
 

 

 

I.  PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Proses pendidikan anak usia dini hendaknya dilakukan dengan memberikan 

konsep dasar yang bermakna bagi anak melalui pengalaman yang nyata 

sehingga dapat membuat anak menunjukkan aktivitasnya dalam kegiatan 

sehari-hari.  Masa anak usia dini disebut sebagai masa keemasan dimana 

pada masa ini anak mulai peka untuk menerima berbagai perkembangan. 

Masa keemasan ini desebut juga masa peletakan dasar untuk 

mengembangkan kemampuan kognitif, sosial emosional, bahasa, moral 

agama dan fisik motorik.  Pendidikan anak usia dini upaya untuk memberi 

stimulus, membimbing, mengasuh, dan memberi kegiatan pembelajaran 

yang menghasilkan kemampuan dan keterampilan anak. Proses keberhasilan 

pendidikan pada anak usia dini akan menjadi dasar untuk proses pendidikan 

yang lebih lanjut. 

 

Berdasarkan UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional 

bab 1, pasal 1, butir 14 dinyatakan bahwa pendidikan anak usia dini 

merupakan 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 yang lebih lanjut.  
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        Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang memberikan 

stimulus yang dapat mengembangkan perkembangan anak, sehingga 

bermanfaat untuk pendidikan yang lebih lanjut. Pendidikan anak usia dini 

hendaknya dilakukan dengan memberi konsep dasar yang memiliki makna 

bagi anak dengan menstimulus perkembangan anak melalui pengalaman 

nyata yang membuat mereka menunjukkan aktivtas dan rasa ingin tahu yang 

tinggi. Seperti yang dikatakan oleh Piaget (dalam Nurani : 2007 : 1), bahwa 

pendidikan merupakan penghubung dua sisi, yang pertama sisi individu 

yang sedang tumbuh dan yang ke dua sisi  nilai sosial, intelektual, dan moral 

yang menjadi tanggung jawab para pendidik untuk mendorong individu.  

 

Anak adalah manusia kecil yang memiliki potensi yang harus 

dikembangkan. Anak memiliki karakteristik tertentu yang khas dan tidak 

sama dengan orang dewasa. Anak selalu aktif, dinamis, antusias dan ingin 

tahu terhadap apa yang dilihat dan didengarnya seolah – olah tidak pernah 

berhenti belajar. Anak bersifat egosentris, memiliki rasa ingin tahu secara 

alamiah, merupakan makhluk sosial, unik, kaya dengan fantasi, memiliki 

daya perhatian yang pendek, dan merupakan masa yang paling potensial 

untuk belajar. 

 

Berdasarkan PERMEN 58 tahun 2009 bahwa “penyelenggaraan 

PAUD merupakan bagian integral dari standar nasional pendidikan 

sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan pemerintah no 19 

tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan yang dirumuskan 

dengan mempertimbangkan karakteristik penyelenggaraan PAUD. 

Standar PAUD terdiri dari empat kelompok yaitu: (1) standar tingkat 

pencapaian, (2) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (3) standar 

isi, proses, dan penilaian, serta (4) standar sarana dan prasarana, 

pengelolaan, dan pembiayaan”. 
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Standar pendidikan anak usia dini menurut PERMEN no 58 tahun 2009 

menjelaskan bahwa standar tingkat pencapaian perkembangan anak yang 

harus dikembangkan terdiri dari berbagai aspek dan setiap aspek terdapat 

indikator. Indikator dibuat dan dikembangkan oleh guru untuk menilai 

perkembangan yang harus dicapai oleh anak. Aspek pencapaian 

perkembangan anak, terdiri dari pemahaman nilai-nilai agama dan moral, 

fisik motorik, kognitif, bahasa, dan sosial-emosional. Aspek tersebut 

dijadikan tolak ukur didalam  pembelajaran yang disesuaikan dengan tingkat 

usia anak.  

