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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan modal dasar untuk menyiapkan insan yang 

berkualitas menurut Undang-Undang Sisdiknas pendidikan adalah usaha 

dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses belajar 

agar peserta didik secara aktif mampu mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Dalam rangka mewujudkan tatanan pedidikan yang mandiri dan 

berkualitas sebagaimana diatur dalam UU No.20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, perlu dilakukan berbagai upaya strategis dan 

integral penunjang penyelenggaraan pendidikan. Kesempatan untuk 

memperoleh pendidikan yang berkualitas berlaku untuk semua (education 

for all), mulai dari usia dini sebagai masa “the golden age’’ sampai ke 

jenjang pendidikan tinggi. 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu bentuk 

pendidikan yang ada di jalur pendidikan formal. Pendidikan anak usia dini 

(PAUD) ialah jenjang pendidikan sebelum jenjang dasar yang merupakan 

suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai 

dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan 
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pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan 

rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih 

lanjut. 

PAUD dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non 

formal dan informal. PAUD pada jalur pendidikan formal berbentuk 

Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang 

sederajat. PAUD pada jalur pendidikan non formal berbentuk Kelompok 

Bermain (KB), Tempat Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain sederajat. 

PAUD pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga dan 

yang diselenggarakan masyarakat dimana ia tinggal. 

Pendidikan anak usia dini berfungsi sebatas untuk membantu dan 

mengarahkan proses tumbuh kembang anak agar lebih terarah dan terpadu. 

Pendidikan anak usia dini, secara khusus, bukan bertujuan untuk memberi 

anak pengetahuan kognitif (kecerdasan intelektual) sebanyak-banyaknya, 

tetapi mempersiapkan mental dan fisik anak untuk mengenal dunia 

sekitarnya secara lebih adaptive (bersahabat). Sifat pendidikannya lebih 

familiar (kekeluargaan), komunikatif (menyenangkan), dan yang paling 

utama lebih persuasive (seruan/ajakan). Selama proses pembelajaran, tidak 

dikenal istilah-istilah pemaksaan, tekanan, atau ancaman yang dapat 

mengganggu kejiwaan anak. Situasi dan kondisi seperti ini memang 

disengaja direkayasa dan diciptakan dengan tujuan agar anak mendapatkan 

ketenangan, kenyamanan, dan kesenangan dalam belajar, serta mampu 

mengekspresikan dirinya secara lebih bertanggung jawab. 
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Di dalam proses pendidikan anak usia dini ini, anak dikenalkan dan 

dilatih untuk dapat mengungkapkan pikiran dan perasaannya ke dalam 

berbagai macam bentuk tindakan dan perilaku positif, seperti: menyanyi, 

menggambar, bercerita, bermain, atau berkomunikasi dengan teman 

sebaya. 

Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk pendidikan 

yang menitik beratkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan 

perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan 

(daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), sosio 

emosional (sikap dan perilaku serta agama), bahasa dan komunikasi, 

sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh 

anak usia dini. Anak usia dini merupakan masa yang paling efektif untuk 

mengembangkan segala potensi yang dimiliki dalam mengembangkan 

aspek perkembangannya seperti pembiasaan (moral dan nilai-nilai agama, 

sosial, emosional dan kemandirian), bahasa, kognitif, motorik dan seni. 

Masa 5 tahun pertama pertumbuhan dan perkembangan anak sering 

disebut sebagai masa keemasan karena pada masa itu keadaan fisik 

maupun segala kemampuan anak sedang berkembang cepat. Misalnya, 

kecepatan lari seorang anak akan semakin bertambah sesuai dengan 

pertambahan usianya. Selain itu, secara fisik anak juga terlihat lebih tinggi 

atau lebih besar. Pada anak usia dini perkembangan kemampuan anak akan 

sangat terlihat pula. Salah satu kemampuan yang berkembang dengan 

pesat adalah kemampuan fisik atau motoriknya. 
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Pengembangan fisik/motorik dibagi menjadi dua yaitu motorik 

halus dan motorik kasar. Tetapi peneliti hanya akan membahas tentang 

motorik halus. Motorik halus perlu dikembangkan pada anak di TK untuk 

melatih kekuatan tangan dan melatih koordinasi otot tangan dan mata. 

