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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kreativitas Anak Usia Dini 

1. Pengertian Kreativitas 

Anak usia dini adalah masa yang paling penting pada seorang anak 

untuk mendapatkan rangsangan-rangsangan yang tepat agar kematangan 

perkembangan anak sempurna (Pratisti, 2008:56). Kebutuhan akan 

kreativitas sangatlah penting. Ditinjau dari 5 aspek perkembangan anak, 

kreativitas melebur kedalam 5 aspek tersebut karena semua aktifitas 

pemberian rangsangan untuk mengoptimalkan perkembangan anak 

membutuhkan kegiatan-kegiatan yang memiliki daya kreativitas tinggi 

agar anak mampu mengolah ide-ide kreatif untuk memecahkan masalah 

dengan sendiri dan anak mampu untuk menciptakan hasil karya. Seperti 

yang dikemukakan oleh Munandar (1999:243), bahwa kreativitas adalah 

kemampuan untuk melihat dan memikirkan hal-hal yang luar biasa, yang 

tidak lazim, memadukan informasi yang nampaknya seperti tidak 

berhubungan dan mencetuskan solusi-solusi baru atau ide-ide baru, yang 

menunjukan kelancaran, kelenturan dan orisinalitas dalam berpikir. 

Santrock (2008:342) berpendapat bahwa kreativitas adalah 

kemampuan untuk berpikir dalam cara-cara yang baru dan tidak biasa serta 

menghasilkan pemecahan masalah yang unik. 
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Pendapat lain dikemukakan oleh Drevdahl (dalam Hurlock,1978:4) 

bahwa kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk menghasilkan 

komposisi, produk, atau gagasan apa saja yang pada dasarnya baru, dapat 

pula berupa kegiatan imajinatif yang mencakup pembentukan pola baru 

dan gabungan informasi yang diperoleh dari informasi sebelumnya. 

Sependapat dengan pendapat di atas, James J. Gallagher ( dalam 

Rachmawati, 2012:13) mengatakan bahwa kreativitas merupakan suatu 

proses mental yang dilakukan individu berupa gagasan ataupun produk 

baru, atau mengombinasikan antara keduanya yang pada akhirnya akan 

melekat pada dirinya. 

Rachmawati (2012:14) berpendapat bahwa kreatifitas adalah suatu 

proses mental individu yang melahirkan gagasan, proses, metode, maupun 

produk baru yang efektif yang bersifat imajinatif, estetis, fleksibel, 

integrasi, dan deferensiasi yang berdaya guna dalam berbagai bidang. 

Sedangkan menurut Lowenfeld (dalam Sumanto, 2005:11) bahwa 

kreativitas adalah seperangkat kemampuan seseorang yang meliputi 

kepekaan mengamati berbagai masalah melalui indra, kelancaran 

mengeluarkan berbagai alternatif pemecahan masalah, dan kemampuan 

memadukan atau mengombinasikan unsur-unsur seni menjadi karya seni. 

Kreativitas berkarya seni menurut Sumanto (2005:11) diartikan 

sebagai kemampuan menemukan, mencipta, membuat, merancang ulang 

dan memadukan suatu gagasan baru maupun lama menjadi kombinasi baru 

yang divisualkan kedalam komposisi suatu karya seni dengan didukung 

kemampuan terampil yang dimiliki. 
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Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa 

kreativitas adalah kemampuan seseorang dalam menemukan, 

menghasilkan, dan mengolah kembali sebuah informasi yang melibatkan 

daya imajinasi yang dimiliki untuk dapat menghasilkan sebuah produk 

baru dalam bentuk gagasan atau karya seni.  

2. Tujuan pengembangan kreativitas 

 Manusia terlahir dengan potensi kreatif yang di bawa dengan 

harapan akan dikembangkan dengan optimal agar dapat menjadi bekal 

dalam menjalani kehidupan di dunia.  

Tujuan pengembangan kreativitas pada anak usia dini sangatlah 

penting, seperti yang dikemukakan oleh  Rachmawati (2012: 35-37) bahwa 

tujuan pengembangan kreativitas pada anak usia dini sebagai basic skill, 

sebagai contoh pada awal perkembangan anak mampu memanipulasi 

gerakan ataupun suara dan mencoba untuk meniru, berkreasi dan 

mengekspresikan diri dengan gaya yang khas dan unik. Selain itu pada 

usia 3-4 tahun anak dapat menciptakan apapun yang diinginkan dengan 

benda-benda di sekitarnya. Tujuan lain yang di ungkapkan oleh 

Rachmawati adalah kreativitas sebagai kebutuhan anak terhadap kegiatan-

kegiatan yang kreatif, hal ini di dasari oleh rasa ingin tahu dan keinginan 

anak dalam mempelajari sesuatu yang sangat tinggi. 

Munandar (1999:43-44) berpendapat bahwa tujuan pengembangan 

kreativitas di bagi menjadi 4 yaitu: 

1) Dengan berkreasi orang dapat mewujudkan dirinya, dan perwujudan 

diri merupakan kebutuhan pokok pada tingkat tertinggi dalam hidup 
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manusia sebegaimana teori yang di kembangkan oleh Maslow. 

Kreativitas merupakan menifestasi dari individu yang berfungsi 

sepenuhnya. 

2) Kreativitas atau berpikir kreatif sebagai kemampuan untuk melihat 

bermacam-macam kemungkinan penyelesaian terhadap suatu masalah. 

3) Bersibuk diri secara kreatif tidak hanya bermanfaat bagi diri pribadi 

dan lingkungan, tetapi juga memberikan kepuasan kepada individu. 

4) Sikap, pemikiran, dan perilaku kreatif yang dipupuk sejak dini akan 

meningkatkan kualitas hidup manusia. 

 Sedangkan Hurlock (1978:6) berpendapat bahwa tujuan 

pengembangan kreativitas dapat memberi anak-anak kesenangan dan 

kepuasan pribadi yang sangat besar, menjadi bumbu dalam permainan 

karena kreativitas dapat membuat permainan menjadi lebih menyenangkan 

dan anak-anak merasa puas dan bahagia, dengan kreativitas anak dapat 

mencapai keberhasilan dibidang yang di tekuni ini berarti kreativitas dapat 

meningkatkan prestasi anak, dan yang terakhir penyesuaian sosial dan 

pribadi anak berkembang baik. 

Tujuan utama pengembangan kreativitas di taman kanak-kanak 

adalah sebagai berikut: 

1) Mengenalkan cara mengekspresikan diri melalui hasil karya dengan 

menggunakan teknik-teknik yang dikuasainya. 

2) Mengenalkan cara alternatif pemecahan masalah. 

3) Membuat anak memiliki sikap keterbukaan terhadap berbagai 

pengalaman dengan tingkat kelenturan toleransi yang tinggi terhadap 

ketidak pastian. 
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4) Membuat anak memiliki kepuasan diri terhadap apa yang 

dilakukannya dan sikap menghargai hasil karya orang lain. 

5) Membuat anak kreatif. 

Dari pembahasan diatas, tujuan utama dalam pengembangan 

kreativitas yaitu untuk memenuhi kebutuhan pokok untuk menjadi 

manusia yang dapat mengaktualisasikan dirinya di lingkungan sekitarnya. 

3. Faktor yang mempengaruhi pengembangan kreativitas 

Kreativitas merupakan salah satu kemampuan yang hendak 

ditingkatkan dalam kebanyakan program keberbakatan, untuk itu perlu 

ditumbuhkan iklim kelas yang menghargai dan memupuk kreativitas 

dalam semua segi. (Munandar, 1999:246) 

Hurlock (1978:11) berpendapat bahwa faktor yang mempengaruhi 

perkembangan kreatifitas dibagi menjadi beberapa yaitu: 

1) Waktu 

Untuk menjadi kreatif, kegiatan anak seharusnya jangan diatur 

sedemikian rupa sehingga hanya sedikit waktu bebas bagi mereka 

untuk bermain-main dengan gagasan-gagasan dan konsep-konsep dan 

mencobanya dalam bentuk baru dan orisinal. 

