
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

UU No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 14 sebagaimana yang dikutip oleh Suyadi bahwa 

Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak 

sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan 

pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar 

anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.1 

Usia dini pada anak biasa disebut sebagai usia emas atau golden age. Masa-masa 

tersebut merupakan masa kritis dimana seorang anak membutuhkan rangsangan-

rangsangan yang tepat  untuk mencapai kematangan yang sempurna.2 Fungsi utama 

pendidikan anak usia dini adalah untuk mengembangkan semua aspek perkembangan anak 

yang meliputi perkembangan kognitif, bahasa, fisik motorik (motorik kasar dan halus), 

sosial dan emosional.3 

Pendidikan Taman Kanak-Kanak merupakan salah satu bentuk pendidikan formal 

untuk anak usia dini yang memiliki peranan sangat penting untuk mengembangkan 

kepribadian anak serta mempersiapkan mereka memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. 

Sebagai salah satu bentuk pendidikan anak usia dini, lembaga ini menyediakan program 

pendidikan dini bagi sekurang-kurangnya anak usia empat tahun sampai memasuki jenjang 

pendidikan dasar.4  
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Tujuan Pendidikan Taman Kanak-kanak menurut Permendiknas Nomor 58 tahun 

2009 sebagaimana yang dikutip oleh Ike Ayu Sukmaningrum adalah membantu anak didik 

mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan fisik yang 

meliputi lingkup perkembangan nilai agama dan moral, fisik/motorik, kognitif, bahasa, 

serta sosial emosional kemandirian.5 Oleh karena itu pendidikan untuk anak usia dini 

khususnya di Taman Kanak-Kanak perlu menyediakan berbagai kegiatan yang dapat 

mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak. 

Anak Taman Kanak-Kanak dalam perkembangan fisiknya sangat berkaitan dengan 

perkembangan motorik anak. Motorik merupakan perkembangan pengendalian gerakan 

tubuh melalui kegiatan yang terkoordinir antara susunan syaraf, otot dan otak. 

Perkembangan motorik meliputi motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar 

menekankan pada koordinasi tubuh pada gerakan otot-otot besar seperti melompat, berlari 

dan berguling, sedangkan motorik halus menekankan koordinasi otot tangan atau 

kelenturan tangan seperti keterampilan menggunakan jari jemari tangan dan gerakan 

pergelangan tangan yang tepat contohnya menulis, menggambar dan memegang sesuatu 

dengan ibu jari dan telunjuk.6 Kemampuan motorik halus bisa dikembangkan dengan 

kegiatan menggali pasir dan tanah, melipat kertas, menggunting, menjahit, menggambar, 

mewarnai dan lain-lain.7  
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Perkembangan motorik anak berdampak positif terhadap perkembangan, yaitu; 

kesehatan yang baik, anak dengan koordinasi motorik yang baik akan merasa senang, 

bahagia, termotivasi, lebih percaya diri dan aktif untuk mengambil bagian dalam kegiatan 

kelompok; kemandirian, semakin anak mampu mengendalikan dan mengkoordinasikan 

anggota tubuhnya maka semakin kecil kebergantungannya terhadap orang lain; hiburan 

diri, kemahiran anak dalam mengendalikan motorik memungkinkan anak untuk melakukan 

kesenangannya sendiri; sosialisasi; perkembangan motorik yang baik membantu 

penerimaan anak dilingkungannya; percaya diri, anak yang mampu mengendalikan 

motorik dengan baik dan sewajarnya akan menghasilkan rasa percaya diri yang didapat 

secara psikologis; kemampuan intelektual, adanya kemampuan motorik yang baik dapat 

menumbuhkan kreativitas dan imajinasi; bahasa, memudahkan anak untuk mengemukakan 

ide atau pikiran dengan tulisan, tanda atau symbol dan ekspresi yang mengacu pada 

simbol. 

Gerakan motorik halus sudah mulai berkembang di usia 3-4 bulan, gerakan ibu jari 

menjauhi jari-jari lain muncul dalam usaha mengenggam.
8
 Pada Usia 5-6 tahun sebagian 

besar anak sudah mampu melempar dan menangkap bola. Dengan krayon, pinsil dan cat 

anak-anak dapat mewarnai gambar, menggambar atau mengecat gambarnya sendiri dan 

dapat menggambar orang. Mereka juga dapat menggunakan gunting, membentuk tanah 

liat, membuat kue-kue dan menjahit.
 9
 

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti pada tanggal 5 oktober 2015 pada 

anak kelompok B2 di RA An Nur Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari, ditemukan 

kemampuan motorik halus anak yang berkaitan dengan kegiatan menjahit masih rendah. 
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Ini terlihat pada saat pembelajaran berlangsung dimana anak diminta oleh guru untuk 

melakukan kegiatan menjahit, dari 11 anak yang melakukan kegiatan menjahit tersebut 

hanya 4 orang anak yang dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik, sedangkan 7 anak 

lainnya masih mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas tersebut. Dari 11 anak 

tersebut yang memperoleh nilai *1/Belum Berkembang (BB) sebanyak 1 anak, *2/Mulai 

Berkembang (MB) sebanyak 6 anak, bintang *3/Berkembang Sesuai Harapan (BSH) 

sebanyak 2 anak dan yang mendapat bintang *4/Berkembang Sangat Baik (BSB) sebanyak 

2 anak. Dalam kegiatan menjahit metode yang digunakan guru sangat menentukan 

keberhasilan anak. 

