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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat 

semakin mengerti peran pendidikan dalam menjalani kegiatannya sehari-

hari. Dengan pendidikan mereka yakin bahwa kualitas kehidupan akan 

berubah menjadi lebih baik, sehingga pendidikan merupakan salah satu 

kebutuhan pokok yang harus di lakukan.     

Isu-isu pendidikan di Indonesia telah berkembang luas di 

masyarakat, yang di mulai dari pendidikan dasar sampai dengan perguruan 

tinggi. Namun orang tua pun sadar bahwa pendidikan itu sangat penting di 

dapatkan oleh anak-anak kita untuk kehidupan di masa datangnya. 

Pemarintah sangat menaruh perhatian besar, pada perkembangan pendidikan 

agar tercapai masyarakat cerdas yang di amanatkan dalam pembukaan UUD 

1945 alenia ke 4. Dari pendidikan diharapkan muncul generasi-generasi 

yang cerdas yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan berbangsa dan 

bernegara. 

Dalam Undang-Undang Dasar Nomor 20 tahun 2003 tentang 

Sisdiknas di kemukakan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu 

upaya pembinaan yang di tujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 

tahun  yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk 
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membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak 

memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan yang lebih lanjut. 

Dari pengertian pendidikan di atas tergambar jelas bahwa untuk 

menghasilkan peserta didik yang bersifat seperti di atas di perlukan 

pendidikan yang profesional, baik dari taman kanak-kanak maupun 

perguruan tinggi. Namun demikian anak-anak sebagai subyek sekaligus 

sebagai obyek dalam pendidikan, belum dapat menikmati secara utuh apa 

yang menjadi haknya. Hal ini terbukti dalam perkembangan dan 

pertumbuhan anak pada saat sekarang ini. Keluarga, sebagai lembaga 

pendidikan informal belum dapat melasanakan tugasnya dengan benar. 

Banyak anak-anak yang hanya menjadi obyek pendidikan, terutama pada 

mereka yang telah di lahirkan dari keluarga yang super sibuk, orang tua 

yang hanya berfikir dan bertindak praktis dalam melayani anak-anaknya, 

khususnya pada masa tumbuh kembang mereka sejak dalam kandungan 

hingga usia balita. Akibatnya perkembangan jasmani dan rohani anak tidak 

tumbuh dan berkembang secara optimal. 

Pendidikan keluarga sangat berpenggaruh bagi tumbuh kembang 

seorang anak, terutama dari lingkungan terdekat anak. Lingkungan terdekat 

ini meliputi keluarga dan budaya, serta kehidupan sosial yang berkembang 

dan berlangsung di sekitarnya. Pada dasarnya setiap anak di karuniai potensi 

sejak lahir, hal ini dapat di lihat dari perilaku anak dalam mengekplorasi 

sesuatu yang ada di sekitarnya. 
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Dalam perkembangan motorik halus anak TK Pertiwi 1 Manggung 

Ngemplak, Boyolali masih banyak menggalami kendala. Misalnya, karena 

orang tua yang selalu melarang anaknya memegang gunting saat di rumah, 

ini akan mempenggaruhi anak dalam kesulitan motorik halusnya. Ada juga 

orang tua yang kurang telaten menggajari anaknya dalam membuat bentuk-

bentuk benda dari tanah liat atau bahan alam, yang di karenakan orang tua 

yang selalu bersih, orang tua yang takut anaknya kotor. 

Orang tua lebih memilih diam sambil menonton TV dari pada 

menemani anaknya. Misalnya menemani anak dalam permainan yang dapat 

menggembangkan kemampuan motorik halusnya seperti membentuk benda 

dari playdought, meronce menganyam, dan lainnya. Bahkan banyak orang 

tua yang selalu merasa risih apabila si anak selalu bertanya tentang suatu hal 

yang mereka belum pahami, ini dapat mengakibatkan anak menjadi pendiam 

dan penurut. 

 Banyak orang tua menyadari betapa seringnya mereka 

memaksakan pendapat, memprotes atau mengintervensi pada kegiatan-

kegiatan yang sebenarnya itu semua menjadi otoritas anak. Mereka tidak 

rela jika anaknya melalukan kesalahan. Sehinggga sebelum terjadi 

kesalahan tersebut mereka berusaha untuk melakukan upaya-upaya 

pencegahannya, mereka juga memaksakan konsep salah dan benar sesuai 

dengan perspektif orang dewasa. 

