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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia 

yang selalu ingin berkembang dan berubah. Dalam pasal 1 ayat 1 UU RI No. 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa: 

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan 

yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara”(Sisdiknas, 2003).  

Pendidikan manusia dimulai sejak usia dini sampai dengan akhir hayat. Usia 

dini merupakan usia keemasan atau Golden Age. Pada masa ini anak sangat peka 

terhadap stimulus pendidikan dan merupakan masa yang sangat tepat untuk 

mengembangkan kemampuan pertumbuhan dan perkembangan baik itu fisik, agama 

dan moral, intelektual, bahasa, sosial emosional dan seni. Pengembangan seluruh 

aspek kemampuan anak tersebut penting dilakukan pada usia dini karena merupakan 

pondasi bagi perkembangan kehidupan selanjutnya. Pengertian anak usia dini 

menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 pasal 28 

ayat 1, disebutkan bahwa: 

“Anak yang termasuk anak usia dini adalah anak yang masuk dalam rentang 

usia 0-6 tahun. Anak usia dini adalah anak yang berkisaran antara usia 0-6 

tahun yang memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang luar biasa sehingga 

muncul berbagai keunikan pada dirinya. Masa ini disebut juga Golden Age 

(masa keemasan) dimana perkembangan dan pertumbuhan fisik maupun 

psikisnya berkembang dengan cepat” (Sisdiknas, 2003). 
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Dari uraian undang-undang di atas pemerintah sangat memperhatikan 

pentingnya pendidikan bagi anak usia dini karena pada masa ini merupakan pondasi 

pendidikan 
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untuk masa selanjutnya, dan anak usia dini merupakan generasi penerus dalam 

kehidupan keluarga, masyarakat dan bangsa. Kemajuan dan kemunduran suatu 

bangsa ditentukan oleh keberhasilan pendidikan masyarakatnya, terutama pendidikan 

terhadap anak usia dini.  

Perkembangan kemampuan anak yang efektif dapat ditingkatkan melalaui 

stimulus-stimulus yang sering diberikan semenjak usia dini. Menurut Bloom dalam 

Katmini dan Tanjung (2005) menyatakan bahwa “pertumbuhan intelektual anak 50 % 

terjadi pada usia 4 tahun, 30 % pada usia 8 tahun dan sisanya 20 % terjadi pada usia 

selanjutnya. Untuk itu pengembangan semua kemampuan anak untuk masa depan 

harus dimulai sejak usia dini agar semua aspek perkembangan anak dapat terstimulasi 

secara optimal. 

Pentingnya pendidikan sejak usia dini dan sepanjang kehidupan sangatlah 

diperhatikan dalam Islam, sebagaimana tersebut dalam hadist Rasulullah SAW yang 

diriwayatkan oleh Ibnu Majah  No. 224 yang bunyinya: 

 

لمسْ مُ َطلَُب اْلعْلِم َفريضة َعَل ُكّلِ   

Artinya : “ Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap individu muslim”.( Ibnu 

Majah:224) 

 

Dari uraian hadist tersebut dapat kita ambil pelajaran bahwa sebagai manusia 

dan sebagai umat Islam kita diwajibkan untuk mencari ilmu dimulai sejak usia dini 

hingga tutup usia dan mencari ilmu itu wajib bagi semua individu baik itu laki-laki 

maupun perempuan, orang dewasa serta anak-anak.  

Setiap anak bersifat unik. Pertumbuhan dan perkembangannya berbeda-beda, 

potensi dan bakatnya pun berbeda-beda termasuk pada anak kembar sekalipun. Salah 

satunya yaitu pada perkembangan fisik motorik, ada yang pertumbuhannya cepat dan 

ada pula yang lambat. Perkembangan fisik motorik,  merupakan proses tumbuh dan 

berkembang dari unsur kematangan dan pengendalian gerak tubuh. Mengembangkan 

keterampilan motorik halus pada anak dapat meningkatkan rasa percaya diri dan 
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minat anak dalam melakukan suatu aktivitas. “Pendekatan yang digunakan guru 

dalam kegiatan pembelajaran anak, harus sejalan dengan pertumbuhan dan 

perkembangan anak sehingga tujuan yang ditetapkan dapat tercapai”. (Suryani, 2018) 

Perkembangan fisik motorik ini dibagi menjadi keterampilan motorik kasar dan 

keterampilan motorik halus. Pertumbuhan fisik motorik ditandai dengan 

bertambanhnya jumlah ukuran seperti berat badan, tinggi badan, lingkar kepala dan 

lain sebagainya. Sedangkan perkembangan fisik motorik ditandai dengan kemampuan 

gerak tubuh yang seimbang dan sesuai dengan tahapan usianya.  

