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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah Anak usia dini yaitu anak yang sedang pesat pertumbuhanya dan perkembanganya baik itu fisik atau psikis serta anak-anak yang berusia dibawah 6 tahun. Jadi mulai dari anak lahir hingga ia mencapai umur 6 tahun ia akan dikategorikan sebagai anak usia dini. Menurut Husein dkk dalam Sumantri anak usia dini berada pada masa lima tahun pertama yang disebut The Golden Age.Masa ini merupakan masa emas perkembangan anak.1 Pada periode ini hampir seluruh potensi  anak mengalami masa peka untuk tumbuh dan berkembang secara cepat. Apabila anak mendapatkan stimulus yang baik, maka seluruh aspek perkembangan anak akan berkembang secara optimal. Salah satu aspek yang penting untuk dikembangkan adalah aspek perkembangan motorik terutama motorik halus. Sebagaimana Firman Allah dalam Surah Al-Mukminun ayat 13-14 yang  berbunyi: 
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2  Artinya: Kemudian kami menjadikannya air mani (yang disimpan) dalam tempat yang  kokoh (rahim). Kemudian, air mani itu Kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu lalu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian, Kami menjadikannya makhluk yang (berbentuk) lain. Mahasuci Allah, Pencipta yang paling baik.(Q.S. Al-Mukminun:13-14) Dalam tafsir surah Al-Mukminun ayat 13-14 dijlaskan proses kejadian manusia yang diuraikan dalam proses tersebut yang membuktikan perlunya beriman dan tunduk Kepada Allah sang pencipta, serta keharusan mengikuti jejak-jejak orang mukmin. Dan sesungguhnya kami bersumpah bahwa kami telah menciptakan manusia, yakni jelas manusia yang kamu saksikan, bermula dari suatu saripati yang berasal dari tanah, kemudian kami menjadikanya yakni sari pati itu nuthfah yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yakni Rahim ibu2.Kemudian kami ciptakan yakni jadikan nuthfah itu alaqah kemudian kami cptakan yakni jadikan, alaqah itu mudhghabah lalu kami ciptakan yakni jadikan alaqah itu mudghabah yang merupakan sesuatu yang kecil serat daging, lalu kami menciptakan yakni jadikan mudghabah itu tulang belulang lalu kami bungkus tulang belulang itu dengan daging. Kemudian kami mewujudkanya yakni tulang yang terbungkus daging itu menjadi daging, setelah kami meniupkan ruh ciptaan kami kepadanya mahluk lain dari pada yang lain yang separuhnya berada dengan makhluk-makhluk lain. Maka maha banyak yang memberikan keberkahan yang tercurah dari Allah pencipta yang                                                            2Quraish Shihab, (2002), Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, da Keserasian Al-Quran, Jakarta : Lentera, h. 165-166 



3  baik. Kemudian kamu wahai anak cucu adam sekalian yakni sesudah melalui proses tersebut dan ketika kamu berada di pentas bumi ini. Maka ada beberapa proses dari bayi, anak kecil, remaja, dewasa, tua dan pikun, benar-benar kamu akan mati baik pada masa pikun maupun sebelumnya. Kemudian setelah kamu mati dan di kuburkan akan dibangkitkan dari kubur kamu untuk dimintai pertanggung jawaban, lalu masing-masing kami beri ganjaran.  Ayat ini menjelaskan mengenai perkembangan fisik manusia yang terjadi melalui beberapa tahap, yang di awali air mani hingga menjadi makhluk yang bernama manusia.  Dari uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwa perkembangan motorik    berkembang dengan kematangan syaraf dan otot, untuk itu perlu dikembangkan sejak memasuki usia taman kanak-kanak dimulai dari usia empat tahun sampai dengan usia enam tahun, stimulasi gerakan yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan, dan perkembangan. Oleh karena itu, upaya dalam membantu meningkatkan  motorik halus anak sebaiknya sudah diperkenalkan kepada anak usia dini. Sebab motorik halus merupakan awal bagi anak-anak dan memerlukan persiapan yang matang sebelum mereka bersekolah, sehingga kelak diharapkan mereka mampu menguasai gerakan-gerakan yang akan dilakukan nantinya pada saat bersekolah. Pendidikan Anak Usia Dini merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk mengembangkan keterampilan yang merupakan pendidikan dasar serta 



