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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang 

ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan 

melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam 

memasuki pendidikan lebih lanjut. Taman Kanak-Kanak adalah salah satu 

bentuk satuan pendidikan anak usia dini yang menyelenggarakan program 

pendidikan bagi anak usia empat sampai enam tahun (Wishi, 2011:1). 

Undang-undang RI no 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Bab I ayat 14, menyatakan Pendidikan Anak Usia Dini adalah upaya 

pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam 

tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk 

membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak 

memiliki kesiapan memasuki pendidikan lebih lanjut. 

Salah satu kemampuan yang harus dikembangkan di Taman 

Kanak-kanak adalah perkembangan motorik. Menurut Hurlock (Dwi, 

2010:23) perkembangan motorik berarti pengendalian gerak jasmani melalui 

kegiatan pusat syaraf, urat syaraf dan otot yang terkoordinasi, sedangkan 

motorik halus merupakan gerakan yang menggunakan otot-otot halus atau 

sebagian anggota tubuh tertentu yang dipengaruhi oleh kesempatan untuk 
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belajar dan berlatih. Misalnya, kemampuan memindahkan benda dari tangan, 

mencoret-coret, menulis, menggunting dan sebagainya. Kemampuan ini 

sangat penting agar anak bisa berkembang dengan optimal, tanpa adanya 

perkembangan motorik halus maka anak akan tidak berdaya bagaikan bayi 

yang baru saja lahir. 

Setiap anak mampu mencapai tahap motorik halus yang optimal, 

asal mendapatkan stimulasi yang tepat. Setiap fase, anak membutuhkan 

rangsangan untuk mengembangkan motorik halusnya. Anak usia 4 tahun 

koordinasi gerakan motorik halus anak sangat berkembang walaupun 

demikian, anak usia ini masih mengalami kesulitan. 

Anak usia 4 tahun pengendalian otot-otot tangan dan jari-jari yang 

diperlukan untuk menulis simbol-simbol lebih mudah diperoleh dibandingkan 

dengan koordinasi organ-organ bicara yang dibutuhkan untuk perkembangan 

bahasanya. Bisa menggunting, menggambar, mencoret-coret huruf meski 

dalam bentuk kasar. Mampu mengenakan bajunya sendiri, senang melakukan 

permainan seperti menyelesaikan puzzle. 

Keterampilan motorik halus dapat dikembangkan melalui berbagai 

kegiatan, diantaranya yaitu kegiatan meronce. Martono dkk (2007:1) 

menjelaskan meronce adalah kegiatan merangkai manik-manik atau biji 

meronce dengan menggunakan tali. Manik-manik dan biji meronce memiliki 

bentuk dan warna yang beraneka ragam, sehingga anak belajar 

mengidentifikasi dan mengklasifikasi dan merangkainya dalam sebuah pola 

sesuai dengan tahap perkembangannya masing-masing. 
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Kegiatan meronce merupakan kegiatan yang bertujuan untuk 

mempersiapkan anak usia dini menuju pendidikan tahap selanjutnya 

khususnya belajar untuk membaca, menulis dan berhitung. Anak belajar 

membaca dengan mengenal pola bentuk warna  dan ukuran dalam biji 

meronce yang dapat berupa bentuk huruf. Anak belajar berhitung dengan 

menghitung biji meronce dan mempersiapkan belajar menulis dengan melatih 

koordinasi mata dan jari dalam meronce. 

Menurut Sunyoto dkk (1997:34) kegiatan meronce dapat 

mengembangkan fantasi, daya imajinasi dan daya kreasi, melatih pengamatan, 

memupuk ketelitian dan kerapihan, memupuk perasaan estetis atau keindahan 

dan menyatakan isi hati. Kegiatan meronce juga dapat melatih otot-otot tangan 

atau jari, otot-otot mata termasuk koordinasinya. Berarti dengan kegiatan 

meronce maka kemampuan motorik halus anak akan mengalami peningkatan. 

Berdasarkan hasil observasi awal di TK Pertiwi Sidomulyo 

diketahui kemampuan motorik halus baru 37,85 %. Kemampuan motorik 

halus sangat diperlukan bagi anak usia dini untuk masa-masa yang akan 

datang. 

Pembelajaran untuk menstimulasi kemampuan motorik halus yang 

diberikan kepada anak belum optimal, kegiatan hanya terpaku kegiatan 

menulis. Anak-anak terkadang terlihat kurang termotivasi dalam mengikuti 

pembelajaran yang disampaikan guru. Hal sama yang tampak adalah strategi 

pembelajaran motorik halus kurang bervariasi, pembelajaran kurang 
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memberikan kesempatan kepada anak untuk mengemukakan gagasan-

gagasannya. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti mengangkat judul “Upaya 

Meningkatkan Kemampuan Motorik Halus melalui Kegiatan Meronce pada 

Anak Kelompok A TK Pertiwi Sidomulyo, Delanggu Klaten Semester I 

Tahun Pelajaran 2012/2013”.  

 

B. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih efektif, efisien dan terarah maka diperlukan 

pembatasan masalah. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Kemampuan motorik halus anak dibatasi pada kemampuan motorik halus 

untuk anak Kelompok A. 

2. Kegiatan meronce dibatasi dalam meronce dengan manik-manik. 

 

C. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: apakah melalui 

kegiatan meronce dapat meningkatkan kemampuan motorik halus pada anak 

Kelompok A TK Pertiwi Sidomulyo Delanggu Klaten Semester I Tahun 

Pelajaran 2012/ 2013? 
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D. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan motorik 

anak. 

2. Tujuan Khusus 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan motorik 

halus anak Kelompok A TK Pertiwi Sidomulyo Delanggu Klaten Semester 

I  Tahun Pelajaran 2012 / 2013 . 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Untuk menambah perbendaharaan pengetahuan tentang motorik halus 

anak dan kegiatan meronce. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi anak 

Dengan diterapkannya kegiatan meronce maka anak akan 

meningkatkan motorik halusnya dalam suasana kembali yang 

menyenangkan. 

b. Bagi guru 

1) Memperluas wawasan guru. 

2) Menambah masukan bagi guru. 
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c. Bagi sekolah 

Menjadi perbendaharaan pustaka yang dapat digunakan oleh pihak-

pihak yang berkepentingan. 

 


