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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

A. Perkembangan Kreativitas Anak Usia Dini 

1. Pengertian Perkembangan Kreativitas Anak Usia Dini 

Menurut Reni Akbar Hawadi (dalam Desmita 2009: 9) 

perkembangan secara luas menunjuk pada keseluruhan proses perubahan 

dari potensi yang dimiliki individu dan tampil dalam kualitas 

kemampuan, sifat dan ciri–ciri yang baru. 

Schreirla (dalam Sunarto, dan Hartono. 2008 : 38 ) mengatakan 

bahwa perkembangan adalah Perubahan-perubahan progresif dalam 

organisasi organisme, dan organisme ini dilihat sebagai sistem fungsional 

dan adaptif sepanjang hidupny. Perubahan-perubahan progresif ini 

meliputi dua faktor yakni kematangan dan pengalaman 

Menurut Gordon dan Browne (dalam Susanto 2011:114) bahwa 

kreativitas merupakan kemampuan untuk menciptakan gagasan baru yang 

imajinatif dan juga kemampuan mngadaptasi gagasan baru dengan 

gagasan yang sudah ada  

Menurut Supriadi (dalam Rachmawati 2005: 13) kreativitas 

adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik 

berupa gagasan maupun karya nyata yang relative berbeda dengan apa 

yang telah ada.Tetapi kreativitas  juga merupakan kemampuanberfikir 

tingkat tinggi yangmengimplikasikan terjadinya ekskalasi dalam 

kemampuan berfikir. 
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Menurut Drevdahl (dalam Hurlock 1978:4) mengatakan bahwa 

kreatifitas adalah kemampuan seseorang untuk menghasilkan komposisi, 

produk, atau gagasan apa saja yang pada dasarnya baru, dan sebelumnya 

tidak dikenal pembuatnya. Ia dapat berupa kegiatan imajinatif atau 

sintesis pemikiran yang hasilnya bukan hanya perangkuman. Ia mungkin 

mencangkup pembentukan pola baru dan gabungan informasi yang 

diperoleh dari pengalaman sebelumnya dan pencangkokan hubungan 

lama ke situasi baru dan mungkin mencangkup pembentukan korelasi 

baru. 

Kreativitas itu penting bagi anak–anak kerena dapat menambah 

bumbu dalam sebuah permainan, pusat kegiatan hidup mereka. Jika 

kreativitas dapat membuat permainan yang menyenangkan mereka akan 

merasa bahagia dan puas. Ini sebaliknya akan menumbuhkan penyesuaian 

pribadi dan sosial yang baik. Ada baeberapa cara untuk mengekspresikan 

kreativitas selama masa anak–anak, yang paling umum diantaranya 

adalah permainan animism, permainan drama dan permainan konstruktif, 

teman imajiner, aspirasi untuk berprestasi, dan konsep diri yang ideal. 

Kreativitas menurut Munandar (1995: 45- 46)dapat ditinjau dari 

empat segi, yaitu :Pertama segi pribadi, seperti telah dijelaskan bahwa 

kreativitas sesungguhnya merupakan keunikan individu (berbeda dengan 

individu lain) dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Dari ungkapan 

individu atau orang yang unik inilah diharapkan muncul gagasan atu ide 

baru, dan pada akhirnya dapat diciptakan sesuatu produk baru yang 
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inovatif atau belum pernah ada sebelumnya. Pengertian baru tentunya 

disesuaikan dengan tingkat kematangan psikologis seseorang, karena itu 

baru menurut anak akan berbeda dengan baru menurut orang dewasa. 

Masing–masing anak mempunyai bakat dan kecepatan serta 

kreativitas yang berbeda, oleh sebab itu orang tua dan guru dapat 

menghargai keunikan pribadi masing–masing anak. Dengan demikian 

orang tua, guru dan orang–orang yang dekat dengan anak hendaknya 

jangan memaksa anak untuk melakukan hal sama. Demikian juga 

hendaknya jangan memaksa anak untuk menghasilkan produk yang sama. 

