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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pengertian anak usia dini adalah anak yang berada dalam rentang 

usia 0-6tahun. Sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang 

Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 pasal 1 ayat 14 dan pasal 18 ayat 

1, bahwa pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang 

sekolah dasar, dari sejak lahir sampai usia enam tahun yang melalui jalur 

pendidikan formal berbentuk dalam Taman Kanak-kanak (TK). 

Usia dini dianggap sebagai usia keemasan (the golden age) karena 

pada usia tersebut anak sedang mengalami perkembangan yang sangat 

besar baik secara fisik, maupun psikis. Pada usia 4-5 tahun merupakan 

masa peka dalam perkembangan aspek berpikir logis anak. Masa peka 

adalah masa terjadinya pematangan fungsi-fungsi dan psikis yang siap 

merespon stimulasi dan mengasimilasi atau menginternalisasikan kedalam 

pribadinya. Pada masa ini merupakan masa awal pengembangan 

kemampuan fisik, kognitif, bahasa, sosial emosional, konsep diri, disiplin, 

kemandirian, seni moral, dan nilai-nilai agama (Depdiknas, 2007). 

Motorik halus adalah gerakan yang hanya melibatkan bagian-

bagian tubuh tertentu saja dan dilakukan oleh otot-otot kecil, seperti 

ketrampilan menggunakan jari jemari tangan dan gerakan pergelangan 

tangan yang tepat. Oleh karena itu gerakan ini tidak terlalu membutuhkan 
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tenaga, namun gerakan ini membutuhkan koordinasi mata dan tangan yang 

cermat. Semakin baik gerakan motorik halus anak membuat anak dapat 

berkreasi seperti: melipat kertas, menggunting kertas, mewarnai, 

menyatukan dua lembar kertas, menganyam kertas. Namun tidak semua 

anak memiliki kematangan untuk menguasai kemampuan ini. Dalam 

melakukan gerakan motorik halus anak sudah mulai berkembang pesat di 

usia kira-kira 3 tahun, namun demikian kemampuan seorang anak untuk 

melakukan gerakan motorik tertentu tidak akan sama dengan anak lain 

walaupun usia sama (Sujiono, 2005). Menurut Robert  (2006) yang telah 

mempelajari tentang origami lebih dari 40 Tahun The Fourth 

Internasional Meeting on Origami in Science, September 2006 pada 

Institute of technnology Pasadena, bahwa ada hubungan yang sangat erat 

antara origami dengan matematika, teknologi, pendidikan dan program 

komputer.  

Dari survei yang dilakukan pada bulan Januari 2016 di TK Al 

Muayyad Kusuma Dewi Makam Haji dan TK Islam Bakti 8 terdapat 30 

murid dengan rata-rata 80% murid kurang antusias dengan berbagai 

permainan origami, bahkan rata-rata murid dirumah mengenalnya gadget 

daripada belajar, bahkan kegiatan yang termasuk dalam motorik halus 

seperti : menggunting pola, menempel puzzle, melipat kertas dan 

mewarnai sangat jarang dilakukan baik di sekolah maupun dirumah 

sehingga kemampuan motorik halusnya menjadi kurang terlatih. 
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Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dan ingin membuktikan apakah ada pengaruh permainan 

melipat kertas origami terhadap perkembangan motorik halus anak usia 4-

5 tahun. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang sudah diuraikan maka rumusan masalah 

dalam penelitian adalah “ Apakah ada pengaruh ketrampilan melipat kertas 

origami terhadap perkembangan motorik halus anak usia 4-5 tahun ?” 

 

C. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian 

ini adalah: Untuk mengetahui pengaruh ketrampilan melipat kertas 

origami terhadap perkembangan motorik halus anak usia 4-5 tahun. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

a. Dapat mengembangkan ilmu yang sudah dipelajari. 

b. Dapat mengaplikasikan ilmu kepada peserta didik. 

c. Dapat menambah wawasan dan pengalaman. 
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2. Bagi anak  

a.  Untuk meningkatkan ketrampilan motorik halus melalui kegiatan 

origami. 

3. Bagi Guru dan Orang Tua 

a. Untuk mengetahui tentang metode dan strategi yang tepat untuk 

meningkatkan ketrampilan motorik halus anak melalui kegiatan 

origami. 

b. Dapat mengetahui dan memahami metode dalam meningkatkan 

kreativitas anak melalui kegiatan origami, sehingga orang tua dapat 

bekerjasama dengan pihak guru maupun sekolah untuk bersama-

sama membina, membimbing anak-anak agar meningkatkan 

krativitas. 

4. Bagi Keilmuan 

Dari penelitian ini dapat untuk memperkaya khasanah 

keilmuan fisioterapi dalam wadah fisioterapi pediatri, khususnya 

berkaitan dengan kegiatan melipat kertas (origami) terhadap 

perkembangan motorik halus anak usia 4-5 tahun. 

5. Bagi Profesi  

Dapat mengetahui secara mendalam mengenai pengaruh 

kegiatan melipat kertas (origami) terhadap peningkatan motorik halus 

anak usia 4-5 tahun. 