2) Kesempatan Menyendiri 

Hanya apabila tidak mendapat tekanan dari kelompok sosial 

anak dapat  menjadi kreatif. Singer mengatakan bahwa anak 

membutuhkan waktu dan kesempatan menyendiri untuk 

mengembangkan kehidupan imajinatif yang kaya. 
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3) Dorongan 

Terlepas dari seberapa jauh prestasi anak memenuhi standar 

orang dewasa, mereka harus didorong untuk kreatif dan bebas dari 

ejekan dan kritik yang seringkali dilontarkan pada anak yang kreatif. 

4) Sarana 

Sarana untuk bermain dan kelak sarana lainnya harus 

dijadikanuntuk merangsang dorongan eksperimentasi dan eksplorasi, 

yang merupakan unsur penting dari semua kreativitas. 

5) Lingkungan yang merangsang 

Lingkungan rumah dan sekolah harus merangsang kreativitas 

dengan memberikan bimbingan dan dorongan untuk menggunakan 

sarana yang akan mendorong kreativitas. Ini harus dilakukan sedini 

mungkin sejak masa bayi dan dilanjutkan hingga masa sekolah dengan 

menjadikan kreativitas suatu pengalaman yang mennyenangkan dan di 

hargai secara sosial. 

6) Hubungan orang tua dan anak yang tidak posesif 

Orang tua yang tidak terlalu melindungi atau tidak posesif 

terhadap anak dan mendorong anak untuk mandiri dan percaya diri 

akan menghasilkan dua kualitas yang sangat mendukung kreativitas. 

7) Cara mendidik anak 

Cara mendidik anak secara demokratis dan permisif di rumah 

dan di sekolah dapat meningkatkan kreativitasnya, sedangkan cara 

mendidik otoriter memadamkan kreativitas anak. 
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8) Kesempatan untuk mempperoleh pengetahuan 

Kreativitas tidak muncul dalam kehampaan. Semakin banyak 

pengetahuan yang dapat diperoleh anak, semakin baik dasar untuk 

mencapai hasil yang kreatif. 

Sejalan dengan pendapat diatas, Sumanto (2005:42) berpendapat 

bahwa kondisi yang dapat meningkatkan kreatifitas anak yaitu sarana 

belajar dan bermain di sediakan untuk merangsang dorongan eksperimen 

dan eksplorasi, kemudian lingkungan sekolah yang teratur, bersih dan 

indah secara langsung akan mendorong kreativitas anak, selanjutnya 

kemenarikan guru dalam mendidik dan memberikan motivasi dan peran 

masyarakat dan orang tua untuk mendukung kegiatan pendidikan di taman 

kanak-kanak (TK) antara lain dengan menyediakan kebutuhan media 

untuk anak. 

Rachmawati (2012:27-33) membagi faktor pendukung kreativitas 

menjadi empat, yaitu: 

1) Rangsangan mental 

Dengan memberikan rangsangan mental baik pada aspek 

kognitif maupun kepribadiannya serta suasana psikologis maka anak 

akan merasa di hargai dan di terima keberadaannya sehingga anak 

akan berkarya dan memiliki keberanian untuk memperlihatkan 

kemampuannnya. 

2) Iklim dan kondisi lingkungan 

Menciptakan lingkungan kondusif yang akan memudahkan 

anak untuk mengakses apapun yang dilihatnya, dipegang, didengar 
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dan dimainkan untuk pengambangan kreativitasnya. Perangsangan 

mental dan lingkungan kondusif dapat berjalan beriringan seperti 

halnya kerja simultan otak kanan dan otak kiri. 

3) Peran guru 

Guru memegang peran lebih dari sekedar pengajar, 

melainkan pendidik dalam arti sesungguhnya, guru yang kreatif 

adalah guru yang secara kreaif mampu menggunakan berbagai 

pendekatan dalam proses kegiatan belajar dan membimbing siswanya. 

Guru juga figur yang senang melakukan kegiatan kreatif dalam 

hidupnya. 

4) Peran orang tua 

Keikut sertaan otang tua dalam mengembangkan kreativitas 

anak. 

4. Ciri-ciri anak kreatif 

Salah satu aspek yang penting dalam upaya pengembangan 

kreativitas adalah mengetahui ciri-ciri anak yang kreatif, menurut Guilford 

(dalam Susanto,2010:117-118) ada lima sifat yang menjadi ciri 

kemampuan berfikir kreatif. Pertama, kelancaran (fluency) yaitu 

kemampuan untuk menghasilkan banyak gagasan. Kedua, keluwesan 

(flexibility) yaitu kemampuan untuk mengatakan bermacam-macam 

pemecahan atau pendekatan terhadap masalah. Ketiga, keaslian 

(originality) yaitu kemampuan untuk memecahkan gagasan dengan cara-

cara yang asli, tidak klise. Keempat, elaborasi atau penguraian 
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(elaboration) yaitu kemampuan untuk menguraikan sesuatu dengan perinci 

dan secara jelas. Kelima, perumusan kembali (redefinition) yaitu 

kemampuan untuk meninjau suatu persoalan berdasarkan prespektif yang 

berbeda dengan apa yang telah diketahui oleh banyak orang. 

Sedangkan menurut Supriadi (dalam Rachmawati, 2012:15) ciri-

ciri kreativitas dapat dikelompokan dalam dua kategori, kognitif dan non 

kognitif. Ciri kognitif diantaranya orisinalitas, fleksibilitas, kelancaran, 

dan elaborasi. Sedangkan ciri non kognitif diantaranya motivasi sikap dan 

kepribadian kreatif. Kedua ciri ini sama pentingnya, kecerdasan yang tidak 

ditunjang dengan kepribadian kreatif tidak akan menghasilkan apa pun. 

Kreatifitas hanya akan di hasilkan dari orang yang cerdas yang memiliki 

kondisi psikologis yang sehat. Kreativitas tidak hanya perbuatan otak saja 

namun variabel emosi dan kesehatan mental sangat berpengaruh terhadap 

lahirnya sebuah karya kreatif. Kecerdasan tanpa mental yang sehat sulit 

sekali dapat menghasilkan karya kreatif. 

Sedangkan Hurlock (1978:5) berpendapat bahwa tidak ada ciri 

tunggal yang secara khas terhadap anak yang memiliki kreativitas, 

melainkan sekelompok ciri yang di acu sebagai sindrom kreativitas. Di 

antara ciri dalam sindrom kreativitas adalah keluwesan, ketidak patuhan, 

kebutuhan akan otonomi, kebutuhan bermain, kesenangan mengolah 

gagasan, ketenangan, keyakinan diri, rasa humor, keterbukaan, presistensi 

intelektual, kepercayaan diri, keingintahuan, kesenangan mengambil 

resiko yang sidah diperhitungkan bila keberhasilan bergantung pada 
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kemampuan sendiri, minat yang tidak sesuai dengan jenis kelamin, 

perasaan malu dalam situasi sosial, lebih menyukai fantasi daripada 

petualangan nyata, keberanian berpetualang, dan ketekunan 

mengembangkan minat yang di pilih sendiri. 