Agar bakat dan kreativitas pribadi anak dapat tumbuh dan berkembang 

seperti yang diharapkan orang tua dan guru serta lingkungan, hendaknya 

membantu anak untuk menemukan bakat dan kerativitasnya. Hal ini 

dilakukan dengan cara memberikan kebebasan yang cukup serta 

memfasilitasi mereka secara memadai pula. 

Menurut Munandar (1995:46) segi press atau dorongan, 

kreativitas dapat diwujudkan jika didukung oleh lingkungan dan kemauan 

dari dalam dirinya yang kuat. Terdapat dua factor pendukung kemauan 

seseorang, yaitu kemauan dari dalam (motivasi intrinsik) dan kemauan 

yang disebabkan karena dorongan dari luar (motivasi ekstrinsik). 

Motivasi ekstrinsik, berasal dari berbagai sumber seperti 

penghargaan atas kreasi yang dihasilkan anak, pujian, dan insentif atau 

hadiah atas keberhasilan.Memang diakui bahwa dukungan eksternal 

sangat membantu bagi tumbuhnya motivasi anak, namun harus diingat 
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bahwa pemberian dukungan ini jangan sampai berlebihan.Hal itu justru 

dapat berbalik menjadi mematikan kreasi anak selanjutnya. 

Pada sisi lain, dorongan dari dalam diri anak atau yang disebut 

motivasi intrinsik menjadi pendorong utama bagi pengembangan 

kreativitas anak. Hal ini disebabkan atas kesadaran dia sendiri, tanpa 

paksaan.Karena itu, pemberian motivasi yang dilakukan oleh orang tua 

dan guru hendaknya ditujukan bagi tumbuhnya kesadaran diri.Kesadaran 

diri itu sendiri dapat dibangkitkan melalui pemberian pengertian, 

pemahaman, dan pengalaman tanpa paksaan apalagi kekerasan. 

Menurut Munandar (1995:46) segiproses, pemunculan kreativitas 

anak tidak dapat diwujudkan sekonyong–konyong atau instan. 

Pemunculan kreativitas diperlukan proses melalui pemberian kesempatan 

untuk bersibuk diri secara kreatif. Karena orang tua, lingkungan keluarga 

dan juga guru hendaknya memberikan kesempatan melalui berbagai 

kegiatan kreatif. 

Lebih lanjut menurut Munandar (1995:46) segi produk, terjadi 

jika kondisi pribadi dan kondisi lingkungan cukup mendukung dan 

kondusif, maka hal ini memungkinkan seseorang untuk menghasilkan 

produk kreatif. Mengingat bahwa kondisi pribadi dan lingkungan erat 

kaitannya dengan proses kreatif, orang tua dan guru hendaknya mampu 

mengenali bakat dan ciri–ciri pribadi anak. Bakat dan ciri kreatif yang 

dimiliki anak tersebut hendaknya dikembangkan dengan cara 

memberikan dorongan kepada anak. Hal itu dapat diwujudkan dengan 
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melibatkan anak secara aktif dalam berbagai kegiatan serta menyediakan 

waktu dan sarana prasarana bermain anak tidak harus mahal, gunakan 

alat–alat yang ada, atau jika beli yang murah asal bisa digunakan saja. 

Dari berbagai definisi para ahli diatas belum terdapat kesepakatan 

tentang kreativitas namun dapat ditarik kesimpulan bahwa : Kreativitas 

bertujuan menghasilkan suatu produk  yang baru, kreativitas merupakan 

hasil dari ide-ide yang kreatif, kreativitas menghasilkan sesuatu yang 

orisinil, kreativitas tidak dapat dipaksakan, melainkan diberikan suatu 

stimulus yang cukup. 

Berdasarkan beberapa definisi definisi diatas jugas dapat kita 

simpulkan bahwa kreativitas merupakan suatu proses mental individu 

yang melahirkan gagasan, proses, metode, ataupun produk baru yang 

efektif yang bersifat imajinatif, estetis, fleksibel, integrasi, suksesi, yang 

berdayaguna dalam berbagai bidang untuk pemecahan suatu masalah. 

