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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Menuurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum Pendidikan  Anak Usia 

Dini, Pendidikan anak usia dini yang selanjutnya disingkat PAUD, merupakan 

suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan 

usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan 

untuk membantuu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak 

memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Dalam kurikulum 

PAUD juga diatur program pengembangan yang  dicapai anak meliputi 

perkembangan nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial 

emosional dan seni. 

Kemampuan dasar anak usia 4-6 tahun mencakup kemampuan dasar fisik 

motorik, bahasa, dan kognitif. Karena kemampuan motorik merupakna hal 

pertama yang dikuasai anak, dapat dilihat dalam kegiatan sehari-hari anak 

terlebih dahulu bisa menggenggam benda yang ada ditangannya daripada 

kemampuan yang lain. Sehingga kemampuan motorik perlu mendapat perhatian 

yang penting sejak anak usia dini. 

Perkembangan motorik adalah perkembangan pengendalian gerak 

jasmani melalui kegiatan pusat syaraf, urat syaraf, dan otot yang terkoordinasi. 

Keterampilan motorik harus distimulasi dan dikembangkan sejak anak usia dini, 

karena bila tidak dikembangkan sejak dini, anak akan mengalami banyak kendala 

dalam mengendalikan kegiatan yang melibatkan kemampuan motorik mereka. 

Bahaya dalam perkembangan motorik yang mengancam anak antara lain adalah 

terlambatnya perkembangan motorik. Perkembangan motorik anak yang berada 

di bawah normal, akibatnya pada umur tertentu anak tidak menguasai tugas 
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perkembangan yang diharapkan oleh kelompok sosialnya. Pengaruh 

perkembangan sosial yang terlambat berdampak pada perkembangan pribadi 

anak kedepannya. Karena perkembangan motorik yang terlambat, anak menjadi 

merasa kurang mampu untuk menyelesaikan tugas atau kegiatan yang diberikan 

padanya, akhirnya anak merasa malu, kurang mempunyai rasa percaya diri, 

sehingga menjadikannya anak yang sungkan untuk melakukan kegiatan bersama 

teman-temannya. 

Keterlambatan keterampilan motorik memiliki dampak yang besar, maka 

sejak usia dini anak harus dirangsang atau distimulasi agar anak tidak mengalami 

hambatan dalam melakukan keterampilan motoriknya. Salah satu perkembangan 

motorik yang harus dikembangkan adalah motorik halus. 

Motorik halus merupakan gerakan-gerakan halus yang melibatkan otot-

otot halus atau melibatkan sebagian anggota tubuh tertentu, yang dipengaruhi 

oleh kesempatan untuk belajar dan berlatih agar berkembang secara optimal. 

Setiap anak dapat mencapai perkembangan motorik halus secara optimal dengan 

bantuan rangsangan atau stimulasi yang tepat. Rangsangan yang dapat diberikan 

kepada anak adalah dengan memberikan contoh secara langsung sehingga anak 

dapat melihat dan mengamatinya melalu panca inderanya. Apabila rangsangan 

yang diberikan untuk anak kurang optimal, anak akan merasa cepat bosan 

sehingga anak tidak tertarik untuk mempelajari hal-hal yang baru. Namun bukan 

berarti anak harus dipaksa untuk melakukannya, karena paksaan justru akan 

membuat anak lebih tertekan dan membuat perkembangannya menjadi kurang 

optimal. 

Berdasarkan hasil observasi peneliti pada tanggal 12 sampai tanggal 17 

Oktober 2015 di TK Pertiwi IV Banaran, Sambungmacan, Sragen tahun ajaran 

2015/2016 menemukan adanya kegiatan pembelajaran menempel yang monoton. 

Kegiatan pembelajaran yang dilakukan hanya menggunakan lembar kerja siswa 

yang menjadi pegangan anak setiap hari. Kegiatan menempel dilakukan 

seminggu tiga kali dengan cara kerja dan media yang sama. Anak menggunting 
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kertas di buku lembar kerja, lalu menempelnya sesuai letak gambar yang telah 

disediakan. Media yang digunakan hanya berupa kertas warna yang telah tersedia 

di lembar kerja anak. Bila kegiatan menempel dilakukan berulang dengan cara 

kerja dan media yang sama tentu tidak dapat dihindarkan anak akan merasa 

jenuh dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Sehingga anak akan merasa 

kurang berminat mengikuti pembelajaran karena tidak ada variasi yang membuat 

anak tertarik untuk melakukannya. 

Berdasarkan penjelasan di atas, karena adanya masalah dalam motorik 

halus apabila tidak dikembangkan secara maksimal akan timbul dampak-dampak 

yang berbahaya, yaitu perkembangan motorik anak akan dibawah normal 

dibandingkan anak seusianya sehingga jelas menimbulkan rasa percaya diri anak 

akan berkurang. Namun sejauh ini kegiatan menempel di TK terkesan monoton, 

maka dikemukakan judul untuk menguji efektivitas dari sutau kegiatan yaitu 

“Pengaruh Kegiatan Menempel Gambar dengan Teknik Mozaik terhadap 

perkembangan motorik halus anak TK Kelompok B di TK PERTIWI IV 

BANARAN SAMBUNG MACAN SRAGEN Tahun Ajaran 2015/2016” 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka identifikasi masalah pada penelitian 

adalah : 

1. Kegiatan pembelajaran menempel yang kurang menarik hanya dengan 

menggunakan lembar kerja siswa, sehingga membuat anak merasa monoton. 

2. Perkembangan motorik halus yang kurang optimal menimbulkan 

permasalahan kepercayaan diri anak dalam interaksi sosial. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini dibatasi pada kegiatan menempel Gambar dengan teknik 

mozaik dengan menggunakan media yang mudah didapat seperti bahan-bahan 
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alam. Sedangkan kemampuan motorik halus anak dibatasi pada menempel 

bahan-bahan kecil dengan rapi. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dari permasalahan yang telah dijelaskan diatas 

dapat di rumuskan masalah penelitian sebagai berikut : “Apakah terdapat 

Pengaruh Kegiatan Menempel Gambar dengan Teknik Mozaik terhadap  

Perkembangan Motorik Halus Anak TK Kelompok B  di TK PERTIWI IV 

BANARAN SAMBUNG MACAN SRAGEN Tahun Ajaran 2015/2016? ’’ 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari 

kegiatan menempel gambar dengan teknik mozaik terhadap perkembangan 

motorik halus pada anak TK kelompok B di TK Pertiwi IV Banaran 

Sambungmacan Sragen.  

 

F. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, maka penelitian ini diharapkan 

mempunyai manfaat untuk pendidikan anak usia dini. Adapun manfaat penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Secara Teoritis 

a. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat dan 

memberikan sumbangan ilmiah pada Pendidikan Anak Usia Dini 

(PAUD) khususnya tentang peranan kegiatan menempel dengan teknik 

mozaik untuk mengembangkan motorik halus anak-anak. 

b. Untuk menambah referensi tugas akhir yang berhubungan dengan 

perkembangan motorik halus anak sebagai bahan kajian lebih lanjut. 

2. Secara Praktis 
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a. Agar kemampuan motorik halus anak berkembang melalui kegiatan 

menempel mozaik. 

b. Bagi pendidik, untuk menjadi masukan tentang kegiatan yang dapat 

menstimulasi perkembangan motorik halus anak . 

c. Bagi Sekolah, dapat dijadikan salah satu cara untuk memfasilitasi anak 

dalam menyediakan media-media yang dapat  meningkatkan 

perkembangan motorik halus anak sehingga dapat meningkatkan mutu 

TK tersebut. 


