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ABSTRAK
Erni Yusnita, Peningkatan Kreativitas Anak Usia 5-6 Tahun
Melalui Pemanfaatan APE Bahan Bekas Di Taman kanak-kanak
Pertiwi IX Kota Jambi, Tesis, Pendidikan Anak Usia Dini Islam,
Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2018.
Kreativitas merupakan kemampuan untuk mencipta, tanggap
dalam menghadapi
suatu
masalah, kaya dengan
ide, mudah
menyesuaikan diri dengan lingkungan. Peningkatan kreativitas anak pada
umumnya bertujuan untuk memacu cara berfikir kreatif anak yang
bercirikan
pemikiran divergen, dengan
ditandai oleh kelenturan,
kelancaran, keaslian dan pendalaman berfikir. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui efektifitas pemanfaatan APE bahan bekas dalam
mengembangkan Kreativitas anak usia 5-6 Tahun di TK Pertiwi IX Kota
Jambi.
Penelitian ini menggunakan pendekatan Penelitian Tindakan Kelas
(classroom action research). Populasi penelitian adalah anak Taman
Kanak-kanak Pertiwi IX Kota Jambi kelompok B4 yang berjumlah 15 orang
anak. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara,
dokumentasi, dan catatan lapangan. Teknik analisis data yang digunakan
dalam penelitian ini yaitu analisis kuantitatif dengan persentase dan
analisis kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada peningkatan Kreativitas
anak yaitu pada kondisi awal sebesar 31,66%. Pada siklus I skor yang
diperoleh anak adalah 54,99%. Pada Siklus II skor yang diperoleh anak
adalah 73,99% Pada siklus III skor yang diperoleh anak adalah 88,33%.
Dengan kriteria berkembang sangat baik. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa Melalui Pemanfaatan Ape Bahan Bekas dapat
meningkatan Kreativitas Anak Usia 5-6 Tahun Di Tk Pertiwi IX Kota Jambi.
Kata kunci: Kreativitas anak, APE Bahan Bekas, TK
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ABSTRACT

Erni Yusnita, Enhance Children Creativity 5-6 years Throungh
the use of APE Materials Used in Tk Pertiwi IX Kota Jambi, Tesis,
Early Childhood Education, Postgraduate UIN Sulthan Thaha Saifuddin
Jambi, 2018.
Creativity Is the ability to create, responsive in the face of a
problem, rich with ideas, easily adjust to the. Increased creativity of
children in general aims to spur the creative thinking of children
characterized by divergent thinking, with designated by flexibility,
smoothness, authenticityand deepening of thingking. This study aims to
determine the effectivenessof APE utilization of former materials in
developing the creativity of children aged 5-6 year in TK Pertiwi IX Kota
Jambi
This study uses a classroom action research approach. The study
population is the kindergarden Pertiwi IX of B4 group of 15 children. Data
collection techniques used in this study are observation, interviews,
documentation, and field notes, while data analysis technique used is
quantitative analysis with percentage and also qualitative analysis
The results showed that the use of used materials APE can develop
children’s creativity. At the initial condition of 31,66%. increase in cycle I to
54,99%. in the second cycle increased by 73,99 % and in the third cycle to
88,33%. With the criteria of Developed Very Well. Thus it can be
concluded that through the utilization of APE used materials can improve
the Cretivity of children aged 5-6 years in Kindergarten PERTIWI IX Kota
Jambi.
Keywords: Creativity of Children, APE Materials Used, Kindergarten
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi setiap
individu. Anak sebagai bagian dari individu merupakan salah satu subjek
pendidikan. Pendidikan yang diberikan untuk anak harus sesuai dengan
perkembangan usia mereka. Pendidikan adalah suatu usaha atau kegiatan yang
dijalankan dengan sengaja, teratur, dan berencana dengan maksud mengubah
atau mengembangkan perilaku yang diinginkan.
Pendidikan

nasional

berfungsi

mengembangkan

kemampuan

dan

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan
yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan
menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab untuk
mewujudkan semua ini diaturlah jalur-jalur pendidikan yang merupakan wahana
yang harus dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu
proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
Peran

pendidik

sebenarnya

sangat

dibutuhkan

dalam

upaya

mengembangkan potensi anak. Upaya pengembangan tersebut melalui kegiatan
bermain sambil belajar, belajar seraya bermain, dengan demikian anak akan
memiliki kesempatan untuk bereksplorasi, menemukan, mengekspresikan
perasaan dan berkreasi.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional pasal 28 ayat 3 mengemukakan bahwa : Pendidikan anak
usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, pendidikan anak
usia dini diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non formal, dan
informal. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk TK,
RA, atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan
nonformal mencakup Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, atau bentuk

1

2

lain yang sederajat. Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan informal
berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan

oleh

lingkungan.
Sejalan dengan aspek perkembangan anak, menurut Peraturan
Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah, bahwa
program kegiatan belajar anak usia dini meliputi aspek-aspek sebagai berikut:
Moral, Agama, disiplin, Kemampuan bahas, adaya pikir, daya cipta, emosi,
kemampuan bermasyarakat, sosial, keterampilan dan jasmani. Kesepuluh aspek
Perkembangan diatas dalam implementasinya dikelompokkan menjadi dua, Yaitu
Kelompok Pengembangan dan Kebiasaan2
Anak usia dini (usia 0-6 Tahun) adalah masa manusia memiliki keunikan
yang perlu diperhatikan oleh orang dewasa, anak usia dini unik dalam potensi
yang dimiliki dan pelayanannya pun perlu sungguh-sungguh agar setiap potensi
menjadi landasan dalam menapak tahap perkembangan berikutnya.3 Senada
dengan penjelasan Havighurst dalam Novi Mulyani, menyatakan bahwa
perkembangan pada satu tahap perkembangan akan menentukan bagi
perkembangan

selanjutnya

dan

keberhasilan

dalam

menjalankan

tugas

perkembangan pada suatu masa, akan menentukan keberhasilannya pada masa
perkembangan berikutnya4.
Anak usia dini sering juga disebut dengan golden age atau usia emas
karena rentang usia ini anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang
sangat pesat dalam berbagai aspek.5 Pada masa ini semua potensi yang dimiliki
oleh anak berkembang dengan sangat cepat. Santrock menjelaskan early
childhood (sometimes the “preschool years”) extends from the end of infancy to
about 5 or 6 years. During this period, children become more self-sufficient,
develop school readiness skill (such as learning to follow instructions and identify

2

Mansur, Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007),
hal.19.
3 Dadan Suryana, Pendidikan anak Usia Dini. (Padang: UNP Press, 2013), hal. 3.
4 Novi Mulyani, Dasar-dasar Pendidikan Anak Usia Dini (Yogyakarta: Kalimedia, 2016),
hal. 12-13.
5 Siti Aisyah, dkk. Perkembangan dan Konsep Dasar Pengembangan Anak Usia Dini
(Jakarta: Universitas Terbuka, 2010), hal. 1.7.
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letters), and spend many hours with peers. First grade typically marks the end of
early childhood.6
Pendidikan anak usia dini (PAUD) dewasa ini menempati posisi yang
sangat fundamental. Pendidikan anak usia dini merupakan suatu strategi dalam
penyiapan sumber daya yang unggul dimasa depan. Melalui pendidikan ini anak
akan dirangsang untuk dapat mengembangkan semua potensi yang dimilikinya.
Pendidikan anak usia dini (PAUD) berfungsi membina, menumbuhkan,
dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga
terbentuk prilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya
agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya7.
Taman kanak-kanak adalah anak usia 4-6 tahun yang merupakan
bagian dari anak usia dini yang berada pada rentagan usia lahir sampai 6 tahun.
Taman kanak-kanak merupakan awal pendidikan sekolah, oleh karena itu taman
kanak-kanak perlu menciptakan situasi pendidikan yang dapat memberikan rasa
aman, nyaman dan menyenangkan8. Di Taman kanak-kanak (TK)

Tidak

diberikan pembelajaran membaca,menulis, dan berhitung tapi yang diberikan
adalah usaha atau kegiatan persiapan membaca dan menulis pemulaan serta
berhitung9. Anak pada usia TK (5-6) ini masih pada tahap pra-operasional yaitu
anak belajar melalui benda kogkret10
Sebagai upayah peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Anak
merupakan sasaran prioritas
profesionalan

guru

dalam

pembangunan. Disamping

mengelola

kegiatan

belajar

itu kemampuan
mengajar

akan

mempengaruhi keberhasilan anak didik dalam mencapai perkembangan yang
optimal. Oleh karena itu seorang guru harus mengerti, memahami dan
menghayati berbagai prinsif pendidikan dan pengajaran serta tahap-tahap
perkembangan anak didik sehingga guru dapat melaksanakan kegiatan belajar
mengajar sesuai dengan kebutuhan dan tumbuh kembang anak.
6Santrock,

