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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut Maimunah Hasan (2009: 15) mengatakan bahwa Pendidikan 

Anak Usia Dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang 

pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan 

bagi 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 lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, 

nonformal dan informal. 

Menurut Wiyanti dan Barnawi (2012:32) Anak usia dini adalah anak 

yang baru dilahirkan sampai usia 6 tahun. Usia ini merupakan usia yang 

sangat menentukan dalam pembentukan karakter dan kepribadian anak. Usia 

ini merupakan usia ketika anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan 

yang pesat.  

Pendidikan  anak  usia  dini merupakan  jenjang  pendidikan  sebelum  

jenjang  pendidikan dasar,  sebagai  peletak  atau  fondasi  pembentukan 

karakter  dan  kepribadian  anak. Usia lahir sampai dengan memasuki 

pendidikan dasar merupakan masa keemasan  (golden  age),  sekaligus  

dalam  tahapan  kehidupan  manusia  yang akan menentukan perkembangan 

anak selanjutnya. Anak usia dini merupakan masa  peka  dalam  

perkembangan  aspek  berpikir  logis  anak. Usia  4-6  tahun merupakan  
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masa  peka  untuk  menerima  berbagai  upaya  perkembangan seluruh  

potensinya.  Masa peka  adalah  masa  terjadinya  pematangan  fungsi-fungsi  

fisik  dan  psikis  yang  siap  merespon  stimulasi  lingkungan  dan 

menginternalisasikan  ke  dalam  pribadinya.  Masa  ini  merupakan  masa  

awal pengembangan  kemampuan  fisik,  kognitif,  bahasa, sosial  emosional,  

konsep diri, disiplin, kemandirian, seni, moral dan nilai-nilai agama. Oleh 

karena itu, dibutuhkan  kondisi  dan  stimulasi  yang  sesuai  dengan  

kebutuhan  anak  agar pertumbuhan dan perkembangannya tercapai secara 

optimal ( Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 28: 3).  

Taman Kanak–kanak merupakan pendidikan yang disebut dengan 

pendidikan prasekolah, yaitu pendidikan yang menekankan pada pola 

pembelajaran bermain sambil belajar, dan belajar sambil bermain.Permainan 

yang dimaksud dalam rangka pengembangan kemampuan dasar berpikir 

untuk mengenali diri sendiri dan lingkungan melalui keterampilan 

motoriknya, salah satu pengembangan motorik anak didik dapat melalui 

kegiatan yang bersifat kreatif dan menyenangkan. 

Oleh karena itu, diperlukan stimulasi-stimulasi yang mampu 

mengoptimalkan seluruh aspek tersebut agar seorang anak mampu menjadi 

pribadi yang matang, bertanggung jawab, dan mampu menghadapi segala 

permasalahan dalam hidupnya. 

Salah satu cara mengoptimalkan kemampuan kognitif, fisik, motorik, 

dan psikososial seorang anak adalah dengan menstimulasinya. Salah satu alat 

atau sarana menstimulasinya adalah dengan mainan atau permainan. 
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Kreativitas  merupakan  kemampuan  seseorang  untuk  menciptakan  

sesuatu yang  baru  dan  belum  ada  sebelumnya.  Setiap  orang  mempunyai  

kreativitas yang  berbeda-beda,  karena  pola  pikiran  dan  sudut  pandang  

orang  yang berbeda pula.Kreativitas  anak  bisa  muncul  jika  terus  diasah  

sejak  dini.  Pada  anak-anak, kreativitas  merupakan  sifat  yang  komplikatif  

yaitu  seorang  anak mampu berkreasi dengan spontan karena anak telah 

memiliki unsur pencetus kreativitas. 

