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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan anak usia dini merupakan wadah untuk membantu 

pertumbuhan dan perkembangan peserta didik dalam seluruh aspek penting 

pendidikan pra-sekolah. 

Menurut Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2013 tentang sistem 

pendidikan nasional Bab 1 ayat 14, menyatakan bahwa pendidikan anak usia 

dini adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai 

usia 6 tahun yang dilakukan dengan pemberian rangsangan pendidikan untuk 

membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak 

memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan lebih lanjut. 

Salah satu kemampuan yang perlu dikembangkan di pendidikan anak usia 

dini adalah perkembangan motorik. Menurut Hurlock, perkembangan motorik 

berarti pengendalian gerak jasmani melalui kegiatan pusat syaraf. Urat syaraf 

dan otot yang berkoordinasi, sedangkan motorik halus merupakan gerakan yang 

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

dipengaruhi oleh kesempatan untuk belajar dan berlatih. Maka kemampuan 

motorik tersebut sangat penting agar anak bisa berkembang dengan optimal 

(Dwi, 2011:27). 

Perkembangan motorik halus berhubungan dengan keterampilan anak 

dalam menggunakan tangannya. Perkembangan motorik halus harus ditanamkan 

sejak usia dini agar terampil dalam mengkoordinasikan antara mata-tangan. 

Misal : memegang benda dengan benar (seperti pensil, gelas, sendok), menulis, 
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menggunting, melipat, mewarnai, meronce, dan bermain playdough. Hal yang 

sama dikemukakan oleh Mahendra dalam Sumantri (2005:143) yaitu 

keterampilan motorik halus merupakan keterampilan yang memerlukan 

kemampuan untuk mengontrol otot-otot kecil atau untuk mencapai keterampilan 

yang berhasil. 

Kemampuan anak memainkan jari jemarinya merupakan fondasional 

motorik yang bermanfaat bagi perkembangan wicaranya. Keterampilan 

perkembangan motorik halus masih bergulir hingga perkembangan wicara 

menjadi dasar untuk perkembangan kognitif anak. Karena setiap gerakan yang 

dilakukan anak terkontrol oleh otak, jadi semakin sering diberikan kebebasan 

untuk bergerak dan melatih keterampilan motorik halus anak maka belahan otak 

kanan-kiri semakin terarah dalam mengembangkan kreativitas dan imajinasi 

anak. 

Jika perkembangan motorik halus jelek, maka anak akan mengalmi 

kesulitan untuk mengendalikan tangan. Dan juga akan berpengaruh pada aspek 

perkembangan yang lain. Misal anak kurang percaya diri terhadap temannya 

karena merasa tidak mampu melakukan apa yang dilakukan oleh temannya 

misal : menggunting, melipat, menggambar, dsb. 

Berdasarkan hasil observasi di KB Hudalloh Bekelan Karangnongko 

Klaten. Masih banyak anak yang belum mampu menguasai kemampuan motorik 

halus dari  15 anak hanya 33% anak yang mampu menguasai kemampuan 

motorik halus dan 10 anak atau 67% masih kurang mampu menguasai 

kemampuan motorik halus. Hal ini tampak dari beberapa hasil karya anak saat 

melalukan kegiatan yaitu: 1) pada saat kegiatan menggambar, anak menuangkan 

ide kreatif anak dalam bentuk visual gambar. 2) pada saat melipat, masih 
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banyak anak kesulitan mengembangkan satu lipatan dengan lipatan yang lain. 3) 

pada saat bermain bentuk, anak kesulitan dalam menciptakan berbagai bentuk 

yang sesuai dengan tema. 4) anak kesulitan dalam memegang gunting dan 

menggunakannya. 

Motorik halus diatas kemungkinan besar akan mempengaruhi faktor 

genetik, seperti : kematangan syaraf dan mental anak dan pengalaman bermain. 

Selain itu, juga akan mempengaruhi pada kesiapan anak dalam menulis yaitu 

untuk masuk ke jenjang yang lebih lanjut dalam mencapai tahap perkembangan 

motorik sesuai dengan usia anak. Menurut Rosmala Dewi (2005:6-8), banyak 

faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik halus anak usia dini antara 

lain: a) kesehatan ibu saat mengandung, b) cara melahirkan, c) tingkat 

kecerdasan, d) adanya rangsangan, e) perlindungan yang berlebihan, f) cacat 

fisik.  

Mengembangkan kemampuan motorik halus anak usia dini melalui 

permainan playdough sangat bermakna dan  menarik, karena bermain 

playdough sangatlah menyenangkan sesuai dengan dunia anak yaitu bermain. 

Sehingga ketika kemampuan motorik halus ini dikembangkan melalui 

permainan playdough anak akan lebih tertarik, tertantang, dan dapat 

mengembangkan kemampuannya dalam berkreatifitas membuat berbagai bentuk 

sesuai dengan imajinasinya sendiri. 

Berdasarkan uraian diatas, Peneliti mengangkat judul  “Pengembangan 

Kemampuan Motorik Halus Melalui Bermain Playdough Pada Anak Kelompok 

B Di KB Hudalloh Bekelan Karangnongko Klaten Semester II Tahun Pelajaran 

2013/2014”. 
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B. Pembatasan Masalah  

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Permainan playdough dibatasi dalam pembuatan  mainanan dari adonan 

tepung. 

 

C. Perumusan Masalah  

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : “Apakah kemampuan 

motorik halus dapat dikembangkan melalui permainan playdough pada anak 

kelompok B di KB Hudalloh, Bekelan, Karangnongko, Klaten semester II tahun 

pelajaran 2013/2014?”. 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Khusus 

Untuk mengembangkan kemampuan motorik halus anak usia dini 

melalui permainan playdough pada anak kelompok B di KB Hudalloh 

Bekelan, Karangnongko, Klaten semester II tahun pelajaran 2013/2014. 

2. Tujuan Umum 

a. Untuk mengembangkan kemampuan motorik halus anak. 

b. Untuk mengembangkan kemampuan anak dalam berkreatifitas 

membuat berbagai macam bentuk sesuai dengan imajinasinya sendiri. 

c. Untuk kesiapan anak dalam menulis (pengembangan bahasa). 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Siswa 

Memotivasi anak dalam meningkatkan kemampuan motorik halus 

serta dapat mengembangkan kreativitas dalam menciptakan berbagai macam 

bentuk. 

2. Bagi Guru 

a. Memperluas wawasan guru. 

b. Menambah masukan bagi guru. 

3. Bagi Sekolah 

Sebagai umpan balik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi 

pembelajaran juga untuk meningkatkan kualitas mutu sekolah melalui 

peningkatan partisipasi dan kinerja guru. 

 


