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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Anak merupakan salah satu titipan dari Tuhan yang dipercayakan kepada 

orangtua untuk di ajarkan, diberi kasih sayang, yang dimana setiap anak dalam 

dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak juga 

memiliki kelebihan dan kekurang.oleh karena itu setiap orangtua harus 

membimbing anak untuk setiap perkembangan yang akan anak lalui, membimbing 

sesuai dengan usianya. Anak-anak adalah generasi penerus yang akan meneruskan 

pengajaran orangtua, keluarga, negara, bahkan agamanya, untuk itu penting 

memiliki pendidikan yang mampu melengkapi pendidikan yang diberikan oleh 

orangtua di rumah untuk mempersiapkan generasi penerus yang matang memiliki 

karakter yang baik, berkarakter baik, serta memiliki kecerdasan dan kecakapan 

hidup yang kuat. 

Kriteria anak usia dini adalah anak yang baru lahir sampai sebelum usia 6 

tahun. Usia tersebut merupakan usia yang sangat menentukan dalam pembentukan 

karakter dan kepribadian anak. Usia dini adalah usia dimana anak mengalami 

perkembangan dan pertumbuhan yang cepat. Masa Keemasan (golden age) dikenal 

sebagai usia dini (Ningtyas, 2017). Bimbingan yang ditujukan bagi anak usia dini 

merupakan upaya untuk mengembangkan lingkup perkembangan yang mencakup 

6 aspek yaitu nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-

emosional dan seni. Untuk itu sebagai orangtua dan sebagai guru harus bisa melatih 

aspek perkembangan pada anak di rumah selain di sekolah, karena anak 

membutuhkan bimbingan dan juga anak menjadi penerus bangsa sehingga harus 

diperhatikan perkembangannya sejak sedini mungkin.   

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah jenjang pra sekolah dan 

merupakan inisiatif pembinaan yang ditargetkan pada anak sejak lahir sampai usia 

6 tahun. Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini dilaksanakan 

sebelum jenjang pendidikan dasar, melalui pendidikan formal, nonformal, dan/atau 
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informal, pendidikan anak usia dini melalui pendidikan formal seperti Taman 

Kanak-Kanak, Raudhatul Athfal atau pendidikan sederajat (Mayasari, 2014). Hal 

ini menunjukan kepada guru sebagai pendidik dapat membantu orangtua untuk 

memberikan stimulasi melalui kegiatan di sekolah berupa pembelajaran yang 

membuat anak menjadi aktif, mendukung pembelajaran dan memperhatikan enam 

aspek perkembangan terutama motorik halus. Permasalahan yang dijumpai terjadi 

pada motorik halus, dimana anak ada 5 dari 15 orang mengalami kesulitan 

menggunakan motorik halusnya karena keterlambatan tumbuh kembang dan juga  

kurangnya stimulasi yang optimal. Oleh sebab itu anak dituntut mampu 

mengkoordinasikan tangan kanan dan kirinya untuk melakukan kegiatan atau 

bermain. 

Permasalahan yang ditemui dilapangan yaitu anak yang mengalami kesulitan 

dalam melakukan kegiatan saat menggunakan motorik halus. sedangkan untuk usia 

5-6 tahun anak sudah mulai bisa menggunakan motorik halusnya. Oleh karena itu 

Perkembangan anak pada motorik halus harus di asah terus menerus, karena apabila 

kurang stimulasi atau kurang melatih otot-otot halus maka anak itu sendiri yang 

akan kesulitan dimasa yang akan datang. Kurangnya kemampuan motorik halus 

anak misalnya kurangnya mengeksplorasi lingkungan saat bayi, orang tua yang 

terlalu overprotektif sehingga anak tidak dibiasakan melakukan aktifitas dengan 

sendiri, ataupun anak yang selalu disuapi saat makan yang menjadikan jari-jari anak 

kurang terasah. Secara langsung, perkembangan kemampuan fisik motorik anak 

akan menentukan keterampilannya dalam bergerak. 