Pada umumnya ketika usia tiga  tahun anak sudah menguasai sebagian besar 

motorik kasar sesuai dengan tahap perkembangannya, sedangkan keterampilan 

motorik halus kemampuannya lebih lama karena membutuhkan konsentrasi, kehati-

hatian, kontrol dan koordinasi otot tubuh yang satu dengan yang lainnya. Menurut 

Merryana dan Bambang (2016), dalam Susilawati (2018) mengemukakan bahwa 

motorik halus adalah gerakan yang menggunakan otot-otot halus atau sebagian 

anggota tubuh tertentu, yang dipengaruhi oleh kesempatan untuk belajar dan berlatih.  

Kesempatan-kesempatan untuk berlatih dan belajar pada perkembangan 

motorik halus terdapat pula dalam hadist yang artinya : Rasulullah shalallahu’alaihi 

wasalam bersabda : “Hendaklah kalian berlatih permainan menembak karena 

permaian itu yang paling bagus bagi kalian”. Dan ada pula hadist nabi yang artinya : 

lahwun (yang bermanfaat) itu ada tiga :  “engkau menjinakkan kudamu, engkau 

menembak panahmu, engkau bermain-main dengan keluargamu” (HR Ishaq bin 

Ibrahim al dalam fadhail Ar Ramyi no.13 dari sahabat abud Darda, di shahihkan al 

albani dalam shahih al jami’ 5498). Dari hadist tersebut menyatakan bahwa 

memanah, menembak dan berkuda merupakan suatu kegiatan untuk mengembangkan 

motorik halus, bukan hanya untuk permainan saja tetapi untuk menstimulus 

perkembangan motorik halus. 

 Agar kemampuan motorik halus anak berkembang dengan optimal maka 

diperlukan stimulus keterampilan dan latihan-latihan tidak hanya yang disebutkan 

didalam hadist diatas tetapi menstimulus motorik halus juga dapat dilakukan dengan 
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kegiatan bermain sambil belajar salah satunya yaitu dengan bermain menggunakan 

media bahan alam yang mudah di dapat dan dekat dengan anak, contohnya yaitu 

daun-daun, ranting-ranting, tanah, pasir, air, batu-batuan, biji-biji tanaman dan 

lainnya.  

Berdasarkan hasil observasi  di RA Nurul Huda Surade, penggunaan media 

bahan alam dalam  kegiatan belajar anak usia dini dapat mengembangkan 

kemampuan motorik halus anak.karena pada masa ini anak masih dalam tahap 

berpikir nyata dan anak selalu ingin tahu terhadap hal-hal baru atau benda-benda 

yang baru. Salah satu media belajar yang sangat ekonomis dan mudah didapat yaitu 

media bahan alam. Menurut Whittaker (2004:46) dalam Fauziah (2013), bahan alam 

merupakan bahan atau benda atau materi yang terdapat di alam sekitar. Bahan alam 

dapat ditemukan di tanah, di dapatkan dari bagian hewan atau tumbuhan.  bahan alam 

ini dapat digunakan sebagai media belajar karena mudah didapatkan, tidak 

membutuhkan biaya yang mahal, dan menambah pengetahuan anak terhadap benda-

benda yang ada di alam. 

