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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

      Pendidikan anak usia dini di Indonesia mempunyai pengaruh yang besar 

terhadap perkembangan anak usia dini. Hal ini dikarenakan, didalam pendidikan 

anak usia dini banyak hal yang bisa dikembangkan antara lain kreativitas dan 

kemampuannya. Kemampuan anak usia dini yang bisa dikembangkan salah 

satunya yaitu kemampuan motorik halus. 

      Kreativitas anak harus dibangun sejak dini serta perlu dibekali kemampuan 

dalam mengembangkan kreativitas untuk mampu berfikir imajinatif. Anak yang 

kreatif mampu berfikir dan menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi. 

      Pengembangan kreativitas anak usia dini dapat dilakukan melalui berbagai 

kesempatan dan berbagai aktivitas dalam kesehariannya. Menurut Maxim dalam 

Soemantri (2003:143), kesempatan bagi pengembangan kreativitas anak yang 

terbesar adalah melalui aktivitas seni dan musik. Oleh karena itu, pemahaman 

pembimbing  mengenai hal-hal yang berkaitan dengan motorik halus menjadi 

sangat penting sehingga dapat mengaplikasikannya di dalam kelas.  

      Kemampuan motorik halus merupakan bagian dari kemampuan fisik motorik, 

dimana kemampuan fisik motorik meliputi motorik kasar dan motorik halus. 

Motorik halus menurut Ismail (2009:84) adalah gerakan yang dilakukan oleh 
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bagian-bagian tubuh tertentu yang tidak membutuhkan tenaga besar tetapi hanya 

melibatkan sebagian anggota tubuh yang dikoordinasikan dengan seimbang. 

Contoh dari motorik halus yaitu menggenggam, memasukkan benda ke dalam 

lubang, membalik halaman atau lembaran buku, meniru membuat garis, 

menggambar, melipat, menggunting, menempel, merangkai dan menyusun. 

      Kemampuan motorik halus akan sangat berguna bagi anak untuk 

menyelesaikan kegiatan dalam kehidupannya terutama yang berkaitan dengan 

keterampilan. Pengembangan motorik halus akan melatih anak agar terampil 

menggunakan tangan dan kaki serta mengkoordinasikan mata dengan seimbang. 

Kemampuan motorik halus juga akan membantu kemampuan yang lain seperti: 

kognitif, bahasa, sosial emosi, dll. Hal ini dikarenakan dalam melakukan kegiatan 

atau keterampilan membutuhkan ketelitian, konsentrasi, kesabaran serta 

kreativitas. Anak yang memiliki kemampuan motorik halus baik akan 

menghasilkan karya yang rapi dan bagus dengan waktu yang lebih cepat serta 

memiliki kreativitas dalam karyanya. 

      Salah satu kegiatan untuk mengembangkan kemampuan motorik halus anak 

adalah melalui permainan melipat kertas yang dikenal dengan origami atau seni 

melipat kertas. Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan di BA Aisyiyah 

Ngalas II pada Anak Kelompok B dapat penulis katakan bahwa peningkatan 

kemampuan kreativitas dan motorik halus anak yang dikembangkan melalui 

kegiatan origami masih belum maksimal (rendah). Terlihat masih banyak anak 

yang kurang dapat mengikuti kegiatan origami yang dicontohkan guru sehingga 

anak untuk menyelesaikan kegiatan origami masih banyak dibantu guru bahkan 
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ada beberapa anak yang tidak menyelesaikannya. Tingkat keberhasilan 

kemampuan motorik halus anak melalui kegiatan origami dari 20 anak, ada 3 anak 

atau     yang sudah bisa tanpa dibantu, 5 anak atau     anak yang sedikit 

bantuan, 9 anak atau     dengan banyak bantuan dan 3 atau     sama sekali 

tidak dapat mengikuti atau menirukan. Hal ini terjadi karena anak merasa sulit 

mengikuti kegiatan origami. Selain itu, kegiatan origami jarang dilakukan metode 

penyampaian dan kertas yang digunakan juga kurang menarik anak. 

      Kegiatan origami merupakan permainan yang menggunakan kertas untuk 

dilipat menjadi suatu bentuk sehingga dapat merangsang kreativitas dan 

meningkatkan motorik halus anak. Melalui kegiatan origami akan melatih anak 

untuk dapat mengkoordinasikan mata, tangan dan fikiran. Kegiatan origami akan 

sangat asik dan menyenangkan apabila disajikan melalui bermain serta memilih 

bahan kertas warna warni yang disukai anak sehingga menarik minat anak. 

Apabila anak merasa senang maka anak akan termotivasi untuk mengeluarkan 

seluruh kemampuannya. Pengalaman yang diperoleh akan sangat berkesan dan 

tidak akan terlupakan. Melalui kegiatan origami yang dilakukan dari langkah-

langkah yang mudah serta latihan yang sering maka kemampuan anak akan 

semakin terasah dan berkembang lebih baik. Anak akan terlihat semakin terampil 

dan rapi serta mandiri dalam menyelesaikan kegiatannya. Anak juga dapat 

berpetualang dengan imajinasinya, dapat menyebut dan memainkan hasil dari 

bentuk lipatannya. 

      Berdasarkan uraian permasalahan yang terjadi di BA Aisyiyah Ngalas II dan 

perlunya untuk meningkatkan mutu pembelajaran maka penulis mengambil judul 
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penelitian: “Upaya mengembangkan kemampuan kreativitas dan motorik halus 

melalui kegiatan origami pada anak kelompok B BA Aisyiyah Ngalas II 

Kecamatan Klaten Selatan Tahun Ajaran 2013/2014.” 

 

B. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian lebih terarah maka perlu adanya pembatasan masalah, yaitu: 

a.  Kemampuan motorik halus anak dibatasi pada kegiatan menirukan melipat 

kerta sederhana (5-6 lipatan). 

b.  Permainan/meniru melipat kertas dibatasi dengan kertas origami dan hanya 4-

6 bentuk lipatan. 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan permasalah yang ada maka dapat dirumuskan 

masalah penelitian sebagai berikut: “Apakah kemampuan kreativitas dan motorik 

halus dapat dikembangkan melalui kegiatan origami pada anak kelompok B BA 

Aisyiyah Ngalas II Kecamatan Klaten Selatan Tahun Ajaran 2013/2014?”. 
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D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

a. Tujuan Umum 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan minat anak 

terhadap keterampilan yang sekaligus untuk mengembangkan kreativitas dan 

motorik halus. 

b. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini yaitu untuk mengembangkan 

kemampuan kreativitas dan motorik halus melalui kegiatan origami pada anak 

Kelompok B BA Aisyiyah  Ngalas II Klaten Selatan Tahun Ajaran 

2013/2014. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis. 

a. Manfaat Teoritis  

Manfaat Teoritis dari penelitian ini adalah dapat mengembangkan 

kemampuan dan memberikan bimbingan kepada anak dalam 

mengembangkan kreativitas motorik halus anak melalui kegiatan origami. 

 

 

 

 



6 
 

b. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis meliputi: 

1) Bagi Anak 

Bagi anak penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan 

kreativitas  dan motorik halus dengan berbagai cara yang menyenangkan. 

2) Bagi Guru 

Bagi guru penelitian ini diharapkan dapat menjadi jembatan untuk 

memahami perkembangan anak didik dan dapat mengupayakan kegiatan 

pembelajaran yang dapat mengembangkan kreativitas dan motorik halus 

anak. 

3) Bagi Sekolah 

Bagi sekolah penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam mengambil 

kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran. 

 

 

 