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengembangan Kreativitas 

Anak Usia Dini 

Menurut (Rachmawati, 2005: 30-37) ada beberapa faktor 

pendukung dan penghambat pengembangan kreativitas yaitu: 

a. Rangsangan mental, suatu karya kreatif dapat muncul jika anak 

mendapatkan rangsangan mental yang mendukung. Menerima anak 

dengan segala kekurangan dan kelebihannya akan membuat anak 

berani mencoba, berinspiratif dan berbuat sesuatu secara spontan. 

Sikap ini sangat diperlukan dalam pengembangan kreativitas. 
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Sebaliknya tanpa dukungan mental yang positif bagi anak maka 

kreativitas tidak akan terbentuk. 

b. Iklim dan Kondisi Lingkungan, sangat berpengaruh besar dalam 

menumbuh kembangakan kreativitas. Lingkungan yang sangat 

sempit, pengap dan menjemukan akan terasa muram, tidak 

bersemangat dalam mengumpulkan ide–ide cemerlang. 

c. Peran Guru, Guru yang kreatif adalah guru yang secara kreatif 

mampu menggunakan berbagai pendekatan dalam proses kegiatan 

belajar dan membimbing siswanya. 

Sumanto (2005: 42) mengatakan bahwa ada beberapa kondisi yang 

dapat meningkatkan kreativitas anak yaitu: sarana belajar dan bermain 

disediakan untuk merangsang dorongan eksperimen dan eksplorasi, 

lingkungan sekolah yang teratur, bersih dan indah secara langsung akan 

mendorong kreativitas, kemenarikan guru dalam mendidik da 

memberikan motivasi dan peran masyarakat dan orang tua untuk 

mendukung kegiatan pendidikan di TK antara lain dengan menuediakan 

kebutuhan media / bahan praktek senirupa bagi putra - putri. 

Menurut Rachmawati (2010: 19) kecerdasan dan kreativitas 

memiliki kaitan yang erat walaupun tidak mutlak. Orang yang kreatif 

dapat dipastikan ia orang yang cerdas, namun tidak selalu orang yang 

cerdas pasti kreatif. Lahirnya sebuah karya kreatif, membutuhkan lebih 

dari sekedar kecerdasan.Kreativitas merupakan salah satu ciri perilaku 
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yang menunjukkan perilaku intelligent (cerdas), namun kreativitas dan 

intelegensi tidak selalu menunjukkan korelasi yang memuaskan. 

3. Ciri – Ciri Kreativitas Anak Usia Dini 

Bagi orang tua yang tidak mengerti, terkadang anak yang kreatif 

justru dilabel sebagai anak yang nakal. Kreatif selalu memiliki ciri-ciri 

prilaku yang cenderung tidak bisa diam, selalu ingin tahu sehingga apa 

saja yang di pegang menjadi suatu percobaan dari rasa ingin tahunya 

tersebut. Ciri-ciri umum anak kreatif adalah aktivitas dan mobilitas yang 

berlebih yang merupakan wujud dari kemampuan berpikirnya yang selalu 

ingin tahu dan ingin mencoba sesuatu yang baru. Pada jangka panjangnya 

anak kreatif akan mempunyai kemampuan menciptakan banyak solusi 

dan ide dalam menghadapi suatu masalah, baik buat diri sendiri ataupun 

bagi orang lain. Csiksxentmihalyi (dalam Munandar 1999: 51-

53)mengemukakan sepuluh pasang ciri-ciri kepribadian kreatif : 

1. Pribadi kreatif mempunyai kekuatan energy fisik yang 

memungkinkan mereka bekerja berjam-jam dengan konsentrasi 

penuh, tetapi mereka juga bisa tenang dan rileks, tergantung pada 

situasinya. 

