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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Setiap tahap perkembangan merupakan hasil perkembangan dari tahap 

sebelumnya (Yusuf, 2008). Perkembangan antara anak-anak dan dewasa 

berbeda. Perkembangan anak merupakan hasil maturasi dari organ-organ 

tubuh terutama sistem saraf (Soetjiningsih, 1995).  

 Aspek perkembangan anak usia dini meliputi motorik kasar, motorik 

halus, intelektual, moral, emosional, sosial, kognitif, dan bahasa (Suyanto, 

2005). Keterampilan motorik kasar akan memberikan pengaruh positif bagi 

perkembangan motorik halus (Hasan, 2010). Kemampuan motorik halus (fine 

motor skills) adalah kemampuan-kemampuan fisik yang melibatkan otot halus 

serta koordinasi mata dan tangan. Pencapaian dalam kemampuan ini 

memungkinkan anak untuk lebih mengambil tanggung jawab terhadap 

perawatan pribadi mereka (Papalia, 2009). Selain itu, perkembangan motorik 

halus juga  penting untuk perkembangan inteligensinya. Hal ini dikarenakan 

untuk dapat menghasilkan gerakan motrik halus yang tepat, dibutuhkan 

koordinasi yang baik antara otak dengan otot-otot halus (Hasan, 2010). 

Sejak lahir sampai memasuki pendidikan dasar merupakan masa 

keemasan sekaligus masa kritis dalam tahapan kehidupan yang akan 

menentukan perkembangan anak selanjutnya. Masa kanak-kanak adalah saat 

yang ideal untuk mempelajari keterampilan motorik (Hasan, 2010; Hurlock, 

1997; Mansur, 2007).  

Perkembangan anak membutuhkan stimulasi. Anak yang mendapat 

stimulasi yang terarah dan teratur lebih cepat berkembang dibandingkan 

dengan anak yang kurang/tidak mendapat stimulasi (Adriana, 2011). Anak 

akan mendapatkan stimulasi dengan baik pada pendidikan prasekolah atau 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Anak yang sejak usia dini mengikuti 

PAUD, mereka lebih mandiri, berkompeten, percaya diri, mengetahui dunia 
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sosial, dan bisa menyesuaikan diri dengan keadaan sosial yang menyenangkan  

atau yang tidak menyenangkan (Santrock, 1995). 

Salah satu jenjang PAUD yaitu Taman Kanak-kanak (TK). TK dilihat 

dari jenisnya dapat dibedakan ke dalam bentuk  TK yang diselenggarakan 

hampir sehari penuh lamanya (full day session) dan TK yang berlangsung 

dalam waktu yang lebih singkat (reguler) (Asmani, 2009). 

TK full day adalah TK yang dilaksanakan selama tujuh jam setiap 

harinya, sedangkan TK reguler dilaksanakan selama 21/2-3 jam saja. TK  full 

day  memberikan dampak positif bagi perkembangan anak, karena waktu 

belajar yang lama memungkinkan seorang guru dan anak lebih mendalami 

suatu topik pembelajaran. Selain itu waktu yang lebih lama juga memberikan 

kesempatan pada anak mengembangkan potensi yang dimiliki (Miller, 2005). 

TK  full day diminati oleh sebagian kalangan orang tua karena 

kesibukan kedua orang tua bekerja dari pagi hingga menjelang malam hari. 

Sebagian orang tua yang masih memiliki waktu untuk memperhatikan anak di 

rumah biasanya memilih TK reguler. Mereka khawatir bila memilih TK full 

day akan mengakibatkan waktu anak lebih banyak dihabiskan di sekolah, 

sehingga anak kehilangan waktu bermain dan kesulitan untuk berinteraksi 

dengan sesama, orang tua, serta lingkungan sekitar tempat tinggalnya (Basuki, 

2007). 

