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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan anak usia dini sangat menentukan pembentukan karakter dan 

kepribadian seorang anak pada masa selanjutnya. Anak usia dini adalah anak yang 

berusia 0-6 tahun. Usia dini merupakan masa yang sangat penting bagi 

perkembangan potensi anak seperti yang dikemukakan oleh (Feldman dalam 

asmani) bahwa masa balita merupakan masa emas yang tidak akan bisa berulan, 

karena merupakan masa paling penting dalam pembentukan dasar-dasar 

kepribadian, kemampuan berpikir, kecerdasan, keterampilan dan kemampuan  

bersosialisasi.  

Masa usia dini juga disebut dengan masa keemasan dimana pada masa ini 

ditandai berkembangnya jumlah dan fungsi sel-sel saraf otak anak oleh karena itu 

masa keeemasan ini sangat penting bagi perkembangan intelektual, emosi, dan 

sosial anak dimasa mendatang dengan memperhatikan dan menghargai keunikan 

setiap anak (Novrinda, 2017). 

Muhammad Alqadri Burga (2019) menjelaskan bahwa Manusia ketika 

dilahirkan di dunia ia telah memiliki potensi yang dapat membantunya untuk 

hidup di dunia ini. Potensi-potensi manusia tidak akan pernah muncul apabila 

tidak ada dorongan untuk dikembangkan.  

Pengembangan potensi manusia ini melibatkan berbagai faktor. Hal 

tersebut telah Rasulullah SAW jelaskan dalam hadisnya, Beliau bersabda: 
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لَّمَِعَ  َس  ل ْيِهَو  لَّىَهللاَُع  َهللاَِص  ُسْوََل  َر  َ:َق ل  ْنهَُق ل  َهللاَُع  ِضي  ر  َةَ  َْير  ََْنَا بِْيَهُر  :َُكلُّ

ْوَلْوَِدَيُْوَل دَُ اهَُ م  و  انِه)َر  ر  س انٍِهَا ْوَيُن ص ِ ج ِ ا ْوَيُم  ِِ د اِن ِ و  اهَُيُه  ب و   َ ةَِف ا ع ل يَاْلِفْطر 

ُمْسِلْمَ اِرىَو   اْلبُخ 

 Artinya:  

Dari Abu Hurairah r.a berkata: Rasulullah SAW bersabda: setiap anak 

yang lahir itu suci, orang tuanyalah yang menjadikan yahudi, nasrani, dan 

najusi. (HR. Bukhari dan Muslim). 

Penjelasan dari hadis tersebut ialah, menerangkan bahwa manusia itu 

terlahir dalam keadaan fitrah, fitrah dalam hadis tersebut dimaknai dengan fitrah 

untuk dapat menerima keberadaan Allah adalah tuhannya. Dalam hadis tersebut 

Rasulullah tidak menyebutkan kata yusallim karena pada hakekatnya manusia itu 

terlahir dalam keadaan Islam. Sebab manusia kehilangan fitrah keagamaan yaitu 

dikarenakan didikan dari orang tuanya dan lingkungan yang membentuknya. 

Hadis tersebut tidak membahas tentang potensi manusia dalam segi keagamaan, 

melainkan juga potensi-potensi manusia yang lain. 

Oleh karena itu sangat penting bagi orang tua untuk mendidik anaknya 

dengan hal-hal yang baik agar kedepannya anak menjadi seorang dapat 

berpendidikan dari segi ilmu agama maupun ilmu pengetahuan lainnya. Kita 

sebagai pendidik sama hal.nya dengan orang tua, maka dari itu guru juga berperan 

penting melatih dalam pertumbuhan perkembangan moral dan agama, kognitif, 

bahasa, motorik halus dan kasar, social emosional, dan seni anak sejak ia berada 

di TK karena masa inilah dasar-dasar aspek perkembangan itu terbentuk, masa ini 

biasa disebut dengan masa golden age atau masa keemasan. 

