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BAB IV 

MELIPAT KERTAS UNTUK ANAK USIA DINI 

A. Sejarah Origami 

Kata origami berasal dari bahasa Jepang, dari kata oru yang berarti 

melipat dan kami berarti kertas. Penggabungan kata tersebut mengubah kata 

kami menjadi gami, sehingga bukan orikami tetapi origami, artinya sama yaitu 

melipat kertas.  

Meskipun origami lebih dikenal di Jepang, namun lahirnya origami 

berasal dari negeri Cina. Berawal dari kain perca serta aneka ragam tumbuh-

tumbuhan, maka dibuatlah kertas yang nantinya digunakan sebagai bahan 

pembuatan origami. Baru pada abad 16, Origami berkembang di Spanyol, 

daratan Arab dan semakin populer di Jepang.  

                    

Di Jepang origami diperkenalkan oleh seorang dokter pribadi kaisar 

Jepang, dr. Dokkyo. Ia mengenalkannya kepada Ratu Shotoku. Kemudian 
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Ratu tertarik untuk menghias kerajaan serta kuil dengan gantungan origami, 

sebagai simbol agama Shinto (agamanya orang Jepang). Bertepatan dengan 

bulan itu pula dirayakan Tanabana, Ratu meminta setiap orang wajib untuk 

membuat origami sebanyak mungkin untuk digantungkan pada pohon 

keberuntungan. 

Sekarang origami menjadi salah satu seni yang disukai berbagai 

kalangan masyarakat. Seni origami menjadi semakin berkembang dan 

semakin diminati karena bahan origami tersebut sangat mudah didapatkan 

dan tersedia dengan berbagai bentuk dipasaran. 

B. Paperfolder 

Orang yang membuat origami disebut sebagai paperfolder (pelipat 

kertas). Kumpulan paperfolder berasal dari berbagai kumpulan orang-orang 

dengan latar belakang yang sangat berbeda seperti seniman, ilmuwan, atau 

juga para pencinta seperti ibu-ibu/orang dewasa, anak-anak dan remaja, 

bahkan para pendidik hingga ahli terapi.  

C. Bahan origami  

Bahan dasar origami adalah kertas dan memang asal origami itu 

sendiri memang dari satu lembar kertas saja. Bahan dasar pembuatan 

origami sangat mudah diperoleh. Hal ini menjadikan origami sebagai seni 

yang dapat di akses oleh semua kalangan. 
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Beberapa karakteristik kertas yang digunakan untuk origami, antara 

lain; tipis, kuat, tidak mudah robek, dan tidak sulit untuk dilipat. Kertas origami 

sebaiknya tidak terlalu tipis dan tidak terlalu lentur seperti kertas tissue, juga 

tidak terlalu tebal seperti kertas karton.  

 Kertas origami di Jepang disebut Chiyogami. Chiyogami tersedia 

dalam berbagai bahan, corak, pola, tekstur, dan warna. Ada juga jenis kertas 

untuk origami yang sangat menarik namun juga sangat mahal, yakni washi, 

asli dibuat dengan tangan (handmade / original). Kertas washi aslinya dipakai 

untuk pembatas ruangan rumah tradisional di Jepang. Seni origami semakin 

berkembang dan beberapa orang tidak hanya menggunakan kertas sebagai 

bahan untuk origami namun diambil juga dari bahan-bahan lain. Beberapa 

seniman dan profesional origami menggunakan bahan-bahan  seperti 

cardboard, beragam tipe kain, kawat berlubang, lembaran besi, dan 

lembaran-lembaran pasta untuk membuat origami. 