2. Pribadi kreatif cerdas dan cerdik, tetapi saat yang sama mereka juga 

naïf. Di satu pihak mereka memiliki kebijakan (wisdom), tetapi juga 

bisa seperti anak-anak (childlike). Insight yang mendalam dapat 

tampak bersama-sama dengan ketidakmatangan emosional dan 

mental. Mereka m,ampu berpikir konvergen dan divergen. 
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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 berselang-seling antara imajinasi dan fantasi, 

namun tetap bertumpu pada realitas. Kedua diperlukan untuk dapat 

melepaskan diri dari kekinian tanpa kehilangan sentuhan dengan masa 

lalu. Orang 

5. Pribadi kreatif menunjukkan kecenderungan baik introversi maupun 

ekstroversi. 

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

pada saat yang sama. Mereka puas dengan prestasi mereka tetapi 

biasanya tidak terlalu menonjolkan apa yang telah mereka capai, dan 

mereka juga mengakui adanya faktor keberuntungan dalam karier 

mereka. 

7. Pribadi kreatif menunjukkan kecenderungan androgini psikologis, 

yaitu dapat melepaskan diri dari stereotip gender. 

8. Orang kreatif cenderung mandiri bahkan suka menantang, tetapi di 

lain pihak mereka bisa tetap tradisional dan konservatif. 

9. Kebanyakan urang kreatif sangat bersemangat (passionate) bila 

menyangkut karya mereka, tetapi juga sangat objektif dalam penilaian 

karyanya. 
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10. Sikap keterbukaan dan sensitivitas orang kreatif sering membuat 

menderita jika mendapat banyak kritik dan serangan terhadap hasil 

jerih payahnya,namun di saat yang sama ia juga merasakan 

kegembiraan yang luar biasa. 

Sumanto ( 2005 : 39 ) mengatakan anak yang kreatif cirinya yaitu 

mempunyai kemampuan berpikir kritis, ingin tahu, tertarik pada kegiatan 

yang dirasakan sebagai tantangan, berani mengambil resiko, tidak mudah 

putus asa, mampu berbuat dan berkarya, serta mampu menghargai diri 

sendiri dan orang lain. Dalam pengembangan kreativitas sejak usia dini, 

peran pendidik yaitu orang tua, dan guru sangatlah penting. Disekolah 

guru bertugas merangsang dan membina perkembangan kognitif, efektif, 

psikomotorik, emosional, sosial dan kepribadian siswa. 

Menurut Lawenfeld (dalam Sumanto 2005:11) kreativitas adalah 

seperangkat kemampuan seseorang yang memiliki ciri-ciri: kepekaan 

mengamati berbagai masalah melalui indera, kelancaran mengeluarkan 

berbagai alternative pemecahan masalah, keluwesan melihat atau 

memandang suatu masalh serta kemungkinan jawaban pemecahannya, 

kemampuan merespon atau membuahkan gagasan dalam pemecahan 

masalah originalitas yang biasa atau yang umum ditemukan, kemampuan 

yang berkaitang dengan keunikan cara atau mengungkapkan gagasan 

dalam menciptakan karya seni, kemampuan mengabstraksi hal–hal yang 

bersifat umum dan mengaitkannya menjadi hal–hal yang spesifik, 

kemampuan memadukan atau mengkombinasikan unsur–unsur seni 
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menjadi karya seni yang utuh, dan kemampuan menata secara terpadu 

dari keseluruhan unsur–unsur seni ke dalam tatanan yang selaras. 

Supriadi (dalam Rachmawati 2005: 17) mengatakan bahwa ciri-

ciri kreativitas dapat dikelompokkan dalam dua katagori, yaitu 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 apapun. Kreativitas hanya dapat dilahirkan dari orang 

cerdas yang memiliki kondisi psikologis yang sehat.Kreativitas tidak 

hanya perbuatan otak saja namun variable emosi dan kesehatan mental 

sangat berpengaruh terhadap lahirnya sebuah karya kreatif.Kecerdasan 

tanpa mental yang sehat sulit sekali dapat menghasilkan karya kreatif. 