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Mihalyi Csikszentmihalyi 

(dalam Munandar, 1999:51-53) yang membagi ciri-ciri anak yang kreatif 

menjadi sepuluh,yaitu: 

1) Pribadi kreatif mempunyai kekuatan energi fisik yang memungkinkan 

mereka bekerja berjam-jam dengan konsentrasi penuh, tetapi mereka 

juga bisa tenang dan rileks, bergantung pada situasinya. 

2) Pribadi kreatif cerdas dan cerdik, tetapi pada saat yang sama mereka 

juga naif. Di satu pihak mereka memiliki kebijakan, tetapi juga bisa 

seperti anak-anak. Insight yang mendalam dapat tampak bersama-

sama dengan ketidak matangan emosional dan mental. Mereka 

mampu berpikir konvergen dan divergen. 

3) Ciri-ciri paradoksal ketiga berkaitan dengan kombinasi antara sikap 

bermain dan disiplin. Kreativitas memerlukan kerja keras, keuletan, 

dan ketekunan untuk menyelesaikan suatu gagasan atau karya baru 

dengan mengatasi rintangan yang sering dihadapi. 

4) Pribadi kreatif dapat bersalang seling antara imajinasi dan fantasi, 

namun tetap bertumpu pada realitas. Keduanya diperlukan untuk dapat 

melepaskan diri dari kekinian tanpa kehilangan sentuhan dengan masa 

lalu. 
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5) Pribadi kreatif menunjukan kecenderungan baik introversi maupun 

ekstroversi, seseotang perlu dapat bekerja sendiri untuk dapat 

berkreasi, tetapi perllu juga untuk bertemu dengan orang lain , 

bertukar pikiran, dan mengenal karya-karya orang lain. 

6) Orang kreatif dapat bersikap rendah diri dan bangga akan karyanya 

pada saat yang sama. Mereka puas dengan prestasi mereka tetapi 

biasanya tidak terlalu ingin menonjolkan apa yang telah mereka capai, 

dan mereka lebih berminat terhadap apa yang masih akan mereka 

lakukan. 

7) Pribadi kreatif menunjukan kecenderungan androgini psikologis, yaitu 

mereka dapat melepas diri dari stereotip gander. Lepas dari kedudukan 

gander, mereka lebih bisa sensitif dan asertif, dominan dan submisif 

pada saat yang sama. 

8) Orang kreatif cenderung mandiri bahkan suka menentang, tapi di lain 

pihak mereka bisa tetap tradisional dan konservatif. Bagaimana pun, 

kesediaan untuk mengambil resiko dan meninggalkan keterikatan 

pada tradisi juga perlu. 

9) Kebanyakan orang kreatif sangat bersemangat bila menyangkut karya 

mereka, tetapi juga sangat objektif dalam penilaian karyanya. 

10) Sikap terbuka dan sensivitasnya orang kreatif sering membuatnya 

menderita jika mendapatkan banyak kritikan. Keunggulan sering 

mengundang tantangan dari lingkungan dan pribadi kreatif bisa 

merasa tidak di pahami oleh orang lain. 
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Seorang anak kreatif tidak hanya memiliki satu ciri-ciri, bahkan 

anak-anak yang memiliki kreativitas tinggi akan berbeda satu sama lain 

ciri-ciri yang dimilikinya. Dibidang apapun kreativitas yang dimiliki oleh 

anak, akan lebih baik jika sedari dini kreativitas itu dikembangkan agar 

anak memiliki bekal untuk kehidupan selanjutnya. 

5. Strategi pengembangan kreativitas  

 Anak memiliki peluang besar untuk dapat mengembangkan potensi 

kreativitas yang dimiliki sejak dini. Untuk itu Rachmawati (2012:52-65) 

merumuskan strategi pengembangan kreativitas pada anak usia dini,yaitu: 

1) Pengembangan kreativitas melalui produk (hasta karya) 

Pengambangan kreativitas pada anak melalui kegiatan hasta 

karya memiliki posisi penting dalam berbagai aspek perkembangan 

anak. Tidak hanya kreativitas yang akan terfasilitasi untuk 

berkembang dengan baik, tetapi juga kemampuan kognitif anak. 

Dalam kegiatan hasta karya setiap anak akan menggunakan 

imajinasinya untuk membentuk suatu bangunan atau benda tertentu 

sesuai dengan khayalannya. Dalam pembuatannya pun mereka 

menggunakan berbagai bahan yang berbeda. Setiap anak bebas untuk 

mengekspresikan kreativitasnya, sehingga kita akan memperoleh hasil 

yang berbeda antara satu anak dengan anak yang lain. 

2) Pengembangan kreativitas melalui imajinasi 

Dalam hal ini imajinasi yang di maksud adalah kemampuan 

berpikir divergen seseorang yang dilakukan tanpa batas, seluas-
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luasnya, dan multi prespektif dalam merespon suatu stimulasi. 

Kemampuan ini sangat berguna untuk mengembangkan kreativitas 

anak. Dengan imajinasi anak dapat mengembangkan daya pikir dan 

daya ciptanya tanpa di batasi kenyataan dan realitas sehari-hari. Anak 

bebas berfikir sesuai khayalan dan pengalamannya. Imajinasi akan 

membantu kemampuan berpikir fluency, fleksibility, dan originality 

pada anak. 

Salah satu latihan yang mendasar agar anak dapat berkreasi 

adalah berimajinasi, yaitu kemampuan melihat gambaran dalam 

pikiran. Kemampuan ini berfungsi untuk memunculkan kembali 

ingatan di masa lalu sebagai kemungkinan terjadi dimasa sekarang 

maupun masa yang akan datang. 

3) Pengembangan kreativitas melalui eksplorasi 

Ide kreatif seringkali muncul dari eksplorasi atau dari 

penjelajahan individu terhadap sesuatu. Eksplorasi dapat membarikan 

kesempatan bagi anak untuk melihat, memahami, merasakan dan pada 

akhirnya membuat sesuatu yang menarik perhatian mereka. Kegiatan 

seperti ini di lakukan dengan cara mengamati dunia sekitar sesuai 

dengan kenyataan yang ada secara langsung. 

Tujuan kegiatan eksplorasi di taman kanak-kanak (TK) adalah 

belajar mengelaborasi dan menggunakan kemampuan analisis 

sederhana dalam mengenal suatu objek. Anak di latih untuk 

mengamati benda dengan seksama, memperhatikan, setiap bagiannya 

yang unik, serta mengenal cara hidup atau cara kerja objek tersebut. 
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Kegiatan yang dapat di kembangkan berkenaan dengan 

pengembangan kreativitas anak melalui eksplorasi ini dapat dilakukan 

dengan memanfaatkan lingkungan sekitar tempat tinggal anak, atau 

juga kegiatan-kegiatan yang memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai 

media misalnya, belajar pada alam sekitar (BALS), Mediated 

Learning Experience, dan Outbound Training. 

4) Pengembangan kreativitas melalui eksperimen 

Eksperimen yang di maksud dalam hal ini bukanlah suatu 

proses rumit yang harus dikuasai anak sebagai cara untuk memahami 

konsep tentang suatu hal ataupun penguasaan akan tentang konsep 

dasar eksperimen, melainkan pada bagaimana mereka dapat 

mengetahui cara atau proses terjadinya sesuatu, dan mengapa sesuatu 

dapat terjadi serta bagaimana mereka dapat menemukan solusi 

terhadap permasalahan yang ada dan pada akhirnya mereka dapat 

membuat sesuatu yang bermanfaat. 

Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh guru untuk dapat 

menyelenggarakan eksperimen di antaranya adalah memfasilitasi 

minat akan tentang sesuatu dan menerapkannya dalam permasalahan 

yang nyata, kemudian guru memfasilitasi minat anak tersebut dari 

permasalahan yang sifatnya umum pada masalah yang sifatnya 

sederhana yang dapat di cari tahu dengan menggunakan bahan yang 

tersedia di sekolah, guru juga membari semangat kepada anak untuk 

mencari tahu dari pada membari tahu, dan terakhir guru menjelaskan 
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kepada anak untuk membuat catatan pada kegiatan eksperimen yang 

dilakukan dan membuat kesimpulan sederhana. 

5) Pengembangan kreativitas melalui proyek 

 Metode proyek meerupakan metode pembelajaran yang di 

lakukan anak untuk melakukan pendalaman tentang suatu topik 

pembelajaran yang diminati satu atau beberapa anak. Metode proyek 

dapat memberikan kesempatan kepada anak untuk mengekspresikan 

pola berpikir, ketrampilan, dan kemampuannya untuk memaksimalkan 

sejumlah permasalahan yang dihadapi mereka sehingga mereka 

memiliki peluang untuk terus berkreasi dan mengembangkan diri se 

optimal mungkin.Dalam hal ini guru berperan sebagai fasilitator dan 

pengawas bagi anak dalam mempersiapkan dan melaksanakan 

kegiatannya. 

6) Pengembangan kreativitas melalui musik 

Musik adalah aktivitas kreatif. Seorang anak yang kreatif, 

antara lain tampak pada rasa ingin tahu, sikap ingin mencoba, dan 

daya imajinasi. Wujud sesuatu yang kreatif di sebut pula kreativitas. 

Pada kegiatan berkreasi, proses tindakan kreativitas lebih penting dari 

pada hasilnya. Karena dalam prosesnya terdapat imajinasi anak, rasa 

ingin tahu, sikap ingin tahu, sikap ingin mencoba, berkembang dan 

dikembangkankan guna melahirkan suasana khas terhadap penyajian 

musik atau nyanyian. 
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7) Pengembangan kreativitas melalui bahasa 

Anak sering berbicara tentang apa yang terjadi baik pada 

dirinya sendiri maupun pada orang lain. Sikap ini dapat meningkatkan 

penggunaan bahasa dan dialog dengan yang lain. Salah satu jalan bagi 

mereka untuk menggunakan bahasa adalah bahasa ekspresi perasaan. 

Fungsi berbahasa dapat dilakukan di taman kanak-kanak (TK) 

melalui kegiatan mendongeng, menceritakan kembali kisah yang telah 

didengarkan, berbagi pebgalaman, sosio drama ataupun mengarang 

cerita dan puisi. Dengan kegiatan tersebut diharapkan kreativitas dan 

kemampuan bahasa anak dapat berkembang lebih optimal. 

Pendapat lain dikemukakan oleh Munandar (1999:67-70) yang 

menyatakan bahwa strategi pengembangan kreativitas dapat ditinjau dari 

aspek pribadi, pendorong, proses, dan produk. 

1) Pribadi 

Kreativitas adalah ungkapan dari keunikan individu dalam 

interaksi dengan lingkungannya. Dari ungkapan pribadi yang unik 

inilah dapat diharapkan timbulnya ide-ide baru dan produk-produk 

yang inovatif. Oleh karena itu, pendidik hendaknya dapat menghargai 

keunikan pribadi dan bakat-bakat siswanya dan jangan mengharapkan 

semua melakukan dan menghasilkan hal-hal yang sama atau 

mempunyai minat yang sama. Guru hendaknya membantu siswa 

menemukan bakat-bakatnya dan menghargainya. 
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2) Pendorong 

Untuk perwujudan bakat kreatif siswa diperlukan dorongan 

dan dukungan dari lingkungan (motivasi eksternal), yang berupa 

apresiasi, dukungan, pemberian penghargaan, pujian, insentif, dan 

lainnya. Dan dorongan kuat dari dalam diri anak itu sendiri (motivasi 

internal) untuk menghasilkan sesuatu. 

Dorongan internal dan eksternal sama-sama diperlukan, dan 

pendidik harus berupaya untuk dapat memupuk dan meningkatkan 

dorongan eksternal dan dorongan internal anak. Namun pendidik perlu 

berhati-hati pula jangan sampai dorongan eksternal yang berlebih atau 

yang tidak pada tempatnya justru dapat melemahkan dorongan 

internal (minat dan kebutuhan) anak. 

3) Proses 

Untuk mengembangkan kreativitas anak, ia perlu diberikan 

kesempatan untuk bersibuk diri secara kreatif. Pendidik hendaknya 

dapat merangsang anak untuk melibatkan dirinya dalam berbagai 

kegiatan kreatif. Dalam hal ini yang penting adalah memberikan 

kebebasan kepada anak untuk mengekspresikan dirinya secara kreatif 

misalnya dalam tulisan, lukisan, bangunan dan sebagainya. 

Pertama-tama yang perlu adalah proses bersibuk diri secara 

kreatif tanpa perlu selalu atau terlalu cepat menuntut dihasilkannya 

produk produk kreatif yang bermakna. Produk kreatif akan muncul 

dengan sendirinya dalam iklim yang menunjang, menerima, dan 

Upaya Meningkatkan Kreativitas..., Gege Adilfi Olifia, FKIP UMP, 2014



25 

menghargai anak. Perlu pula diingat bahwa kurikulum sekolah yang 

terlalu padat sehingga tidak ada peluang  untuk kegiatan kreatif dan 

jenis penugasan atau pekerjaan yang monoton, tidak menunjang 

pengembangan kreativitas anak. 

4) Produk 

Kondisi yang memungkinkan seseorang menciptakan produk 

kreatif yang bermakna adalah kondisi pribadi dan lingkungan, yaitu 

sejauh mana keduanya mendorong seseorang untuk melibatkan 

dirinya dalam proses kreatif. Dengan menemukenali bakat dan ciri-ciri 

pribadi kreatif peserta didik, dan dengan dorongan untuk bersibuk diri 

secara kreatif, dengan menyediakan waktu dan sarana prasarana yang 

menggugah minat anak meskipun tidak perlu mahal maka produk-

produk kreativitas anak dipastikan akan timbul. 

Pendapat Munandar yang lain tentang strategi pengembangan 

kreativitas (dalam Desmita, 2010:178) menyebutkan bahwa belajar adalah 

kegiatan yang sangat penting dan sangat menyenangkan. Anak patut untuk 

di hargai dan disayangi sebagai pribadi yang unik. Anak hendaknya 

menjadi pelajar yang aktif, mereka perlu didorong untuk membawa 

pengalaman, gagasan, minat dan bahan mereka di kelas. Anak perlu 

merasa nyaman dan dirangsang di dalam kelas tanpa adanya tekanan dan 

ketegangan. Anak harus mempunyai rasa memiliki dan kebanggaan di 

dalam kelas, mereka perlu dilibatkan untuk merancang kegiatan dan 

diperbolehkan untuk membawa bahan-bahan dari rumah. Guru hendaknya 
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berperan sebagai narasumber. Anak perlu merasa bebas untuk 

mendiskusikan masalah secara terbuka baik dengan guru maupun teman.  

Kerjasama bukan kompetisi. Pengalaman belajar  hendaknya dekat dengan 

pengalaman dari dunia nyata. 

Sedangkan Santrock (2007:343) membagi strategi pengembangan 

kreativitas menjadi 5,yaitu: 

1) Buatlah anak terlibat dalam brainstormingdan memunculkan sebanyak 

mungkin ide.  

Brainstorming adalah suatu teknik di mana anak diajak terlibat 

untuk memunculkan ide-ide kreatif dalam sebuah kelompok, 

menyoroti ide-ide orang lain, dan mengatakan secara praktis apapun 

yang muncul dalam pikiran. 

