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       BAB I 

 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang Masalah 
 

          “Belajar Seraya Bermain, Bermain Seraya Belajar” adalah prinsip 

pembelajaran yang ada di TK dan tentunya pembelajaran yang 

menyenangkan. Usia dini atau pra sekolah merupakan usia yang efektif 

untuk mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki anak-anak. Oleh 

karena itu pembelajaran di TK harus dilaksanakan secara terpadu, 

sistematis, bertahap, dan berkesinambungan. Disamping itu kemampuan 

guru dalam mengelola kegiatan pembelajaran akan mempengaruhi 

keberhasilan anak didik dalam mencapai perkembangan optimal 

pribadinya. 

            Anak pada usia TK mengalami masa peka dimana anak mulai sensitif  

untuk menerima berbagai upaya pengembangan seluruh potensi anak. 

Anak TK berada pada lima tahun pertama yang disebut masa keemasan 

(The Golden Age) merupakan masa emas perkembangan anak. Anak pada 

usia tersebut mempunyai potensi yang sangat besar untuk mengoptimalkan 

segala aspek perkembangannya termasuk perkembangan dan pertumbuhan 

fisik serta psikis yang meliputi nilai nilai agama moral, sosial, mental, 

kemandirian, bahasa, kognitif, dan seni.  

             Program pembelajaran di TK disusun sebagai upaya untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan TK. Hal tersebut terdapat dalam  Bab II 
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pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 yang 

menetapkan tentang tujuan pendidikan nasional yaitu meletakkan dasar 

kearah perkembangan nilai-nilai agama, bahasa, sosial emosi, kognitif, dan 

juga keterampilan fisik motorik yang diperlukan oleh anak didik dalam 

menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan serta 

perkembangan selanjutnya. 

            Berdasarkan tujuan pendidikan nasional dan prinsip perkembangan 

anak yaitu belajar seraya bermain dan bermain seraya belajar maka 

kegiatan pembelajaran di TK hendaknya selaras dan terintegrasi sehingga 

diharapkan proses dalam pembelajaran khususnya pada kegiatan motorik 

halus anak dapat berkembang dengan baik dan maksimal untuk bekal anak 

dalam menjalani kehidupannya kelak jika sudah dewasa. 

            Kemampuan motorik halus harus diajarkan kepada anak dengan 

harapan melalui  kemampuan motorik akan membantu anak nantinya 

dalam menjalani hidupnya, dapat berfikir logis dan sistematis sejak dini 

sehingga dapat menyesuaikan dan melibatkan diri dalam kehidupan 

bermasyarakat yang dalam kesehariannya memerlukan kemampuan 

motorik . 

             Sementara dewasa ini tampak kecenderungan pendidikan di TK yang 

menginginkan anak belajar akademik secepat mungkin dan sebanyak 

mungkin sebagai tuntutan orang tua modern yang menginginkan anaknya 

lebih unggul dengan persiapan yang lebih dini. Biasanya pembelajaran 

akademik diajarkan di kelas satu SD, tapi sekarang ini sudah diberikan di 

TK walaupun tidak dipersyaratkan dalam kurikulumnya. Hal ini membuat 



3 

 

anak merasa jemu dan terputus daya cipta dan imajinasinya, karena 

seharusnya anak lebih banyak bermain daripada belajar apalagi permainan-

permainan yang membutuhkan keterampilan khusus yang dapat menjadi 

bekal bagi anak. 

             Saat ini masih banyak anak-anak TK yang mempunyai kemampuan 

motorik halus yang rendah yang perlu ditingkatkan. Hal ini karena 

sebagian pembelajaran di TK masih berpusat pada guru (Theacher 

Center). Guru dengan spontan memberikan tugas-tugas kepada anak tanpa 

memberikan pilihan kegiatan kepada anak dan tugas-tugas itu bersifat 

akademis bukan keterampilan.  Selain itu kurangnya media dan sumber 

belajar yang digunakan oleh guru untuk menunjang pembelajaran 

keterampilan.  