Jhon W., Education Psycology (Newyork: McGraw-Hill, 2006), hal.35.
Trianto, Desain Pengembangan Pembelajaran Tematik Bagi Anak Usia Dini TK/RA &
Anak usia kelas awal SD/MI, (Jakarta : Kencana, 2011), hal. 24.
8
Dwi Yulianti, Bermain Sambil Belajar Sains di Taman kanak-kanak. ( Jakarta :
PT.Indeks, 2010 ), hal. 03.
9 Soemiarti Patmonodewo, Pendidikan Anak Prasekolah, ( Jakarta : Rineka Cipta, 2008),
hal. 69.
10 Slamet Suyanto, Strategi Pendidikan Anak Pengenalan dengan Matematika, Sains,
Seni, Bahasa dan Pengetahuan Sosial, (Yogyakarta: Hikayat, 2008), hal. 5.
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Guru pendidikan anak usia dini yang berkualitas berpikir seksama
mengenai apa yang mereka inginkan untuk anak-anaknya agar dapat belajar dan
mampu melaku banyak hal dan apa cara terbaik untuk meraih tujuan-tujuan ini.11
Perhatian dunia terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Pun semakin besar, di
tandai dengan adanya berbagai deklarasi dan konvensi hak anak. Pada tataran
Nasional telah dibentuk Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini pada tahun 2001
yang bertugas menangani dan mensosialisasikan jenis pendidikan ini. Belum lagi
peran masyarakat, Lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan pemerhati
masalah pendidikan anak yang semuanya ikut memperkuat Ekstensi pendidikan
anak usia dini.
Pendidikan memiliki peranan penting dalam kehidupan suatu bangsa,
karena pendidikan dapat mewariskan budaya kepada generasi penerusnya
berupa pengetahuan, keterampilan, sikap, dan tata nilai. Dengan pendidikan
manusia akan mencapai kebahagiaan dan dengan pendidikan pula Allah SWT
akan mengangkat derajat seseorang. Sebagaimana firman Allah swt didalam
surah Al-Mujadilah ayat 11:

ْ َس ُحوا فِي ا ْل َم َجا ِل ِس ف
َ يَا أَيُّ َها الَّذ
َ س ُحوا يَ ْف
َ اف
َّ َِين آ َمنُوا إِ َذا قِي َل لَ ُك ْم تَف
َّ ِسح
َُّللا
َ ِين آ َمنُوا ِم ْن ُك ْم َوالَّذ
َ َّللاُ الَّذ
ِين أُوتُوا ا ْل ِع ْل َم
َّ لَ ُك ْم َۖوإِ َذا قِي َل ا ْنش ُُزوا فَا ْنش ُُزوا يَ ْرفَ ِع
َ َُّللاُ بِ َما ت َ ْع َمل
(  ا ا: ير ) المجادله
ٍ َد َر َجا
َّ ت َۚو
ٌ ِون َخب
Artinya :“Wahai orang-orang yang beriman! apabila dikatakan kepadamu:
“Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis”, Maka lapangkanlah,
niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila
dikatakan: “Berdirilah kamu,” maka berdirilah, niscaya Allah akan
mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantaramu dan orangorang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha Teliti apa
yang kamu kerjakan”. (QS. Al. Mujadilah: 11)12

Pendidikan pada anak usia dini pada dasarnya meliputi seluruh upaya
dan tindakan yang dilakukan oleh pendidik dan orang tua dalam proses

11

George S. Morrison. Dasar-Dasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). (Jakarta :
PT.Indeks, 2016 ). hal. 94.
12
Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahanya (Bandung:
Diponegoro, 2006), hal. 434.
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perawatan, pengasuhan dan pendidikan pada anak dengan menciptakan aura
dan lingkungan dimana anak dapat mengeksplorasi

pengalaman yang

memberikan kesempatan kepadanya untuk mengetahui dan memahami
pengalaman belajar yang diperolehnya dari lingkungan, melalui cara mengamati,
meniru dan bereksperimen

yang berlangsung

secara berulang-ulang dan

melibatkan seluruh potensi dan kecerdasan anak13.
Pendidikan anak usia dini merupakan pondasi atau peletak dasar yang
menetukan keberhasilan dari tahap-tahap perkembangan anak selanjutnya.
Maka dari itu Peran Orang tua dan orang –orang yang ada di lingkungan anak
tersebutlah

yang

berkewajiban

dan

bertanggung

jawab

mendidik

dan

menanamkan karakter pribadi yang baik, berahlak mulia dan menstimulasi
aspek-aspek perkembangan anak. Sebagaimana sabda Rosullullah Saw dalam
sebuah hadisnya :

 ُك ُّل: سلَّ َم
ُ  قَا َل َر: ع ْنهُ قَا َل
َ ُصلَّى هللا
َ ُي هللا
ِ ع ْن اَبِ ْى ُه َري َْرة َ َر
َ
َ علَ ْي ِه َو
َ ِس ْو ُل هللا
َ ض
ْ علَى ْال ِف
) َارى َو ُم ْس ِل ْم
ِّ ِ ط َرةِ فَاَبَ َواهُ يُ َه ِّ ِو َدا ِن ِه ا َ ْو يُن
َ َم ْولُ ْو ٍد ي ُْولَ ُد
َ َص َر ِن ِه ا َ ْو يُ َم ِ ِّج
ِ (ر َواهُ ْالبُخ
َ س ِن ِه

Artinya : Dari abu Hurairah R.A, Ia Berkata :Rosullullah SAW Bersabda: Setiap
anak dilahirkan dalam keadaan Suci , ayah dan ibunyalah yang
menjadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi. (HR.Bukhori dan Muslim )14

Berdasarkan hadis tersebut dapat diketahui bahwa peran orang tua
dalam mendidik anaknya sangatlah penting. Sebagai orang tua harus dapat
menumbuhkan segala kemampuan anak dalam rangka menjadikan ia menjadi
manusia yang seutuhnya dengan memberikan pendidikan terbaik bagi anakanaknya sejak usia dini.

13

Yuliani Nurani Sujiono.Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini (Jakarta: Indeks,
2011), hal. 7.
14 Dr.Nuruddin’Itr, ‘Ulumul Hadis. (Bandung : PT.Remaja Rosdakarya, 2012).
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Anak-anak adalah perhiasan kehidupan di dunia. Anak adalah amanah
yang dititipkan oleh Allah SWT kepada orang tua.

Imam Al-Ghazali dalam

Suwaid mengatakan bahwa anak adalah amanat ditangan kedua orang tuanya,
hatinya yang suci adalah mutiara yang masih mentah, belum dipahat maupun
dibentuk. Mutiara ini dapat di pahat dalam bentuk apapun, mudah condong
kepada segala sesuatu. Apabila dibiasakan dan diajari dengan kebaikan maka
dia akan tumbuh dalam kebaikan. Dampaknya kedua orang tuanya akan hidup
bahagia di dunia dan diakhirat. 15
Anak usia dini adalah individu yang sedang mengalami proses
pertumbuhan dan perkembangna yang sangat pesat, bahkan dikatakan sebagai
lompatan perkembangan. Anak usia dini memiliki rentan usia yang sangat
berharga dibanding dengan usia-usia selanjutnya karena perkembangan
kecerdasanya sangat luar biasa. Usia tersebut merupakan fase kehidupan yang
unik, dan berada pada masa proses perubahan berupa pertumbuhan,
perkembangan , pematangan dan penyempurnaan baik pada aspek jasmani
maupun rohani yang bertahap seumur hidup dan berkesinambungan16.
Kehidupan pada masa anak merupakan suatu periode yang disebut
dengan periode kritis ataupun periode sensitif dimana kualitas perangsangan
harus diatur sebaik-baiknya, tentunya memerlukan intervensi baik dari guru
maupun orang tua.17Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh
Blooms dalam Mulyasa mengemukakan bahwa separuh potensi manusia sudah
terbentuk ketika berada dalam kandungan sampai usia 4 tahun, dan 30%
terbentuk pada usia 4-8 tahun. Dengan demikian, 80% potensi manusia tersebut
terbentuk pada masa usia dini.18
Untuk mendidik dan mengembangkan segenap potensi yang ada pada
diri anak. orang tua sangat berperan dalam memfasilitasi segala sarana
pendukung dan memberi kesempatan kepada anak untuk memperoleh
pendidikan
15

melalui

jalur

forma,

informal

maupun

non

formal

untuk

Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid, Prophetic Parenting Cara Nabi Saw Mendidik
Anak (Yogyakarta: Pro-U Media, 2009), hal. 48.
16 Mulyasa, Manajemen PAUD ( Bandung:Remaja Rosdakarya, 2012), hal.16.
17Diana Mutiah, Psikologi Bermain Anak Usia Dini (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2012), hal. 3.
18 Mulyasa, Manajemen PAUD (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), hal. 44.
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pengembangan potensi anak tersebut. Salah satunya dengan memasukkan
anaknya ke Taman Kanak-kanak. Maka Kegiatan Belajar Mengajar harus dimulai
dengan menyiapkan anak didik untuk siap mengikuti kegiatan belajar serta
berbagai sarana dan prasarana, termasuk guru, lingkungan dan lain sebagainya,
sambil tetap memohon petunjuk dari Allah SWT19.
Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa masa usia dini
merupakan periode yang penting dalam rentang kehidupan manusia. Oleh
karena itu rentang usia dini merupakan saat yang paling tepat untuk
mengembangkan

berbagai

potensi

dan

kecerdasan

anak,

sehingga

pengembangan potensi secara terarah pada usia tersebut akan berdampak pada
kehidupan masa depannya. Salah satunya dengan pemberian rangsangan
pendidikan sejak usia dini.
A. J. Cropley dalam Musbikin mengemukakan bahwa pendidikan anak
usia dini sebagai fase pertama sistem pendidikan seumur hidup.20 Pada
hakikatnya, belajar harus berlangsung sepanjang hayat. Untuk menciptakan
generasi yang berkualitas, pendidikan harus dilakukan sejak usia dini dalam hal
ini melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Peran

pendidik

sebenarnya

sangat

dibutuhkan

dalam

upaya

mengembangkan potensi anak. Upaya pengembangan tersebut melalui kegiatan
bermain sambil belajar, belajar seraya bermain, dengan demikian anak akan
memiliki kesempatan untuk bereksplorasi, menemukan, mengekspresikan
perasaan dan berkreasi. Masing-masing anak mempunyai modal kreativitas
dalam dirinya, guru hanya perlu menyediakan sarana dan prasarana untuk
menyalurkan seluruh potensi anak tersebut.
Ransangan dapat diberikan dengan cara memberikan kesempatan pada
anak untuk menjadi kreatif. Biarkan anak dengan bebas melakukan, memegang,
menggambar, membentuk maupun membuat dengan caranya sendiri. Munculkan
daya kreatifitas anak dengan membiarkan anak menuangkan imajinasinya.
Ketika anak mengembangkan keterampilan kreatif, maka anak tersebut juga
19