B. Kegiatan Hasta Karya dengan Media Botol dan Gelas Bekas  

1. Pembelajaran di Taman Kanak - Kanak 

Suyanto (2005:26) pembelajaran anak usai dini menggunakan 

prinsip belajar bermain, dan bernyanyi.Pembelajaran disusun sedemikian 

rupa sehingga menyenangkan, gembira, dan demokratis sehingga menarik 

anak untuk terlibat dalam setiap kegiatan pembelajaran.Anak tidak duduk 

tenang mendengarkan ceramah gurunya, tetapi mereka aktif berinteraksi 

dengan berbagai benda dan orang dilingkungannya, baik secara fisik 

maupun mental. 

Upaya Meningkatkan Kreativitas..., Lina Ruziati, FKIP UMP, 2013



16 
 

 
 

Menurut Saputra dan Rudyanto (2005:20) dalam menfalisitasi 

proses perkembangan anak kearah yang positif dan kondusif, guru perlu 

mengupayakan melalui kreativitasnya dengan menvariasikan berbagai 

strategi dalam kegiatan mengajarnya. Dengan cara menggabungkan 

berbagai strategi pembelajaran yang guru berikan, maka akan merangsang 

sensory (indra) anak selalu terlibat dalam pembelajaran. Untuk itu strategi 

pembelajaran perlu dikombinasikan dengan cara yang berbeda dalam 

melakukan aktivitas yang memiliki fungsi dan bentuk secara beragam. 

Guru dapat menerapkan beberapa macan aktivitas yang umum dilakukan 

dalam pembelajaran pada anak TK, yaitu: (1) aktivitas eksplorasi, (2) 

aktivitas timbale balik (reciprocal), (3) aktivitas pemecahan masalah, (4) 

aktivitas pencarian (guided discovery), (5) aktivitas diskusi, (6) aktivitas 

demonstrasi, (7) aktivitas instruksi langsung dan (8) aktivitas kooperatif.  

Pembelajaran anak usia dini menggunakan esensi bermain. Esensi 

bermain meliputi perasaan senang, aktif, tidak terpaksa dan 

merdeka.Pembelajaran hendaknya disusun sedemikian rupa sehingga 

menyenangkan, membuat anak tertarik untuk ikut serta dan tidak 

terpaksa. Guru memasukan unsur–unsur eduklatif dalam kegiatan 

bermain tersebut sehingga secara tidak sadar telah belajar berbagai hal. 

Kegiatan hasta karya di TK ataupun di PAUD dapat dilakukan 

dengan kegiatan bermain yaitu dengan memanfaatkan barang–barang 

bekas di sekitar lingkungan. 
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Menurut Hartati (2005:85) Bermain adalah sebuah sarana yang 

dapat mengembangkan perkembangan anak secara optimal. Sebab 

bermain berfungsi sebagai kekuatan, pengaruh terhadap perkembangan, 

dan lewat bermain pula didapat pengalaman yang penting dalam dunia 

anak.Permainan memberikan anak–anak kebebasan untuk berimajinasi, 

menggali potensi diri/ bakat dan mengembangkan kreatifitas. Motivasi 

anak–anak muncul dari dalam diri mereka sendiri, mereka bermain untuk 

menikmati aktivitas mereka, untuk merasakan bahwa mereka mampu, dan 

untuk menyempurnakan apa saja yang telah ia dapat baik yang telah 

mereka ketahui sebelumnya maupun hal–hal yang baru. 

Seorang anak akan belajar dengan lebih semangat bila ia merasa 

senang. Oleh karena itu, orang tua atau pendidik hendaknya selalu 

mencari cara yang kreatif untuk mengajari anak didiknya dan dalam 

suasana yang membuat anak menjadi merasa senang.. 

Guru sebagai fasilitator dalam kegiatan belajar mengajar dituntut 

agar mampu menggunakan alat–alat yang disediakan disekolah dan dapat 

mengembangkan bahan ajar dalam bentuk yang menarik dan interaktif. 