  Sebagai contoh ketika seorang anak sedang mewarnai di luar garis, 

menekan krayonnya terlalu kuat pada kertas, bukan berarti mereka sedang 
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membuat kesalahan dan mereka berniat untuk melakukan itu semua. Akan 

tetapi motorik halusnya mungkin belum sempurna sehingga mereka belum 

mampu untuk mewarnai gambar sesuai garis yang telah diberikan dan 

menekan krayon sesuai kebutuhan warnanya. 

Di TK Manggung, Ngemplak, Boyolali banyak terjadi intervensi 

orang dewasa, dalam hal ini orang tua atau wali murid pada saat jam 

pembelajaran motorik halus, misalnya saat mewarnai gambar, anak selalu di 

tuntut orang tuanya selalu rapi, warnanya tidak boleh keluar garis, warna 

selalu di tentukan oleh orang tua. Hal ini dapat menggakibatkan minat 

belajar anak sesungguhnya menjadi terintervensi. Anak belajar karena 

kewajiban dan dorongn orang tua, akhirnya ia menjadi tertekan. Prinsip 

belajar anak TK harus menyenangkan, karena dengan belajar yang 

menyenangkan akan menumbuhkan emosional yang positif, dalam proses 

belajar, anak harus di posisikan sebagai subyek dan bukan obyek. 

Apabila dalam proses pembelajaran motorik halus anak di jadikan 

sebagai obyek maka yang banyak melakukan intervensi adalah orang tua, 

anak di jadikan robot dan terlalu banyak di arahkan oleh orang tua, hasilnya 

akan membuat anak menjadi malas untuk belajar dan mencoba, dan belajar 

motorik halus tidak menjadi efektik untuk anak. 

Apa yang akan terjadi pada diri anak saat mereka mendapat orang 

tuanya yang selalu memberikan arahan dan teguran saat mereka hendak 

melakukan kesalahan. Dalam www.ydsf.org/sahabat/berbagidalam 
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memungkinkan anak, 1)  Mengurangi kesempatan berlatih. 2)  Menggurangi 

semangat. 3)  Menggurangi rasa bangga. 4)  Menggurangi rasa percaya diri. 

Terlepas dari fenomena orang tua yang mendampingi anaknya saat 

jam pembelajaran motorik halus di kelas, ada banyak alasan menggapa 

orang tua sering melakukan campur tangan yang sangat tidak berguna saat 

anaknya melakukan kegiatan tertentu, baik yang disadari maupun yang tidak 

disadari. Dalam www.ydsf.org/blog/sahabat/barbagi. Alasan tersebut adalah 

1) Tanpa toleran. 2) Pentingkan hasil akhir. 3) Terlalu ambisius. 4)

 Pentingkan pendapat orang lain 5) Menggangap anak tidak mampu. 

Di saat anak melakukan suatu hal yang belum sempurna, bukan 

berarti ia telah melakukan suatu kesalahan. Tetapi sebenarnya ia belum 

sempurna di dalam pekerjaanya, latihan dan contoh yang baik dari 

lingkungan yang akan memastikan ia dapat menyempurnakannya. Akan 

tetapi orang tua akan merasa puas apabila sudah dapat memenuhi 

kewajibannya terhadap anak, antara lain dapat menyekolahkan anak 

melengkapi semua kebutuhannya dan merasa bangga apabila anak TK sudah 

pandai membaca dan dapat berhitung serta dapat berbahasa asing tanpa 

memperhatikan hal yang lain yang sangat vital dalam perkembangan, di 

mana salah satu perkembangannya adalah perkembangan kemampuan 

motorik halus. 

Perkembangan anak akan berjalan dengan cepat apabila ada 

stimulasi dari orang tua, anak-anak di TK Pertiwi 1 Manggung dengan 

intervensi orang tua yang beragam dan memiliki kemandirian yang berbeda. 
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Hal ini dapat di lihat dari adanya kemandirian anak yang berkembang sangat 

baik, dan baik di mana anak tersebut mampu melakukan kegiatan tanpa 

bantuan orang lain maupun guru dan bertanggung jawab saat di dalam kelas. 

Di samping itu ada juga anak yang kurang mandiri di mana anak 

tersebut terkadang masih menangis mencari ibunya saat di dalam kelas, 

kurangnya rasa percaya diri pada anak dan tidak bertanggung jawab saat 

melakukan suatu kegiatan di kelas, akan tetapi anak tersebut terkadang 

bersikap patuh terhadap gururnya ketika ada pembelajaran yang 

berhubungan dengan motorik halus. 

