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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah jenjang sebelum 

pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan 

bagi anak sejak lahir sampai usia 6 tahun. Undang �–undang nomer 20 tahun 

2003 pasal 28 ayat 1 tentang sistem pendidikan nasional menyabutkanbahwa 

pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, 

melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal, pendidikan 

anak usia dini jalur pendidikan formal meliputi Taman Kanak-kanak, 

RoudlotulAthfalatau yang sederajat. Sedangkan informal melalui kelompok 

bermain dan bina keluarga balita.

Menurut Slamet Suyanto (2005 : 5) anak usia dini sedang dalam tahap 

pertumbuhan dan perkembangan yang paling pesat, baik fisik maupun mental. 

Pertumbuhan dan perkembangan anak telah dimulai sejak prenatal, yaitu sejak 

dalam kandungan. Pembentukan sel saraf otak, sebagai modal pembentukan 

kecerdasan, terjadi saat anak dalam kandungan (Slamet Suyanto, 2005 : 5). 

Tahap awal perkembangan janin sangat penting untuk pengembangan sel-sel 

otak. Selanjutnya, setelah lahir akan terjadi proses myelinasi dan sel-sel saraf 

dan pembentukan hubungan antarsel saraf. Keduanya sangat penting dalam 

pembentukan kecerdasan. Makanan bergizi dan seimbang serta stimulasi otak 

sanagat diperlukan untuk mendukung proses tersebut. Selain pertumbuhan 

dan perkembangan fisik dan motorik, perkembangan moral (termasuk 

kepribadian, watak dan akhlak), social, emosional, intelektual, dan bahasa 

juga berlangsung sangat pesat. Oleh karena itu, usia dini (usia 0 – 8 tahun) 

juga disebut usia emas (golden age). Dengan begitu, untuk mengembangkan 

bangsa yang cerdas, bermain, bertakwa, serta berbudi luhur hendaklah 

dimulai dari PAUD. Itulah sebabnya Negara-negara maju sangat serius 

mengembangkan PAUD. Pendidikan TK jangan dianggap sebagai pelengkap, 
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tetapi kedudukannya sama penting dengan pendidikan di atasnya. Begitu 

pentingnya usia dini, sampai ada teori yang menyatakan bahwa pada usia 

empat tahun 50% kecerdasan sudah tercapai, dan 80% kecerdasan tercapai 

pada usia delapan tahun.

Menurut Slamet Suyanto (2005 : 52) banyak teori dan definisi 

kecerdasan antara lain didefinisikan sebagai kemampuan menghasilkan ide 

yang gemilang dan memecahkan masalah secara kreatif, efisien dan 

bijaksana. Salah satu teori kecerdasan membagi kecerdasan menjadi tiga 

macam yaitu kecerdasan intelektual yang dinyatakan dengan intellegency 

quotient (IQ), kecerdasan sosial (sosial intelligence) dan kecerdasan 

emosional (emotional intelligence). Teori lain tentang kecerdasan dari 

(Slamet Suyanto, 2005 : 52) yang dikenal dengan teori kecerdasan ganda atau 

multiple intelligence (MI) menyatakan adanya delapan tipe kecerdasan. 

Delapan tipe kecerdasan tersebut meliputi : kecerdasan kinestetik, linguistic 

(bahasa), logika-matematis, musical, interpersonal (kemampuan bekerjasama 

dengan orang lain), intrapersonal (kemampuan diri), visual/spasial (gambar 

dan ruang) dan naturalistic (alami). 

Menurut Sumantri (2005:2), pembinaan dan pengembangan potensi 

anak bangsa dapat diupayakan melalui pembangunan di berbagai bidang yang 

didukung oleh atmosfer masyarakat belajar. Anak usia dini mempunyai 

potensi yang demikian besar untuk  mengoptimalkan segala aspek 

perkembangannya, termasuk perkembangan motoriknya artinya 

perkembangan ketrampilan motorik serbagai perkembangan unsur 

krmatangan dan pengendali gerak tubuh.

Pengoptimalan perkembangan anak dapat dilakukan lewat jalur 

pendidikan yaitu melalui kegiatan pembelajaran. Salah satu jalur pendidikan 

formal untuk anak usia dini adalah taman kanak-kanak. Taman kanak-kanak 

merupakan sekolah bagi anak usia 4-6  tahun yang biasanya pada lembaga 

pendidikan taman kanak-kanak dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok 

A untuk anak usia 4-5 tahun dan kelompok B untuk anak usia 5-6 tahun. 