Oleh karena itu, guru diharapkan dapat berkreasi menggunakan dan 

membuat sendiri media pembelajaran yang dapat menarik perhatian siswa 

dan menjadikan belajar jadi lebih hidup.Dalam mengembangkan dan 

membuat media pembelajaran agar dapat menarik perhatian siswa, guru 

tidak harus menggunakan bahan–bahan yang modern dan mahal, tetapi 

media pembelajaran dapat dibuat dengan memanfaatkan barang – barang 
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bekas yang ada dilingkungan sekitar, sehingga media pembelajaran yang 

dihasilkan dapat bernilai ekonomis, sederhana.Selain itu media yang 

terbuat dari barang – barang bekas ini dapat membantu siswa untuk 

memahami informasi dari guru, sehingga media ini tidak kalah dengan 

media pembelajaran yang bersifat modern dan canggih. 

Kegiatan pembelajaran yang hanya dilakukan dikelas secara terus 

menerus akan membuat anak sangat merasa bosan, apalagi bila alat 

peraga yang digunakan hanya itu–itu saja ini akan membuat anak menjadi 

tidak dapat bereksplorasi dan bereksperimen. Potensi seorang anak akan 

berkembang memalui pengalaman dan rangsangan yang diterimanya. 

Melalui pemanfaatan barang bekas disekitar lingkungan dalam proses 

pembelajaran, ini akan membuat anak mengetahui bahwa barang – barang 

bekas yang sudah tidak terpakai bisa dimanfaatkan untuk bermain dan 

akan membuat anak semakin kreatif dalam proses pembelajaran. 

Berdasarkan pengetahuan dan pemahamannya ini anak dapat melakukan 

kegiatan belajar secara menyenangkan dan menarik dalam proses 

pembelajaran. 

Pendidik dapat berimprovisasi dan mengembangkan sendiri dengan 

cara menerapkannya kepada anak sesuai dengan kondisi dan 

lingkungannya. Kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan  sebagai 

berikut, menghias botol dan gelas dengan kertas warna warni, melukis 

diatas botol dan gelas, membuat penemuan–penemuan baru dengan 

memanfaatkan botol dan gelas air mineral tersebut. 
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Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa bermain 

dengan menggunakan barang bekas merupan jenis permainan edukatif 

yang menggunakan bahan dari alam sekitar. Permainan yang dapat 

mendukung terciptanya rangsangan pada anak dalam mengembangkan 

kreativitas antara lain dengan memanfaatkan barang – barang bekas yang 

ada disekitar rumah kita. Semua aktivitas yang dapat merangsang 

perkembangan kreativitas anak dapat diciptakan sendiri oleh pendidik. 

2. Kegiatan Hasta Karya dengan Memanfaatkan Botol dan Gelas Bekas 

Rachmawati (2005:61) perkembangan kreativitas pada anak 

melalui kegiatan hasta karya ini 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 mengekspresikan kreativitasnya, 

sehingga kita akan memperoleh hasil yang berbeda antara satu anak 

dengan anak lainnya. 

Proses pemanfaatan botol dan gelas bekas yaitu dengan cara 

meubah barang tersebut menjadi sesuatu yang baru atau barang – barang 

yang berbeda hingga membentuk sebuah karya  melalui teknik 

assembling (dengan di lem, las, dipaku dan lain-lain) di maksudkan agar 

dapat menyatu. Benda–benda yang telah terkumpul anda cermati terlebih 
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dahulu. Karena benda–benda yang terdiri dari beberapa macam tersebut 

akan dipadukan menjadi sebuah karya, hal ini tentu harus dilihat sifat-

sifatnya terlebih dahulu agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan 

tujuan pembuatan hasta karya tersebut, disamping kecocokan antara 

benda satu dengan benda yang lainnya. 

Barang bekas itu dapat dimanfaatkan menjadi sumber 

pembelajaran, tetapi hal itu tergantung dari diri kita sebagai guru untuk 

dapat mengembangkannya menjadi media yang menarik. Sebelum kita 

menentukan media sederhana , terlebih dahulu merencanakan program 

pengembangan yang akan dilakukan berdasarkan garis besar program 

pengajaran. Kemudian menganalisis kematangan dan kemampuan 

perserta didik.Kemudian mengamati lingkungan sekitar untuk 

menemukan barang bekas yang dapat digunakan untuk membuat media 

sederhana.Kreativitas  guru dalam  menggunakan barang bekas menjadi 

media pembelajaran dapat membantu  proses  pembelajaran. Disekitar 

kita banyak bekas terdapat barang bekas yang tidak terpakai.Namun 

barang itu masih dapat kita gunakan lagi, diantaranya kita ubah fungsi 

barang bekas itu sebagai alat peraga atau pembelajaran.Pemanfaatan 

barang bekas sebagai media bukan hal baru dalam dunia pendidikan, 

media yang terbuat dari barang bekas dan peralatan sederhana ini desebut 

dengan medi sederhana. 

