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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Anak merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan 

penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi 

pembangunan Nasional. Anak adalah aset bangsa. Dimana masa depan bangsa 

dan negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin 

baik kepribadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan 

bangsa. Begitu pula sebaliknya, Apabila kepribadian anak tersebut buruk maka 

akan rusak pula kehidupan bangsa yang akan datang.  

Anak usia dini merupakan anak yang berada pada rentang usia 0-6 tahun. 

Dimana pada saat itu anak tumbuh dan berkembang dengan sangat pesat. Anak 

membutuhkan stimulasi dari orang dewasa untuk membantu pertumbuhan dan 

perkembangannya. Terdapat 6 (enam) aspek perkembangan anak usia dini yang 

harus dikembangkan, yang meliputi kognitif, sosial emosional, nilai agama 

moral, bahasa, seni dan fisik motorik.  

Salah satu aspek yang dikembangkan yaitu perkembangan motorik. 

Perkembangan motorik merupakan proses seorang anak belajar untuk terampil 

menggerakkan anggota tubuhnya. Untuk itu dari orang tua atau guru dapat 

melakukan beberapa pola gerakan yang dapat melatih ketangkasan, kecepatan, 

kekuatan, kelenturan, serta koordinasi antara tangan dan mata (Mursid, 2015: 

11-12).  
Perkembangan motorik anak ada 2 yaitu perkembangan motorik kasar dan 

perkembangan motorik halus. Perkembangan motorik kasar adalah kegiatan 

yang melibatkan koordinasi otot-otot besar di tubuh, untuk melakukan gerakan 

seperti merangkak, berdiri, berjalan, berlari, dan melompat. Perkembangan 

motorik halus adalah kegiatan yang melibatkan koordinasi antara mata dan 

tangan. Perkembangan keterampilan motorik bertujuan untuk memperkenalkan 

dan melatih gerakan kasar dan halus, meningkatkan kemampuan mengontrol 

gerak tubuh dan koordinasi, serta meningkatkan keterampilan tubuh sehingga 
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dapat menunjang pertumbuhan jasmani yang kuat, sehat dan terampil (Sujiono, 

2005: 2.9).  

Kegiatan motorik halus dapat mengembangkan kreativitas dan imajinasi 

dalam membuat suatu karya. Anak dapat memupuk rasa percaya diri terhadap 

karya yang telah dibuat, sehingga dapat menimbulkan perasaan bangga untuk 

menunjukkan hasil karyanya kepada orang lain. Permendiknas Nomor 58 Tahun 

2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (2009: 9) menerangkan bahwa 

lingkup perkembangan dan keterampilan motorik halus meliputi: “menempel 

gambar dengan tepat, menggunting sesuai dengan pola, menggunakan alat tulis 

dengan benar, dan mengkoordinasikan mata dan tangan untuk melakukan 

gerakan yang rumit, termasuk dalam rangka mengenai Standar Tingkat 

Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA). Semakin baik gerakan motorik halus 

anak, maka kreativitas anak juga semakin berkembang dan berkreasi, seperti 

menggunting kertas dengan hasil guntingan yang lurus, menggambar gambar 

sederhana dan mewarnai, menggunakan klip untuk menyatukan dua lembar 

kertas, menjahit, menganyam kertas serta menajamkan pensil dengan rautan. 

Suyanto (2005: 51), mengatakan bahwa karakteristik pengembangan motorik 

halus anak lebih ditekankan pada gerakan-gerakan tubuh yang lebih spesifik 

seperti menulis, menggambar, menggunting dan melipat.  

Hal ini dapat dicapai melalui pendidikan. Pendidikan merupakan sebuah 

proses yang dilaksanakan untuk mencerdaskan bangsa, melalui proses 

pendidikan akan terbentuk individu sebagai sumber daya manusia yang akan 

berperan dalam proses pembangunan bangsa dan negara. Untuk itu, pendidikan 

perlu dimulai sejak usia dini.  

Proses pendidikan pada masa anak usia dini dapat melalui jalur pendidikan 

formal, non formal maupun informal. Dijelaskan Dalam Permendikbud No 146 

Tahun 2014 Pasal 1 bahwa pendidikan anak usia dini merupakan jenjang 

pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar sebagai suatu upaya pembinaan 

yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun. Dilakukan 

melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 
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perkembangan jasmani serta rohani agar anak memiliki kesiapan dalam 

memasuki pendidikan lebih lanjut (Sujiono, 2009: 6). 