D. Model origami  

Origami terdiri atas dua jenis model yaitu model tradisional dan model 

orisinal. Model tradisional merupakan model yang umum/popular dan 

biasanya tidak dikenal lagi siapa yang mendesain pertama kalinya, dan 

jumlahnya sangat banyak. Sementara model orisinal, merupakan karya-karya 

kontemporer buatan para pelipat kertas dan dicantumkan namanya sebagai 

hak cipta.  
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Model tradisional diajarkan turun-temurun secara lisan sesuai dengan 

ingatan dan pengalaman. Perkembangan model-model baru yang kompleks 

dan beragam, disajikan dalam bentuk set diagram yang bertujuan untuk 

memberi petunjuk, instruksi selangkah demi selangkah. Bentuk dan metode 

melipat disebut sebagai desain origami. Beberapa seniman origami banyak 

menuangkan desainnya dalam bentuk diagram setelah model origaminya 

selesai. Jadi ide, gagasan, lalu desain hingga model sudah jadi lebih dulu, 

sedangkan satu set diagramnya dibuat belakangan.  

Model yang banyak digemari dalam origami adalah binatang, dan 

banyak model diambil dari hampir seluruh obyek fisik seperti manusia, wajah-

wajah, tumbuh-tumbuhan/tanaman/bunga, alat-alat transportasi, tulisan/huruf, 

alat-alat rumah tangga dan bangunan-bangunan. Ada pula para pelipat 

kertas yang senang melipat bentuk abstrak atau bentuk matematikal. Bahkan 

ada juga yang mengkhususkan diri pada origami modular, di mana banyak 

pengulangan dari suatu lipatan yang sederhana yang dirangkai sedemikian 

rupa hingga membentuk struktur besar dengan komposisi yang menarik. 

E. Teknik origami  

Teknik dasar origami adalah melipat. Lipatan yang paling sederhana 

adalah lipatan valley (lembah), di mana sepotong kertas rata dilipat dengan 

ciri jika dikembalikan lagi (tidak dilipat lagi) garis lipatan akan membentuk 

suatu sungai/lembah. Lipatan dasar lainnya  adalah lipatan mountain 
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(gunung), di mana jika kertas dikembalikan lagi akan membentuk suatu 

bubungan yang terangkat atau bentukan gunung. Lipatan mountain (gunung) 

ini jelas berkebalikan dengan lipatan valley (lembah).   Kombinasi-kombinasi 

dari lipatan-lipatan dasar ini membentuk dasar-dasar dan permulaan bentuk 

yang dapat digunakan untuk melipat berbagai model sehingga menjadi model 

yang kompleks.  

Berikut ini merupakan gambar bentuk valley dan mountain. 

       

  Lipatan Mountain         Lipatan Valley 

F. Manfaat origami 

Beberapa orang yang tergabung dalam kumpulan pecinta origami 

menggunakan origami sebagai jalan untuk mengekspresikan kreativitas. Para 

ilmuwan, arsitek-arsitek, dan matematikawan mengeksplorasi geometri 

origami untuk keindahannya tersendiri dan aplikasi-aplikasi lainnya dalam 

bidang mereka. Para pencinta dari kalangan usia dewasa memanfaatan 
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origami untuk hobi, mengisi waktu luang, keindahan, dan lain sebagainya. 

Ibu-ibu atau orang tua mengajarkan origami pada anak-anak sebagai cara 

untuk mendekatkan anak dengan orang tua.  

Para pendidik menggunakan origami untuk membantu murid-murid 

mereka belajar. Sementara para ahli terapi menggunakan origami sebagai 

suatu alat untuk membantu pasien dalam memulihkan (recovery) dari 

penyakit. Bahkan origami sebagai sarana untuk mempelajari matematika 

seperti teori angka, kalkulus, kombinasi, analisis masalah, trigonometri, dan 

aljabar abstrak. 

G. Origami untuk anak usia dini 

Origami untuk anak-anak merupakan bentuk aktivitas yang sangat 

menyenangkan. Keberhasilan melipat kertas terpancar dalam ekspresi anak 

saat mampu menyelesaikan lipatannya. Tidak hanya rasa senang yang 

didapatkan dari bermain origami namun juga penyaluran kreativitas dan 

imajinasi anak, dan yang terpenting adalah keterampilan dalam mengontrol 

dan melatih motorik halus. Belajar untuk tetap konsentrasi dan fokus dalam 

mengikuti langkah-langkah pembuatan suatu model origami adalah bentuk 

belajar sambil bermain. Semua hal tersebut diatas sangat dibutuhkan untuk 

mempersiapkan anak memasuki usia sekolah.  