Masa golden age merupakan masa dimana tahap perkembangan otak anak 

usia dini menempati posisi yang paling vital yakni mencapai 80% perkembangan 

otak. Pada usia dini kemampuan memori otak mencapai tingkat maksimal. Situasi 
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perkembangan dilakukan keluarga setiap saat dalam suasana menyenangkan, dan 

pemantauan (deteksi) perkembangan dilakukan keluarga setiap bulan sesuai umur 

anak, mengacu informasi pada buku KIA. Tools pemantauan perkembangan 

dalam buku KIA tersedia dalam rentang umur 0-3 bulan, 3-6 bulan, 6-12 bulan, 1-

2 tahun, 2-3 tahun, dan 5-6 tahun (Anhusadar & Islamiyah, 2021). 

Surya & Dadan (2013) menjelaskan bahwa Pendidikan merupakan cara 

pengembangan potensi yang dimiliki oleh manusia. Pentingnya sebuah 

pendidikan bagi kehidupan menjadikan manusia terus berfikir untuk mencapai 

kebahagiaan yang seimbang. Karena, tanpa pendidikan manusia akan terseret oleh 

arus globalisasi. Begitupun dengan anak didalam perut seorang ibu atau anak yang 

sudah lahir kedunia harus mendapatkan pendidikan dari sedari dini, misalkan; 

membukakan kalimat tauhid ke telinga anak dan keteladanan yang baik terhadap 

anak (Purwatningsih, 2016). 

Pendidikan Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional: 

Undang-undang pendidikan nasional menegaskan pendidikan adalah usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta bertangjung jawab. (UU Sisdiknas, 

2003 Bab 1 Pasal 1 ayat 1 dan Bab II Pasal 3). 

 

Lolita Indraswari (2013) menjelaskan bahwa Anak usia dini ini diharapkan 

telah mampu menguasai beberapa kemampuan yang menuntut keterampilan 

motorik halus, seperti menggunakan gunting dengan baik meskipun belum lurus 
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dalam menggunting, mengikat tali sepatu, mewarnai dengan rapi, dan lain-lai 

sesuai dengan perkembangan motorik halus yang harus dicapainya, maka 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada anak usia dini harus diarahkan pada 

kegiatan yang mampu meningkatkan kemampuan motorik halusnya. Hal ini 

sangat penting karena hanya kesempatan dan latihan secara terus menerus yang 

akan dapat meningkatkan keterampilan anak dalam melakukan kegiatan-kegiatan 

yang menuntut gerakan motorik halus. 

Selanjutnya Lolita Indraswari (2013) menjelaskan pula Kemampuan 

motorik halus melibatkan pergelangan tangan, jari, dan mata.motorik halus sangat 

mempengaruhi hasil, kualitas dan kecepatan dalam mengerjakan tugas sehari-hari. 

Hal ini sesuai dengan penjelasan Rachard Decaprio unsure-unsur motorik meliputi 

kekuatan, kecepatan, power, ketahanan, kelincahan, keseimbangan, fleksibilitas, 

dan koordinasi. Kemudian Lolita Indraswari (2013) menjelaskan bahwa Motorik 

halus adalah gerakan halus yang melibatkan bagian-bagian tertentu saja yang 

dilakukan oleh otot-otot kecil, karena tidak memerlukan tenaga namun gerakan 

yang halus ini memerlukan koordinasi yang cermat (hlm 2-3). 

 Motorik halus sangat penting dalam perkembangan anak dan juga sangat 

dibutuhkan untuk kegiatan harian. Misalnya mengancing baju, menyikat gigi atau 

kegiatan belajar seperti menempelkan kertas, menggnting, serta menulis. Tanpa 

kemampuan motorik halus yang memadai, anak akan kesulitan untuk hidup 

mandiri. Contohnya, anak tidak bisa mengikat tali sepatu atau makan tanpa 

bantuan. Ketika di sekolah anak akan sulit untuk menyeselsaikan tugas, misalnya 

karena anak memutuhkan waktu yang lama untuk menulis dan menggambar atau 

mewarnai, termaksud mencetak gambar pada kegiatan Finger Painting. 
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Perkembangan motorik halus berhubungan dengan kemampuan anak 