              Kondisi seperti itu terjadi pula pada anak kelompok B di TK Aisyiyah 

Candirejo III Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten yang 

pembelajarannya masih berpusat pada guru khususnya pada kegiatan 

kemampuan motorik halus anak. Setelah diadakan pengamatan terhadap 

kemampuan motorik anak pada kegiatan melipat kertas terdapat 8 anak 

atau 50 %  yang bisa melakukannya namun masih dalam bimbingan guru. 

Untuk anak yang lainnya belum bisa melakukan kegiatan melipat kertas 

sendiri. 

             Persoalan lain adalah metode yang digunakan oleh guru masih 

menggunakan praktek-praktek paper pencil test. Ini menyebabkan anak-

anak merasa bosan, jenuh,  bahkan takut dan malas dalam melakukan 

kegiatan yang diberikan guru. 
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             Salah satu bentuk kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan  

anak khususnya kemampuan  motorik halus adalah dengan kegiatan 

melipat kertas. Dengan kegiatan melipat kertas akan mendorong anak 

untuk melakukan praktek-praktek yang sesuai dengan keinginannya 

sehingga anak akan merasa senang dan betah mengikuti kegiatan 

pembelajaran di TK karena  kegiatan melipat kertas memiliki kelebihan-

kelebihan diantaranya a) bersifat praktek langsung b) kertas lipat sudah 

dikenal dalam kehidupan anak, dan c) bernilai ekonomis karena dapat 

menggunakan kertas bekas. 

              Keadaan yang terjadi  di TK Aisyiyah Candirejo III Ngawen Klaten 

dimana kegiatan pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan 

motorik halus anak belum optimal. Kegiatan melipat jarang diajarkan 

kepada anak didik, kegiatan pembelajaran cenderung monoton kurang 

bervariasi sehingga anak merasa bosan kemudian mencari kegiatan lain 

seperti jalan-jalan mengganggu temannya, berbicara dengan temannya 

bahkan ada yang berlari-larian didalam kelas.  

               Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini diberi judul   

“Peningkatan Kemampuan Motorik Halus Melalui Kegiatan Melipat 

Kertas Pada Anak Kelompok B di TK Aisyiyah Candirejo III Ngawen 

Kabupaten Klaten 2012/2013” 
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B. Pembatasan Masalah 

        Untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesalahan dalam 

penafsiran judul maka dilakukan pembatasan masalah sebagai berikut  

1. Kemampuan motorik khusus pada kemampuan motorik halus 

2. Kegiatan melipat kertas 

C. Rumusan Masalah 

        Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan 

suatu permasalahan sebagai berikut “Apakah kemampuan motorik halus 

dapat ditingkatkan melalui kegiatan melipat kertas pada anak di TK 

Aisyiyah Candirejo III  Ngawen Kabupaten Klaten?” 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Khusus  

        Untuk meningkatkan kemampuan motorik halus melalui kegiatan 

melipat kertas pada anak kelompok B di TK Aisyiyah Candirejo III  

Ngawen Kabupaten Klaten. 

2. Tujuan Umum 

     Untuk mengetahui kemampuan motorik halus  melalui kegiatan 

melipat kertas pada anak kelompok B di TK aisyiyah Candirejo III 

Ngawen Kabupaten Klaten. 
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E. Manfaat Penelitian 

          Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak 

yang terkait diantaranya : 

1. Bagi Anak  

Memberikan pengalaman dan wawasan baru pada anak dalam 

meningkatkan kemampuan  motorik halusnya. 

2. Bagi Guru 

Sebagai bahan masukan bagi guru dalam memilih media pembelajaran 

yang tepat dan menyenangkan dalam meningkatkan kemampuan 

motorik halus anak Taman Kanak-Kanak 

3. Bagi Sekolah  

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam 

menentukan kebijakan dan program dalam upaya meningkatkan 

kualitas pembelajaran melalui pengembangan media kertas lipat dalam 

peningkatan kemampuan motorik halus pada anak Taman Kanak-

Kanak. 