Abuddin Nata, Perspektif Islam Tentang Strategi Pembelajaran, (Jakarta:
Kencana,2009), hal.80-81.
20 Imam Musbikin, Buku Pintar PAUD (Yogyakarta: Laksana, 2010), hal. 37.
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dapat menghasilkan ide-ide yang inovatif dan jalan keluar dalam menyelesaikan
masalah serta meningkatkan kemampuan dalam mengingat sesuatu.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah telah berupaya
semaksimal mungkin merancang kurikulum guna mengembangkan potensipotensi pada anak usia dini. karakteristik dari kurikulum 2013 adalah : Pertama
mengoptimalkan perkembangn anak yang meliputi aspek Nilai Agama dan Moral,
Fisik - Motorik, Kognitif, Bahasa, Sosial Emosional dan Seni yang tercermin
dalam keseimbangan kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan. Kedua
Menggunakan pembelajaran Tematik dengan pendekatan saintifik dalam
pemberian rangsangan pendidikan. Ketiga Menggunakan penilaian autentik
dalam memantau perkembangan anak dan memperdayakan peran orang tua
dalam proses pembelajaran 21
Salah satu tujuan pendidikan TK yang harus dikembangkan adalah
pengembangan kreativitas anak. Kreativitas ini dapat dikembangkan melalui
kegiatan

yang

menyenangkan.

Masing-masing

anak

mempunyai

modal

kreativitas dalam dirinya, guru hanya menyediakan sarana dan prasarana untuk
menyalurkan seluruh potensi anak tersebut Salah satu contoh meningkatkan
kreativitas anak adalah dengan menggunakan bahan Bekas. kurangnya sarana
dan prasarana yang mendukung di sekolah juga menghambat pengembangan
kreativitas anak dalam mengembangkan ide-ide untuk menghasilkan sesuatu
yang baru inilah permasalahan yang terjadi di sekolah.
Kreativitas anak usia dini yakni memiliki keterampilan, keaktifan,
imajinasi, bahasa, kesenangan berbagi rasa, ide dan alat permainan dapat
meningkatkan kreativitas anak. Anak

ini bergerak dari aktivitas yang satu

ke aktifitas lain tanpa merasa lelah, keterampilan motorik halus anak
berkembang cepat, menyebabkan anak senang menampilkan ide-ide baru atau
imajinasinya.
Masing-masing anak mempunyai modal kreativitas dalam dirinya, guru
hanya perlu menyediakan sarana dan prasarana untuk menyalurkan seluruh

21Depertemen

Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
No.146 Tahun 2014 (Jakarta :Depdiknas,2014), hal. 2.
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potensi anak tersebut. Ransangan dapat diberikan dengan cara memberikan
kesempatan pada anak untuk menjadi kreatif. Biarkan anak dengan bebas
melakukan, memegang, menggambar, membentuk maupun membuat dengan
caranya sendiri. Munculkan daya kreatifitas anak dengan membiarkan anak
menuangkan imajinasinya. Ketika anak mengembangkan keterampilan kreatif,
maka anak tersebut juga dapat menghasilkan ide-ide yang inovatif dan jalan
keluar dalam menyelesaikan masalah serta meningkatkan kemampuan dalam
mengingat sesuatu.
Potensi

kreativitas

alami

yang

dimiliki

anak

akan

senantiasa

membutuhkan aktivitas dengan ide-ide kreatif. Mereka perlu mendapatkan
pembinaan yang tepat untuk mengembangkan potensi dan kemampuannya
secara

optimal,

misalnya

dalam

kehidupan

sehari-hari

mereka

mulai

menciptakan alat permainan dari bahan bekas. Bermain merupakan kebutuhan
dasar bagi anak. Dengan bermain anak dapat mengembangkan seluruh potensi
yang ada pada dirinya.
Bermain memiliki fungsi dan manfaat yang sangat berharga bagi anak.
bermain bukan hanya menjadi kesenangan akan tetapi juga suatu kebutuhan
yang mau tak mau harus dipenuhi. Selain itu, dengan bermain anak akan
mengenal dan mencintai lingkungan serta dapat menambah wawasan dan
pengetahuan terhadap lingkungan.
Dalam membantu anak mewujudkan kreativitas mereka, anak perlu
dilatih dalam keterampilan tertentu sesuai dengan minat pribadiannya dan diberi
kesempatan untuk mengembagkan bakat atau talenta mereka. Pendidik
terutama orang tua perlu menciptakan iklim yang merangsang pemikiran dan
keterampilan kreatif anak, serta menyediakan sarana prasarana.22
Dalam mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki anak TK
membutuhkan sarana pembelajaran dan alat bermaian karena dunia anak
adalah dunia bermain dan mereka masih dalam tahap Praoperasional Kogkrit
(anak sudah dapat berpikir simbolik atau dapat membayangkan dan berkata-kata
meskipun tidak melihat bendanya). Tetapi dilapangan banyak TK yang memiliki
22

Utami Munandar, Pengembangan Kreativitas Anak Berbakat ( Jakarta : Rineka Cipta,
2012), hal.77.
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saran pembelajaran dan alat bermain yang masih terbatas. Kepala dan guru tk
belum

secara

optimal

memanfaatkan

apa

yang

ada

dilingkungannya.

Kecenderungan menggunakan sarana Pembelajaran dan alat bermain produksi
dari pabrik atau Home industry dibandingkan sarana pembelajaran dan alat
bermain hasil Kreativitas anak dan Guru. 23
Kebutuhan

bermain

sangat

mutlak

bagi

perkembangan

anak,

Lingkungan dalam hal ini orang tua dan pendidik /pamong perlu memfasilitasi
kebutuhan anak dengan menyediakan berbagai permainan yang dapat
mendukung perkembangan anak. Tentu saja permainan dan alat permainan
tersebut tidak harus mahal. Benda yang ada disekitar kita dapat di jadikan alat
bermain. Melalui proses pembelajaran dengan kegiatan yang menyenangkan
bagi anak-anak yaitu melalui bermain, diharapkan dapat merangsang dan
memupuk Kreativitas anak sesuai dengan potensi yang dimilikinya untuk
perkembangan diri sejak usia dini24
Guru dituntut memiliki wawasan luas dan selalu menyediakan sarana
berupa

alat

peraga atau alat permainan edukatif yang sesuai dengan

kebutuhan dan menarik minat anak. Sehingga dapat menunjang kesempatan
untuk mengembangkan diri diperlukan fasilitas dan sarana pendukung proses
belajar mengajar. Sebagai guru, kita seharusnya memiliki permainan tidak hanya
karena ingin memberikan sesuatu untuk anak-anak lakukan, tetapi juga karena
permainan tersebut memberikan pembelajaran25.
Media dalam proses pembelajaran dapat mempertinggi proses belajar
siswa dalam pembelajaran yang pada gilirannya diharapkan dapat mempertinggi
hasil belajar yang dicapainya26. Berbagai bentuk dan jenisnya antara lain alat
permainan dan alat peraga. Oleh sebab itu, tanpa alat peraga dan sarana
yang memadai, Taman Kanak-kanak tidak akan berfungsi sebagai lembaga
23

Kementerian Pendidikan Nasional, Sarana Pembelajaran dan Alat Bermain Taman
Kanak-Kanak.( Jakarta : Direktorat Manajemen Pendidikan dasar dan Menengah, 2010 ).
Hal.1.
24 Widarmi D Wijana,dkk, Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini, ( Jakarta : Universitas
Terbuka,2008), hal.81.
25 Rae Pica, Permainan-Permainan Pengembangan Karakter anak-anak, (Jakarta:
Indeks, 2016), hal.9.
26 Mukhtar Latif, dkk, Orientasi Baru Pendidikan Anak Usia Dini,(Jakarta:Kencana,2013),
hal. 151.
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pendidikan yang bermutu, yang menerapkan prinsip bermain sambil belajar
dan belajar seraya bermain. Pada akhir masa taman kanak-kanak anak sudah
harus mulai mengembangkan ide-ide dasar tentang keinginan dan kebutuhan,
serta ide tentang kelangkaan.27
Cara lain meningkatkan kreativitas anak usia dini adalah dengan
menciptakan bentuk permainan dari bahan-bahan bekas,

membentuk

dan

menggunakan berbagai media yang dapat memberikan kesempatan kepada
anak

untuk

mengembangkan

gagasannya. Menciptakan permainan dari

pemanfaatan bahan bekas dapat merangsang kecerdasan visual anak dan juga
dapat mengembangkankan

kreativitas anak. Dapat dibuktikan dengan sikap

anak mereka sangat tertarik, berani, mampu dan antusias dalam melakukan
kegiatan tersebut dan tanpa merasa bosan melakukannya.
Untuk menumbuh kembangkan Kreativitas tersebut, maka perlu
diadakannya stimulus dengan digunakan strategi atau metode pengajaran.
Adapun

metode

merupakan

bagian

dari

strategi

kegiatan.