untuk mengamati sesuatu, melakukan gerakan yang melibatkan bagian tubuh 

tertentu saja, dengan bantuan otot-otot kecil serta memerlukan koordinasi yang 

cermat antara mata dengan jari-jari tangan. Untuk mencapai keberhasilan dalam 

kemampuan motorik halusnya maka diperlukan suatu kegiatan yang menarik dan 

bervariasi sehingga guru dapat melihat perilaku yang muncul dari anak agar 

semua potensi maupun kekurangan anak dalam belajar dapat terlihat sesuai 

dengan masa peka atau perkembangan yang ditujukan oleh masing-masing anak. 

Salah satunya yakni dengan menggunakan metode bermain. 

Bermain merupakan salah satu bagian terpenting dalam kehidupan anak. 

Melalui bermain anak dapat mempelajari hal-hal yang nyata sehingga daya cipta, 

imajinasi, kreatifitas dan fisik motorik anak dapat berkembang. Hal ini sejalan 

dengan yang dikatakan oleh Moeslichatoen dalam Mutia yang mengatakan bahwa 

metode bermain merupakan kegiatan yang dapat membantu mengembangkan 

kreativitas dan fisik motorik anak, yaitu melakukan kegiatan yang mengandung 

kelunturan seperti: menggambar, menyusun, dan melukis dengan telapak tangan 

(finger painting). 

Menurut Hajar Pamadi (2008) Finger painting adalah teknik melukis 

secara langsung tanpa menggunakan bantuan alat, anak dapat mengganti kuas 

dengan jari-jari tangannya secara langsung. Di dalam finger painting anak dapat 

dengan bebas menggunakan imajinasi yang akan di wujudkan. Finger painting 

pada dasarnya mudah, tidak begitu rumit, serta tidak ada aturan baku untuk 

melakukan kegiatan tersebut, hal yang harus dilakukan guru adalah memberikan 
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motivasi serta menumbuhkan keberanian anak untuk melakukan finger painting, 

yaitu untuk tidak takut tangannya kotor. 

Finger Painting dapat meningkatkan motorik halus anak, anak 

menggunakan otot-otot jarinya untuk berkreasi sehingga kemampuan motoriknya 

berkembang. Finger Painting dapat melatih anak untuk menggunakan indranya 

yaitu indra peraba karena kegiatan Finger Painting ini mengharuskan anak untuk 

bersentuhan langsung dengan pasta makanan dengan menggunakan jari-jari 

mereka. Kegiatan ini juga dapat memantu anak untuk mengenal warna. 

Dari hasil observasi awal pada tanggal 5 November 2020 anak kelompok 

B2 di TK Al-Aqsho kemampuan mototrik halusnya masih kurang optimal. Hal ini 

dapat dibuktikan adanya tangan anak yang masih terlihat kaku dalam memagang 

gunting dan belum mampu meniru bentuk secara utuh dan belum rapi dalam 

menggambar yang berkaitan dengan pengembangan motorik halus anak, belum 

sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 

2014 tentang tingkat pencapaian perkembangan fisik motorik halus usia 5-6 tahun 

salah satunya adalah menggambar sesuai gagasan dan  menggunakan alat  tulis 

dan alat makan dengan benar. Kemudian anak kurang  mengkoordinasi tangan dan  

mata, sehingga masih banyak anak yang meminta bantuan guru untuk 

menyelesaikan kegiatannya.  

Hasil wawancara ibu Rismawati S.Pd pada tanggal 5 November 2020 guru 

kelompok B2 di TK Al-Aqsho dari jumlah 8 anak hanya 2 orang anak yang masuk 

dalam kategori Berkembang Sesuai Harapan (BSH) serta 6 anak masih dalam 

kategori Belum Berkembang (BB) dan Mulai Berkembang (MB). Anak kurang 
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mengkoordinasi tangan dan mata, sehingga masih banyak anak yang meminta 

bantuan guru untuk menyelesaikan kegiatannya. 