Anak-anak lazimnya diminta untuk mengkritik ide-ide orang 

lain setidaknya sampai sesi brainstorming selesai. Dalam kelompok 

ataupun perseorangan, strategi kreativitas yang baik adalah 

memunculkan sebanyak mungkin ide baru. Semakin banyak ide-ide 

baru yang dimunculkan oleh anak, semakin baik kesempatan mereka 

dalam menciptakan sesuatu yang unik. 

2) Sediakan lingkungan yang menstimulasi kreativitas anak. 

Orang-orang dewasa mendorong kreativitas anak dengan 

membawa mereka pada lokasi di mana kreativitas dinilai. Howard 

Gardner yakin bahwa ilmu pengetahuan, penemuan, dan musium anak 

menawarkan kesempatan yang banyak untuk menstimulasi kreativitas 

anak. 
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3) Jangan mengontrol secara berlebihan 

Amabile mengatakan bahwa memberitahu anak bagai mana 

melakukan sesuatu secara tepat dan persis akan membuat anak merasa 

bahwa keaslian adalah kesalahan dan eksplorasi berarti membuang-

buang waktu. Orang dewasa dapat mengurangi tindakan merusak 

keingintahuan alami anak jika mereka membiarkan anak memilih 

minat-minat mereka sendiri dan mendukung minat tersebut. Dan 

jangan pula orang tua secara konstan mengawasi anaknya, karena 

anak yang dalam pengawasan yang konstan akan mengakibatkan 

kreativitas anak menyusut dan semangat petualangan mereka 

menurun. 

4) Doronglah motovasi internal 

Motivasi yang menggerakan anak kreatif berupa kepuasan 

yang muncul dari hasil kerja itu sendiri. Kompetisi merebutkan hadiah 

dan evaluasi formal seringkali melumpuhkan motivasi intrinsik dan 

kreativitas. 

5) Kenalkan anak dengan orang-orang kreatif 

Guru dapat mengundang tokoh kreatif ke kelas dan meminta 

mereka mendeskripsikan apa yang membantu mereka menjadi kreatif 

atau mendemonstrasikan keahlian kreatif mereka. Tokoh yang di 

undang ke kelas dapat memberikan dukungan dan membawa hasil 

karya mereka ke kelas dan mengubah kelas menjadi arena 

menstimulasi kreativitas anak. 
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B.  Bermain Papercraft Bentuk Burung 

1. PermainanPapercraft Bentuk Burung 

Pembelajaran pada anak usia dini harus menyenangkan dan 

berpusat pada anak, agar anak termotifasi untuk terus belajar sendiri 

tanpa diperintah dan agar anak tidak merasa terbebani atau takut. Maka 

dari itu, pembelajaran yang menyenangkan menjadi salah satu aspek 

penting pada model pembelajaran patisipatif, aktif, kreatif, efektif dan 

menyenangkan (PAKEM), agar anak terus termotivasi untuk 

mengeksplor, berkreasi, dan bereksperimen dalam pembelajaran. 

Bermain merupakan kegiatan belajar anak usia dini yang 

memiliki unsur pertisipatif, aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan. 

Melalui bermain anak dapat mengembangkan pengetahuannya yang 

didapat dari hasil menjelajahi lingkungannya. Piaget (Dalam Borden 37-

38) percaya bahwa anak-anak belajar melalui bermain, bermacam-

macam pusat kegiatan dikelas yang akan mendorong anak-anak untuk 

bereksperimen dan tumbuh melalui bermain. 

Hurlock(1978: 320) mengartikan bermain sebagai kegiatan yang 

dilakukan untuk kesenangan yang ditimbulkannya, tanpa 

mempertimbangkan hasil akhirnya. Pendapat lain dari Suyadi 

(2010:284)mengemukakan bahwa bermain merupakan aktifitas yang 

sangat menyenangkan dengan ditandai gelaktawa oleh anak yang 

melakukannya.  
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Mutiah (2010:113)  berpendapat Permainan mempunyai arti 

sebagai sarana mensosialisasikan diri artinya permainan digunakan 

sebagai sarana membawa anak ke dalam masyarakat. Permainan sebagai 

sarana untuk mengukur kemampuan potensi diri anak mengenal 

lingkungannya. 

Kartono (2007:117) berpendapat bahwa permainan merupakan 

kegembiraan dan kebahagiaan. Dengan permainan memberikan 

kesempatan pelatihan untuk mengenal aturan, mematuhi norma, dan 

larangan-larangan, jujur, dan yang lainnya. Dari pendapat diatas maka 

pada anak usia dini fungsi bermain mempunyai pengaruh besar bagi 

perkembangan anak. Dengan bermain anak akan melakukan eksperimen 

dan bereksplorasi. Dengan bermain anak mendapatkan macam-macam 

pengalaman yang menyenangkan. Semua pengalamannya akan 

memberikan dasar yang kokoh untuk mencapai keterampilan yang 

diperlukan untuk memcahkan masalah hidup dikemudian hari. 

Dariyo (2007:229) berpendapat bahwa dengan bermain 

kreativitas anak akan berkembang karena bermain membutuhkan daya 

imajinasi, penalaran logika, maupun pemikiran untuk memecahkan suatu 

masalah. Setiap anak di tuntut untuk kreatif dalam bermain agar dapat 

mengimbangi kegiatan bermain yang dilakukan oleh anak yang lain.  

Sedangkan menurut Goen (Dalam Hartati, 2005:100) Bermain 

sangat penting bagi perkembangan anak pada semua fase perkembangan. 

Berbagai pelatihan menunjukan bahwa permainan imajinatif dapat 
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mengembangkan berbagai kemampuan termasuk kreativitas, 

perkembangan daya ingat, kerja sama, dan pengendalian diri. 

Teori perkembangan kognitif Jean Piaget (Dalam Dariyo, 

2007:228) menyebutkan bahwa dengan bermain seorang anak akan 

belajar berpikir untuk menganalisis dan memecahkan masalah, berpikir 

kreatif, menggunakan strategi kognitif, serta memperoleh cara atau 

gagasan baru untuk menjalani kehidupannya, olehkarena itu bermain 

menjadi kegiatan yang sangat penting bagi anak 

Papercraft adalah seni kerajinan kertas dalam bentuk 3 dimensi, 

yang melibatkan unsur 3M yaitu kegiatan melipat, menggunting, dan 

menempel yang merupakan permainan menciptakan kreasi bentuk 

dengan menggunakan bahan kertas. (Tocharman,dkk. 2006: 216) 

Senirupa 3 dimensi itu sendiri merupakan karya seni rupa yang 

memiliki ukuran panjang,lebar, dan tinggi sehingga berbentuk bangun 

atau ruang (volume) dan dapat dinikmati dari berbagai arah. (Yoyok, 

2007:7) 

Pendapat lain menyebutkan  senirupa tiga dimensi adalah jenis 

senirupa yang wujudnya memiliki karakteristik lebih mengutamakan 

kesan estetis dan artistik secara utuh dan dapat dilihat dari satu arah 

bahkan lebih dari segala arah, di tentukan oleh panjang, lebar, dan tinggi. 

(Sumanto,2005:14) 

Menurut pendapat Scickedanz (Dalam Suyanto,2005:131) dengan 

seni anak mampu mengekspresikan diri, mengembangkan kemampuan 
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motorik, mengembangkan kemampuan kooordinasi, mengembangkan 

persepsi, dan Mengembangkan kreativitas,daya pikir dan daya cipta. 

Bermain papercraft bentuk burung itu sendiri adalah aktifitas 

yang dilakukan untuk menyenangkan diri tanpa paksaan dengan media 

kertas untuk menciptakan kreasi kerajinan bentuk burung tiga dimensi 

yang melibatkan kegiatan melipat, menggunting dan menempel. 

