
 

 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan lembaga yang di 

peruntukan bagi anak pada masa usia prasekolah untuk membantu pertumbuhan, 

perkembangan, serta membantu mengembangankan potensi-potensi yang dimiliki 

anak agar dapat terstimulasi dengan optimal.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa lembaga 

pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan: 

Pendidikan anak usia dini suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada 

anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui 

pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani dan rohani, agar anak memiliki kesiapan dalam 

memasuki pendidikan lebih lanjut (Undang-Undang SISDIKNAS, No 20, 

Tahun 2003, h.5). 

 

Anak usia dini adalah individu yang sedang mengalami proses 

pertumbuhan dan perkembagan yang sangat pesat, bahkan dikatakan sebagai 

lompatan perkembangan. Anak usia dini memiliki rentang usia yang sangat 

berharga dibanding usia selanjutnya karena perkembangan kecerdasannya sangat 

luar biasa. Usia tersebut merupakan fase kehidupan yang unik, dan berada pada 

masa proses perubahan berupa pertumbuhan, perkembangan, pematangan, dan 

penyempurnaan, baik aspek jasmani maupun rohaninya yang berlangsung seumur 

hidup, bertahap dan berkesinambungan (Mulyasa, 2012). 

Usia dini merupakan periode awal yang paling penting dan mendasar 

disepanjang rentang pertumbuhan dan perkembangan kehidupan manusia. Pada 
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masa ini ditandai oleh berbagai periode penting yang fundamen dalam kehidupan 

anak selanjutnya sampai periode akhir perkembangan. Salah satu periode yang 

menjadi pencari usia dini adalah The Golden Ageatau periode keemasan (Trianto, 

2011).Masa-masa tersebut merupakan masa kritis dimana seorang anak 

membutuhkan rangsangan-rangsangan yang tepat untuk mencapai kematangan 

yang sempurna. Arti kritis adalah sangat mempengaruhi keberhasilan pada masa 

berikutnya (Dinar, 2008). 

Perkembangan motorik halus pada anak usia dini merupakan 

perkembangan yang sangat penting untuk anak. Karena dari gerakan motorik 

halus anak dapat melatih gerakan koordinasi antara tangan dengan mata. Dengan 

koordinasi tangan dan mata yang sudah semakin baik maka anak sudah dapat 

melakukan kegiatan motorik halus seperti melipat, menggunting, menjepit, 

melukis, dan lain sebagainya secara mandiri dengan pengawasan guru. Setiap 

anak mampu mencapai tahap pengembangan motorik halus yang optimal apabila 

mendapatkan stimulasi yang tepat. Anak membutuhkan rangsangan dalam 

pengembangan motorik halusnya. 

Berdasarkan hasil observasi awal pada tanggal 23 oktobertahun 2019 anak 

kelompok B di TK As-Salam kemampuanmotorik halusnya masih kurang optimal. 

Hal ini dapat dibuktikan adanya anak dalam menulis belum bisa rapi dan masih 

melenceng. yang masuk dalam hal melipat kertas banyak lipatan yang kurang rapi. 

Hasil wawancara ibu Ita guru kelompok B di TK As-Salam dari jumlah 12 anak 

hanya 2 orang anak yang masuk dalam kategori berkembang sesuai harapan 

(BSH) serta 10 anak masih dalam kategori belum berkembang (BB) dan mulai 

berkembang (MB).  Anak kurang  mengkoordinasi tangan dan mata, sehingga 
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masih banyak anak yang meminta bantuan guru untuk menyelesaikan 

kegiatannya.  

Pengamatan yang peneliti lakukan di lapangan, tepatnya dalam proses 

pembelajaran di TK As-Salam dalam pelaksanaannya motorik halus anak belum 

berkembang seperti memegang pensil, menggunting dan menempel. Hal ini 

disebabkan kurangnya alat/media, sarana dan prasarana, masih terbatasnya 

kegiatan mengajar yang dilakukan guru dalam mengembangkan motorik halus 

anak. Motivasi yang diberikan guru kepada anak dalam melaksanakan kegiatan 

yang berhubungan dengan  motorik  halus  juga  belum  maksimal  karena  

kurangnya  alat/media. 

Hasil observasi peneliti pada anak-anak di TK As-Salam adalah kurangnya 

perhatian guru terhadap anak untuk mendukung aktifitas motorik halus anak, ini 

nampak pada kurangnya pendampingan yang dilakukan guru terhadap murid. 