Salah satu permasalahan yang terjadi pada beberapa anak dengan kurangnya 

perkembangan pada motorik halus yaitu dimana anak masih sulit untuk 

menggunakan jari jemarinya seperti menggunakan gunting, menggunakan pensil, 

melipat. Setelah mengetahui permasalahan tersebut guru ataupun orangtua dapat 

menerapkan pembelajaran sederhana untuk meningkatkan Perkembangan 

motoriknya seperti menggunting, menempel, menyobek, meremas, dan sebagainya. 

Pentingnya perkembangan motorik agar anak dapat melakukan setiap 

kegiatan dengan mudah karena motorik anak sudah terangsang dengan baik, di 

bandingkan dengan anak yang perkembangan motoriknya kurang dirangsang 
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karena perkembangan motorik merupakan dasar dari setiap gerakan yang 

menggunakan otot-otot ataupun gerakan yang tidak memerlukan tenaga. Dan juga 

seorang anak yang memiliki kemampuan motorik yang baik pasti memiliki rasa 

percaya diri yang besar, teman dan lingkungan pun akan lebih menerima anak bila 

anak memiliki kemamapuan motorik yang aktif dibandingkan dengan anak yang 

kurang mampu dalam motoriknya. Karena anak membutuhkan kegiatan untuk 

melatih Perkembangan awal motorik dengan melakukan kegiatan seperti olahraga 

untuk keterampilan fisik. 

Menurut Hadist (dari Silsilah Ash Shahihah, 2/204-205) 

yang memerintah agar anak dapat mengembangkan/menstimulasi motorik halus.  

Artinya: Rasulullah Shalallahu’alaihi Wassalam bersabda: “Hendaklah 

kalian berlatih permainan menembak karena permainan itu yang paling 

bagus bagia kalian”. 

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’, dishahihkan Al Albani dalam Shahih Al Jami’ 5498) 

 

Dalam hadis tersebut menyatakan bahwa memanah, menembak, berkuda 

adalah salah satu kegiatan untuk mengembangkan motorik. bukan hanya sebagai 

permainan saja tetapi juga sebagai alat untuk menstimulus Perkembangan motorik 

pada anak terutama mengacu pada Perkembangan motorik halus. Ada pula dengan 

berbagai media selain dengan berkuda, memanah, dan menembak, disekolah pun 

anak diberi stimulasi dengan beberapa kegiatan seperti menggunting, menempel, 

melipat, melempar, menyobek dan sebagainya. 

Tujuan dilakukannya stimulasi pada anak adalah untuk membantu anak agar 

mencapai Perkembangan yang sesuai harapan dan juga optimal. Tindakan ini 

dilakukan dengan berbagai macam aktivitas untuk merangsang atau menstimulasi 

Perkembangan,  contohnya seperti latihan melakukan banyak gerakan, banyak 

berbicara, berfikir, mandiri, dan juga bersosialisasi Stimulasi juga dapat dilakukan 

oleh keluarga seperti dengan orangtu, kakak, kakek dan nenek bila setiap ada 

kesempatan untuk melakukannya atau melakukan kegiatan sehari-hari. Stimulasi 

disesuaikan dengan umur dan prinsip stimulasi. 
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Dari hasil observasi yang saya lakukan di TK Alhamidiyah terdapat 5 dari 

15 siswa yang memang kesulitan menggunakan motorik halusnya, yang dimana 

anak masih kesulitan menggunakan alat tulis dengan baik, anak masih kesulitan 

saat menggunting, maka dari itu kegiatan  pembelajaran yang mengembangkan 

kemampuan motorik dilakukan salah satunya dengan menggun akan media kertas 

origami, entah itu lemipat, menyobek ataupun melipat,  media origami digunakan 

untuk mengembangkan  motorik anak masih lemah anak hanya mampu melipat 

dengan keinginan anak sendiri tidak sesuai dengan lipatan yang sudah guru beri 

tahu sebelumnya. Dalam kegiatan pembelajaran motorik halus yang telah 

dilakukan seperti melipat kertas, menggambar, menempel, memegang pensil, 

yang dimana kegiatan ini sebelumnya pernah dilakukan namun karena 

keterbatasan waktu sehingga waktu untuk menstimulasi motorik halus kurang 

berkembang. 