4  mengembangkan diri secara utuh sesuai dengan asas pendidikan sedini mungkin dan sepanjang hayat. Aspek yang dikembangkan dalam pendidikan anak usia dini adalah aspek pengembangan pembiasaan meliputi sosial, emosi, kemandirian, moral, dan nilai-nilai agama, serta pengembangan kemampuan dasar yang meliputi pengembangan bahasa, kognitif, dan fisik motorik.3 Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupanya pendidikan merupakan usaha agar dapat mengembangkan potensi melalui proses pembelajaran. Taman kanak-kanak merupakan salah satu bentuk pendidikan anak usia dini yang ada di jalur pendidikan sekolah. Anak usia dini menurut System Pendidikan Nasional pasal1 ayat 14 adalah anak yang berada pada usia lahir sehingga usia 6 tahun. Pada anak usia dini mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat sehingga membutuhkan stimulasi yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Stimulasi tersebut salah satunya dapat diperoleh dari pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini merupakan upaya pembinaan dan melalui pemberian rangsanagan pendidikan untuk meembantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak dapat memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. 4 Dalam riset menyatakan bahwa perkembangan otak pada anak usia dini tersebut (0-6 tahun) mengalami percepatan hingga 80% dari keseluruhan otak orang                                                            3Tadkiroatun Musfiroh. Bermain Sambil belajar dan Mengasah Kecerdasan.( Jakarta: Depdiknas.2008) h 4 4Suyadi, Psikologi Belajar PAUD (Yogyakarta : Pustaka Insan Madani, 2010), h. 9  



5  dewasa. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh potensi dan kecerdasan serta dasar-dasar perilaku seseorang telah mulai terbentuk pada usia tersebut. Sedemikian pentingnya masa itu sehingga usia dini sering disebut The Golden Age (usia emas).5Atas dasar ini dapat disimpulkan bahwa untuk menciptakan generasi yang cerdas dan berkualitas, pendidikan harus dilakukan sejak dini. Salah satu bentuk lembaga pendidikan anak usia dini yang berada pada jalur formal adalah taman kanak-kanak (TK) yang berusia 5-6 tahun. Tujuan pendidikan di TK  untuk pencapaian perkembangan yaitu : Nilai agama dan moral, fisik motorik kasar, motorik halus, kesehatan fisik, kognitif yaitu pengetahuan umum dan sains, konsep bentuk warna ukuran dan pola, konsep bilangan lambang bilangan dan huruf, bahasa yaitu menerima bahasa, mengungkapkan bahasa, keaksaraan, sosioal emosional. Pengamatan yang peneliti lakukan dilapangan, tepatnya dalam proses pembelajaran ditaman kanak-kanak Nurul Ilmi dalam pelaksanaannya belum berkembang motorik halus anak seperti memegang pensil, menggunting dan menempel. Hal ini disebabkan kurangnya alat/media, sarana dan prasarana, masih terbatasnya kegiatan mengajar yang dilakukan guru dalam menggembangkan motorik halus anak. Motivasi yang diberikan guru kepada anak dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan  motorik  halus  juga  belum  maksimal  karna  kurangnya  alat/media.                                                            5 Suyadi, Manajemen PAUD: TPA-KB-TK/RA, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011) h. 3. 