 

Perkembangan motorik halus anak usia dini ditekankan pada koordinasi 

gerakan motorik halus, hal ini berkaitan dengan kegiatan meletakkan atau 

memegang suatu objek dengan menggunakan jari-jari tangan dan gerakan 

yang hanya menggunkan gerakan tangan. Usia 5 - 6 tahun koordinasi 

gerakan motorik halus berkembang pesat, pada masa ini anak telah mampu 

mengkoordinasikan gerakan visual motorik, seperti mengkoordinasikan 

gerakan mata dengan tangan, lengan, dan tubuh secara bersamaan, dapat 

dilihat waktu anak membuat bentuk dari balok atau membuat bentuk dari 

mainan bongkar pasang. Seperti yang dijelaskan oleh Hurlock (2010), 

Motorik halus merupakan gerakan yang hanya membutuhkan otot-otot kecil 

dan tidak memerlukan tenaga yang besar, seperti menyusun mainan, 

membuat bangunan dari balok-balok, dan sejenisnya. 
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Perkembangan motorik halus anak usia dini akan berkembang secara 

optimal jika mendapatkan stimulasi yang tepat. Perkembangan motorik 

halus dapat distimulus dengan melakukan aktivitas bermain. Bermain 

merupakan metode belajar yang mengadopsi berbagai permainan, baik 

permainan yang sudah ada, maupun yang dibuat sendiri untuk menciptakan 

suasana belajar yang menarik dan menyenangkan. Anak bermain sesuai 

dengan tahapan usianya, dengan menggunakan pikirannya sendiri, 

perasaannya sendiri, pengertiannya sendiri dan dunianya sendiri. 

 

Melalui bermain anak tidak hanya berkembang secara fisik tetapi juga dapat 

berkembang secara psikis, oleh sebab itu berbagai permainan harus berisi 

kegiatan yang melibatkan aspek fisik dan psikis. Bermain itu sendiri 

memiliki banyak jenis, salah satunya yaitu bermain pembangunan. Bermain 

pembangunan mengembangkan keterampilan anak dalam berbagai hal yang 

mendukung keberhasilan anak ke sekolah yang lebih lanjut. Sesuai dengan 

apa yang dikatakan oleh  Piaget (dalam Mutiah:2011:116), bahwa 

kesempatan bermain  pembangunan atau menyusun dapat membantu anak 

untuk mengembangkan keterampilan yang akan mendukung keberhasilan 

sekolahnya di kemudian hari.   

 

Minat anak pada kepingan bangunan merupakan unsur penting dalam 

aktivitas bermain pembangunan. Mula-mula anak mengumpulkan berbagai 

kepingan tanpa mengetahui tujuan pembentukannya. Kemudian timbul 

keinginan anak untuk menyusunnya sebagai salah satu bangunan yang 

sudah dikenalnya. Keberhasilanya menyusun atau membangun sesuatu akan 
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menambah rasa puas pada diri anak, serta aktivitas bermain pembangunan 

dapat menambah pengetahuan anak dan meningkatkan keterampilan 

motorik halus anak seperti anak mampu menggerakan jari-jari tangan dan 

kedua tangannya dengan terampil. Aktivita bermain pembangunan 

menimbulkan rasa senang bagi diri anak, dengan kegiatan tersebut anak 

mendapatkan kegembiraan. Bermain pembangunan juga merupakan 

aktivitas santai, menyenangkan tanpa ada paksaan dari orang lain.  

 

Berdasarkan hasil observasi awal, di TK Istiqlal khususnya kelas B, telah 

terjadi permasalahan perkembangan anak, terutama pada perkembang 

motorik halus. Hasil pengamatan, motorik halus anak belum berkembang 

secara optimal terlihat  saat anak melakukan kegitan didalam kelas. Terlihat 

sebagian besar jari-jari tangan anak masih kaku,  banyak anak yang 

kesulitan membuat suatu bentuk, Anak masih kesulitan dalam meremas-

reman mainan dengan menggunakan tangan kanannya, anak belum mampu 

memegang mainan dengan satu tangan, kedua tangan anak terlihat kaku saat 

memindahkan mainan kedalam keranjang, anak belum mampu melakukan 

gerakan koordinasi.  

 

Kegiatan yang dilakukan untuk pengembangan motorik halus anak di TK 

Istiqlal selama ini hanya dengan kegiatan mewarnai, menulis dan melipat 

kertas. Guru tidak pernah memberikan kegitan yang menarik  dan 

menyenangkan yang dapat mengembangkan motorik halus anak, sehingga 

motorik halus anak kurang berkembang dengan optimal, dan guru tidak 

pernah menerapkan kegiatan pembelajaran melalui bermain. Sehingga 
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membuat anak merasa bosan, terkadang terlihat anak yang asik main 

sendiri, serta ada anak yang tidak mau mendengarkan guru berbicara, dan 

tidak mau menyelesaikan tugasnya. 

