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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah    

Pendidikan anak usia dini adalah jenjang pendidikan sebelum 

jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang 

ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang 

dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu 

pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki 

kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. 

Pendidikan anak usia dini telah menjadi hal penting bagi anak untuk 

mengembangkan kemampuan, ketrampilan, serta kecerdasan anak. 

Pendidikan ini akan menjadi tolok ukur paling straregis untuk mengukir 

kualitas dimasa depan. Pemerintah telah menyadari pentingnya pendidikan 

anak usia dini bagi pertumbuhan serta perkembangan anak, sehingga 

pendidikan anak usia dini telah di atur dalam UU.no 20 tahun 2003 

tentang sistem pendidikan nasional disebutkan bahwa :  

Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang 
ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam 
tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan 
untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan 
rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan. 
 

Menganyam adalah suatu kegiatan keterampilan yang bertujuan 

untuk menghasilkan aneka benda atau barang pakai dan benda seni, yang 

dilakukan dengan cara saling menyusupkan atau menumpang tindihkan 

bagian-bagian pita anyaman secara bergantian. Menganyam dapat juga 
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diartikan suatu teknik menjalin lungsi dengan pakan. Adapun menganyam 

untuk anak usia dini yang dimaksud adalah keterampilan dalam melakukan 

aktivitas praktek membuat motif anyaman dasar sederhana, anyaman 

kombinasi dengan menggunakan bahan kertas berwarna, pita,janur, daun 

pisang dan lainnya.Anyaman merupakan salah satu kerajinan khas yang 

dimiliki bangsa Indonesia, kerajinan anyaman merupakan kerajinan 

tradisional yang sampai saat ini ditekuni, disamping banyak kegunaannya 

juga memiliki unsur pendidikan. Maka sejak usia dini menganyam ini 

harus diajarkan guna melatih disamping anak bisa mempunyai ketrampilan 

menganyam, melatih motorik halus anak dan melatih sikap anak juga. 

Pendidikan anak usia dini di laksanakan dengan prinsip bermain 

sambil belajar, atau belajar seraya bermain. Sesuai dengan perkembangan, 

oleh sebab itu diharapkan seorang pendidik yang kreatif dan inovatif agar 

anak bisa merasa senang, tenang, aman dan nyaman selama proses belajar 

mengajar. Dalam standar kompetensi kurikulum pendidikan anak usia dini 

tercantum bahwa tujuan pendidikan adalah membantu mengembangkan 

berbagai potensi anak baik psikis, dan fisik yang meliputi moral dan nilai-

nilai agama, social emosional, kognitif, bahasa, fisik/motorik, kemandirian 

dan seni, untuk memasuki pendidikan dasar.  

Pengembangan motorik adalah perkembangan dari unsur 

pengembangan dan pengendalian gerak tubuh. Perkembangan motorik 

berkembang dengan kematangan syarat dan otot. Motorik halus adalah 

gerakan yang menggunakan otot – otot halus. Misalnya kemampuan 
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memindahkan benda dari tangan, mencoret-coret, menyusun  balok, 

menggunting, menulis dan sebagainya.  

Di RA Nur-salam juron ini, Pelajarannya yang bersifat akademis 

yaitu seperti kegiatan membaca, menulis, berhitung. jarang sekali 

diberikan kegiatan yang berupa ketrampilan-ketrampilan. Sehingga otak 

tidak seimbang, yang lebih banyak bekerja menggunakan otak kirinya, 

otak kanannya jarang digunakan. Otak kiri berfungsi untuk memikirkan   

hal-hal yaang bersifat logis seperti matematika dan bahasa, Otak kanan 

mendorong orang untuk terampil, kreativ,dan inovatif. Jadi di dalam 

ketrampilan menganyam anak masih sangat rendah, terbukti pada waktu 

guru memberikan kegiatan, masih banyak anak yang merasa tidak mampu 

dan selalu berkata tidak mampu mengerjakan dan anak-anak menunjukkan 

keterlambatan dalam keterampilan motorik halusnya dalam menganyam, 

Maka guru harus menggunakan media yang menarik dan aman  untuk 

ketrampilan menganyam. Media yang digunakan adalah daun pandan, bisa 

memanfaatkan bahan alam yang ada disekitar karena di RA nur-salam 

terletak diperdesaan sehingga mudah untuk didapatkannya, juga sangat 

aman bagi anak usia dini dan Daun pandan juga menarik minat anak untuk 

menganyam karena Daunnya selain awet, kuat sehingga tidak mudah putus 

untuk menganyam dan  juga bisa diwarnai. . Karena adanya masalah-

masalah diatas maka penulis dalam penelitian ini mengambil judul 

“MENINGKATKAN KETRAMPILAN MENGANYAM PADA ANAK 

MELALUI MEDIA DAUN-DAUNAN PADA KELOMPOK B RA NUR 

SALAM JURON TAHUN AJARAN 2013/2014’’ 
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B. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah merupakan hal yang penting karena masalah 

yang akan diteliti dan dikaji lebih jelas dan terarah sehingga 

pemecahannya lebih mudah. Adapun pembatasan masalah yang dikaji 

dalam penelitian ini adalah kegiatan ketrampilan menganyam dibatasi 

menggunakan media daun-daunan. 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dalam penyusunan 

penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: “Apakah 

melalui media daun-daunan dapat meningkatkan ketrampilan menganyam 

anak kelompok B RA Nur salam tahun ajaran 2013/2014 ? ” 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan ketrampilan 

menganyam anak melalui media daun-daunan di RANursalam. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan pembelajaran yang 

berarti dalam ilmu pendidikan formal maupun non formal terutama 

ditunjukkan pada anak usia dini dalam menambah referensi yang 

berhubungan dengan ketrampilan menganyam anak. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Anak  

Anak mendapatkan pengalaman langsung untuk mengembangkan 

ketrampilan menganyam.  

b. Bagi Guru 

Untuk menambah pengetahuan, keterampilan atau kegiatan guru 

dalam menggunakan metode dan alat pembelajaran yang tepat.  

c. Bagi Sekolah 

Sebagai masukan bagi pengelola pendidikan anak usia dini 

sehubungan dengan ketrampilan anak dalam meningkatkan 

keterampilam menganyam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




