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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 14 menyebutkan bahwa Pendidikan 

Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan 

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 lebih lanjut.  

Penyelenggaraan PAUD dapat dilakukan melalui jalur formal 

maupun jalur non-formal. Dengan adanya pendidikan bagi anak usia dini, 

diharapkan anak dapat diperlakukan sesuai dengan tingkat 

perkembangannya sehingga kemampuan anak dapat berkembang secara 

optimal baik jasmani maupun rohani. Sumantri (2005) mengemukakan 

bahwa pengembangan anak usia dini penting untuk diselenggarakan dalam 

membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, 

keterampilan dan daya cipta baik di dalam keluarga maupun di Kelompok 

Bermain, Tempat Penitipan Anak (TPA), dan Taman Kanak-kanak (TK) 

sebelum memasuki pendidikan dasar. 

Dalam upaya pengembangan anak usia dini harus memperhatikan 

aspek-aspek perkembangan seperti nilai-nilai agama dan moral, fisik 

motorik, kognitif, bahasa dan sosial-emosional. Dalam Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan 

Anak Usia Dini terdapat tingkat pencapaian perkembangan yang 

menggambarkan pertumbuhan dan perkembangan yang diharapkan dicapai 

anak pada rentang usia tertentu. Perkembangan anak yang dicapai 

merupakan integrasi aspek pemahaman nilai-nilai agama dan moral, fisik, 
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kognitif, bahasa, dan social-emosional. Agar anak mencapai tingkat 

perkembangan yang optimal, dibutuhkan keterlibatan orang tua dan orang 

dewasa untuk memberikan rangsangan yang bersifat menyeluruh dan 

terpadu yang meliputi pendidikan, pengasuhan, kesehatan, gizi, dan 

perlindungan yang diberikan secara konsisten melaui pembiasaan. 

Seperti dikemukanakan oleh Husein, dkk 2002 (dalam Sumantri, 

2005:3) anak usia dini berada pada masa lima tahun pertama yang disebut 

The Golden Years, masa ini merupakan masa emas perkembangan anak. 

Anak pada usia tersebut mempunyai potensi demikian besar untuk 

mengoptimalkan segala aspek perkembangannya, termasuk perkembangan 

motoriknya.  

Menurut Fridani, dkk (2011: 2.4), perkembangan fisik/motorik 

diartikan sebagai perkembangan dari unsur kematangan dan pengendalian 

gerak tubuh. 

Perkembangan fisik motorik anak berhubungan dengan 

gerak/motorik halus (fine-motor) dan gerak/motorik kasar (gross-motor) 

(Pekerti, dkk, 2009: 9.6). 

Sujiono, dkk (2008) mengemukakan bahwa kemampuan fisik 

motorik kasar melibatkan aktivitas otot, tangan, kaki dan seluruh tubuh 

anak. Gerakan motorik kasar ini merupakan kemampuan yang 

membutuhkan koordinasi sebagian besar bagian tubuh anak. Sedangkan 

kemampuan motorik halus anak hanya melibatkan bagian-bagian tubuh 

tertentu saja dan dilakukan oleh otot-otot kecil, seperti keterampilan 

menggunakan jari-jemari tangan dan gerakan pergelangan tangan yang 

tepat. Oleh karena itu, gerakan ini tidak terlalu membutuhkan tenaga, 

namun gerakan ini membutuhkan koordinasi mata dan tangan yang 

cermat. 

Gerakan motorik halus yang terlihat saat usia TK, antara lain 

adalah anak mulai dapat menyikat giginya, menyisir, membuka dan 
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menutup retsluiting, memakai sepatu sendiri, mengancingkan pakaian, 

serta makan sendiri dengan menggunakan sendok dan garpu (Sujiono, dkk, 

2008:1.14) 

Berdasarkan observasi awal di TK Pertiwi 02 Gantiwarno Matesih, 

kenyataannya bahwa kemampuan motorik halus anak kelompok B masih 

rendah. Rendahnya kemampuan motorik halus tersebut disebabkan karena 

faktor dari segi guru maupun dari segi anak itu sendiri. Dari segi guru 

dikarenakan kegiatan yang diberikan guru kurang menarik. Kegiatan 

motorik halus di TK Pertiwi 02 Gantiwarno yang sering diberikan guru 

hanya mewarnai gambar, baik gambar buatan guru maupun gambar yang 

ada di majalah anak sehingga hampir setiap hari anak-anak hanya 

mengerjakan kegiatan dari buku lembar kerja anak. Sedangkan dari segi 

anak,  banyak dari mereka yang kurang tertarik dengan metode pemberian 

tugas yang diberikan guru. Karena itulah anak sering merasa bosan dengan 

kegiatan di kelas ketika diminta mewarnai gambar yang menyebabkan 

anak asal-asalan atau semaunya mewarnai gambar sehingga hasilnya 

kurang maksimal. Dan ada pula anak yang tidak menyelesaikan tugas 

mewarnanya karena malas. 

Penulis menggunakan teknik montase dalam upaya meningkatkan 

kemampuan motorik halus anak karena dengan teknik montase diharapkan 

anak akan dapat bereksplorasi dalam kegiatan bermainnya sehingga anak 

tidak mudah bosan dengan kegiatan pembelajaran yang baru. Selain itu, 

teknik montase belum pernah digunakan guru sebagai kegiatan 

pembelajaran. 

Berdasarkan persoalan tersebut diatas, penulis tertarik judul 

“Upaya Meningkatkan Kemampuan Motorik Halus Anak dengan Teknik 

Montase pada Kelompok B TK Pertiwi 02 Gantiwarno Matesih Tahun 

Ajaran 2014/2015”.  
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B. Pembatasan Masalah 

Masalah yang diteliti terbatas pada upaya peningkatan kemampuan 

motorik halus anak yang meliputi merekat atau menempel serta 

menggunting. 

 

C. Perumusan Masalah 

Apakah dengan teknik montase dapat meningkatkan kemampuan 

motorik halus anak pada kelompok B TK Pertiwi 02 Gantiwarno tahun 

ajaran 2014/2015? 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Meningkatkan kemampuan motorik halus anak dengan teknik montase. 

2. Tujuan Khusus 

Untuk meningkatkan kemampuan motorik halus anak dengan teknik 

montase kelompok B di TK Pertiwi 02 Gantiwarno tahun ajaran 

2014/2015. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

sumbangan bagi guru dalam upaya pengembangan kemampuan 

motorik halus anak. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi guru 

Penelitian ini bermanfaat bagi guru dalam upaya meningkatkan 

kemampuan motorik halus anak melalui berbagai media belajar 

dan membantu guru dalam menciptakan suasana pembelajaran 

yang aktif, kreatif, inovatif dan menyenangkan. 
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b. Manfaat bagi siswa 

Penelitian ini sangat bermanfaat bagi anak karena dapat membantu 

meningkatkan kemampuan motorik halus melalui kegiatan 

pembelajaran yang menyenangkan dengan media yang menarik 

dan mungkin belum pernah ditemui anak dalam pembelajaran 

sebelumnya. 

c. Manfaat bagi sekolah 

Penelitian ini sangat bermanfaat untuk pengembangan strategi 

pembelajaran di sekolah dengan penggunaan berbagai media 

sebagai bahan ajar untuk meningkatkan kemampuan motorik halus 

anak. 

 