Untuk itu, ini merupakan tantangan bagi guru untuk meningkatkan motorik halus 

anak, salah satu alternatif yaitu dengan menerapkan metode demonstrasi dalam 

pengembangan motorik halus anak dalam menjahit. Menurut Djamarah dan Zain 

menyatakan bahwa metode demonstrasi adalah cara penyajian pelajaran dengan meragakan 

atau  mempertunjukkan kepada siswa suatu proses, situasi, atau benda tertentu yang sedang 

dipelajari, baik sebenarnya ataupun tiruan, yang sering disertai dengan penjelasan lisan. 

Salah satu kelebihan metode demonstrasi adalah siswa dirangsang untuk aktif mengamati, 

menyesuaikan antara teori dengan kenyataan, dan mencoba melakukannya sendiri.
10

 

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Meningkatkan Kemampuan Motorik Halus Melalui Kegiatan Menjahit 

Dengan Metode Demonstrasi Pada Anak Kelompok B2 Raudhatul Athfal An Nur 

Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari”. 

B. Identifikasi Masalah 
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Berdasarkan latar belakang di atas maka identifikasi masalah dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Guru kurang memberikan kegiatan menjahit dalam mengembangkan kemampuan 

motorik halus. 

2. Masih banyak anak yang belum bisa memegang tali dengan benar, jari anak masih 

kaku. 

3. Masih banyak anak yang belum mampu mengkoordinasikan tangan dan mata untuk 

memasukkan dan mengeluarkan tali. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : “Bagaimanakah Peningkatan Kemampuan Motorik Halus 

Melalui Kegiatan Menjahit Dengan Metode Demonstrasi Pada Anak Kelompok B2 

Raudhatul Athfal An Nur Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari?”. 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah: “Untuk 

Mendeskripsikan Peningkatan Kemampuan Motorik Halus Melalui Kegiatan Menjahit 

Dengan Metode Demonstrasi Pada Anak Kelompok B2 Raudhatul Athfal An Nur Baruga 

Kecamatan Baruga Kota Kendari”.  

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 



a. Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pada 

kegiatan menjahit dalam rangka meningkatkan kemampuan motorik anak. 

b. Hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan informasi dan rujukan bagi penelitian 

selanjutnya, khususnya yang memiliki relevansi dengan permasalah penelitian ini. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi anak : dapat meningkatkan kemampuan olah tangan melalui menjahit serta 

bermanfaat dalam meningkatkan kreativitas dan menciptakan kebiasan-kebiasaan 

positif seperti kebiasaan bersabar dalam mengolah emosi. 

b. Bagi guru : dapat dijadikan pedoman dalam melakukan proses pembelajaran  

kepada anak dengan kegiatan menjahit dalam rangka meningkatkan kemampuan 

motorik halus anak. 

c. Bagi sekolah : dapat dijadikan rujukan dalam peningkatan proses pembelajaran di 

kelas khususnya pada pembelajaran menjahit. 

F. Definisi Operasional 

Untuk menghindari kesalahpahaman maka penulis mengemukakan definisi 

operasional sebagai berikut : 

1. Kemampuan motorik halus adalah kesanggupan anak dalam mengkoordinasikan mata 

dan jari-jari tangan untuk memasukkan dan mengeluarkan tali sepatau dari media 

pembelajaran yang disediakan.  

2. Menjahit yaitu kegiatan yang dilakukan anak dengan cara memasukan dan 

mengeluarkan tali sepatu berwarna dari lubang yang terdapat pada media 

pembelajaran. 



3. Metode demonstrasi adalah metode pembelajaran yang digunakan guru yang mana 

guru memperagakan kepada anak cara menjahit yaitu mulai dari cara memegang tali 

sepatu yang benar, memasukkan dan mengeluarkan tali sepatu dari media. 

4. Anak Kelompok B2 Raudhatul Athfal An Nur Baruga adalah anak usia dini yang 

memiliki rentang usia 5 sampai 6 tahun. 

G. Hipotesis  

Berdasarkan rumusan masalah dan definisi operasional yang dikemukakan di atas 

maka penulis menuliskan hipotesis sebagai jawaban yang bersifat sementara, adapun 

hipotesisnya yaitu “Kegiatan Menjahit Dengan Metode Demonstrasi Dapat Meningkatkan 

Kemampuan Motorik Halus Anak Kelompok B2 Raudhatul Athfal An Nur Baruga 

Kecamatan Baruga Kota Kendari”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Kemampuan Motorik Halus 

1. Pengertian Kemampuan 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kemampuan berasal dari kata “mampu” yang 

berarti kuasa, bisa, sanggup. Kemampuan adalah suatu  kesanggupan, kecakapan dan 

kekuatan dalam melakukan sesuatu.11 Sujiono mengemukakakn kemampuan merupakan 

daya untuk melakukan suatu tindakan sebagai hasil dari pembawaan dan latihan. 

Kemampuan juga menunjukkan bahwa suatu tindakan (performance) dapat dilakukan 

sekarang.12 Sedangkan menurut Chaplin sebagaimana yang dikutip oleh Diyu Tatik 

mengungkapkan bahwa kemampuan atau ability atau (kecakapan, ketangkasan, bakat, 

kesanggupan) merupakan tenaga (daya kekuatan) untuk melakukan suatu perbuatan.13 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan adalah 

kesanggupan dan kecakapan dalam melakukan suatu tindakan. 

2. Pengertian Motorik Halus  

Bidang pengembangan fisik motorik pada anak meliputi pengembangan motorik 

kasar dan motorik halus. Motorik kasar adalah gerakan yang menekankan koordinasi tubuh 

pada gerakan otot-otot besar seperti melompat, berlari dan berguling, sedangkan motorik 
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