Kreativitas anak akan mengembangkan potensi kreatif anak. Pada  

dasarnya  kreativitas  anak-anak  bersifat  ekspresionis,  karena 

pengungkapan  ekspresi  itu  merupakan  sifat  yang  dilahirkan  dan  dapat 

berkembang  melalui  latihan-latihan.  Ekspresi  adalah  ungkapan  perasaan 

melalui  mimik  maupun  gerak  tubuh. Ekspresi  anak  sering  timbul  secara 

spontan, terbuka, tangkas dan sportif. Ada tiga  ciri dominan pada anak  yang 

kreatif  yaitu spontan,  rasa  ingin  tahu,  dan  tertarik  pada  hal-hal  baru.  

Ketiga sifat  tersebut  merupakan  bagian  dari  karakteristik  anak  pada  

umumnya. Sehingga  semua  anak  pada  dasarnya  adalah  kreatif.  Faktor  

lingkungan  di sekitar  anak  yang menjadikan  anak  tidak  kreatif. Dengan  

demikian,  peran orang  tua  sangat  dibutuhkan  dalam  mengembangkan  

kreativitas  anak. 

Salah satu upaya yang dapat kita lakukan untuk menstimulasi 

kreativitas anak usia dini adalah dengan memperkenalkan dan mengakrabkan 

mereka pada alam sekitarnya, hal ini disebabkan karena melalui alam seorang 

anak dapat mengenal banyak hal yang beragam, unik dan spesifik. 
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Selama ini saya mengamati sekolah PAUD Al amanah Gembong 

memang kondisinya sudah cukup memadai, tapi disini saya ingin 

meningkatkan kreativitas anak didiknya.Karena menurut saya tingkat 

kreativitas anak dan gurunya masih kurang.Kondisi ini juga yang membuat 

anak tidak mau menerima tugas dari guru, serta kurangnya minat anak dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran karena kurangnya kreativitas guru dalam 

membuat alat peraga. 

Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan suatu kreativitas guru agar 

anak mampu untuk mengikuti dan mengungkapkan kreativitas pembelajaran 

sesuai dengan materi yang diberikan oleh guru. 

Dalam penelitian ini peneliti mencoba mengembangkan kreativitas di 

PAUD Al Amanah Gembong dengan menggunakan media yang tersedia di 

sekitar  atau dengan memanfaatkan barang bekas seperti botol dan gelas 

aqua, penelitian ini berjudul “Upaya Meningkatkan Kreativitas Anak Melalui 

Kegiatan Hasta Karya dengan Media Botol dan Gelas bekas di PAUD Al 

Amanah Gembong Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga Tahun 

Ajaran 2012/2013 “ 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar  belakang  di  atas  maka  dapat  dirumuskan  

permasalahan sebagai berikut :  

“ Apakahkegiatan hasta karya denganmedia botol dan gelas bekas 

dapat meningkatkan kreativitas anak di PAUD Al Amanah Gembong 
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Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga Semester Genap Tahun 

Ajaran 2012/2013 ?“ 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui kegiatan hasta karya 

dengan media botol dan gelas bekas dalam meningkatkan kreativitas anak di 

PAUD Al Amanah Gembong Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga 

Semester Genap Tahun Ajaran 2012/2013  

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan  tujuan  penelitian  ini  mempunyai  manfaat  atau 

kegunaan  dalam  pendidikan  baik  secara  langsung  maupun  tidak.  Adapun 

manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Bagi Anak  

Memberikan  contoh  pada  anak  cara  memanfaatkan  barang  bekas 

sebagai  alat  permainan,  sehingga  dapat  meningkatkan  kreativitas anak. 

Dapat meningkatkan semangat dan suasana belajar anak. 

b. Bagi Guru TK 

Dapat  menambah  pengetahuan  dan sumbangan  pemikiran  tentang cara 

mengembangkan kreativitas anak.Memotifasi guru agar lebih kreatif 

dalam menggunakan media dan memanfaatkan barang bekas. 

c. Bagi Sekolah 

Dapat memanfaatkan barang bekas yang ada di lingkungan sekolah 

maupun di lingkungan masyarakat, sehingga dapat berdampak positif bagi 

masyarakat sekitar maupun sekolah. 
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