Dilihat dari bentuk karyanya, penggunaan botol dan gelas bekas 

dapat di bentuk menjadi berbagai bentuk yang bermacam–macam seperti 
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dibuat menjadi pesawat, celengan, pot bunga, keranjang buah, keranjang 

sampah dan lain–lain. 

C. Kriteria Penilaian 

1. Pedoman Penilaian Hasil Belajar 

Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi 

untuk menentukan tingkat pencapaian perkembangan anak yang 

mencangkup. Teknik Penilaian: Pengamatan, Penugasan, unjuk kerja, 

pencatatan anekdot, percakapan/dialog, laporan orang tua, dan 

dokumentasi hasil karya anak (portofolio), serta deskripsi profil anak. 

Menurut Depdiknas (2006: 6-7), dalam melaksanakan penilaian 

di Taman Kanak Kanak menggunakan simbol-simbol yaitu simbol (●) 

artinya anak sudah melebihi indikator yang tertuang dalam SKH atau 

mampu melaksanakan tugas tanpa bantuan secara 

tepat/cepat/lengkap/benar.Simbol (○) artinya anak belum mencapai 

indikator seperti yang diharapkan dalam SKH atau dalam melaksanakan 

tugas selalu dibantu guru.Simbol (√) artinya anak sudah melebihi 

indikator yang tertuang dalam SKH atau mampu melaksanakan tugas 

tanpa bantuan secara tepat/ cepat/ lengkap dan benar. 

Sedangkan menurut Dimyati (2013: 95) mengatakan bahwa cara 

pencatatan hasil penilaian harian dilaksanakan sebagai berikut:  

○ : untuk anak yang kemampuannya belum berhasil 

√ : untuk anak yang kemampuannya berhasil dengan bantuan guru 

● : anak yang kemampuan perkembangannya sudah berhasil 
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Menurut Kemendiknas Dirjen Mandas dan menengah Direktorat 

pembinaan TK, SD berdasarkan pedoman penilaian tahun (2010:10) 

yang dilaksanakan sebagai berikut : 

a. Anak yang belum mampu berkembang (BB) sesuai dengan 

indikator seperti dalam melaksanakan tugas selalu dibantu guru 

maka pada kolom penilaian ditulis nama anak dan diberi satu 

bintang () 

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

seperti yang diharapakan RKH mendapatkan tanda satu bintang 

() 

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

indicator RKH mendapatkan tanda tiga bintang  

() 

d. Anak yang diharapakan sangat baik (BSB) melebihi indikator 

seperti yang diharapkan dalam RKH mendapatkan tanda empat 

bintang () 

2. Kriteria / Indikator Hasil Belajar 

a. Pengertian Kriteria / Indikator Hasil Belajar 

Kreativitas menurut Munandar (1995: 45- 46)dapat ditinjau 

dari empat segi, yaitu: segi pribadi, segi press atau dorongan, segi  

proses, segi produk. 