Dalam

mengembangnkan Kreativitas anak sebaiknya metode yang dipilih adalah
metode yang dapat menggerakkan anak untuk meningkatkan motivasi rasa ingin
tahu dan mengembangkan imajinasinya. Dalam mengembangkan kreativitas
anak metode yang digunakan juga mampu mendorong anak dan mencari serta
menemukan jawaban, membuat pertanyaan yang membantu memecahkan
masalah , memikirkan kembali dan menemukan ide-ide baru.
Indikator untuk kreativitas yang meliputi ciri-ciri antara lain memiliki rasa
ingin tahu yang mendalam dan sering mengajukan pertanyaan yang baik,
memberikan gagasan atau usulan terhadap suatu masalah juga bebas
menyatakan pendapat kemudian mempunyai rasa keindahan yang dalam dan
menonjolkan dalam bidang seni serta mampu melihat masalah Dari berbagai
segi atau sudut pandang, mempunyai rasa humor yang luas juga orisinal dalam
ungkapan gagasan dan pemecahan masalah.28

27

Seefeldt,carold dan Barbara A.Wasik, Pendidikan Anak Usia Dini, Terjemahan Piur
Nasar, (Jakarta : PT. Indeks, 2008). Hal. 457
28
Munanda, Utami. Perkembangan Kreativitas anak Berbakat.( Jakarta : Rineka,2009).
Hal.71.
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Adapun indikator perkembangan kreativitas berdasarkan kemendiknas adalah29 :
Memecahkan masalah secara kreatif
Menyajikan berbagai karya yang berhubungan dengan
dengan lingkugan sosial (dalam bentuk gambar, bercerita,
bernyanyi, dan gerak tubuh),
INDIKATOR
KREATIVITAS

Menunjukkan sikap kemandirian
Menunjukkan reaksi emosi diri secara wajar
memiliki lebih banyak kata-kata untuk mengekspresikan ide
pada orang lain
menunjukkan karya dan aktivitas seni dengan berbagai
media.

Berdasarkan pengamatan di TK Pertiwi IX Kota Jambi ditemukan bahwa
peneliti melihat dalam kegiatan pembelajaran metode atau strategi pembelajaran
yang

dipilih

belum

optimal

metode

dalam

menggerakkan

anak

untuk

meningkatkan kreativitas anak dalam memiliki lebih banyak kata-kata untuk
mengekspresikan ide pada orang lain dan menunjukkan karya dan aktivitas seni
dengan berbagai media masih perlu ditingkatkan dikarenakan pembelajaran
pada anak usia dini mengutamakan bermain sambil belajar dan belajar seraya
bermain.
Secara alamiah bermain dapat mengembangkan seluruh aspek
perkembangan anak. Maka dari itu untuk mengoptimalkan kegiatan bermain
anak tentunya memerlukan Fasilitas alat permainan yang cukup. Sedangkan
Pengamatan saya di TK Pertiwi IX Kota Jambi Alat Permainan yang di gunakan
kurang bervariasi dan jumlah alat permainan yang terbatas dan permainan yang
tersedia kebanyakan buatan pabrik sehingga menurut peneliti permainan yg
tersedia tidak dapat mengembangkan kreativitas anak dengan optimal.

29

Kemendiknas, Acuan Penyusunan Kurikulum PAUD. (Jakarta : Depdiknas, 2013).
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Padahal banyak sekali metode atau cara yang dapat melatih berbagai
bidang pengembangan pada anak termasuk kreativitas, salah satunya adalah
pemanfaatan bahan bekas guna Membuat Alat Permainan Edukatif (APE) .
Dimana selain lebih ekonomis, mudah di dapat dan anak dapat dilibatkan
langsung dalam Pembuatan sehingga memacu kreativitas anak dalam
bereksplorasi dan tentunya juga dapat mengembangkan semua aspek-aspek
perkembangan anak.
Dalam Garis-garis besar program kegiatan Belajar Taman-kanak-kanak
1994 disebutkan bahwa pengembangan daya cipta adalah kegiatan yang
bertujuan untuk membuat anak kreatif, yaitu lancar, fleksibel,dan orisinal, dalam
bertutur kata, berpikir, serta berolah tangan dan berolah tubuh sebagai latihan
motorik halus dan motorik kasar.
Berkenaan dengan pengembangan kreativitas, kurikulum berbasis
kompetensi menegaskan bahwa siswa memiliki potensi untuk berbeda.
Perbedaan siswa terlihat dalam pola pikir , daya imajinasi,fantasi (pengandaian)
dan hasil karyanya. Akibatnya kegiatan belajar mengajar perlu dipilih dan
dirancang agar memberi kesempatan dan kebebasan berkreasi secara
berkesinambungan untuk mengembangkan dan mengoptimalkan kreativitas
siswa.30
APE (Alat Permainan Edukatif ) adalah segala sesuatu yang dapat di
gunakan sebagai sarana atau peralatan untuk bermain yang mengandung nilai
pendidikan (Edukatif ) dan dapat mengembangkan seluruh kemampuan anak.
Setiap alat permainan edukatif dapat difungsikan secara multiguna, dalam arti
tidak jarang satu alat permainan dapat meningkatkan lebih dari satu aspek
perkembangan. Oleh karena itu alat permainan edukatif dikenal juga sebagai alat
Manipulatif karena dapat diperlakukan menurut kehendak dan pemikiran serta
imajinasi anak31

30

Yeni Rachmawati dan Euis Kurniati, Strategi Pengembangan Kreativitas pada anak
usia Taman kanak-kanak, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010 ). Hal. 52.
31 Departemen Pendidikan Nasional, Modul Penguatan Pembelajaran PAUD (Medan
:Kementerian Pendidikan dan Kebudayaa Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia
Dini, Non formal dan Informal Regional I, 2013), hal. 5.
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Melalui pengalaman observasi yang telah dilakukan di Taman Kanakkanak Pertiwi IX Kota Jambi, Alat Permainan Edukatif yang biasa dimainkan
anak adalah kebanyakan Alat Permainan Edukatif yang dibeli dari toko dan
sedikit sekali permainan yang di buat sendiri. Sedangkan dari segi rasio jumlah
peserta didik Alat Permainan Edukatif yang tersedia saat ini masih kurang
sedangkan Untuk memenuhi semua itu sekolah tidak sanggup membeli sesuai
kebutuhan anak. Sehingga tidak semua anak dapat memainkannya.
Berdasarkan dari Grand tour dan fenomena yang ada Pada Taman
Kanak-kanak Pertiwi IX Kota Jambi peneliti tertarik untuk melakukan sebuah
penelitian yang berjudul: Peningkatan Kreativitas anak usia 5-6 Tahun melalui
Pemanfaatan APE Bahan Bekas di Taman Kanak-kanak Pertiwi IX Kota Jambi.
Melalui kegiatan ini diharapkan guru maupun anak didik dapat terlatih untuk
berfikir kreatif dan imajinatif dalam memanfaatkan bahan-bahan bekas yang ada
disekitar mereka
Oleh sebab itu, guru harus lebih kreatif dan Imajinatif dalam memilih
strategi atau metode pembelajaran dan memanfaatkan sumber belajar dengan
memanfaatkan bahan-bahan bekas

yang ada sehingga dapat menghasilkan

Alat Permainan Edukatif yang bisa di permainkan oleh anak. Guru yang kreatif
bisa saja membuat APE dari bahan-bahan bekas, selain dapat menghemat
biaya, kebersihan lingkungan juga terjaga. Jika guru kreatif anak pun termotivasi
melakukannya. Guru bisa melibatkan anak didik langsung dalam pembuatanya
sesuai dengan tahap perkembangan anak melalui strategi pengembangan
kreativitas melalui menciptakan Produk( hasil karya) . Sehingga anak juga dapat
meluangkan ide-idenya dan kreativitasnya.
Peneliti menyimpulkan bahwa kurangnya pemanfaatan bahan-bahan
bekas oleh guru menyebabkan kurang kayanya wawasan dan kreativitas anak
tentang bahan-bahan bekas yang ada di sekitar mereka. apabila guru bisa
memotivasi anak untuk memanfaatkan bahan-bahan bekas menjadi alat
permainan edukatif yang bermanfaat tentunya akan menjadi pengalaman yang
ada dalam diri anak bahwa ia bisa berkarya dan yakin akan kemampuan dirinya.
Setelah anak yakin akan kemampuan dirinya, diharapkan anak mau untuk terus
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berkarya dan terus bereksplorasi dengan karyanya, sehingga anak akan makin
terlatih berfikir kreatif dalam memanfaatkan bahan-bahan bekas yang ada.
Permasalahan-permasalahan yang dikemukakan di atas menunjukkan
Kurangnya kreativitas anak dalam memanfaatkan bahan bekas.

