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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi, 

sehingga pemerintah  mengatur pendidikan dengan tujuan agar Indonesia 

memiliki manusia yang berpendidikan dan berkwalitas untuk memajukan 

bangsa ini, Secara khusus juga pemerintah memperhatikan pendidikan anak 

usia dini yang merupakan pendidikan penting seperti tertulis dalam UU No.20 

Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional Bab, pasal 1, butir 14 bahwa, 

Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan 

kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan 

melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan 

serta perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam 

memasuki pendidikan lebih lanjut. Depdiknas, (2006: 2)

Bidang pengembangan pendidikan anak usia dini didalamnya 

perkembangan motorik halus. Motorik halus yang akan di berikan untuk anak 

usia dini adalah perkembangan pengendalian gerakan tubuh melalui kegiatan 

yang terkoordinir antara susunan saraf, otot, otak. Motorik  halus  yang 

menggunakan otot-otot halus atau sebagian anggota tubuh tertentu yang 

dipengaruhi oleh kesempatan untuk belajar dan berlatih misalnya, 

kemampuan menggambar, melipat, mencoret-coret, menyusun balok, 

menggunting, menulis  dan sebagainya, kemampuan tersebut sangat penting 

agar anak bisa berkembang dengan optimal dan sesuai usianya.

Perkembangan motorik sangat dipengaruhi oleh organ otak, Lewat 

bermain kemudian terjadi stimulasi pertumbuhan otot-ototnya itu akan 

berlangsung  ketika anak melompat, melempar, menulis atau berlari. Selain 

itu anak bermain dengan menggunakan seluruh emosi, perasaan, dan 

pikirannya, Kedua kemampuan tersebut sangat penting agar anak bisa 

berkembang dengan optimal oleh sebab itu diharapkan seorang pendidik yang 

kreatif dan inovatif agar anak bisa mencapai kematangan motorik halusnya 

melalui kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, nyaman selama dalam 
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proses belajar mengajar berlangsung. Sejalan dengan perkembangan fisik 

yang terjadi. Hal tersebut didukung oleh adanya perkembangan pada area 

sensoris dan motorik yang memungkinkan koordinasi tubuh yang lebih baik. 

Perkembangan keterampilan motorik halus (menggambar, mewarnai, 

mencoret) meningkat pesatdalam hal ini membuat anak lebih mandiri dan 

mulai dapatmengurus dirinya sendiri ( Montolalu, BEF,2005: 8.14) 

Perkembangan motorik halus yang berkembang baik sejak dini sangat penting 

bagi anak usia dini karena nantinya akan diperlukan dibidang akademis 

seperti menulis. Anak yang mengalami keterlambatan dalam perkembangan 

keterampilan motorik halusnya akan mempengaruhi kemandirian anak, 

dimana anak belum dapat melakukan kegiatan yang dapat dilakukan anak 

pada umumnya misalnya, anak belum dapat menyikat giginya sendiri, belum 

dapat makan dan minum sendiri, belum dapat memakai sepatu sendiri, belum 

dapat memakai pakaiannya sendiri, dan lain sebagainya

Tujuan lain yang dikemukakan oleh Pamadhi (2008:3.36) yaitu, 

melatih motorik halus anak yang melibatkan gerak otot-otot kecil dan 

kematangan syaraf, serta mengenal konsep warna primer (merah, kuning, 

biru). Manfaat yang didapat dari aktifitas melukis diantaranya adalah sebagai 

media untuk mengungkapkan perasaannya, sebagai alat bercerita, sebagai alat 

untuk bermain, melatih ingatan, melatih. berfikir menyeluruh ( Pamadhi, 

2008:3.10 )

Berdasarkan pengamatan di TK Muslimat 2 Tawangrejo Kecamatan 

Kunduran Kabupaten Blora khususnya anak kelompok B dimana dalam 

menggali potensi untuk meningkatkan motorik halus anak masih sangat sulit 

terutama dalam kegiatan membatik masih banyak anak yang pasif atau malas. 