Kegiatan bermain papercraft selain meningkatkan kreativitas juga 

berfungsi untuk mengasah panca indra anak, yaitu indra penglihatan dan 

peraba anak. Melalui bermain papercraft  indra penglihatan anak akan di 

maksimalkan dengan berlatih memusatkan pandangannya pada pola 

papercraft yang sedang di buat olehnya, dan pada indra peraba 

keterampilan jari-jari anak di maksimalkan dengan kegiatan melipat pola 

papercraft. 

Dengan menstimulus indra peraba anak maka fungsi kedua 

tangan anak juga terlatih untuk bergerak secara bersamaan atau sering 

disebut dengan pola bersilang. Dan kegiatan tersebut dapat 

menyeimbangkan antara otak bagian kanan dan otak bagian kiri yang 

memiliki pengaruh besar terhadap multipel intellegences yaitu 

kecerdasan visual-spasial (kemampuan berpikir 3 dimensi). 

(Hasan,2011:110-122) 

2. Media Dalam Bermain Papercraft 

 Media merupakan komponen penting dalam bermain, 

media bermain papercraft memiliki kesamaan dengan media bermain 
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Menggunting, Melipat, dan Menempel (3M), karena dalam bermain 

papercraft juga mengandung unsur 3M. Dilihat dari media untuk 

bermain 3M Sumanto (2005:109) menjelaskan bahwa media bermain 3M 

adalah kertas lipat atau kertas HVS, bahan pembantu yaitu lem dan alat 

pemotong yaitu gunting. 

Sedangkan media untuk bermain papercraft menurut Hafez 

Achda (2012:31) dibagi menjadi 3 yaitu: 

1) Memotong (cutting) 

Untuk memotong kertas gunakan gunting yang sesuai untuk 

anak. 

2) Melipat (folding) 

Untuk proses pelipatan, dapat dibantu dengan penggaris 

agar hasil lipatan lebih rapi. 

3) Menempel (glueing) 

Untuk menempel dibutuhkan lem dengan daya rekat yang 

tinggi, di anjurkan pula menggunakan lem bening agar hasilnya tidak 

kotor. 

Hafez Achda (2012:iv) menambahkan bahwa alat-alat yang 

digunakan dalam merakit adalah guntung, lem kertas bening, penggaris 

logam, pisau pemotong, alas pemotong, dan ballpoint yang tidak bertinta. 

Pendapat lain dari Toharman (2006: 216) menyebutkan bahwa 

bahan dan alat yang diperukan adalah : kertas agak tebal, kertas 

berwarna, lem, dan gunting/cuter. 
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Media yang akan digunakan peneliti dalam bermain papercraft 

adalah kertas HVS berpola, lem, gunting, dan pensil warna atau crayon. 

3. Langkah-Langkah Bermain Papercraft Bentuk Burung 

Cara bermain papercraft sangatlah fleksibel, tergantung dari 

pola mana yang akan dibuat. Tocharman (2006:216) menjelaskan bahwa 

langkah-langkah bermain seni kertas tiga dimensi dibagi menjadi 

beberapa,yaitu: 

1. Ambil selembar kertas, kemudian lipa sisi panjangnya. 

2. Hasil  lipatan tersebut kemudian digunting dibeberapa bagian, 

bentuk guntingan bergantung pada pola yang akan dibuat. 

3. Hasilnya di tempel menggunakan lem. 

4. Jumlah bagian yang di tempel bervariasi sesuai pola. 

Menurut Sionggono (2013) dalam artikelnya yang berjudul Cara 

Melipat dan Menempel, menjelaskan tahap pembuatan kreasi kertas 

bentuk burung yaitu: 

1. Tahap pelaksanaan yaitu dimulai dengan melipat tahap demi tahap 

sesuai dengan pola. 

2. Kemudian sebelum ditempel, atur posisi dan paskan bagian yang 

satu dan yang lain terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalahan pada 

saat penempelan. 

3. Oleskan lem pada pola dengan menggunakan tusuk gigi, jangan 

terlalu tipis dan jangan terlalu tebal. 

4. Gabungkan kedua bagian tersebut. Tahan dengan tangan beberapa 

saat, kemudian lepaskan 
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Sedangkan menurut Hafez Achda (2012:iv) langkah-langkah 

untuk bermain papercraft adalah potong pola sesuai simbol garis 

potongnya, kemudian buatlah parit dengan mengikuti simbol garis 

lipatnya, setelah itu lipat pola yang sudah dipotong dengan menyesuaikan 

garis lipatnya, dan terakhir tempel bagian yang satu dengan bagian yang 

lain sesuai dengan simbol penanda arah dan penanda tempatnya. 

 

C. Kriteria Kaberhasilan 

1. Pedoman Penilaian Hasil Belajar 

Dalam peraturan dirjen mandas diknas (2010:5) Penilaian di 

taman kanak-kanak diartikan sebagai proses pengumpulan dan 

pengelolaan informasi untuk menentukan tingkat pencapaian 

perkembangan anak dan pengambilan keputusan, pengakuan, atau 

ketetapan tentang kondisi kemampuan anak. Sedangkan howard gardner 

(dalam Yus,2005:31) menegaskan bahwa penilaian merupakan upaya 

memperoleh informasi mengenai keterampilan dan potensi diri individu 

dengan dua sasaran. Pertama, memberikan umpan balik yang bermanfaat 

kepada individu yang bersangkutan. Kedua, sebagai data yang berguna 

bagi masyarakat yang ada disekitarnya. 

Penilaian pada taman kanak-kanak (TK) tidak digunakan untuk 

mengukur keberhasilan suatu program, tetapi untuk mengetahui 

perkembangan atau kemajuan belajar anak. Penilaian tidak dilakukan 

dikelas akhir atau di akhir tahun, tetapi dilakukan secara bertahap dan 
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berkesinambungan sehingga kemajuan belajar anak dapat diketahui. 

(Suyanto,2005:195) 

Menurut Puckett dan Black (dalam Suyanto, 2005:1996) 

penilaian yang otentik untuk anak usia dini menggunakan beberapa 

prinsip seperti berikut. 

a. Holistik  

Penilaian meliputi seluruh aspek perkembangan anak, seperti 

aspek fisik motorik, sosial, moral, emosional, intelektual, bahasa dan 

kreatifitas. Perkembangan diases untuk mengetahui 

perkembangannya, kelebihan, dan kelemahannya, serta kebutuhan 

anak. Harapannya semua aspek perkembangan tersebut berkembang 

secara optimal sehingga setiap anak tumbuh dan berkembang 

menjadi manusia seutuhnya. 

b. Otentik 

Penilaian dilakukan melalui kegiatan yang riil, fungsional, 

dan alami dengan harapan hasil penilaian menggambarkan 

kemampuan anak yang sesungguhnya. Penilaian diusahakan 

dilakukan secara alami saat anak bermain, saat kegiatan 

pembelajaran, melalui observasi dan melalui hasil karya nyata anak. 