Salah satu tujuan program pendidikan anak usia dini adalah meningkatkan 

daya cipta atau kreativitas. Supriadi (Rahmawati dan Kurniati, 2010: 13) 

menyatakan bahwa, “Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk 

melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang 

relatif berbeda dengan apa yang telah ada”. Kemampuan ini dapat dimiliki 

seseorang jika ia memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi kreatif 

yang dimilikinya.  

Stimulasi yang dapat diberikan oleh pendidik adalah melalui kegiatan-

kegiatan yang melibatkan fungsi motorik halus anak dan tentunya kegiatan 

tersebut harus disenangi oleh anak, salah satunya seperti kegiatan melipat 

dengan menggunakan kertas origami yang dapat disentuh langsung oleh tangan 

anak.  

Pengembangan kreativitas motorik halus anak melalui kertas origami akan 

lebih mudah dilaksanakan jika dalam kegiatan tersebut mengandung nilai 

bermain, karena pada saat bermain anak-anak merasakan kesenangan sehingga 

lebih mudah menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang diberikan oleh pendidiknya, 

termasuk dalam meyelesaikan kegiatan melipat kertas origami. Hal ini diperkuat 

oleh sugeng (2001: 5) yang menyatakan bahwa bermain kertas lipat dapat 

menumbuhkan kreativitas anak dan melatih motorik halus pada anak. Selain itu, 

dengan kegiatan kertas lipat (origami) diharapkan anak-anak dapat menjadi lebih 

kreatif dalam menciptakan keterampilan yang lain. 

Dalam kreativitas anak memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, imajinatif, 

senang menjelajah lingkungan, banyak mengajukan pertanyaan, bereksperimen, 

terbuka untuk rangsangan-rangsangan baru, berminat untuk melakukan macam-

macam hal, ingin mendapatkan pengalaman-pengalaman baru dan tidak pernah 

merasa bosan. Menjadi kreatif juga penting bagi anak usia dini karena 

menambah bumbu dalam permainannya. Jiwa kreatif dapat membawa permainan 

menjadi menyenangkan, tentu mereka akan merasa lebih bahagia dan puas. 

Kreativitas memberi anak kesenangan dan kepuasan pribadi yang sangat besar 
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dan penghargaan yang memiliki pengaruh nyata pada perkembangan pribadinya 

(Wijayani dan Barawi, 2012: 102)  

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis di TK Aisyiyah 

Sumber 1 Surakarta, dalam pembelajaran guru kurang inovatif dalam mendidik 

anak. Guru dalam pembelajaran selalu menggunakan LKS, sehingga anak 

mudah bosan dan perkembangan anak kurang optimal. 

Dari permasalahan diatas peneliti ingin menggunakan kertas origami 

sebagai media pembelajaran untuk mengetahui apakah dengan media kertas 

origami kreativitas anak akan muncul dan menjadikan anak-anak disana dapat 

mengembangkan ide kreativitasnya. Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas, 

peneliti tertarik dan merasa termotivasi untuk mengambil judul skripsi 

“Pengaruh Media Kertas Origami terhadap Kreativitas Anak Kelompok B di TK 

Aisyiyah Sumber 1 Surakarta Tahun Ajaran 2017/2018” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut “Seberapa Besar Pengaruh Media Kertas Origami 

Terhadap Kreativitas Anak Kelompok B Di TK Aisyiyah Sumber 1 Surakarta?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

a. Tujuan Umum  

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh media kertas origami 

terhadap kreativitas anak kelompok B di TK Aisyiyah Sumber 1 Surakarta. 

b. Tujuan Khusus 

Untuk mengetahui pengaruh media kertas origami terhadap kreativitas 

anak kelompok B di TK Aisyiyah Sumber 1 Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian yang berjudul pengaruh media kertas origami terhadap 

kreativitas anak kelompok B di TK Aisyiyah Sumber 1 Surakarta., diharapkan 

dapat memberi manfaat bagi:  
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a. Manfaat Teoritis 

1) Penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan teori atau pun 

sebagai pengembangan penelitian yang lebih lanjut dalam pembelajaran 

kreativitas anak melalui media kertas origami. 

2) Menambah pengetahuan dalam pembelajaran kreativitas anak melalui 

media kertas origami. 

b. Manfaat Praktis 

1) Anak 

Melalui media kertas origami diharapkan anak dapat menyalurkan 

minat dan daya kreativitasnya, dan anak secara mandiri menyelesaikan 

tugasnya. 

2) Guru 

Memberi masukan kepada guru bagaimana cara mengembangkan 

kreativitas anak melalui media kertas origami. 

3) Sekolah 

Dijadikan masukan untuk mengoptimalkan penggunaan media kertas 

origami dalam pembelajaran kreativitas anak dan kinerja guru dalam 

mengajar sehingga menghasilkan siswa yang kreatif. 

  