Disamping itu pemberdayaan potensi guru dalam meyampaikan materi tentang 

batik jumputan masih dirasa kurang menarik, Sehingga membuat anak tidak fokus 

dalam kegiatan tersebut, Malah anak lebih asik bermain atau ngobrol dengan 

teman disampingnya. Penelitian ini dilakukan pada saat Covid19 telah mewabah 

di Indonesia sehingga penelitian ini dilakukan dengan rancangan penggunaan 

model homeschooling. Homeschooling berasal dari bahasa inggris yang artinya 

sekolah rumah. awal mula sistem pendidikan ini berakar dan tumbuh di Amerika 

serikat. Sebutan lainnya adalah home based learning, home education atau 

sekolah mandiri. sekolah rumah sebenarnya sudah ada sejak dulu, banyak tokoh-

tokoh dunia yang melakukan pendidikan di rumah. Homeschooling dilakukan di 

bawah bimbingan orang tua dan guru pembimbing artinya keluarga memilih 
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bertanggung jawab atas pendidikan anaknya dengan menjalankan pendidikan atau 

menggunakan rumahnya sebagai basis pendidikan. Di sekolah rumah orang tua 

terlibat langsung dalam menentukan proses pendidikan, menentukan arah dan 

tujuan pendidikan itu sendiri. 

Bertolak dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang“ Meningkatkan Keterampilan Motorik Halus Anak Melalui 

Kegiatan Membatik Jumputan Pada Kelompok B Desa Labokeo Kecamatan 

Laeya Kabupaten Konawe Selatan”.  

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Pada kegiatan pramenulis seperti cara memegang pensil yang masih 

kaku,menciplak bentuk yang belum rapi, kesulitan membuat bentuk-

bentuk tulisan dan mewarnai yang masih terlihat coret-coret. 

2. Pada kegiatan pengembangan keterampilan motorik halus, sebagian besar 

anak tidak dapat menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. 

3. Media pembelajaran yang digunakan kurang variatif dalam proses 

pembelajaran, guru hanya bergantung pada LKA dan majalah yang sudah 

tersedia. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana gambaran perkembangan motorik halus anak pada kelompok 

B di TK As-Salam? 
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2. Bagaimana hasil pelaksanaan kegiatan membatik jumputan dalam 

pengembangan motorik halus anak pada kelompok B di TK As-Salam? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang peneliti tentukan, maka tujuan 

penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui gambaran perkembangan motorik halus anak pada 

kelompok B di TK As-Salam 

b. Untuk mengetahui hasil pelaksanaan dari kegiatan membatik jumputan 

dalam pengembangan motorik halus anak pada kelompok B di TK As-

Salam 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta dapat 

dijadikan bahan kajian bagi para pembaca, khususnya untuk meningkatkan 

keterampilan motorik halus melalui membatik jumputan.  

2 Manfaat Praktis 

a. Bagi anak didik 

 Agar anak dapat mengembangakan motorik halusnya 

 Memberi motifasi pada anak terhadap kegiatan membatik jumputan 

 Memberi pengetahuan baru pada anak melalui kegiatan membatik 

jumputan  

b. Bagi guru 

 Memberi masukan terhadap kualitas pembelajaran membatik  
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 Untuk memperbaiki pembelajaran yang dikelolahnya 

 Agar lebih kreatif dalam mengajar sehingga pembelajran yang 

dilaksanakan tidak monoton dan dapat menyenangkan bagi anak  

 Untuk menambah ilmu bagi pendidik TK 

c. Bagi Sekolah 

 Meningkatkan kreativitas dan kinerja guru dalam mengajar sehingga 

dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan. 

 Dapat memberi masukan yang berguna bagi sekolah untuk 

mengembangkan keterampilan membatik 

1.6  Definisi Operasional 

Definisi operasional pada penelitian ini bertujuan untuk membatasi dari 

kemungkinan meluasnya pengertian atau pemahaman terdapat permasalahan yang 

akan diselesaikan atau teori yang akan dikaji. Adapun definisi operasional yang 

akan dikaji adalah: 

1. Kemampuan motorik halus, yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah 

keterampilan anak dalam melibatkan koordinasi mata dan tangan serta 

dalam menggunakan jari-jemari untuk mengembangkan motorik halus. 

Kemampuan motorik halus anak terlihat terampil ketika anak membatik 

jumputan pelan-pelan menggunakan kedua tangan. Motorik halus yang 

peneliti maksud adalah indikator pada STPA usia 5-6 tahun pada 

permendikbut No.137 Tahun 2014. 

2. Kegiatan batik jumputan merupakan kegiatan dengan menggunakan bahan 

kain sebagai pembuatan motif batik, selain kain ada beberapa bahan juga 
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yang diperlukan saat membuat batik jumputan anatara lain: gunting, karet 

gelang, pewarna, kelereng, dan lain sebagainya. 