Untuk anak usia dini bentuk lipatan masih berupa bentuk objek yang 

sederhana. Anak-anak belum dapat mengikuti tahapan lipatan yang 
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kompleks. Belajar melipat pada anak dilakukan dengan beberapa tahap. 

Berdasarkan menu pembelajaran bagi AUD tingkat kesulitan melipat 

dikelompokkan berdasarkan usia. Untuk usia 2 - 3 tahun anak diharapkan 

dapat melipat kertas sembarangan. Usia 3 – 4 tahun, anak diharapkan dapat 

melipat kertas dengan berbagai bentuk (tidak beraturan). Pada tahap ini anak 

diberi kebebasan untuk melipat dengan sesuka hati mereka. Pada usia 4 – 5 

tahun, anak diharapkan dapat melipat kertas lebih dari satu lipatan. Pada 

usia ini anak sudah mampu mengikuti petunjuk sederhana. Dan untuk usia 5 

– 6 tahun, anak diharapkan dapat melipat kertas sampai menjadi suatu 

bentuk (origami).  

Penilaian untuk anak usia dini menekankan pada proses daripada 

produk. Hasil evaluasi yang diberikan oleh pendidik AUD sebaiknya tidak 

hanya dinilai dari karya anak namun lebih kepada bagaimana anak tersebut 

berusaha untuk menghasilkan karyanya.  

Bagaimana jika anak tidak mau melipat? 

Kebanyakan anak-anak tidak menyukai aktivitas melipat kertas. Salah 

satu kesalahan yang dilakukan para pendidik adalah dalam memilih model 

lipatan. Kesalahan tersebut dapat berdampak pada anak. Jika model lipatan 

yang dipilih berada dalam tingkatan melipat bukan untuk pemula maka anak 

akan merasa tidak mampu. Dan pengalaman pertama dengan aktivitas 

tersebut akan membuat anak beranggapan bahwa melipat adalah aktivitas 
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yang sulit dikerjakan. Anak akan mulai belajar melipat kembali setelah orang 

dewasa mengajarkannya untuk melipat dengan tingkat kesulitan yang lebih 

rendah dan dengan cara yang lebih menarik. 

Kesalahan yang lain adalah dalam cara pendidik mengajarkan melipat 

tersebut. Anak tidak mau melipat kertas karena cara pendidik mengajarkan 

dan memberi media kurang menarik. Bagi guru kegiatan melipat kertas dapat 

sekaligus digunakan sebagai media untuk pembelajaran terpadu. Melipat 

dapat disesuaikan dengan tema besar kegiatan pembelajaran. Mengawali 

kegiatan dengan bercerita adalah awalan yang sangat baik jika ingin 

mengajak anak berkreasi dengan melipat kertas.  

Pemberian reinforcement pada saat anak sedang mengerjakan 

sampai selesai mengerjakan lipatan adalah hal yang sangat penting dan 

berpengaruh pada anak. Kebanyakan anak dalam proses melipat tidak 

mampu melakukannya dengan sempurna. Hal itu tidak menjadi masalah 

karena konsep mengajarkan seni untuk anak bukan berpatokan pada hasil 

yang diharapkan tapi lebih kepada proses bagaimana anak mengerjakannya. 

H. Beberapa contoh origami untuk anak-anak 

a. Origami orisinal  
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Baby Honu Origami 

          

Langkah-langkah : 
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Origami ini merupakan salah satu contoh origami jenis orisinil. Origami ini 

mencantumkan nama pencipta sebagai hak cipta.  Dapat dilihat pada contoh 

yang lain yaitu origami kucing di bawah ini. 