Ada beberapa orang tua di TK Manggung, Ngemplak, Boyolali yang 

masih suka mengintervensi anaknya saat pembelajaran motorik halus. Anak 

tidak di beri kebebasan dalam melakukan kegiatan pembelajaran motorik 

halus saat di kelas, tetapi orang tua yang selalu menuntut serta mendekte 

anak, misalnya ketika guru memberikan pembelajaran menggambar dan 

mewarnai, orang tualah yang selalu menentukan warnanya dan 

meneruskanya sampai selesai dengan hasil yang sempurna. 

Guru diharapkan mempunyai pengetahuan dan ketrampilan motorik 

halus dengan intervensi orang tua untuk menimbuhkan kemandirian anak 

pada saat di dalam kelas. Pengetahuan guru mengenai intervensi orang tua 

akan membantu memberikan pelayanan dan bimbingan pada anak sehingga 

kemandirian anak akan berkembang dengan baik. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti 

tentang perbandingan kemampuan motorik halus anak antara yang di 
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intervensi orang tua dan yang tidak di intervensi orang tua dalam 

penyelesaian tugas di kelas di TK Manggung, Ngemplak, Boyolali tahun 

pembelajaran 2012/2013. 

 

2. Identifikasi Masalah  

Dari latar belakang masalah diatas permasalahan yang dapat di 

identifikasi sebagai berikut : 

1. Adanya kenyataan bahwa masih banyaknya intervensi orang tua saat 

pembelajaran motorik halus di TK Manggung, Ngemplak, Boyolali 

tahun pembelajaran 2012/2013. 

2. Kurangnya percaya diri anak saat jam pembelajaran  

3. Metode pembelajaran yang digunakan guru kurang bervariasi, sehingga 

anak mengalami kebosanan 

 

3. Pembatasan masalah 

  Mengingat luasnya masalah yang berhubungan dengan motorik 

halus anak, juga karena keterbatasan dana dan waktu maka peneliti 

membatasi permasalahan ini yaitu intervensi orang tua pada saat kegiatan 

pembelajaran motorik halus anak, di TK Manggung, Ngemplak, Boyolali 

tahu pembelajaran 2012/2013. 

 

4. Rumusan Masalah  

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 
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a. Apakah ada perbedaan perkembangan motorik halus anak antara yang 

diintervensi oleh orang tua dengan yang tidak diintervensi oleh orang 

tua di TK Manggung, Ngemplak, Boyolali Tahun Pelajaran 

2012/2013. 

b. Membedakan yang lebih baik kemamapuan motorik halus antara anak 

yang diintervensi dengan anak yang tidak diintervensi orang tua di TK 

Manggung, Ngemplak, Boyolali Tahun pelajaran 2012/2013. 

 

5. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan judul di atas maka penelitian ini bertujuan untuk:  

a. Mengetahui perbedaan perkembangan motorik halus anak antara 

yang diintervensi orang tua berbeda dengan yang tidak 

diintervensi orang tua di TK  Manggung, Ngemplak, Boyolali 

Tahun Pelajaran 2012/2013.  

b. Mengetahui kemampuan motorik halus yang lebih baik antara 

anak yang diitervensi dengan yang tidak diintervensi orang tua di 

TK Manggung, Ngemplak, Boyolali tahun pelajaran 2012/2013. 

 

6. Manfaat Penelitian 

Suatu bentuk penelitian yang baik harus melahirkan suatu manfaat, 

tidak menjadi persoalan apakah manfaat yang di hasilkan itu bersifat praktis 

dan berjangka pendek ataupun manfaat secara teoritis yang hanya bisa di 

lihat wujudnya jauh di masa depan. 
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1. Manfaat teoritis 

a. Pengelolaan TK sebagai bahan kajian dan bahan pertimbangan akan 

pentingnya memahami tentang motorik halus anak dalam 

penyelesaian tugas di kelas. 

b. Sebagai bahan referensi keilmuan bagi penelitian lain yang 

melakukan penelitian sejenis atau selanjutnya 

2. Manfaat praktis 

Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi : 

a.  Guru TK 

Memperkaya wawasan bagi guru tentang beberapa 

pengembangan motorik halus anak yang dapat di gunakan untuk 

memperbaiki proses belajar mengajar. 

b. Orang tua 

Memberikan pengertian dan pemahaman tentang 

penggaruhnya intervensi orang tua terhadap kemampuan motorik 

halus anak. 

c. Anak  

Dapat menggembanggkan kreativitas motorik halus anak di 

TK Manggung, Ngemplak, Boyolali tahun pembelajaran 2012/2013. 

 

 