Melalui permainan menggunting dan menempel anak mampu melatih 

kekuatan tangan dan melatih koordinasi tangan dan mata. Sering orang tua 

melarang anaknya memegang gunting dan kegiatan tempel-menempel, 

karena takut kalau tangannya akan terluka, kotor, dan lengket. Tetapi 

malah sebaliknya, dengan permainan menggunting dan menempel sangat 

berpengaruh pada anak untuk melatih motorik halusnya, melatih tangan-

mata dan konsentrasi, mampu meningkatkan kepercayaan diri anak, 

membantu anak lebih mudah belajar menulis, mengungkapkan ekspresi, 

serta mengasah kemampuan kognitif anak. 

Dalam kegiatan pembelajaran yang diberikan anak usia dini itu 

sebaiknya melalui proses bermain. Karena, pada usia ini anak senang 

melakukan aktivitasnya sambil bermain. Oleh karena itu guru hendaknnya 

memberi kesempatan pada anak untuk mengembangkan potensinya 

melalui bermain.  

Namun anak kelompok A di TK Bustanul Athfal Aisyiyah 

Karangasem, kemampuan motorik halusnya masih kurang. Pada saat 

kegiatan menggunting dan menempel banyak hasil anak yang kurang baik. 

Anak masih belum bisa mengkoordinasikan gerakan tangan dan mata, 
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mereka masih meminta bantuan orang tua atau pun guru untuk 

menyelesaikan tugasnya. 

Selama ini kebanyakan guru-guru lebih sering mengembangkan 

kemampuan motorik halus anak dengan menulis, menggambar dan 

mewarnai. Dan guru lebih sering menggunakan metode pemberian tugas 

dan jarang dilakukan melalui kegiatan bermain. Bahkan guru jarang 

menggunakan alat peraga pada saat mengajar dan masih menggunakan 

metode ceramah sehingga anak akan merasa bosan dan monoton, 

kemampuan motorik halus anak kurang berkembang dengan maksimal. 

Oleh karena itu, dalam meningkatkan motorik halus anak, peneliti 

menggunakan kegiatan permainan menggunting, menempel. Melalui 

permainan anak secara tidak sadar telah mendapat pesan pembelajaran dari 

guru. Permainan menggunting, menempel diberikan suasana yang 

menyenangkan sehingga kemampuan motorik halus anak akan 

berkembang dengan baik. Anak akan dilatih untuk menggerakkan jari-jari 

tangan dan memfokuskan pandangan mata saat menggunting dan 

menempel. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka cukup penting 

untuk melakukan penelitian tentang “Pengaruh Bermain Menggunting, 

Menempel Terhadap Kemampuan Motorik Halus Anak TK A AISYIYAH 

BUSTANUL ATHFAL KARANGASEM  Tahun Ajaran 2011/2012”. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang  di atas dapat dididentifikasikan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Kurang pahamnya para orang tua dan guru dalam merancang kegiatan 

yang bisa mengembangkan motorik halus pada anak usia dini. 

2. Kegiatan menggunting, menempel masih kurang diperhatikan guru 

3. Kurangnya minat anak terhadap permainan yang diberikan oleh guru 

 

C. Pembatasan Masalah 

Dari identifikasi masalah di atas, agar permasalahan yang dikaji 

dapat terarah dan mendalam, maka penulis batasi pada “Pengaruh bermain 

menggunting, melipat terhadap kemampuan motorik halus anak TK A 

Bustanul Athfal Aisyiyah Karangasem Tahun Ajaran 2011/2012” 

 

D. Perumusan Masalah 

Sesuai dengan Identifikasi masalah dan Pembatasan masalah diatas 

terdapat perumusan masalah sebagai berikut: “Adakah pengaruh bermain 

menggunting, menempel terhadap kemampuan motorik halus anak TK 

Bustanul Athfal Aisyiyah Karangasem Tahun Ajaran 2011/2012? ”. 
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E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh 

bermain menggunting, menempel terhadap kemampuan motorik halus 

anak. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam Pendidikan 

Anak Usia Dini. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis: 

       Memperkaya wawasan bagi pendidik dalam dunia pendidikan 

pada lembaga PAUD khusunya dan untuk meningkatkan mutu 

pendidikan anak melalui metode permainan menggunting dan 

menempel yang akan berpengaruh terhadap kemampuan motorik halus 

pada anak usia dini. 

2. Manfaat Praktis: 

a. Dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi guru, calon guru dan 

peneliti PAUD bahwa mengajar dengan metode bermain 

menggunting dan menempel dapat digunakan untuk 

mengembangkan kemampuan motorik halus. 

b. Memberikan motivasi pada para guru PAUD untuk 

mengembangkan ide dengan menciptakan permainan-permainan 

yang dapat meningkatkan kemampuan anak. 

 