 

Berdasarkan permasalahan yang ada di TK Istiqlal khususnya kelas B, maka 

peneliti akan menerapkan kegiatan belajar melalui aktivitas bermain, salah 

satunya dengan melakukan aktivitas bermain pembangunan, karena aktivitas 

bermain pembangunan membuat anak merasa senang, anak tidak merasa 

bosan, dan anak senang menggerakan tangan dan jari-jarinya untuk 

membuat berbagai bentuk. Bermain pembanguna merupakan solusi yang 

tepat untuk mengembangkan motorik halus anak, selain membuat anak 

senang, serta dapat memotivasi anak dalam melaksanakan aktivitas yang 

melibatkan anak untuk melakukan proses bermain dengan menggunakan 

benda nyata. Bermain pembangunan melatih anak untuk berfikir kongkrit 

dan anak lebih mengenal benda nyata sehingga anak akan mendapat 

pengalama baru dan membangun pengetahuan anak melalui karyanya. Anak 

merasa aktivitas yang mereka jalani merupakan sebuah hal yang baru dan 

kegiatan yang tidak monoton. Adanya permasalahan tersebut maka peneliti 

mengambil judul “ Hubungan Antara Aktivita Bermain Pembangunan 

dengan Kemampuan Motorik Halus Anak Usia 5-6 Tahun Di TK 

Istiqlal Rajabasa Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2014/2015 ”. 
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B. Identifikasih Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, beberapa masalah dapat di 

identifikasi sebagai berikut : 

1. Banyak anak yang kesulitan menggerakkan jari-jari tangan dalam suatu 

kegiatan bermain. 

2. Anak masih kesulitan memegang mainan dengan menggunakan satu 

tangan. 

3. Kedua tangan anak terlihat kaku saat memindahkan mainan kedalam 

keranjang. 

4. Anak belum mampu melakukan gerakan mata, tangan, lengan secara 

bersamaan. 

5. Guru dalam melaksanakan proses pembelajaran cenderung monoton 

tidak melalui bermain, sehingga tidak menstimulus perkembangan 

motorik halus anak. 

 

C. Batasan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas diperoleh 

gambaran masalah yang begitu luas, namun menyadari adanya keterbatasan 

waktu dan kemampuan peneliti. Maka peneliti membatasi pada kemampuan 

motorik halus, melalui aktivitas bermain pembangunan. 
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D. Rumusan Masalah dan Permasalahan 

 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah, diajukan 

rumusan masalah sebagai berikut: Rendahnya kemampuan motorik halus 

anak usia 5-6 tahun di TK Istiqlal Rajabasa Bandar Lampung tahun 

pelajaran 2014/2015. 

Dari rumusan masalah tersebut maka dapat di peroleh permasalahan 

penelitian sebagai berikut: 

Apakah ada hubungan antara aktivitas bermain pembangunan dengan 

kemampuan motorik halus anak usai 5-6 tahun di TK Istiqlal Rajabasa 

Bandar Lampung tahun pelajaran 2014/2015? 

 

E. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah : Untuk 

mengetahui hubungan antara aktivitas bermain pembangunan dengan 

kemampuan motorik halus anak usia 5-6 tahun di TK Istiqlal Rajabasa 

Bandar Lampung tahun pelajaran 2014/2015. 

 

F. Manfaat Penelitian 

 

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :  

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan 

motorik  anak terutama pada gerakan motorik halus atau koordinasi 

gerakan mata dan tangan, khususnya dengan melakukan aktivitas 



9 
 

bermain pembangunan. Serta menambah pengetahuan tentang teori 

bermain pembangunan yang bisa meningkatkan kemampuan motorik 

halus anak usia dini. 

 

2. Secara praktis 

a.   Manfaat bagi Guru : 

Penelitian ini dapat dijadikan reverensi dalam mengembangkan 

aspek kemampuan motorik halus anak, dan menggunakan kegiatan 

bermain sebagai metode pembelajaran yang dapat mengembangkan 

berbagai aspek dalam perkembangan anak usia dini, terutama 

dalam aspek  motorik halus anak.  

 

b.   Manfaat bagi Anak: 

Adanya aktivitas bermain pembangunan, maka anak dapat 

mengeksplorasi keterampilannya sesuai dengan keinginan anak 

sendiri, serta membantu anak dalam mengembangkan imajinasinya 

untuk menciptakan suatu karya nyata. 

 

c. Manfaat bagi Sekolah : 

Dapat mengembangkan kegiatan bermain pembangunan untuk 

pembelajaran dan memberikan fasilitas yang lengkap, sehingga 

dapat  meningkatkan kemampuan motorik halus anak usia dini.  

 

 

 

 