Hasil observasi tersebut dianalisis oleh guru dan didiskusikan 

dengan orangtua anak dan para ahli untuk menggambarkan 

kemampuan anak yang sesungguhnya. 
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c. Kontinyu 

Penilaian dilakukan secara kontinyu, setiap saat ketika anak 

melakukan kegiatan belajar. Penilaian bisa dilakukan secara harian 

atau mingguan, tergantung kapan guru memandang saat yang tepat 

bagi seorang anak untuk dilihat kemampuannya pada aspek tertentu. 

d. Individual 

Penilaian dilakukan untuk melihat perkembangan setiap 

siswa secara individual, meskipun mungkin dilakukan saat anak 

melakukan kegiatan kelompok. 

e. Multisumber dan Multikonteks 

Penilaian dilakukan pada berbagai konteks. Sebagai contoh 

untuk melihat perkembangan motorik halus seorang siswa, guru 

dapat melihatnya saat kegiatan menggunting, mewarnai bentuk dan 

menempel. Guru juga menggunakan berbagai  sumber informasi, 

yaitu selain observasi dan karya anak perlu juga mendiskusikan hasil 

pengamatannya dengan orangtua, dan ahli profesional agar informasi 

yang ia peroleh lebih lengkap. 

Sedangkan teknik penilaian hasil belajar menurut kemendiknas 

direktorat pembinaan TK dan SD2010 dapat dibedakan sebagai berikut: 

a. Observasi 

Merupakan pengamatan yang dilakukan secara langsung dan 

alamiah untuk mendapatkan data dan informasi tentang 

perkembangan anak dalam berbagai situasi dan kegiatan yang 

dilakukan. 
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b. Catatan Anekdot 

Merupakan bagian dari teknik observasi catatan anekdot 

lebih menfokuskan pada catatan tentang sikap dan perilaku anak 

yamg tejadi secara khusus atau tiba-tiba. 

c. Percakapan 

Percakapan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi 

tentang pengetahuan atau penalaran anak mengenai sesuatu hal. 

d. Penugasan  

Merupakan cara penilaian berupa pemberian tugas yang 

harus dikerjakan peserta didik dalam waktu tertentu baik secara 

perorangan atau kelompok. 

e. Unjuk Kerja 

Merupakan penilaian yang menuntutpeserta didik untuk 

melakukan tugas dalam pembuatan yang dapat diamati, misalnya 

praktik menyanyi. 

f. Hasil Karya 

Merupakan hasil kerja peserta didik setelah melakukan suatu 

kegiatan dapat berupa pekerjaan tangan atau karya seni. 

g. Pengembangan Perangkat Penilaian Sendiri 

Seorang guru dimungkinkan untuk mengembangkan 

perangkat evaluasi atau asesmen sendiri, sesuai dengan kebutuhan. 

h. Penggunaan Instrumen Standar 

Instrumen yang terstandar seperti instrumen untuk 

mendeteksi tumbuh kembang anak, istrumen untuk mendeteksi 
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tingkat kecerdasan anak.Penggunaan instrumen ini umumnya 

melibatkan pihak lain yang ahli dalam bidangnya, 

i. Potofolio 

Portofolio merupakan kumpulan atau rekam jejak berbagai 

hasil kegiatan atau catatan-catatan guru tentang berbagai aspek 

perkembangan anak dalam kurun waktu tertentu, misalnya dalam 

kurun waktu satu semester atau satu tahun. 

Cara pencatatan hasil penilaian harian menurut kurikulum 

2004(dalam Aqib,2009:61) sebagai berikut: 

a. Catatlah hasil penilaian anak pada kolom penilaian di rencana 

kegiatan harian (RKH). 

b. Anak yang belum mencapai indikator seperti yang diharapkan dalam 

RKH atau melaksanakan tugas selalu di bantu oleh guru, maka pada 

kolom penilaian di tuliskan nama anak dan beri tanda bulatan (O) 

c. Anak yang sudah melebihi indikator yang tertuang dalam RKH atau 

mempu melaksanakan tugas tanpa bantuan secara 

tepat/cepat/lengkap/benar, maka pada kolom penilaian dituliskan 

nama anak dan tanda bulatan penuh (•) 

d. Jika semua anak menunjukan kemampuan sesuai dengan indikator 

yang tertuang dalam RKH, maka pada kolom penilaian ditiliskan 

nama semua anak dengan tanda checklist (√) 

Sedangkan langkah-langkah pencatatan hasil penilaian 

berdasarkan pedoman penilaian tahun 2010 Kemendiknas direktorat 

pembinaan TK dan SD adalah sebagai berikut: 
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a. Anak yang belum berkembang (BB) sesuai indikator seperti: dalam 

melaksanakan tugas selalu dibantu guru, maka pada kolom penilaian 

anak ditulis nama anak dan diberi tanda satu bintang ( ). 

b. Anak yang sudah mulai berkembang (MB) sesuai dengan indikator 

yang diharapkan dalam RKH mendapatkan tanda dua bintang  

( ). 

c. Anak yang sudah berkembang sesuai harapan (BSH) pada indikator 

dalam RKH mendapat tanda tiga bintang ( ). 

d. Anak yang sudah berkembang sanagt baik sesuai harapan (BSB) 

melebihi indikator yang sudah diharapkan dalam RKH mendapatkan 

tanda empat bintang( ). 

Penggunaan tanda bintang merupakan simbol untuk menunjukan 

tingkat pencapaian perkembangan peserta didik. 

2. Indikator Hasil Belajar 

Garis-garis besar program kegiatan belajar taman kanak-kanak 

(TK) 1994 (Dalam Rachmawati, 2012:52-53) di sebutkan bahwa 

pengembangan daya cipta adalah kegiatan yang bertujuan untuk 

membuat anak kreatif, yaitu lancar, fleksibel dan orisinil, dalam bertutur 

kata, berpikir, serta berolah tangan dan berolah tubuh sebagai latihan 

motorik halus dan motorik kasar. Oleh karena itu daya cipta harus ada 

dalam pengembangan ketrampilan, bahasa, daya pikir, dan jasmani. 

Pada dasarnya hasil karya anak yang dibuat melalui aktivitas 

membuat, menyusun dan mengkonstruksi akan memberikan kesempatan 
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bagi anak untuk menciptakan benda buatan mereka sendiri yang 

membantu mereka untuk lebih kreatif lagi. 

Sumanto (2005:147) berpendapat bahwa kreatifitas di taman 

kanak-kanak (TK) adalah kegiatan berlatih daya seni rupa tiga dimensi 

dengan menerapkan cara-cara membentuk sederhana sesuai tingkat 

kemampuan anak. Kreativitas tersebut antara lain membutsir model 

mainan plastisin, membuat relief sederhana dari bahan plastisin, 

membutsir model mainan dari bahan tanah liat, menyusun atau 

mengkonstruksi dari bahan kertas. 

Sedangkan ciri-ciri sifat dasar produk kreatif menurut Nashori & 

Mucharam (dalam Desmita,2010:176) adalah produk yang sifatnya baru 

sama sekali yang sebelumnya belum ada, produk yang memiliki sifat 

baru sebagai hasil kombinasi beberapa produk yang sudah ada 

sebelumnya, suatu produk yang bersifat baru sebagai hasil pembaruan 

(inovasi) dan pengembangan (evolusi) dari hasil yang sudah ada. 

Dilihat dari unsur Pribadi, Proses, Produk dan Pendorong (4P) 

dapat dijabarkan bahwa yang dikatanan aspek pribadi (person) adalah 

ungkapan dari keunikan individu dalam interaksi dengan lingkungannya. 

Dari ungkapan pribadi yang unik inilah dapat di harapkan timbulnya ide-

ide baru dan produk-produk yang inovatif. Dalam hal ini anak mampu 

untuk mengombinasikan hasil karya sebelumnya dengan ide/gagasan 

baru untuk memberikan hasil karya yang unik dan berbeda dengan yang 

lainnya. Selanjutnya Proses (process) guru hendaknya memberikan 
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kesempatan anak untuk mengembangkan ide kreatifnya dengan 

membiarkan anak untuk bereksplorasi tanpa adanya suatu aturan yang 

mengekang anak, di kegiatan bermain papercraft anak di bebaskan untuk 

memberi warna sehingga menghasikan hasil karya yang bervariasi dan 

harmonis warnanya. Pada produk (product) kesempatan anak untuk 

membuat hasil karya yang kreatif didapat anak ketika mereka 

mendapatkan dorongan, sarana dan prasarana yang memenuhi untuk 

membuat karya kreatif. Dalam hal ini anak mampu menciptakan 

papercraft bentuk burung dengan menggunakan media kertas yang sudah 

disediakan oleh guru. Dan yang terakhir pendorong (Press) motivasi dari 

luar dan dalam diri anak akan mengakibatkan anak bersemangat untuk 

menghasilkan sebuah karya yang indah dan rapih. 