Selain dari

permasalahan tersebut, ditemukan pula media /APE yang digunakan guru dalam
Pembelajaran sangat kurang dari rasio anak dan kurang menarik serta kurang
bervariasi.
Sebelum dilakukan tindakan, peneliti melakukan pengamatan untuk
mengetahui kondisi awal kemampuan Kreativitas anak. Pengamatan awal
dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2017 dengan melakukan observasi
terhadap proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru kelas. Pengamatan
dilakukan dengan menggunakan instrumen lembar observasi untuk mengungkap
kemampuan Kreativitas anak tanpa menggunakan APE Bahan Bekas Instrumen
lembar observasi secara lengkap dapat sajikan pada lampiran 8 halaman 184,
hasil observasinya dapat dilihat pada lampiran 12 halaman 235. Ada tiga
indikator yang diukur dalam penelitian ini, yaitu: a) Melakukan eksplorasi dengan
berbagai media. b) Mengungkapkan Ide dan gagasan, c) Mempunyai rasa ingin
tahu yang besar . Adapun data pada kondisi awal atau pra siklus disajikan
sebagai berikut:
Tabel.1.1. Persentase
Awal/Prasiklus.

No

kemampuan

kreativitas

Nama
Anak

Anak

pada Kondisi

Indikator
Melakukan
Eksplorasi
dengan
berbagai
media

Mengungkapk
an Ide dan
gagasan

Mempunyai
rasa ingin
tahu yang
besar

Persentase
perorangan

1

GH

1

1

1

25%

2

RA

2

2

2

50%

16

3

MAN

1

1

1

25%

4

AB

2

3

2

58,33%

5

IM

1

1

1

25%

6

SK

1

1

1

25%

7

RZ

2

2

1

41,66%

8

SN

1

1

1

25%

9

ZA

1

1

1

25%

10

AJ

1

1

1

25%

11

SNY

2

1

2

41,66%

12

SA

1

1

1

25%

13

SNA

1

1

1

25%

14

RMH

1

1

1

25%

15

MI

2

1

1

33,33%

Jumlah skor

20

19

18

Persentase
perindikator

33,33%

31,66%

30%

Perkembanga
n
Kreativitas
anak pra siklus

31,66 %
(33,33%+31,66%+30%)/3 = 31,66%

Hasil yang diperoleh menunjukkan kemampuan kreativitas pada anak
masih belum berkembang sangat baik. Rata-rata Perkembangan Kreativitas anak
sebelum tindakan/pra siklus hanya sebesar 31,66%. Keadaan seperti ini menjadi
suatu landasan bagi peneliti untuk melakukan sebuah tindakan dalam rangka
mengembangkan Kreativitas anak melalui media bahan bekas.
Untuk lebih jelasnya dapat disajikan pada diagram di bawah ini:
Diagram.1.1. Persentase Kemampuan Kreativitas Anak Prasiklus
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Persentase Per indikator Prasiklus
34,00%

33,33%

33,00%
31,66%

32,00%
31,00%

30,00%

30,00%
29,00%
28,00%
Melakukan
eksplorasi dengan
berbagai media

Mengungkapkan
Ide dan gagasan

Mempunyai rasa
ingin tahu yang
besar

Persentase Per indikator Prasiklus

B. Rumusan Masalah
Berangkat dari latar belakang masalah diatas, maka Rumusan masalah
yang dikaji dalam penelitian ini difokuskan dalam Pemanfaatan bahan bekas
untuk mengembangkan kreativitas anak Usia dini.
Dapat diajukan sub-sub Pokok masalah sebagai berikut :
1.

Bagaimana Pemanfaatan bahan bekas untuk mengembangkan krativitas
anak ?

2.

Apakah dengan Pemanfaatkan APE bahan bekas dapat mengembangkan
kreativitas anak TK Pertiwi IX Kota Jambi?

C. Fokus Penelitian
Penelitian

ini

berfokus

pada

pemanfaatan

bahan

bekas

mengembangkan Kreativitas anak kelompok B di TK Pertiwi IX Kota Jambi.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian

guna
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Secara umum tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas
pemanfaatan APE bahan bekas dalam mengembangkan Kreativitas anak TK
Pertiwi IX Kota Jambi.
Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah :
a. Untuk mengetahui Efektifitas Alat Permainan Edukatif dari bahan kertas bekas
dalam mengembangkan kreatifitas anak TK Pertiwi IX Kota Jambi.
b. Untuk mencari faktor pendukung dan penghambat dalam penggunaan Alat
Permainan Edukatif dari Bahan Bekas dalam mengembangkan kreativitas
anak TK Pertiwi IX Kota Jambi .
c. Untuk mengetahui peran guru dalam penggunaan APE dari Bahan Bekas
dalam mengembangkan kreativitas anak TK Pertiwi IX Kota Jambi .

2. Kegunaan Penelitian
Penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan dapat memberikan
sumbangsi pengetahuan,wacana dan bahan kajian sebagai berikut :
a. Secara Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat bagi
khazanah keilmuan, khususnya terkait dengan perkembangan kreativitas anak
Usia Dini.
b. Secara Praktis
Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat dan nilai
tambah berbagai pihak yaitu:
1. Bagi lembaga/yayasan, sebagai sumbangsi pemikiran dan bahan acuan
dalam mengembangkan dan meningkatkan mutu program pendidikan serta
kualitas dari pendidikan.
2. Bagi guru/tenaga pendidik di TK Pertiwi IX Kota Jambi, dapat menjadi
referensi, masukan dan gambaran tentang penggunaan Alat Permainan
Edukatif dari bahan bekas dalam mengembangkan kreativitas anak usia dini.
dalam kegiatan pembelajaran dan memperkaya bentuk pembelajaran di TK
sehingga tujuan pembelajaran dapat terwujud.
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3. Bagi

anak,

diharapkan

dapat

mencapai

tahap

perkembangan

serta

mengembangkan kreativitasnya sehingga dapat melahirkan ide-ide dan
kreasinya

kedalam

permainan APE dengan memanfaatkan bahan-bahan

bekas.
4. Bagi penulis merupakan tambahan pengetahuan khususnya di bidang
pendidikan anak usia dini dalam penggunaan APE dari bahan kertas bekas
dalam mengembangkan kreativitas anak

BAB II
LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN YANG RELEVAN

A. Landasan Teori
1. Pemanfaatan APE Bahan Bekas
Lingkungan kita memang kaya dengan bahan-bahan yang dapat
digunakan/dimanfaatkan guru untuk membuat pembelajaran bagi anak, baik itu
yang masih alami maupun yang sudah terbuang atau merupakan bahan sisa
yang telah dibuang. Dalam penelitian ini akan memanfaatkan bahan bekas
dalam pembelajaran untuk meningkatkan Kreativitas anak usia dini seperti Kertas
Koran bekas, kardus dsb. dengan berbagai bentuk, ukuran, warna serta Kardus
yang digunakan sebagai pola dalam rancangan/desain. Kardus Bekas, sepintas
tampak tidak bermanfaat, bahkan mungkin hanya akan berakhir di tempat
sampah. Padahal jika kita cermat, barang bekas termasuk kardus bisa kita
jadikan barang bernilai seni dan bernilai jual 32 .
Untuk membuat sebuah karya yang di buat oleh anak untuk melatih
imajinasi anak dalam berfikir menciptakan sebuah bentuk nyata. Anak di tuntut
untuk dapat memadukan berbagai bentuk, warna, ukuran dan mendesain sebuah
karya guna melatih kecerdasan anak dalam meciptakan sebuah prakarya.
Lingkungan sebagai sumber belajar dapat diartikan sebagai kesatuan ruang
dengan semua benda dan keadaaan mahluk hidup,( termasuk didalamnya
manusia dan prilakunya serta mahluk hidup lainnya), sehingga memungkinkan
anak usia dini untuk belajar tentang informasi, orang, bahan dan alat 33
Dalam alqur’an di jelaskan bahwa Allah Memberi Pemahaman pada
hambanya dalam alqur’an Surat Al-A’Raf ayat 56 sebagai berikut :

َ عوهُ خ َْوفًا َو
َّللاِ قَ ِريبٌ ِِّمن
ُ صالَ ِح َها َوا ْد
ْ ض بَ ْع َد ِإ
ِّ َط َمعًا إِ َّن َرحْ َمت
ِ َوالَ ت ُ ْف ِسدُواْ فِي األ َ ْر
﴾٥٦﴿ َْال ُمحْ ِسنِين
32

Indah Merlinda, Kreasi Daur Ulang Kardus Bekas,(Jakarta :PT Agromedia Pustaka,
2013), hal. 3.
33 Dedy Andrianto, Memanfaatkan Lingkungan Sekitar Sebagai Sumber Belajar Anak
Usia Dini, (Jakarta : Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, 2011), hal.7.
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Artinya : Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah
(Allah) memperbaikinya dan berdo’alah kepada-Nya dengan rasa takut
(tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya
rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.34

Alat Permainan Edukatif adalah segala sesuatu yang dapat di
pergunakan sebagai sarana atau peralatan untuk bermain yang mengandung
nilai pendidikan (edukatif) dan dapat mengembangkan seluruh kemampuan
anak.35

