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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dan tidak dapat 

dipisahkan dalam kehidupan seseorang baik dalam keluarga ataupun 

masyarakat. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang 

di lakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu 

pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar memiliki 

kesiapan dalam memasuki pendidikan yang lebih tinggi. Salah satu bentuk 

pendidikan pra sekolah yang terdapat di jalur pendidikan formal adalah 

pendidikan Taman Kanak-kanak (PP No.27 Tahun 1990).  

Sebagai lembaga pendidikan pra sekolah, tugas utama Taman 

Kanak-kanak (TK) adalah mempersiapkan anak  dengan memperkenalkan 

berbagai pengetahuan, sikap/perilaku, ketrampilan dan intelektual 

sehingga anak dapat beradaptasi dengan kegiatan belajar di Sekolah Dasar. 

Dalam hal ini pendidikan TK membantu anak didik mengembangkan 

berbagai potensi, baik psikis maupun fisik yang meliputi moral, nilai-nilai 

agama, sosial, emosional, kognitif, bahasa, fisik motorik, kemandirian dan 

seni. 

Fenomena belajar di dunia Taman Kanak-kanak merupakan suatu 

usaha atau aktivitas untuk memperoleh suatu perubahan yang lebih baik. 

Penting diperhatikan bahwa belajar bukan dengan duduk kaku dan bukan 
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melalui paksaan. Akan tetapi belajar juga dapat sambil bermain. Belajar 

sambil bermain disini menitikberatkan pada proses pembelajarannya 

bukan pada aspek bermain. 

Memberikan pengetahuan dan keterampilan pada anak dapat 

dilakukan melalui pendidikan jasmani, pendidikan akal maupun 

pendidikan rohani anak. Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya 

optimalisasi tumbuh kembang bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 

enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan 

sehingga dapat dicapai pertumbuhan dan perkembangan jasmani rohani 

agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.  

Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk 

penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar 

ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik, kecerdasan (kognitif), sosial 

emosional, bahasa dan komunikasi sesuai dengan tahap-tahap 

perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini. Pendidikan anak usia dini 

sepatutnya juga mencakup stimulasi psikososial dan tidak terbatas pada 

proses pembelajarannya yang banyak terjadi pada lembaga pendidikan. 

Artinya, pendidikan anak usia dini dapat berlangsung dimana saja dan 

kapan saja seperti halnya interaksi manusia yang terjadi di dalam keluarga, 

teman sebaya, dan dari hubungan kemasyarakatan yang sesuai dengan 

kondisi dan perkembangan anak usia dini.  
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Mengingat menulis merupakan bagian integral dari catur tunggal 

ketrampilan berbahasa yaitu menyimak, membaca, menulis. ketrampilan 

menulis sejak dini sangat penting bagi anak, agar anak dapat 

menyampaikan suatu pesan atau informasi secara tertulis. Tulisan dapat 

menjadi alat komunikasi, melalui sebuah tulisan anak dapat 

mengungkapkan suatu hal yang ditunjukan kepada orang dewasa yang ada 

di sekitarnya. Menjadi suatu masalah apabila anak mengalami kesulitan 

menulis, karena orang lain tidak dapat memahami ungkapan anak melalui 

tulisannya. Hal ini ditambah juga menulis sebagai salah satu persyaratan 

dan tes masuk sekolah dasar (SD). Menulis juga tanda bahwa kemampuan 

motorik halus pada anak telah berkembang dengan baik.      

Munculnya tahap-tahap menulis pada anak  ditandai dengan berbagai 

gejala seperti mencoret buku atau diding dengan berbagai media. Gejala 

tersebut merupakan pertanda munculnnya berbagai jenis potensi yang 

tersembunyi hidden potency menjadi potensi yang tampak actual potency, 

kondisi tersebut menunjukkkan mulai berfungsi dan berkembangnya sel-

sel saraf pada otak anak. 

