Analisis Data 

a. Analisa Data Kuantitatif 

Maksud analisa ini adalah apabila data yang dibutuhkan telah 

terkumpul, kemudian data yang bersifat angka-angka dalam 

bentuk tabel tersebut diolah, disajikan dan dianalisa baru 

kemudian diinterpretasikan. Dalam hal ini penulis 

menggunakan rumus korelasi Product Moment sebagai 

berikut : 

   
 22 XXx 

 

   
  22 yx

xy
rxy






 

   
 22 YYy 

 

   
 xy jumlah hasil dari x dan y 

   r       = korelasi 

   x      = kemampuan seni kolase 

   y      = kesabaran siswa 

   N     = jumlah responden 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sesuai dengan metode penelitian yang telah di 

bahas sebelumnya, sampel yang akan menjadi objek dari 
penelitian ini adalah siswa kelas B di RA Babussalam, 

karena jumlah siswa sedikit ( Kurang dari seratus orang 

) maka yang diambil penulis bukan hanya sampel 
melainkan populasi, hal ini dilakukan agar data penelitian 
yang diperoleh lebih akurat. 

Setelah mengetahui tentang metode–metode 
penelitian, dasar – dasar teori tentang fantasi, serta 
gambaran umum RA Babussalam, maka penulis 
melakukan pengumpulan data dari tanggal  sampai 

dengan  dengan jumlah responden sebanyak 23 ( dua 
puluh tiga ) siswa. Pengambilan data diawali dengan 
pemberian tes kemampuan menempel pada siswa 

dengan menempel di kegiatan atau lembar kerja anak. 
A. Perbedaan Kemampuan Kolase dan 

Kesabaran Siswa 

Untuk mengukur perbedaan 

kemampuan berseni kolase atau menempel 
dan kesabaran siswa dalam hal ini penulis 
memberikan tugas menempel kepada siswa, 

sekaligus melakukan pengamatan sejauh mana 
kemampuan masing-masing anak dalam 
kegiatan tersebut, sekaligus mengukur tingkat 

kesabaran masing-masing siswa. Adapun data 
yang diperoleh adalah sebagai berikut : 

TABLE I.  HASIL TES KEMAMPUAN SENI KOLASE DAN KESABARAN SISWA 

No 
 

Kode siswa Seni kolase Kesabaran 

1. A. 79 70 

2. B 75 70 

3. C 76 75 

4. D 78 70 

5. E 77.5 80 

6. F 77 71.5 

7. G 80 75 

8. H 80.5 76.5 

9. I 75 71.5 

10. J 79 75 

11. K 78 73.5 

12. L 79 71.5 

13. M 79 75 

14. N 80 75 

15. O 77 71.5 

16. P 74 75 

17. Q 78 75 

18. R 77 71.5 

19 S 79 70 

20. T 79 81.5 

21. U 78 65 

22. V 79 73.5 

23. W 75 66.5 
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) 

B. Korelasi  Antara “Kolase” Dengan 

Kesabaran Siswa 

Untuk Korelasi  Antara “Kolase” Dengan Kesabaran 
Siswa, penulis menggunakan analisa data kuantitatif 

karena data yang dieroleh berupa angka-angka. Dalam 
analisa kuantitatif ini, penulis menggunakan analisis 

Korelasi. 

Adapun langkah-langkah yang digunakan untuk mencari 
Korelasi  Antara “Kolase”Dengan Kesabaran Siswa di 

RA Babussalam adalah sebagai berikut : 

1. Membuat Tabel Penolong  

Untuk nilai X dan Y dalam tabel penolong ini, penulis 
menggunakan data perbedaan kemampuan melipat dan 
tingkat kesabaran siswa. Dari data tersebut, penulis 
kemudian membuat table penolong untuk memudahkan 

penghitungan. 
Tabel Penolong Korelasi Product Moment 

KODE 

SISWA X  Y  
x 1 1 

 

2x
 

2y
 

A 6,00 6,00 0,34 0,12 36 36 36 

B 7,50 8,00 1,84 2,12 60 56,25 64 

C 8,00 7,00 2,34 1,12 56 64 49 

D 6,00 7,00 0,34 1,12 42 36 49 

E 4,50 6,00 (1,16) 0,12 27 20,25 36 

F 8,00 7,00 2,34 1,12 56 64 49 

G 6,00 6,00 0,34 0,12 36 36 36 

H 6,00 8,00 0,34 2,12 48 36 64 

I 7,00 8,50 1,34 2,62 59,5 49 72,25 

J 5,00 4,00 (0,66) (1,88) 20 25 16 

K 5,00 4,00 (0,66) (1,88) 20 25 16 

L 7,50 7,00 1,84 1,12 52,5 56,25 49 

M 6,50 6,00 0,84 0,12 39 42,25 36 

N 4,50 4,50 (1,16) (1,38) 20,25 20,25 20,25 

O 5,00 4,50 (0,66) (1,38) 22,5 25 20,25 

P 6,00 5,50 0,34 (0,38) 33 36 30,25 

Q 8,00 6,00 2,34 0,12 48 64 36 

R 4,00 6,00 (1,66) 0,12 24 16 36 

S 3,00 5,00 (2,66) (0,88) 15 9 25 

T 4,00 5,00 (1,66) (0,88) 20 16 25 

U 6,00 6,00 0,34 0,12 36 36 36 

V 5,00 6,00 (0,66) 0,12 30 25 36 

W 6,00 4,00 0,34 (1,88) 24 36 16 

 

1. Melakukan Perhitungan dengan rumus 

Setelah data perbedaan kemampuan melipat dan 
kesabaran siswa terkumpul, penulis melakukan 

perhitungan korelasi dengan rumus korelasi product 

moment sebagai berikut  
 

  22 yx

xy
rxy






 22 XXx 
 

   
 22 YYy 

 

   

 xy
jumlah hasil dari x dan y 

 

2. Konsultasi pada tabel 

Kemudian hasil ini dikonsultasikan pada tabel harga 
kritik Product Moment. Dalam tabel di cantumkan 
untuk jumlah pasangan 40 interval signifikasi  5 % = 

0,312 dan signifikasi 1 % = 0,403. Nilai koefisien korelasi 
lebih besar dari 0, 312. Artinya pengujian valid / terbukti  

dengan signifikasi  5%. 

 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
terdapat korelasi positif yang cukup besar antara Kolase 

terhadap Kesabaran siswa yang dibuktikan dengan 

mengacu pada tabel signifikasi 5 %. 
 

IV. KESIMPULAN  

Dari hasil pengumpulan fortofolio, observasi, 

dokumentasi dan angket sudah bisa dianalisa dari hasil 
perkembangan indikator hasil karya anak mebuktikan 

y xy
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bahwa seni kolase yang diterapkan dua sampai tiga kali 

dalam setiap subtemanya atau bisa dikatakan sekali 
dalam setiap pekan dapat membawa anak kearah yang 
berpola untuk menjadikan karakter yang positif 

terutama dalam pembentukan pribadi yang teruji untuk 
melaksanakan seni kolase dengan tidak tergesa-gesa 
dengan penuh percaya diri dapat meningkatkan 
kesabaran yang luar biasa. 

Dengan hasil signifikasi 5% membuktikan bahwa ada 
hubungan yang sangat besar antara seni kolase dengan 
kesabaran siswa atau dapat dikatakan jika hasil seni 

kolase sudah memenuhi indikator maka anak tersebut 
sudah menunjukan sikap kesabaran yang tinggi. 
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