Alat permainan edukatif selalu dirancang dengan pemikiran yang

mendalam,

karena

melalui

alat

permainan

tersebut

anak

mampu

mengembangkan penalaran, ukuran,bentuk dan warna sudah dibentuk dengan
rancangan

tertentu

dan

itu

biasanya

sudah

memiliki

standar

dengan

perbandingan tertentu. Setiap alat permainan edukatif dapat difungsikan secara
multiguna, dalam arti tidak jarang satu alat permainan dapat meningkatkan lebih
dari satu aspek perkembangan. Oleh karena itu Alat permainan edukatif dikenal
juga sebagai alat manipulatif karena dapat diperlakukan menurut kehendak dan
pemikiran serta imajinasi anak36
Pada dasarnya APE dapat berupa benda apa saja yang ada disekitar kita,
jadi tidak semata-mata berupa alat permainan yang dibeli ditokoh. Secara khusus
APE bermanfaat membantu anak-anak dalam bertumbuh kembang disegala
aspek yang menyertainya, baik dari segi Moral dan agama, Bahasa, Kognitif,
Fisik, Sosial-Emosional. Manfaat lain APE Adalah dapat memunculkan potensi
dan bakat anak melalui kegiatan membuat dan memakai alat bermain yang
berkualitas37.
Pada tahun 1972, Dewan nasional Indonesia untuk kesejahteraan sosial
memperkenalkan istilah Alat Permainan Edukatif (APE).Sebenarnya APE ini
merupakan Pengembangan Proyek pembuatan buku keluarga dan balita yang

34

Departemen Agama Republik Indonesia, Op,Cit., hal. 157
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Alat Permainan Edukatif (APE) Sederhana,
(Jakarta : Dirjen PAUDNI, 2014), Hal. 1.
36 Depertemen Pendidikan Nasional, Op,Cit, hal. 5-6.
37 Helyantini Soetopo, Alat Permainan Edukatif Bahan Alam dan Bahan Bekas, (Jakarta :
Penerbit Erlangga, 2013), hal vi.
35
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dikelolah oleh Kantor Menteri Urusan Peranan Wanita. menurut Anggani
Sudono, dalam buku Suyadi Perkembangan APE di indonesia mengikuti jejak
perkembangan APE Montessori dan Peabody38.
Syarat APE yang ideal untuk anak-anak sebagai berikut :
1. Mengadung Nilai-nilai Edukatif.
2. Aman digunakan oleh anak-anak.
3. Jenisnya beragam agar dapat dipergunakan anak untuk mengembangkan
kemampuan bereksplorasi.
4. Memenuhi minat dan kebutuhan anak pada usianya.
5. Memiliki tingkat kesulitan sesuai usia anak
6. Sesuai dengan pertumbuhan fisik dan perkembangan anak secara individu.
7. Tahan lama, mudah di buat, bahannya mudah didapat, dan muda dipakai oleh
anak pada usia yang tepat.39

Menurut Montessori dalam Buku Suyadi ada tiga Prinsip utama dalam
memberika APE pada anak, yaitu pendidikan usia dini( early childhood),
Lingkungan Pembelajaran (The learn environment), dan peran guru (th role of
the teacher). Berikut adalah keterangan dari ketiga prinsip tersebut: Pertama,
Pendidikan usia dini( early childhood), Prinsip ini menekankan pada
perhatian secara penuh terhadap kebiasaan dan pengetahuan dasar yang
dibutuhkan anak sesuai dengan tingkat perkembangannya. Bahkan cara
Pembelajar dan cara bermainnya juga disesuaikan dengan cara belajar anak
yang khas. Kedua, Lingkungan Pembelajaran (The learn environment),Prinsip ini
menekankan pada kesesuaian antara bermain dan belajar dengan lingkungan.
Ketiga, Peran guru (th role of the teacher), Prinsip ini menekankan pada peranan
guru dalam pembelajaran dan permainan anak. Montessori menegaskan bahwa
tugas orang tua dan guru hanya sebagai Fasilitator. Artinya guru harus melayani

38

Suyadi, Psikologi Belajar PAUD,(Yogyakarta: Pedagogia, 2014), hal 285.
Helyantini Soetopo, Buku Panduan Guru Alat Permainan Edukatif Bahan alam dan
Bahan Bekas. (Jakarta : Erlangga Group, 2013). Hal.6.
39
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kebutuhan anak. Disamping itu tugas guru dan orang tua mengemas berbagai
permainan dan pembelajaran sehingga menyenangkan bagi anak . 40
Manfaat APE Bagi anak usia dini antara lain :
1. Membantu merangsang pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik,
moral agama, kognitif, bahasa, sosial emosional dan juga seni.
2. Menumbuhkan minat anak untuk terlibat bermain aktif dengan menggunakan
APE yang telah disediakan.
3. Meningkatkan keterampilan anak menggunakan benda dan alat secara tepat.
4. Menumbuhkan kreativitas anak dalam menggunakan benda dengan berbagai
cara sesuai idenya masing-masing.
5. Melatih kemampuan berpikir anak dalam mencari solusi dan mengatasi
masalah yang dihadapi saat bermain dengan menggunakan APE.41

APE juga disebut sebagai Media Pembelajaran ataupun Alat Peraga. Bila
dihubungkan dengan anak usia dini, media pembelajaran dikenal sebagai Alat
Permainan Edukatif atau sering disingkat APE. Alat Peraga Edukatif (APE)
adalah sarana yang dapat merangsang aktifitas anak unfuk mempelajari sesuatu
tanpa anak menyadarinya,baik menggunkan teknologi modern, konvensional,
dan hadisional. Melalui kegiatan bermain, daya pikir anak terangsang unfuk
mendayagunakan aspek emosional, sosial serta fisiknya. Lewat permainan,
anak-anak dapat mempelajari banyak hal.
Peran media dalam kegiatan pembelajaran untuk anak usia dini semakin
penting artinya mengingat perkembangan anak pada saat itu berada pada masa
berfikir konkret. Suatu proses pembelajaran akan lebih mengenal apabila
menggunakan media pembelajaran, pesan yang sebelumnya bias ditafsirkan
oleh peserta didik dengan menggunakan media pembelajaran ini akan lebih
mudah diterima oleh peserta didik dan cenderung tidak bias pengertiannya.
Media belajar merupakan sesuatu yang dapat digunakan untuk merangsang
pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan pembelajar sehingga mendorong
kegiatan belajar mengajar menjadi lebih menyenangkan dan aktif.
40
41

Suyadi, Op. Cit.,hal 287-288.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, op. Cit., hal. 2.
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Media pembelajaran berfungsi mempercepat proses belajar. Hal ini
mengandung arti bahwa dengan media pembelajaran anak dapat menangkap
tujuan dan bahan ajar dengan lebih mudah dan lebih cepat.42 Penggunaan media
sangat dianjurkan untuk mempertinggi kualitas pembelajaran.43

Jika dikaitkan dengan pendidikan anak usia dini, maka media
pembelajaran berarti segala sesuatu yang dapat dijadikan bahan
(software) dan alat (hardware) untuk bermain yang membuat anak usia
dini mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan menentukan
sikap.44 Tanpa media maka proses pembelajaran tidak akan efektif. Salah
satu media yang digunakan dalam pembelajaran di Taman Kanak-kanak
adalah APE Bahan Bekas.
Guru yang mengharapkan proses dan hasil pembelajaran supaya efektif,
efisien, dan berkualitas, semestinya memperhatikan faktor media instruksional
yang keberadaannya memiliki peranan sangat penting45. Untuk membekali diri
dalam melaksanakan proses pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, guru
dan orang tua hendaknya mampu menciptakan hasil karya yang orisinal berupa
APE, Yang harus diperhatikan adalah setiap pernbuatan APE haruslah mengikuti
kriteria yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Tidak hanya pada
kriteria saja tetapi juga APE diharapkan dapat menumbuhkan kreatifitas tidak
hanya untuk orang tua atau guru, tapi juga untuk anak dalam memanfaatkan
barang-barang bekas yang ada disekitarnya .
Media banyak memberikan dampak positif bagi anak-anak baik yang
berkenaan dengan proses berkembangnya otak maupun yang berkenaan
dengan aktivitas anak. Hal ini juga akan memberikan kemudahan bagi guru
untuk membawa anak menikmati pengembangan materi yang diberikan atau
kegiatan belajar yang sedang dilakukan.46