Anak usia dini memiliki energi yang tinggi. Energi dibutuhkan untuk 
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melakukan berbagai aktivitas yang diperlukan dalam meningkatkan 

ketrampilan fisik, baik yang berkaitan dengan peningkatan ketrampilan 

motorik kasar maupun motorik halus.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

No. 58 Tahun 2009 tentang standar PAUD, tingkat pencapaian perkembangan 

motorik halus anak usia 5-6 tahun salah satunya yaitu meniru bentuk. Meniru 

bentuk dalam pembelajaran TK dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan 

seperti meniru membuat garis tegak dan miring  menjadi bentuk huruf, 

meniru melipat kertas sederhana menjadi bentuk benda, mencocok bentuk 

lingkaran, dan masih banyak lagi kegiatan lainnya.

TK Pertiwi Kacangan terdiri dari 2 kelas, yaitu kelompok A dan 

kelompok B. Jumlah murid pada kelompok B sebanyak 20 anak.Keterampilan 

motorik halus anak pada kelompok ini belum berkembang dengan 

optimal.Ada sekitar 16 anak mengalami kesulitan dalam menggerakkan otot-

otot tangan dan koordinasi mata, khususnya dalam kegiatan melipat 

kertas.Dalam kegiatan melipat kertas banyak anak meminta bantuan guru 

untuk menyelesaikan hasil lipatannya.Anak-anak merasa kesulitan dalam 

menyelesaikan lipatan sampai ditahap akhir.Anak-anak terlihat tidak antusias 

dalam kegiatan tersebut.

Berdasarkan dari hal tersebut di atas maka sangat perlu sebuah 

pengembangan motorik halus pada anak kelompok B. Salah satu kegiatan 

pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan motorik halus yaitu 

melipat kertas.Kegiatan melipat kertas bertujuan untuk melatih koordinasi 

mata dan otot-otot tangan serta konsentrasi.Memiliki keterampilan melipat 

kertas bisa menjadi modal awal anak sebagai bekalnya nanti dalam mengurus 

dirinya sendiri. Berawal dari kegiatan melipat kertas akan sangat membantu 

anak untuk bisa melipat bajunya sendiri, ataupun melipat benda-benda yang 

mudah untuk dilipat. Selain itu kegiatan melipat kertas juga dapat 

meningkatkan kemampuan anak dalam mengenal bentuk, dari kertas yang 

dilipat-lipat akan menjadi bentuk benda. Kegiatan melipat kertas menjadi 

bentuk benda akan membuat anak tertarik untuk latihan melipat kertas. Hasil 
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dari lipatan itu dapat dipakai untuk mainan anak. Dari runtutan alasan di atas 

maka penulis mengambil judul UPAYA MENINGKATKAN 

KETERAMPILAN MOTORIK HALUS MELALUI KEGIATAN MELIPAT 

KERTAS PADA ANAK DIDIK KELOMPOK B SEMESTER GASAL TK 

PERTIWI KACANGAN KECAMATAN TODANAN KABUPATEN 

BLORA TAHUN PELAJARAN 2015/2016

B. Rumusan Masalah

Apakah keterampilan motorik halus dapat ditingkatkan melalui 

kegiatan melipat kertas pada anak didik Kelompok B Semester Gasal di TK 

Pertiwi Kacangan Kecamatan Todanan Kabupaten Blora Tahun Pelajaran 

2015/2016 ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan dalam upaya meningkatkan keterampilan motorik halus 

melalui kegiatan melipat kertas pada anak didik Kelompok B Semester Gasal 

di TK Pertiwi Kacangan Kecamatan Todanan Kabupaten Blora Tahun 

Pelajaran 2015/2016.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi beberapa pihak, sebagai 

berikut :

1. Bagi Siswa

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut :

a. Dapat meningkatkan keterampilan motorik halus anak.

b. Dapat memberikan kegembiraan serta kepuasan bagi anak jika hasil 

lipatan sesuai dengan yang diharapkan.

c. Dapat dijadikan kegiatan pembelajaran yang menarik melalui kegiatan 

melipat kertas.
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2. Bagi Guru

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut :

a. Dapat dijadikan bahan rujukan untuk mengajar.

b. Dapat meningkatkan kreativitas guru dalam hal seni rupa.

c. Dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran yang menarik bagi 

peserta didik.

3. Bagi Sekolah

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut :

a. Dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah itu sendiri.

b. Dapat mendukung terwujudnya output yang berkualitas.

c. Dapat mengurangi problematika dalam pembelajaran.