Berikut dokumentasi raport anak 

Gambar 1.1 Buku Hasil Belajar Peserta Didik 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumetasi hasil belajar peserta didik, 2021 

Pengamatan yang peneliti lakukan di lapangan, tepatnya dalam proses 

pembelajaran di TK Al-Aqsho dalam pelaksanaannya motorik halus anak belum 

berkembang seperti mencetak sesuai gagasan, meniru bentuk secara utuh, serta 

belum rapi dalam mencetak gambar . 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 berupa reward atau memberikan bintang dalam melaksanakan kegiatan yang 

berhubungan dengan  motorik  halus  juga  belum  maksimal  karena  kurangnya  

alat/media ini disampakan oleh ibu Rismawati S.Pd  selaku wali kelas kelompok 

B2 di TK Al-Aqsho. 

Hasil observasi pada tanggal 9 November 2020 peneliti pada anak-anak di 

TK Al-Aqsho adalah kurangnya perhatian guru terhadap anak untuk mendukung 

aktifitas motorik halus anak, ini nampak pada kurangnya pendampingan yang 



 

8 
 

dilakukan guru terhadap murid. Disamping itu pemberdayaan potensi guru dalam 

meyampaikan materi masih dirasa kurang menarik, Sehingga membuat anak tidak 

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

dengan teman disampingnya. 

Di kelompok B2 tersebut belum pernah menggunakan kegiatan bermain 

kreatif melalui Finger Painting atau mencetak dengan jari dikarenakan dalam 

kegiatan pembelajaran lebih sering menggunakan buku bergambar dan krayon. 

Menurut wali kelas kelompok B2 belum menggunakan kegiatan Finger Painting 

dikarenakan anak belum mampu melakukan kegiatan tersebut. Pada proses 

pembelajaran di sekolah-sekolah, guru hanya membacakan atau membawakan 

media atau alat peraga yang belum menarik untuk anak, kurangnya kreativitas 

guru dalam mengemas permainan dalam pembelajaran terutama dalam kreativitas.  

Hal ini menyebabkan kurangnya interaksi antara guru dan anak, 

menjadikan anak pasif, kurang perhatian untuk belajar kreatif dan mandiri. Untuk 

mengantisipasi permasalahan tersebut dalam pembelajaran mengajar harus di 

gunakan model pembelajaran yang sesuai. Salah satunya metode pembelajaran 

yang di anggap sesuai yaitu melalui permainan finger painting (mencetak dengan 

telapak tangan) agar anak dapat meningkatkan kemampuan motorik halusnya. 

Sarana dan prasarana yang ada di TK Al-Aqsho untuk meningkatkan 

motorik halus anak, yaitu buku bergambar, krayon, lego, balok, dll. Pembelajaran  

yang dibawakan oleh guru kepada peserta didik untuk meningkatkan motorik 

halus anak di kelas B2 TK Al-Aqsho Desa Lamomea,  yaitu menggunakan buku 

bergambar, serta krayon, ini membuat anak tidak dapat mengeluarkan idenya.  
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Disini guru belum  menerapkan metode finger painting, berdasarkan 

wawancara dengan ibu Rismawati S.Pd yang mengatakan bahwa kegiatan finger 

painting belum pernah diterapkan di kelompok B2 TK Al-Aqsho  sehingga 

peneliti ingin menerapkan metode finger painting untuk mengembangkan motorik 

halus anak, karena dalam metode finger painting ini dimana melibatkan jari-

jemari anak dan dapat mengluarkan idenya.  

Berkaitan  hal tersebut, peneliti tertarik mengadakan penelitian tentang: 

"Peningkatan motorik halus melalui finger painting pada anak kelompok B2 di 

TK Al-Aqsho tahun pelajaran 2020-2021”.   