Hal ini terjadi karena media kurang menarik, selama ini guru selalu 

memantau dan memberi motivasi kepada anak serta memberikan variasi 

dalam kegiatan pembelajaran supaya anak tidak merasa bosan, tetapi 

kenyataannya ketika anak diberi tugas untuk membatik,hanya sebagian saja 

yang mau melaksanakan tugas, anak yang lainnya asyik bermain sendiri.
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Fakta yang ditemukan untuk meningkatkan aktivitas anak ternyata 

tidak semudah dalam bayangan, banyak anak yang masih malas perlu adanya 

motivasi serta dukungan dari pendidik agar anak punya  kemauan dan 

berusaha untuk bisa berlatih  menggerakan motorik halus sesuai dengan 

kemampuan  dan perkembangan anak terutama motorik halus pada indikator 

membatik yang bisa membangkitkan semangat anak untuk menumbuh 

kembangkan kreatifitasnya. Untuk pembelajaran motorik halus anak sebelum 

mengadakan penelitian tindakan kelas, kegiatan pembelajarannya  membatik 

memakai kertas lipat dan kertas bekas,  karena banyak anak yang pasif dan 

tidak memperhatikan guru serta banyak anak yang bermain sendiri bahkan 

ada yang  anak tidak mau duduk untuk itu peneliti mau membuat inovasi 

dalam pembelajaran ini supaya anak-anak lebih aktif dan ada kreatifitas 

pembelajaran, sehingga aspek motorik halus anak dapat meningkat sesuai 

dengan taraf perkembangannya. Selain itu pendidik harus pandai memilih 

metode yang sesuai dengan karakteristik tujuan yang akan diberi 

pembelajaran. Lebih lanjut dalam menentukan metode untuk 

mengembangkan keterampilan motorik halus pada indikator membatik yang 

sesuai dengan harapan anak.

Kegiatan pengembangan motorik halus yang dilaksanakan di TK 

Muslimat 2 Tawangrejo Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora kami selaku 

pendidik  akan berusaha untuk  meningkatkan kemampuan motorik halus 

pada indikator membatik dalam pembelajaran lewat Penelitian Tindakan 

Kelas dengan harapan ada inovasi dalam pembelajaran dan lebih baik dari 

sebelumnya, Seringnya anak diberi kegiatan akhirnya ada perkembangan 

dalam proses belajar mengajar, serta memotivasi anak untuk melaksanakan 

kegiatan dengan menggunakan metode yang tepat dan pengelolaan kelas yang 

terprogram maka akan mencapai hasil yang maksimal, untuk menumbuh 

kembangkan kemampuan dalam meningkatkan motorik halusnya melalui 

kegiatan membatik. 

 Berdasarkan uraian di atas  maka penulis ingin melakukan perbaikan 

pembelajaran melalui Penelitian Tindakan Kelas dengan Mengambil judul : 
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“Penerapan Metode Demonstrasi Melalui Kegiatan Membatik Untuk 

Meningkatkan Ketrampilan Motorik Halus Pada Anak Kelompok B Semester 

I TK  Muslimat 2 Tawangrejo Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora Tahun 

2015 / 2016 ‘

B. Rumusan Masalah

 Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dibuat rumusan masalah 

sebagai berikut :“Apakah penerapan metode demonstrasi dalam kegiatan 

membatik dapat meningkatkan ketrampilan motorik halus pada anak 

kelompok B TK Muslimat 2 Tawangrejo Kecamatan Kunduran Kabupaten 

Blora Tahun 2015/2016?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan pengembangan 

motorik halus melalui kegiatan membatik pada anak didik kelompok B 

semester I TK Muslimat 2 Tawangrejo Kecamatan Kunduran Kabupaten 

Blora Tahun 2015/2016 

D.  Manfaat Penelitian.

 Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat yang berarti sesuai 

dengan rumusan dan tujuan penelitian yang di sebutkan di atas, maka manfaat 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut  : 

1. Manfaat Bagi anak.

Anak merasa termotivasi mengikuti kegiatan belajar mengajar sehingga 

memungkinkan berpengaruh terhadap prestasi belajar menjadi lebih baik

2. Manfaat Bagi Guru 

Dapat memberi informasi mengenai perkembangan motorik halus yang 

dimiliki anak dalam proses pembelajaran.

3. Manfaat Bagi  Sekolah 

Dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam rangka memperbaiki sistem 

pembelajaran dan hasil penelitian diharapkan dapat membantu 

menyelesaikan masalah yang terjadi selama proses belajar mengajar 

berlangsung terutama masalah meningkatkan perkembangan motorik 

halus.