Jumlah APK (Angka Partisipasi Kasar)-PAUD pada tahun 2004 

mencapai 12,7 juta (27%), dan tahun 2008 APK-PAUD mencapai 15,1 juta 

(53,6%), sedangkan untuk provinsi Jawa Tengah APK-PAUD mencapai 

62,4% (Kementrian Pendidikan Nasional (Kemdiknas), 2011). 

Menurut Jalal yang dikutip oleh Nugroho (2009), menyebutkan 

berdasarkan hasil penelitian Balitbang Depdiknas tahun 1999 menunjukkan 

tingginya angka tinggal kelas di SD (kelas I: 13% dan kelas 2: 8%) diduga 

terjadi akibat lemahnya pembinaan anak pada masa usia dini. Dengan kata lain 

terdapat korelasi positif antara pendidikan prasekolah dan kesiapan anak untuk 

masuk sekolah. 
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Perkembangan motorik yang terlambat berarti perkembangan motorik 

yang berada di bawah normal umur anak. Hal itu mungkin timbul dari 

kerusakan otak pada waktu lahir atau kondisi pralahir yang tidak 

menguntungkan atau lingkungan yang tidak menyenangkan pascalahir. Akan 

tetapi, keterlambatan lebih sering di sebabkan oleh kurangnya kesempatan 

untuk mempelajari keterampilan motorik, perlindungan orang tua yang 

berlebihan, atau kurangnya motivasi anak untuk mempelajarinya (Hurlock, 

1997). 

Prevalensi masalah perkembangan dan perilaku anak di US sebesar 12-

16 persen, sedangkan prevalensi di Indonesia sebesar 13-18 persen. Penelitian 

yang dilakukan di Bantul pada tahun 2007 mendapatkan hasil sebesar 8 persen 

dinyatakan suspek gangguan keterlambatan perkembangan (Sitaresmi, Ismail, 

and Wahab, 2008). 

Data dari klinik tumbuh kembang anak RSU Dr Soetomo tahun 2005 

menunjukkan bahwa kasus developmental delay menempati urutan pertama 

dengan jumlah kasus sebanyak 205 kasus. Sedangkan motoric delay secara 

khusus menempati urutan ke-3 setelah speech delay dengan jumlah kasus 

sebanyak 133 kasus (Irwanto, Suryawan and Narendra, 2006). 

Berdasarkan pernyataan di atas, penulis tertarik untuk meneliti apakah 

terdapat perbedaan perkembangan motorik halus antara anak yang sekolah di 

TK full day dengan anak yang sekolah di TK reguler  di Surakarta. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan latar belakang 

masalah apakah terdapat perbedaan perkembangan motorik halus antara anak-

yang sekolah di TK  full day dengan anak yang sekolah TK reguler di 

Surakarta? 
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C. Tujuan Penelitian 

1.Tujuan Umum 

Untuk mengetahui adakah perbedaan perkembangan motorik halus 

antara anak yang sekolah di TK full day dengan anak yang sekolah di TK 

reguler di Surakarta. 

2.Tujuan khusus 

a. Untuk mengetahui gambaran perkembangan motorik halus pada anak 

yang sekolah di TK full day. 

b. Untuk mengetahui gambaran perkembangan motorik halus pada anak 

yang sekolah di TK reguler. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

 Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu kedokteran pada 

umumnya dan ilmu kesehatan anak pada khususnya, terutama mengenai 

perbedaan perkembangan motorik halus antara anak yang sekolah di TK full 

day dengan anak yang sekolah di TK regular di Surakarta.  

     2. Manfaat Aplikatif 

a. Dapat digunakan sebagai masukan atau bahan pertimbangan kepada 

orang tua dalam pemilihan jenis Taman Kanak-kanak untuk anaknya.  

b. Memberikan informasi kepada orang tua tentang pentingnya pendidikan 

prasekolah dalam upaya peningkatan perkembangan motorik halus. 

c. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan kajian penelitian 

selanjutnya. 

d. Sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan usaha preventif untuk 

menangani keterlambatan perkembangan motorik halus pada anak-anak. 

 