42

Badru Zaman, dkk, Media Pembelajaran Anak Usia Dini.(Jakarta: Universitas
Pendidikan Indonesia, 2010). hal.4.12.
43 Mukhtar Latif, dkk, Op. Cit., hal.151.
44 Badru Zaman, dkk, Op.Cit.,. hal. 4.4.
45 Nelva Rolina, Alat Permainan Edukatif Anak Usia Dini (Yogyakarta: Ombak, 2012),
hal.1.
46 Hasnida, Media Pembelajaran Kreatif Mendukung Pengajaran pada Anak Usia Dini
(Jakarta Timur: PT Luxima Metro Media, 2015), hal. 36.
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Kemp dan Dayton dalam Martinis Yamin mengemukakan ada delapan
manfaat media dalam kegiatan pembelajaran, yaitu: 1) Penyampaian materi
pelajaran dapat diseragamkan. 2) Proses pembelajaran menjadi lebih menarik. 3)
Proses belajar siswa menjadi lebih interaktif, 4) Jumlah waktu mengajar dapat
dikurangi. 5) Kualitas belajar siswa dapat ditingkatkan. 6) Proses belajar dapat
terjadi kapan saja dan dimana saja. 7) Sikap positif siswa terhadap bahan
pelajaran maupun terhadap proses belajar itu sendiri dapat ditingkatkan. 8)
Peran guru dapat berubah kearah yang lebih positif dan produktif.47 Media adalah
suatu alat atau perantara yang digunakan untuk berkomunikasi.48. Kata media
berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti “tengah”
perantaraan atau pengantar.49
Barang dapat diartikan sebagai benda yang berwujud sedangkan arti kata
‘bekas’ adalah sisa habis dilalui, sesuatu yang menjadi sisa dipakai. Jadi dapat
disimpulkan bahwa barang bekas adalah benda yang sudah pernah dipakai baik
sekali maupun lebih dari satu kali pakai 50. Bahan bekas/Sisa terdiri atas : Kertas
Bekas ( Majalah,Koran Bekas, kantong beras), Kardus, atau Karton, Bahan
Kain,Plastik,Kaleng, Busa, Tali, Tutup Botol, Karet. 51.
Bahan bekas disebut juga sebagai limbah adalah bahan sisa yang
dihasilkan dari proses produksi, baik pabrik maupun rumah tangga. Bentuk
limbah tersebut dapat berupa gas dan debu, cair atau padat. Namun hanya
beberapa dari limbah ini yang dapat dijadikan sebagai bahan dasar pembuatan
APE untuk anak. Limbah-limbah tersebut dapat terbuat dari kertas, plastik,
kaleng atau seng, besi atau alumunium, dan lain sebagainya.
Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan media bahan
bekas adalah suatu alat atau perantara yang berasal dari benda yang pernah di
47

Martinis Yamin dan Jamilah Sabri Sanan. Panduan PAUD. (Ciputat: Gaung Persada
Press Group. 2013), hal. 178-181.
48 MeityTaqdir Qadratilla, dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia Untuk Pelajar. (Jakarta:
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, 2011) hal.
49
Azhar Arsayad, Media Pembelajaran , ( Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada , 2014).
Hal. 3.
50
MeityTaqdir Qadratilla, dkk. Op. Cit., hal.5.
51
Dr. Luluk Asmawati, Perencanaan Pembelajaran PAUD, (Bandung:Remaja
Rosdakarya,2014) .hal. 38.
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pakai baik sekali ataupun berulang kali. Jenis bahan bekas yang digunakan
sebagai media pembelajaran/Alat permainan Edukatif yang digunakan dalam
penelitian ini. seperti kardus, stik es krim, tutup botol.
Tujuan untuk mengetahui tentang pemanfaatan bahan bekas, sebagai
media pembelajaran dan pendidik bisa lebih kreatif lagi dalam memanfaatkan
bahan-bahan yang ada di sekitar dan hal-hal yang kecil menjadi suatu hal yang
menarik, tidak hanya pemanfaatan benda-benda
yang telah di kenal atau tersedia tapi memanfatkan apa yang kita lihat dan apa
yang ada disekitar yang dapat mengembangkan bahan bekas untuk
menjadi sesuatu yang sederhana tetapi berguna bagi anak dan sebagai media
belajar. Selain itu pendidik dapat memberi kreativitas terhadap peserta didik,
agar peserta didik lebih termotivasi untuk mengembangkan imajinasinya dengan
pemanfatan bahan bekas dan sekalian mengurangi pencemaran lingkungan.
Alat bermain dapat mengembangkan Imajinasi, Pemahaman terhadap diri,
orang lain dan peraturan, serta meningkatkan representasi objek, kejadian dan
proses52. Alat Permainan Edukatif merupakan alat permainan yang sengaja
dirancang secara khusus untuk media pembelajaran guna kepentingan
Pendidikan.53 berkaitan dengan alat permainan anak usia dini, maka APE bagi
anak usia dini merupakan permainan yang dirancang untuk meningkatkan
seluruh aspek-aspek perkembangan anak usia dini.
2. Mengembangan Kreativitas Anak usia dini
Menurut Hasan Dalam Sabil Risaldy, Pendidikan anak usia dini
merupakan salah satu bentuk penyelenggara pendidikan yang menitik beratkan
pada peletak dasar kearah pertumbuhan dan perkembangan

fisik dan

kecerdasan, daya fikir, daya cipta, emosi, spritual, berbahasa atau komunikasi
dan sosial54. Secara alamiah perkembangan anak itu berbeda-beda, baik dalam
Inteligensi, Bakat, Minat, Kreativitas, Kematangan emosional, Kepribadian,
52

Kementerian Pendidikan Nasional, Sarana Pembelajaran dan Bermain Taman kanakkanak,(Jakarta : Direktorat Pembinaan Taman kanak-kanak dan Sekolah Dasar, 2010),
hal. 4
53 Mayke S Tedja saputra, Bermain Mainan dan Permainan, (Jakarta: PT Gramedia,
2003). Hal. 81.
54
Sabil Risaldy, Manajemen Pengelolaan sekolah usia dini.( Jakarta : PT.L
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keadaan jasmani dan keadaan sosialnya. Perbedaan perkembangan ini secara
jelas dapat dilihat selama proses belajar mengajar atau proses pembelajaran
didalam kelas.55
Suatu cara yang dapat menyalakan percikan-percikan kreatifitas anak
usia dini adalah dengan membebaskan anak menuangkan pikirannya. Hal ini,
tidakdapat dimungkiri bahwa kreatifitas anak penting untuk pemenuhan
kebutuhan dari berbagai aspek. Zaman sekarang tantangan semakin kompleks
baik dalam bidang ekonomi, politik, lingkungan, kesempatan maupun dalam
bidang budaya dan sosial yang harus dihadapi. Semakin tinggi persaingan
dengan segala problem yang ada, maka semakin diperlukan tenaga ahli pilihan
yang cakap, terampil dan cekatan untuk menghadapi berbagai macam tantangan
dan persaingan tersebut.
Individu diharapkan memiliki suatu potensi yang dapat dikembangkan,
dikenali dan dipupuk yaitu kreativitas. Pengembangan kreatifitas (daya cipta)
hendaknya dimulai pada usia dini, yaitu di lingkungan keluarga sebagai tempat
pendidikan pertama dan dalam pendidikan pra sekolah. Secara eksplisit pada
setiap perkembangan anak dan setiap jenjang pendidikan bahwa kreatifitas perlu
dipupuk, dikembangkan dan ditingkatkan disamping mencerdaskan.
Istilah Kreativitas mula-mula diambil dari bahasa Inggris yaitu dari kata
dasar “to create”. Creative (kreatif) berarti menciptakan atau membuat sesuatu
yang baru. Dari kata kreativitas ini tampak adanya unsur penciptaan. Clark
Mostakis dalam Yeni (2010:13) kreativitas merupakan pengalaman dalam
mengekspresikan dan mengatualisasikan identitas individu dalam, bentuk
terpadu antara hubungan diri sendiri, alam, dan orang lain.56
Menurut Rhodes dalam buku Utami Munandar merumuskan definisi
kreatif yang mengacu pada istilah pribadi (person), proses, produk, dan press
(lingkungan yang mendorong) individu ke perilaku kreatif.57 Pada

dasarnya

pengertian kreativitas ini bertitik tolak dari semua kegiatan anak. Kreativitas
55

Conny R. Semiawan. Belajar dan Pembelajaran Prasekolah dan sekolah Dasar.
(Jakarta : PT.Indeks, 2016), Hal. 125.
56 Yeni Rachmawati. Strategi Pengembangan Kreativitas Pada Anak TK. (Jakarta:
Prenada Media Group.2010) hal. 13.
57 Utami Munandar. Op.Cit. hal. 20.
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merupakan kegiatan yang dilakukan anak sesuai dengan bakat dan minat untuk
mengembangkan potensi anak. Oleh sebab

itu,

pendidik harus melengkapi

media atau alat peraga yang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan
anak dalam rangka meningkatkan kreativitas.
Kreativitas merupakan kemampuan untuk mencipta, tanggap dalam
menghadapi

suatu

masalah, kaya dengan

ide, mudah menyesuaikan diri

dengan lingkungan. Peningkatan kreativitas anak

pada umumnya bertujuan

untuk memacu cara berfikir kreatif anak yang bercirikan pemikiran divergen,
dengan ditandai oleh kelenturan, kelancaran, keaslian dan pendalaman berfikir.
Peningkatan

kreativitas

sebaiknya

dilakukan

melalui

menyenangkan dan memberikan kesempatan anak untuk

kegiatan

yang

menemukan jati

dirinya
Kreativitas yaitu kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang
baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan
apa yang telah ada. Selanjutnya ia menambahkan bahwa kreativitas merupakan
kemampuan berfikir tingkat tinggi yang mengamplikasikan terjadinya eskalasi
dalam kemampuan berpikir, di tandai oleh suksesi, diskotinuitas, diferansiasi, dan
integrasi antara setiap tahap perkembangan 58
Kreativitas adalah kemampuan menghasilkan sesuatu yang baru dan
orisinal yang berujud ide-ide dan alat-alat, serta spesifik lagi keahlian untuk
menemukan sesuatu yang baru.59 Kreativitas adalah suatu kemampuan
menemukan, mencipta, membuat, merancang ulang, dan memadukan suatu
gagasan baru maupun lama menjadi kombinasi baru yang divisualkan kedalam
komposisi suatu karya senirupa dengan didukung kemampuan keterampilan
yang dimilikinya.60