Berdasarkan hal tersebut peneliti mengadaptasi dan kemudian 

menyusun indikator yang diharapkan dalam meningkatkan 
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kreativitas pada anak didik PAUD Al Amanah Gembong 

Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga : 

Tabel 2.1 Indikator Hasil Belajar 

No Indikator Yang Diharapkan 

1. Anak mampu menuangkan imajinasinya melalui permainan 

botol dan gelas bekas 

2. Kertampilan anak dalam berinovasi menggunakan bahan botol 

dan gelas bekas 

3. Kerapian anak dalam menghias hasil karya yang telah di buat 

4. Anak dapat menyampaikan suatu gagasan tentang hasil karya 

yang telah dibuatnya 

 

D. Kerangka Berpikir 

Menurut Elisabeth (dalam Suyadi 2010: 283) mendefinisikan bermain 

atau permainan sebagai aktivitas–aktivitas untuk memperoleh 

kesenangan.Jika bermain dilakukan dengan penuh kesenangan dan 

kebahagiaan, bekerja belum tentu dilakukan dengan bahagia.Jika bermain 

bisa dilakukan tanpa beban, bekerja harus dilakukan dengan beban kewajiban 

tertentu.Jika bermain dilakukan tanpa tujuan atau hasil, bekerja selalu 

berorientasi pada hasil. Anak secara langsung akan belajar untuk 

mengembangkan kreativitas melalui kegiatan pemanfaatan barang bekas. 

Melalui bermain anak lebih tertarik dan semangat mengikuti kegiatan 

pembelajaran. Hal ini dapat meningkatkan perkembangan kreativitas anak, 

anak akan aktif dalam mengikuti kegiatan tersebut, anak mampu berkreasi, 

aktif bermain, mempu menciptakan karya baru, anak akan mampu 

berimajinasi dalam membuat suatu karya dengan memanfaatkan barang – 

barang bekas. 
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Dari hal tersebut peneliti melakukan observasi, sebelum melakukan 

penelitian pada kondisi awal pembelajaran di PAUD tersebut masih monoton 

dan terkesan membosankan.Sehingga kemampuan kreativitas anak menjadi 

tidak berkembang dengan baik. Setelah penelia melakukan observasi, peneliti 

melakukan penelitian yang dimulai dengan siklus I dalam penelitian media 

yaitu menggunakan metode demonstrasi dengan berkreasi menggunakan 

barang bekas botol dan gelas air mineral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Bagan Kerangka Berpikir 

Pembelajaran di 

PAUD Al Amanah 

Gembong kurang 

menarik 

Metode pembelajaran yang 

digunakan oleh pendidik 

kurang menarik, sehingga anak 

merasa bosan Kemampuan 

kreativitas anak kurang 

berkembang. 

1. Minat anak sedikit 

meningkat pada kegiatan 

pemanfaatan barang bekas 

2. Kemampuan kreativitas 

anak meningkat tetapi 

belum maksimal 

Siklus I 

1. Guru membentuk 

kelompok pada 

kegiatan di luar kelas 

2. Memanfaatkan barang 

bekas sebagai media 

bermain agar lebih 

menarik 

1. Anak tertarik dalam 

proses pelaksanaan 

pembelajaran sehingga 

hasil belajar dan 

ketuntasan belajar 

meningkat. 

2. Kemampuan 

kreativitas anak 

meningkat maksimal 

Terjadi peningkatan 

yang optimal dalam 

kemampuan 

kreativitas anak dan 

penelitian berhasil 

Kondisi 

 Awal 

Guru 

memanfaatkanbaran

g bekas untuk 

mengembangkan 

kreativitas anak 

Siklus II 

1. Guru membentuk 

kelompok pada 

kegiatan di luar 

kelas 

2. Menggunakan 

beberapa media 

yang menarik dan 

menyenangkan 

dalam meningkatkan 

kreativitas 
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Subyek penelitian adalah anak kelompok B di PAUD Al Amanah 

Gembong. Metode pengumpulan data diperoleh melalui lembar observasi 

aktivitas anak selama proses pembelajaran dan dokumentasi berupa foto 

selama pembelajaran. 

E. Hipotesis Tindakan 

Hipotesis  adalah  dugaan  sementara  yang  dianggap  dapat dijadikan 

jawaban  dari  suatu  permasalahan  yang  timbul.  Hipotesis dalam penelitian 

ini adalah bahwa dengan memanfaatkan barang bekas botol dan gelas air 

mineral dapat  meningkakan kreativitas anak di PAUD Al Amanah 

GembongKecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga Semester Genap 

Tahun ajaran 2012-2013. 
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