6  Kemudian pengamatan peneliti yang dilakukan di TK Nurul Ilmi Kabupaten Konawe Kepulauan Kecamatan Wawonii Tenggara Desa Roko-Roko dari 15 anak yang terdiri dari 7 anak laki-laki dan 8 anak perempuan menunjukan masih banyak yang belum terampil dalam melakukan aktifitas pembelajaran terutama yang berkaitan dengan keterampilan motorik halus, gerakan tangan anak dalam melakukan kegiatan motorik halus masih sulit dan kaku misalnya pada kegiatan mencetak gambar pola ikan  dengan menggunakan pelepah pisang anak masih banyak yang mencetak melewati gambar pola ikan dan masih dibantu oleh guru dalam kegiatan mencetak ini hanya 6 anak saja yang mencetak sisik ikan kedalam gambar pola mengunakan pelepah pisang dengan baik dan rapih hal ini menunjukan 6 orang anak atau 40% dalam kategori kriteria Berkembangan Sangat Baik (BSB) dan kriteria Berkembang Sesuai Harapan (BSH) dan 9 orang anak atau 60% dalam kategori kriteria Mulai Berkembang (MB) dan Belum Berkembang (BB). Permasalahan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, dianataranya adalah rendahnya minat anak terhadap pembelajaran keterampilan motorik halus yang guru berikan, selain itu karena penggunaan media pembelajaran yang kurang tepat dan kurang bervariasi, kurangnya sarana dan prasarana.Hal ini di karenakan juga gurunya yang kurang kreatif dalam menggunakan bahan-bahan alam yang ada di sekitar sekolah jadi dalam pengembangan motorik halus anak guru lebih sering memberikan kegiatan menulis di papan tulis. 



7  Untuk itu peneliti mencoba menerapkan suatu pembelajaran tehnik mencetak menggunakan berbagai bahan alam pelepah pisang. Melalui media pembelajaran pada kegiatan tehnik mencetak menggunakan bahan alam (pelepah pisang) penulis berharap dapat memberikan konstribusi yang positif dalam upaya meningkatkan keterampilan motorik halus anak pada usia 5-6 tahun, khususnya di TK Nurul Ilmi.  Berdasarkan hasil observasi di TK Nurul Ilmi, peneliti menemukan berbagai fenomena yaitu kurang berkembangnya motorik halus anak ini bisa terlihat dari kegiatan sehari-hari, maka disini peneliti mencoba memecahkan permasalahan tentang motorik halus anak dengan kegiatan mencetak yang mengunakan pelepah pisang yang berasal dari bahan alam.Sehingga peneliti dapat memgembangkan kemampuan motorik halus anak. 
B. Identifikasi Masalah  Berdasarkan latar belakang maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:  1. Media pembelajaran pada saat melakukan kegiatan mengajar kurang bervariasi sehingga sangat berpengaruh dalam proses mengembangkan keterampilan motorik halus di TK Nurul Ilmi Kec, Wawonii Tenggara 2. Kurangnya kreatifitas guru dalam pembelajaran di TK Nurul Ilmi Kec. Wawonii Tenggara  3. Belum tercapainya secara optimal aspek perkembangan motorik halus anak   



8  
C. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaiamana gambaran motorik halus anak TK Nurul Ilmi kelompok B ? 2. Apakah kemampuan motorik halus anak diTK Nurul Ilmi kelompok B dapat dikembangkan melalui kegiatan mencetak menggunakan pelepah pisang?  
D. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan bahwa Penelitian ini bertujuan untuk : 1. Mengetahui gambaran motorik halus anak kelompok B TK Nurul Ilmi 2. Mengetahui kemampuan motorik halus anak  kelompok B TK Nurul Ilmi   melalui kegiatan mencetak menggunakan pelepah pisang 
E. Manfaat Penelitian Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:  a. Bagi anak, model pembelajaran dengan tehnik mencetak menggunakan pelepah pisang dapat memberikan motivasi belajar yang lebih baik, lebih aktif dalam belajar. b. Bagi guru, dapat mengambil manfaat sebagai umpan dan masukan yang berharap dari hasil penelitian yang telah dilakukan disekolah.  



9  c. Bagi sekolah, penelitian ini dapat bermanfaat untuk tambahan bekal pengalaman sebagai pedoman lebih lanjut dalam mengambil kebijakan disekolah dalam bimbingan kepada guru.  d. Bagi peneliti, memberi pengalaman dan wawasan pribadi dalam megembangkan program pemebelajaran khususnya dalam meningkatkan motorik halus anak pada kelompok B TK Nurul Ilmi Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan               
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