1.2 Fokus penelitian 

Berdasakan latar belakang diatas, maka yang menjadi fokus penelitian ini 

adalah “Peningkatan Motorik Halus Anak Melalui Kegiatan Finger Painting Pada 

Anak Kelompok B2 Di Tk Al-Aqsho Desa Lamomea Kecematan Konda Konawe 

Selatan” 

1.3 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah ini dimaksudkan agar penelitian ini tidak melebar 

permasalahannya kemana-mana, sehingga mudah untuk memahami hasilnya. 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka 

rumusan masalah yang diteliti adalah sebagai berikut: 

1.3.1 Bagaimana meningkatkan motorik halus anak melalui kegiatan 

finger painting pada anak kelompok B2 di TK Al-Aqsho Desa 

Lamomea Kecematan Konda Konawe Selatan? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Mengacu kepada rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini dapat 

dijabarkan kedalam satu hal berikut: 

1.4.1 Untuk mengetahui perkembangan motorik halus anak melalui 

kegiatan finger painting pada anak kelompok B2 di TK Al-Aqsho, 

Desa Lamomea, Kecematan Konda, Konawe Selatan? 

1.5  Manfaat Penelitian 

1.5.1 Bagi Anak 

Dapat meningkatkan perkembangan motorik halus anak melalui 

finger painting agar kelenturan otot jari, meningkatkan hasil belajar 

anak dan hasil bisa seimbang, keseimbangan antara otak kanan dan 

kiri berkembang dengan baik. 

1.5.2 Bagi guru sekaligus peneliti 

Dapat digunakan sebagai  informasi untuk memperbaiki pelajaran 

yang di kelola agar guru dapat berkembang secara profesional, 

kreatif, dan inovatif. Sebagai bahan pedoman dalam 

mengembangkan budaya penalaran/imajinasi anak dalam proses 

pembelajaran khusus perkembangan motorik halus anak, guru lebih 

percaya diri, guru dapat berkesempatan untuk berperan 

mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mempermudah 

dalam mengajari anak dalam segala hal dengan melalui finger 

painting. 

1.5.3 Bagi Lembaga Atau Sekolah 
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Dapat menjadi catatan pelajaran bahwa kemampuan anak berbeda-

beda dalam perkembangan motorik halusnya, semua itu dirangsang 

agar minat belajar anak tidak bosan. Memberi sumbangan yang 

positif terhadap kemajuan sekolah, yang tercermin dari peningkatan 

kemampuan profesional pada guru dan perbaikan proses dari hasil 

belajar anak. Dapat membantu memperbaiki pelayanan terhadap 

anak dalam proes pembelajaran di sekolah. 

1.5.4 Bagi Orang Tua 

Dengan diadakannya penelitian ini di harapkan orang tua peserta 

didik dapat meningkatkan kemampuan dan membimbing anak dalam 

gerak motorik halusnya. Untuk anak usia dini dapat memotivasi 

belajar sambil bermain anak guna memasuki jenjang sekolah 

selanjutnya. 

1.6 Definisi Operasional 

Untuk menghindari kekeliruan dan lebih mengarahkan pembaca 

memahami judul proposal ini penulis merasa perlu menjelaskan beberapa istilah 

yang terdapat dalam judul tersebut , adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan 

adalah sebagai berikut : 

1.6.1 Pembelajaran finger painting atau mencetak dengan jari dalam 

penelitian ini adalah Permainan finger painting dalam  kegiatan 

mencetak yang dilakukan dengan mencetak dengan pasta makanan 

secara bebas diatas kertas untuk menghasilkan sebuah karya yang 

penuh warna. Bahan yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu: pasta, 

kertas  HVS, wadah pasta, baskom, lap tangan, dan air bersih. 
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Kegiatan ini merupakan salah satu metode yang bermanfaat untuk 

merangsang atau menstimulasi motorik halus anak.  

1.6.2 Motorik halus yang di maksud dalam penelitian ini adalah aspek 

perkembangan anak yang meliputi perkembangan gerak anak yaitu 

menggunting sesuai dengan pola, kerapian dalam mencetak gambar, 

meniru bentuk, dan mencetak sesuai gagasan. 

1.6.3 Anak usia dini dalam penelitian adalah anak yang berusia 5-6 tahun 

di TK Al-Aqsho Desa Lamomea Kecematan Konda Kabupaten 

Konawe Selatan. 