Cat Origami 

         

 

Langkah-langkah : 

                            



 67 
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Sama halnya dengan origami kura-kura, jenis ini tergolong origami orisinil 

karena mencantumkan nama pembuat origami pada lembar origami. Pada 

origami orisinal biasanya pada lembar kertas yang akan dilipat sudah 

tersedia gambar yang dapat dicetak dan diperbanyak. Langkah-langkah 
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pembuatan sudah disediakan. Petunjuk pembuatan disajikan dengan sangat 

jelas. Pelipat kertas hanya tinggal mengikuti langkah-langkahnya. Origami 

orisinal lebih mudah karena pelipat kertas sudah dapat melihat gambaran 

hasil lipatan. 

B. Origami Tradisional 

Dog origami 
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Rabbit Origami 
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        Space ship Origami 

                   

                    

 

 

 



 72 

Envelope Origami  

                

                  

Star Origami 
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Beberapa contoh origami tersebut merupakan bentuk dari origami 

tradisional. Origami tradisional seperti telah dikemukakan  sebelumnya, 

adalah bentuk origami yang diajarkan turun temurun tanpa diketahui siapa 

yang menciptakan pertama kali. Origami jenis ini lebih mengembangkan 

kreativitas karena bentuk origami dapat diciptakan sendiri, tidak ada gambar 

dan bentuk yang baku sehingga masing-masing orang dapat mengkreasikan 

lipatannya sendiri. Bentuk kreativitas dan imajinasi lebih dikembangkan pada 

jenis origami tradisional. 
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I. Rangkuman 

Seni origami adalah seni melipat kertas yang dipopulerkan dari 

Jepang. Seni ini berkembang semakin pesat karena bahan pembuatan yang 

mudah didapat dimanapun. Seni origami semakin berkembang menyebabkan 

seni ini tidak hanya menggunakan kertas sebagai bahan pembuat origami 

tetapi juga dari bahan-bahan lain yang mampu dilipat. Origami bagi anak usia 

dini merupakan salah satu kegiatan yang sangat menarik dan disukai. 

Kegiatan ini seperti sebuah pertunjukan sulap yang dapat mengubah 

selembar kertas menjadi benda yang anak-anak inginkan. Pendidik dapat 

menggunakan kegiatan melipat sebagai salah satu pilihan untuk 

mengajarkan sesuatu kepada anak karena melalui melipat banyak manfaat 

yang akan didapatkan oleh anak. Kegiatan melipat akan semakin menarik 

jika dikaitkan dengan tema pembelajaran harian dan diawali dengan 

bercerita. Penilaian untuk kegiatan melipat pada anak tidak berdasarkan hasil 

lipatan tapi lebih kepada proses anak pada saat anak melipat kertas. Anak 

perlu dukungan penguatan untuk mengerjakan lipatannya sampai selesai. 

Jumlah lipatan yang diberikan kepada anak-anak harus disesuaikan dengan 

tingkatan usia. Semakin besar usia anak maka jumlah lipatan semakin 

banyak.  

 

J. Referensi 

www.sanggar-origami.com/DATA/KELAS/cerita/museum-2.htm - 28k - 

http://www.wgn.net/~nienhuis/#originals  

http://www.wgn.net/~nienhuis/#originals


 75 

http://www.tammyyee.com  

http://foldy.blogspot.com/2006/07/soi-on-supercamp-v-rzi-i.html  

http://www.yasutomo.com/project/origamicard.htm 

http://www.planetpals.com/ppcraft2.html  

http://encarta.msn.com/media_461543414/Origami.html 

Beal, Nancy. Rahasia mengajarkan seni pada anak. 

Yogyakarta:Pripoenbooks, 2003. 

 

K. Evaluasi  

1. Sebutkan model-model origami? 

2. Sebutkan teknik dasar melipat kertas? 

3. Jelaskan manfaat melipat kertas untuk anak? 

4. Jelaskan konsep melipat untuk anak usia dini? 

5. Jelaskan pentingnya reinforcement dalam mengajarkan keterampilan 

melipat kertas? 

http://www.tammyyee.com/
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