Sedangkan dilihat dari ciri-ciri kreativitas Peter Young dan Colin 

Tyre (dalam Susanto 2012: 121) menjelaskan beberapa indikator dari 

kemampuan dasar kreatifitas pada aspek kelancaran, penguraian, 

kelenturan, dan keaslian sebagai berikut: 

a. Kelancaran 

Memiliki kemauan yang kuat serta dorongan yang disertai 

semangat tinggi untuk maju dan berhasil dengan berusaha sekuat 

tenaga untuk tercapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan dorongan 

semangat yang kuat baik dari internal maupun eksternal akan 

berpengaruh besar terhadap kelancaran anak untuk menyelesaikan 

tugas dari pendidik. Dalam penelitian ini, peneliti mengembangkan 
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indikator sesuai dengan penelitian yaitu kemampuan anak untuk 

menyelesaikan papercraft dengan hasil yang rapih dan indah. 

b. Penguraian 

Penggunaan banyak unsur, tidak monoton pada satu aspek 

saja dan menggunakan ide-ide dari masalah lain. Penguraian pada 

indiator ini menuntut anak agar mampu mengembangkan suatu 

gagasan yang sudah didapat dengan gagasan yang muncul dari 

dirinya. Dalam penelitian ini, peneliti mengembangkan indikator 

sesuai dengan penelitian yaitu kemampuan anak dalam 

mengembangkan pola dasar dengan buatan anak. 

c. Kelenturan 

Mengadakan percobaan dengan berbagai gagasan media, 

bahan, dan teknik. Rasa penasaran anak dalam mencoba hal baru 

dalam sebuah  permainan merupakan modal untuk anak agar mampu 

mengeluarkan gagasan original. Dalam penelitian ini, peneliti 

mengembangkan indikator sesuai dengan penelitianyaitu 

kemampaun menciptakan bentuk dengan media kertas. 

d. Keaslian 

Imajinasi yang inggi, mampu menggambarkan fenomena 

yang sifatnya futuristis dan tidak berpengaruh dari luar. Dalam 

penelitian ini, peneliti mengembangkan indikator sesuai dengan 

penelitian yaitu kemampuan anak untuk memberikan warna yang 

harmonis. 
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Dalam pelaksanaan penilaian sehari-hari, guru mengacu pada 

indikator standar tingkat yang merupakan penjabaran dari capaian 

perkembangan dan potensi perkembangan peserta didik. Pada penelitian 

ini, peneliti telah menentukan indikator keberhasilan dengan mengambil 

aspek perkembangan kreativitas sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Indikator Aspek Perkembangan Kreativitas 

Hasil Belajar Indikator 

Melakukan eksplorasi 

dengan media kertas 

Menciptakan bentuk dengan bahan kertas. 

 Mengembangkan hasil karya sebelumnya 

dengan ide/gagasan baru. 

Pengombinasian warna yang harmonis  

Hasil akhir rapih dan indah. 

 

Dalam penelitian ini indikator yang terfokus adalah: 

a. Menciptakan bentuk dengan bahan kertas. 

b. Mengembangkan pola dasar papercraft dengan buatan anak. 

c. Pengombinasian papercraft dengan pemberian warna yang 

harmonis. 

d. Hasil akhir rapih dan indah. 

 

D. Kerangka Berpikir 

Kreativitas adalah kemampuan seseorang dalam menemukan, 

menghasilkan, dan mengolah kembali sebuah informasi yang melibatkan 

daya imajinasi yang dimiliki untuk dapat menghasilkan sebuah produk baru. 

Dalam permainan Papercraft terdapat unsur pengembangan kreativitas anak 
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yaituuntuk melatih kemampuan visual anak, melatih pengamatan, melatih 

kecermatan dan ketelitian, melatih kemampuan ketepatan dalam rancang 

bangun, pengembangan fungsi otak karena papercraft memerlukan 

koordinasi mata,tangan dan rasa yang di motori oleh kinerja otak, dan akan 

terjadi koordinasi yang baik antara fungsi otak kiri dan otak kanan pada 

aktifitas papercraft.  

Identifikasi penyebab terjadinya masalah diperoleh melalui hasil 

analisis dari kegiatan observasi terhadap metode pengajaran guru dan 

bagaimana anak mengikuti proses pengajaran. Berdasarkan hasil observasi 

pada metode pengajaran guru pada anak kelompok A TK IT Annida Sokaraja 

ditemukan bahwa anak kelompok A3 sekitar 19 anak, terdapat 9 anak 

(47.36%) Belum Berkembang (BB), 6 anak (31.57%) Mulai Berkembang 

(MB), dan 4 anak (21.05%) Berkembang Sesuai Harapan (BSH), hal itu 

dikarenakan kurangnya kesempatan anak untuk mengembangkan kemampuan 

kreativitasnya, dan guru belum maksimal dalam memberikan kegiatan yang 

mengembangkan kreativitas anak karena kegiatan yang diberikan guru lebih 

banyak untuk menggali kemampuan kognitif seperti hafalan dan perhitungan. 

Oleh karena itu peneliti memberikan alternatif pemecahan masalah tersebut 

melalui keguatan bermain papercraft bentuk burung  untuk meningkatkan 

perkembangan kreativitas anak kelompok A3 TK IT Annida Sokaraja melalui 

2 siklus dengan kerangka berpikir kegiatan sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berpikir 

 

 

E. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kajian teori diatas maka hipotasis dalam penelitian ini adalah 

“melalui kegiatan bermain papercraft dapat meningkatkan kreativitas pada 

anak kelompok TK A3 di TK IT Annida Sokaraja semester genap tahun 

ajaran 2013/2014”. 

 

KONDISI 

AWAL 

PELAKSANAAN 

SIKLUS I 

Dilakukan kegiatan  

bermain papercraft 

3x pertemuan 

 Kreativitas anak dalam 

menghasilkan hasta karya 

masih rendah 

 Peran aktif dari guru untuk 

membangkitkan minat anak 

untuk menghasilkan hasta 

karya masih kurang 

 Minat siswa sedikit meningkat 

pada kegiatan membentuk 

dengan media kertas 

 Kreativitas anak dalam 

menghasilkan karya sudah ada 

peningkatan tetapi belum 

maksimal. 

 Peran aktif dari guru untuk 

membangkitkan kreativitas 

anak dalam menghasilkan 

karya sudah meningkat 

Kondisi sudah 

meningkat, ada 

perbaikan tatapi 

belum maksimal 

 

 Minat anak meningkat 

pada kegiatan membentuk 

dengan media kertas 

 Kreativitas anak dalam 

menghasilkan karya 

meningkat maksimal 

Terjadi peningkatan 

yang optimal dalam 

kreativitas 

membentuk dengan 

media kertas dan 

hasil karya anak 

 

Penelitian bermaksud 

untuk melakukan 

upaya peningkatkan 

kreativitas anak 

dengan PTK 

PELAKSANAAN 

SIKLUS II 

Dilakukan kegiatan 

papercraft 3 x 

pertemuan 
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