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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan 

usia enam tahun menurut Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

sistem Pendidikan Nasional pasal angka 14 menyatakan bahwa anak-anak 

usia dini dalam pembinaannya perlu diberi rangsangan pendidikan untuk 

membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani maupun rohani agar 

anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut (Depdiknas, 

2009:3). 

Pendidikan sebagai suatu proses baik berupa pemindahan maupun 

penyempurnaan akan melibatkan dan mengikutsertakan bermacam-macam 

komponen dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan. Pendidikan 

dilakukan seumur hidup sejak usia dini sampai akhir hayat. 

Pentingnya pendidikan diberikan pada anak usia dini terdapat di 

dalam Undang-undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 tentang sistem 

Pendidikan Nasional Pasal 28 ayat 3 menyatakan bahwa TK merupakan 

pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang bertujuan 

membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi, baik fisik maupun 

psikis yang meliputi nilai-nilai agama dan moral, sosial, emosional, 

kemandirian, kognitif, bahasa, motorik, dan seni untuk siap memasuki 

pendidikan dasar. 
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Perkembangan motorik adalah perkembangan dari unsur 

pengembangan dan pengendalian gerak tubuh. Perkembangan motorik 

berkembang dengan kematangan saraf dan otak.Perkembangan motorik 

meliputi motorik halus dan motorik kasar. Motorik halus merupakan gerakan 

yang menggunakan otot-otot halus atau sebagian anggota tubuh tertentu, 

sedangkan motorik kasar merupakan gerakan yang menggunakan otot besar, 

yang dipengaruhi oleh kesempatan untuk belajar dan berlatih. 

Perkembangan motorik halus adalah gerakan yang menggunakan otot-

otot halus atau sebagian anggota tubuh tertentu, yang dipengaruhi oleh 

kesempatan untuk belajar dan berlatih. Kedua kemampuan tersebut sangat 

penting agar anak bisa berkembang dengan optimal. Keterampilan motorik 

halus atau keterampilan manipulasi seperti menulis, menggambar, memotong, 

melempar dan menangkap bola serta memainkan benda-benda atau alat-alat 

mainan (Wardani dan Asmawulan,2011:36). 

Dari uraian diatas dapat dimengerti bahwa agar anak dapat melakukan 

gerakan menggunakan otot-otot halus, maka anak sesering mungkin diberikan 

kesempatan untuk belajar dan berlatih. Sebaliknya bila tidak diberikan 

kesempatan untuk belajar dan berlatih, maka anak bisa berkembang secara 

optimal. Dengan diberikan kesempatan tersebut maka anak akan dapat 

berkembang secara optimal. Seperti yang dijelaskan oleh Decoprio (2013:21), 

bahwa setiap anak dapat mencapai tahapan perkembangan motorik halus 

yang optimal, asalkan mendapat stimulasi tepat dari guru serta lingkungan 

sekolahnya. Selain itu anak didik banyak yang terlihat bosan, mengantuk, 
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kurang tertarik, bahkan ada yang main sendiri saat mengerjakan keterampilan 

seperti menggambar, mewarnai, menjiplak, menggunting atau keterampilan  

yang lain. Padahal jika anak tidak bisa mengerjakan, hasil kegiatan atau 

prakarya anak dapat meningkatkan kecerdasan visual spacial anak. Dengan 

keterampilan tangan anak dapat memanipulasi bahan, kreativitas dan 

imajinasi anakpun terlatih karenanya. Selain itu kerajinan tangan dapat 

membangun kepercayaan diri anak (menurut Yuliani Nurani Sujiono, dkk 

:6.20). 

Melihat kondisi anak di BA Aisyiyah 4 Tegal Sepur, Klaten Tengah 

belum semua anak motoriknya berkembang dengan baik. Salah satu 

penyebabnya adalah guru kurang memberikan kegiatan yang berhubungan 

dengan kegiatan motorik halus, seperti: kolase, menyusun balok, 

menggunting, melipat,menganyam atau finger painting. Berdasarkan 

pengamatan yang dilakukan pada anak kelompok B yang berjumlah 20 anak, 

yang bisa menerapkan motorik halus hanya 5 anak saja (25%) sedangkan 

yang belum bisa 15 anak. 

Kemampuan motorik halus anak bukanlah pekerjaan mudah, namun 

perlu pemilihan beberapa metode, strategi dan media yang sesuai dengan 

lingkungan dan kondisi anak. Minimnya cara yang dapat dipakai guru untuk 

mengembangkan kemampuan motorik halus anak dan alat peraga yang 

kurang menarik menjadi salah satu penyebab rendahnya kemampuan motorik 

halus. 
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Finger painting adalah sebuah metode melukis yang khususnya 

diperuntukkan bagi anak-anak, dimana kebebasan mengekspresikan apa yang 

ada dalam pikiran dan perasaannya menjadi poin utama. Peran tangan beserta 

jari-jarinya bahkan anggota tubuh lainnya seperti kaki sangat mendukung 

keterlibatan emosi pada saat anak berhadapan dengan kertas/media lukisnya 

tersebut.  

Kegiatan finger painting adalah kegiatan membuat gambar yang 

dilakukan dengan mengoleskan adonan warna (adonan warna) secara 

langsung dengan jari-jari tangan secara bebas diatas bidang gambar. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin mengadakan 

penelitian dengan judul: “UPAYA MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN 

MOTORIK HALUS MELALUI FINGER PAINTING PADA ANAK 

KELOMPOK B BA AISYIYAH 4 TEGALSEPURKLATEN TENGAH 

TAHUN PELAJARAN 2013/2014”. 

B. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah pada penelitian ini adalah pada kemampuan 

motorik halus anak sebab anak masih mengalami kesulitan dalam motorik 

halus, sedangkan kegiatan finger painting yang digunakan, dibatasi pada 

kegiatan pencampuran warna. 

C. Perumusan Masalah 

“Apakah melalui kegiatan Finger painting dapat mengembangkan  

kemampuan motorik halus anak kelompok B di BA Aisyiyah 4 Tegalsepur 

Klaten Tengah Tahun Pelajaran 2013/ 2014?” 
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D. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Khusus  

 Tujuan penelitian adalah untuk mengembangkan kemampuan motorik 

halus melalui Finger painting pada anak kelompok B di BA Aisyiyah 4 

Tegalsepur Klaten Tengah  Tahun Pelajaran 2013/2014. 

2. Tujuan Umum 

a. Untuk mengembangkan kemampuan motorik halus dalam meng-

koordinasi antara tangan dan mata. 

b. Untuk mengetahui pengembangan motorik halus melalui finger 

painting. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Anak 

 Dapat mengembangkan kemampuan motorik halus anak melalui kegiatan 

finger painting. 

2. Bagi Guru 

Dapat menambah keterampilan mengajar khususnya dapat meningkatkan 

kinerja guru dalam mengajar sehingga dapat meningkatkan kualitas dan 

kuantitas pendidikan. 

3. Bagi Sekolah 

 Dapat menjadi perbendaharaan pustaka dan dapat digunakan oleh pihak-

pihak yang berkepentingan. 

 

 