Setelah peneliti melakukan observasi di RA Nurul Huda Surade peneliti 

menem ukan permasalahan yang muncul khususnya pada anak kelompok A yaitu 

anak-anak yang kesulitan dalam menyelesaikan kegiatan motorik halus seperti 

kesulitan dalam memakai sepatu,  kesulitan dalam memegang pensil saat menebalkan 

huruf, kesulitan menjiplak gambar, dan hasil goresan tulisannya masih terlihat halus 

Dari gambaran tersebut menandakan bahwa perkembangan motorik halus anak belum 

mencapai sesuai dengan yang diharapkan. Dalam hal ini RA Nurul Huda Surade 

berupaya untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan menggunakan media bahan alam 

dalam kegiatan pembelajarannya terutama dalam kegiatan motorik halus dimana 

langkah yang dilakukan yaitu dengan pemilihan media bahan alam yang sesuai 

dengan tema belajar dan menarik minat belajar anak, memilih metode yang tepat 

dalam kegiatan belajar serta teknik yang akan dilaksanakan dalam kegiatan motorik 

halus. Dengan diupayakannya penggunaan media bahan alam secara maksimal dalam 
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kegiatan motorik halus, maka perkembangan motorik halus anak pun terlihat 

berkembang sesuai dengan yang diharapkan. 

Penggunaan media bahan alam bagi anak-anak di RA Nurul Huda Surade 

dalam mengembangkan kemampuan motorik halus anak harus terus diupayakan, dan 

berdasarkan permasalahan yang peneliti temukan di RA Nurul Huda Surade 

khususnya pada siswa kelompok A, maka penulis mengangkat judul penelitian yaitu 

Penggunaan Media Bahan Alam Dalam Mengembangkan Motorik Halus Anak 

Usia Dini Kelompok A di RA Nurul Huda Surade Tahun Ajaran 2019/2020. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti 

akan mencoba membuat rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Mengapa proses penggunaan media bahan alam dianggap dapat mengembangkan 

kemampuan motorik halus pada anak ?  

2. Bagaimana hasil penggunaan media bahan alam sehingga dapat dianggap berhasil 

mengembangkan kemampuan motorik halus pada anak  

 

C. Fokus Masalah 

Adapun fokus masalah yang akan diteliti pada penelitian ini yaitu penggunaan 

media bahan alam sebagai alat peraga dalam kegiatan belajar anak sehingga dapat 

mengembangkan kemampuan motorik halus anak usia 4-5 tahun. 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan proses penggunaan media bahan alam 

dalam memgembangkan motorik halus anak usia dini kelompok A. 

2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan hasil penggunaan media bahan alam 

sehingga dianggap dapat memgembangkan motorik halus anak usia dini kel A. 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi siswa 

a. Memberikan semangat belajar kepada anak  

b. Mengembangkan keterampilan motorik halus anak 

c. Menumbuhkan rasa percaya diri dan kemandirian anak 

d. Memberikan pemahaman dan pengalaman kepada anak 

e. Mengenal berbagai macam bahan alam Ciptaan Allah SWT. 

2. Manfaat bagi Guru 

a. Sebagai fasilitator, guru dapat menggunakan macam-macam media bahan alam 

dalam meningkatkan keterampilan motorik halus anak dengan berbagai teknik. 

b. Dapat menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan. 

c. Memudahkan guru dalam menyampaikan pembelajaran. 

d. Mengevaluasi hasil pembelajaran dengan upaya membina, membimbing dan 

mengarahkan siswa agar terampil dalam kemampuan motorik halus. 

3. Manfaat bagi sekolah 

a. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan belajar mengajar 

b. Meningkatkan prestasi sekolah melalui peningkatan prestasi belajar siswa dan 

prestasi kinerja guru. 

4. Manfaat bagi peneliti 

a. Mengetahui macam-macam media bahan alam yang digunakan dalam 

pembelajaran. 

b. Mengetahui proses penggunaan bahan alam dalam kegiatan belajar. 

c. Mengetahui seberapa efektif penggunaan media bahan alam terhadap 

perkembangan motorik halus anak usia 4-5 tahun. 

5. Manfaat bagi orang tua 

a. Memahami tentang pentingnya pendidikan bagi anak usia dini. 

b. Mengetahui manfaat media bahan alam dalam kegiatan belajar anak 

c. Meminimalisir biaya dalam kegiatan belajar anak 