Salah satu stimulasi untuk menunjang proses Perkembangan anak dalam 

motorik halus seperti menggunting dan melipat yaitu dengan menggunakan 

kegiatan pembelajaran origami, yang dimana seni origami itu untuk menstimulasi 

Perkembangan motorik halus dengan cara menggunakan bahan-bahan seperti 

kertas lipat menggunakan kertas origami yang diharapkan agar anak mendapat 

pengalaman baru dan juga untuk mengembangkan motorik halusnya. 

Seni melipat atau origami adalah seni yang menggunakan kertas ataupun 

kain berbentuk persegi, yang dimana dapat dilipat sesuai dengan keinginan yang 

dimana kegiatan melipat ini kegiatan yang membutuhkan ketelitian dan fokus 

antara tangan dan mata. 

Origami itu sendiri dapat mengasah beberapa kegiatan yang dapat mengasah 

motorik halus yaitu dengan cara melipat anak di usahan dapat melipat dengan 

secara simetris. Dalam merencanakan kegiatan pembelajaran guru dapat membuat 

kegiatan melipat sederhana dengan berbagai bentuk seperti segitiga, persegi, 

sampai menyerupai berbagai bentuk seperti bentuk binatang, bunga ataupun bentuk 

yang mudah untuk anak lakukan. Sehingga motorik anak saat menggunakan tangan 

jari jemari anak terlatih juga anak tidak merasa bosan saat pembelajaran di kelas. 
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Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dilihat dari permasalahan 

yang muncul, maka peneliti memberikan keterampilan melipat kertas. Yang dimana 

media melipat kertas ini untuk membantu menstimulasi perkembangan motorik 

halus anak. Dengan demikian, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan 

perkembangan motorik halus saya membuat penelitian dengan mengkaji tentang 

Implementasi Kegiatan Origami dalam Mengembangkan Motorik Halus 

Anak Usia 5-6 Tahun di TK Islam Alhamidiyah. 

 

B. Rumusan Masalah 

a. Bagaimana penerapan kegiatan origami dalam mengembangkan 

kemampuan motorik halus? 

b. Bagaimana hasil kegiatan origami dalam mengembangkan kemampuan 

motorik halus? 

 

C.   Fokus Masalah  

Penelitian difokuskan pada pemebelajaran origami yaitu dalam 

menggunakan media origami dalam hal melipat kertas untuk meningkat 

motorik halus anak. 

 

D. Tujuan  

a. Untuk mengetahui penerapan pembelajaran origami dalam 

mengembangkan kemampuan motorik halus.  

b. Untuk mengetahui implikasi pembelajaran origami dalam 

mengembangkan kemampuan motorik halus. 

 

E. Manfaat  

a. Manfaat Teoritis 

1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu untuk mengembangkan 

pengetahuan terutama dalam dunia pendidikan PAUD. 

2) Penelitian ini sebagai dasar dalam kegiatan pembelajaran melalui 

kegitan melipat untuk mengembangkan motorik halus anak. 
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b. Manfaat Praktis   

1) Bagi anak kegiatan melipat dan menggunting diharapkan anak merasa 

senang dan juga tertarik untuk menumbuhakn minatnya dalam 

melakukan kegiatan juga dapat meningkatkan kemampuan motorik 

halusnya. 

2) Bagi orang tua/Pendidik dapat mengetauhi beberapa manfaat 

pengaruhnya motorik halus pada anak karena dapat mempengaruhi 

Perkembangan selanjutnya. 

3) Bagi Penulis menambah pengetahuan, wawasan dan juga pengalaman 

terhadap pentingnya Perkembangan motorik halus. 

 

 

 