 Depdiknas (2007:6) Menyatakan bahwa, menulis merupakan 

ekspresi/ungkapan dari bahasa lisan kedalam suatu bentuk goresan/ 

coretan. Kegiatan awal menulis dimulai ketika anak pura-pura menulis 

diatas kertas, pasir atau media lainnya dalam bentuk coretan-coretan 

sampai anak mampu menirukan bentuk tulisan yang sesungguhnya    
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Akhadi (2000:3) Menyatakan bahwa, menulis merupakan suatu 

kegiatan penyampaian pesan dengan mengunakan bahasa sebagai 

medianya. Pesan adalah isi/ muatan yang tergantung pada tulisan. Tulisan 

merupakan sistem komunikasi antar manusia yang menggunakan simbol 

lambang bahasa yang sudah disepakati pemakaiannya. 

Kemampuan menulis awal pada anak usia dini dapat ditingkatkan 

antara lain dengan model pembelajaran dan permainan, Permainan finger 

painting dirasa cukup membantu untuk merangsang kemampuan motorik 

halus pada anak. Menggambar dan melukis merupakan kegiatan anak 

dalam berekspresi karena dengan cara itu anak dapat menuangkan 

perasaan sesuai dengan imajinasinnya dengan cara antara lain membuat 

garis menggunakan cat wana atau bahan lain yang lebih aman bagi 

kesehatan anak.  

Finger painting sebagai media pendidikan seni awalnya dirumuskan 

oleh pendidik Amerika, Ruth Faison Shaw, di Roma, Italia pada tahun 

1931. Finger painting adalah kegiatan menggambar yang dilakukan 

dengan cara menggoreskan warna (bubur warna) diatas bidang kertas 

gambar secara bebas.  www. reddamuralart.wordpress.com diakses tanggal 

14 Februari 2014 

Kemampuan menulis awal pada TK Pertiwi II Blimbing dirasa masih 

rendah. Penyebab rendahnya kemampuan menulis awal pada anak pada 

TK Pertiwi II Blimbing, antara lain: 
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1. Cara yang digunakan guru masih monoton, yaitu guru 

menulis dipapan tulis kemudian anak diminta menirukan 

tulisan tersebut dalam bukunya masing-masing. Hal ini yang 

menyebabkan anak mengalami kebosanan belajar dan anak 

menjadi pasif. 

2. Terbatasnya alat peraga  dan fasilitas yang digunakan, 

sehingga anak mengalami kesulitan dalam memahami materi 

yang disampaikan oleh guru. 

3. Teacher center masih menjadi budaya dalam kelompok, 

anak-anak sangat tergantung inisiatif guru. 

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik mengkaji tentang 

kemampuan menulis awal. Dengan demikian penelitian ini berjudul 

“Upaya Peningkatan Kemampuan Menulis Awal Melalui Permainan 

Finger Painting di TK Pertiwi II Blimbing Tahun Ajaran 2013/2014” 

  

B. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan beberapa identifikasi masalah tersebut maka peneliti 

akan memusatkan pada penelitian tentang peningkatan kemampuan 

menulis awal pada Anak Usia Dini di TK Pertiwi II Blimbing, Kecamatan 

Sambirejo, Kabupaten Sragen Tahun ajaran 2013/2014. 
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C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah diatas 

dapat dirumuskan masalah sebagai berikut, Apakah permainan  finger 

painting dapat meningkatan kemampuan menulis awal pada peserta didik 

TK Pertiwi II Blimbing, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen Tahun 

ajaran 2013/2014? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini 

adalah : 

1. Tujuan Umum 

Meningkatkan kemampuan menulis awal anak melalui permaainan 

finger painting. 

2. Tujuan Khusus 

Untuk mengetahui peningkatan kemampuan menulis awal melalui 

permainan finger painting pada peserta didik  TK Pertiwi II Blimbing, 

Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen pada Kelompok A Tahun 

Ajaran 2013/2014. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Setelah penelitian ini dilaksanakan, diharapkan hasil penelitian ini 

dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis, antara lain sebagai berikut : 
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1. Manfaat teoritis. 

a. Mengembangkan khasanah penelitian didunia pendidikan pada 

pembelajaran anak usia dini. 

2. Manfaat praktis. 

a. Bagi guru hasil penelitian dapat dijadikan sebagai referensi 

pembelajaran untuk anak didiknya dikelas. 

b. Bagi anak dapat  meningkatkan kemampuan menulis awal. 

c. Memberiakan pengetahuan bagi orang tua tentang penelitian 

mengenai pengaruh permainan dalam peningkatan kemampuan 

menulis anak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