58

Rachmawati, Yeni. Strategi Pengembangan Kreativitas Pada Anak Usia Taman
Kanak-kanak. (Jakarta: Direktur Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan
Ketenagaan Perguruan Tinggi, 2005), hal.13
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Wahyudi. Anak Kreatif. (Jakarta : Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan
(KDT). Gema Insani Press, 2007)
60 Sumanto, Pengembangan Kreativitas Seni rupa Anak TK. (Jakarta: Departemen
Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Direktorat Pembinaan
Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan Tinggi, 2005).
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Kreativitas

menurut

James

J.Gallagher

(1985)

Menjelaskan

Bahwa,”creativity is a mental process by which an individual creates new ideal or
products, or recombines existing ideas and product, in fashion that is novel him
or her” ( Kreativitas merupakan suatu proses mental yang dilakukan individu
berupa gagasan ataupun produk baru, atau mengkombinasikan antara keduanya
yang pada akhirnya akan melekat pada dirinya.61
Dari beberapa penelitian tentang kreativitas, menunjukkan bahwa
kreativitas sangat penting untuk dikembangkan, karena kreativitas memegang
pengaruh penting dalam kehidupan seseorang. Maka dari itu, kreativitas perlu
dikembangkan sejak dini.
Dunia anak adalah dunia bermain bahkan bermain adalah “Pekerjaan “
anak. Melalui kegiatan bermain ananda belajar mengembangkan berbagai
kemampuan yang dimilikinya dengan menyenanagkandan bahagia62. Bermain
adalah aktivitas yang membuat hati seorang anak menjadi senang, nyaman dan
bersemangat63. Menurut Froebel, play is the purest, most spritual activity of man
any stage. Play covers a variety, such as physical activities, manipulative tasks,
verbal games, humour, and shared interactions about the world, and making
sense of aur surroundings64. mereka sangat membutuhkan sarana pembelajaran
dan alat bermain untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya.
Mengembangkan kreativitas
pendidikan. Saat yang
saat

anak

dapat

dilakukan melalui

jalur

tepat untuk mengembangkan kreativitas adalah pada

usia dini, sebagaimana dikemukakan

dalam

UU No. 20 tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa “Pendidikan anak usia dini adalah
suatu upaya pembinaan yang ditujukan sejak lahir sampai dengan usia enam
tahun yang dilakukan melalui pemberian ransangan pendidikan untuk membantu

61

Rahmawati, dkk, Strategi Pengembangan Kreativitas Pada Anak Usia Taman KanakKanak (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hal. 13.
62 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bermain Bagi AUD dan Alat Permainan
yang sesuai Usia Anak.( Jakarta : Direktorat Pembinaan Pendidikan anak usia dini,
2011). Hal. 19.
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Fadillah,dkk, Edutaiment Pendidikan Anak Usia Dini menciptakan pembelajaran yang
menarik,Kreatif dan Menyenangkan. (Jakarta: Kencana ,2014),hal. 25
64 Pat Beckley, Learning In Early Childhood , (London : MPG Book Group. 2012), hal. 23.
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pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki
kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut” 65
Banyak Taman kanak-kanak yang memiliki sarana pembelajaran dan
alat bermain yang masih terbatas, apa yang ada dilingkungan belum secara
optimal dimanfaatkan untuk sarana pembelajaran dan alat bermain.
Dalam Alqur’an di jelaskan bahwa Allah memberi pemahaman pada
hambanya dengan menggunakan perantaraa media yaitu terdapat dalam
alqur’an surat An nahl ayat 78 sebagai berikut :

ِ
ِ
ِ
ار َو ْاْلَفْ ئِ َد ةَ ۙ لَعَ لهكُ ْم
َو ه
ْ اَّللُ أ
َ َْخ َر َج كُ ْم م ْن بُطُون أُمه َه ات ُك ْم ََل تَ ْع لَ ُم و َن َش يْ ئًا َو َج عَ لَ لَكُ مُ ال هس ْم َع َو ْاْلَب
َ ص
تَ ْش ُك ُرو َن
Artinya : Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak
mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran,
penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.

(Q.S An nahl : 78 ) 66

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kreativitas
merupakan kemampuan seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru, dan
untuk menghasilkan komposisi, produk apa saja baik pengalaman sebelumnya
maupun ide-ide baru yang bermanfaat dan bermakna serta sesuai dengan
perkembangan anak usia dini. Kegiatan ini membuat anak senang merasakan
kepuasan tersendiri yang mempunyai pengaruh terhadap perkembangan anak
tersebut.
Peningkatan kreativitas anak usia dini (TK) sangat penting, namun usaha
kearah hal tersebut dengan mempersiapkan media yang dapat menarik minat
anak. Dengan demikian, kegiatan yang paling tepat adalah dengan bermain.
Peningkatan kreativitas melalui bermain bertujuan merangsang kemampuan
anak untuk membuat kombinasi baru, menumbuhkan percaya diri, fleksibelitas
65

Depertemen Pendidikan Nasional, Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional
(Jakarta:Depdiknas, 2003), hal. 3.
66
Departemen Agama Republik Indonesia, Op,Cit., hal. 157
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dan orisinal. Sebagai pendidik hendaknya merespon anak yang tidak bisa, serta
merangsang berpikir, rasa ingin tahu dan emosi anak.
Peningkatan keativitas hendaklah dilakukan terencana dan sistematis.
Oleh karena itu, guru hendaknya menyediakan alat peraga atau media yang
bervariasi dan menarik, sehingga anak merasa senang, dan betah dalam
bermain.
Pada hakekatnya anak memiliki potensi kreativitas yang tinggi memilki
sikap dan perilaku, suka bermain, aktif serta ingin tahu atau bereksplorasi,
banyak bertanya apa, bagaimana, mengapa, inderanya peka, masing-masing
anak adalah unik. Kecerdasan dan kreativitas saling berkaitan walaupun tidak
mutlak. Anak yang kreatif dapat dipastikan ia adalah cerdas, namun tidak selalu
orang yang cerdas itu kreatif.
Menurut Parnes (Dalam Nursito:2000) Dalam Buku Yeni Rachmawati.
Lima macam Perilaku Kreatif Sebagai berikut :
1. Fluency ( Kelancaran), Kemampuan mengemukakan ide yang serupa untuk
memecahkan suatu masalah.
2. Flexibility ( Keluwesan), Yaitu Kemampuan Untuk Menghasilkan berbagai
macam ide guna memecahkan suatu masalah diluar kategori yang biasa.
3. Originality ( Keaslian), Yaitu kemampuan memberikan respon yang unik dan
luar biasa.
4. Elaboration (Keterperincian), Yaitu kemampuan meyatakan pengarahan ide
secara terperinci untuk mwujudkan ide menjadi kenyataan.
5. Sensitivy (Kepekaan), Yaitu kepekaan menangkap dan menghasilkan
masalah sebagai tanggapan terhadap suatu situasi.67
Selain itu anak kreatif juga memiliki keinginan belajar yang tinggi dan
tidak mudah putus asa dalam proses belajar. Mereka juga memilik
yang

tinggi, responsive dan empati yang tinggi terhadap lingkungan disekitar

mereka.

67

kepekaan

Rahmawati, dkk, Op.Cit., hal. 14.15.
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a. Faktor-faktor Penghambat dan Pendukung Kreativitas
Faktor yang dapat menghambat potensi kreativitas

adalah sebagai

berikut :
1) Psikologis
Perilaku yang dapat menghambat perilaku kreatif diantaranya seperti
pengaruh dari kebiasaan atau pembiasaan, perkiraan harapan orang lain,
kurangnya usaha dan kemalasan mental, menentukan diri sendiri yang tidak
perlu, kekakuan dan ketidak lenturan dalam berpikir, ketakutan untuk mengambil
resiko, ketidak beranian untuk berbeda atau menyimpang dari yang lazim
dilakukan,

takut

dikritik,

diejek,

ketergantungan

terhadap

otoritas,

kecenderungan untuk mengikuti pola perilaku orang lain, rutinitas, kenyamanan,
keakraban, kebutuhan akan keteraturan, merasa ditentukan nasib,

hereditas

kedudukan seseorang dalam hidup.
2) Biologis
Dari sudut

biologis,

dan lingkungan menjadi

kemampuan

kreatif merupakan ciri herediter,

faktor utama gen yang diwarisi

berperan dalam

menentukan batas-batas inteligensi dan kreativitas.
3) Fisiologis
Mengalami kendala karena terjadi kerusakan otak yang disebabkan
oleh penyakit atau kecelakaan.
4) Sosiologis
Lingkungan sosial merupakan faktor
kemampuan untuk

menggunakan

utama

yang menentukan

potensi kreatif dan mengungkapkan

keunikan.68

b. Pengembangan Kreativitas di Lingkungan Sekolah
Kreativitas merupakan hal yang sangat penting, karena kreativitas
merupakan suatu kemampuan yang sangat berarti dalam proses kehidupan
68

Rahmawati, dkk, Op. Cit., hal. 7.8.
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manusia. Pada masa sekarang ini kreativitas sangat diperlukan dalam diri
manusia karena dengan persaingan dunia kerja yang semakin ketat. terlebih
Pengajaran atau menumbuhkan kreativitas dalam diri peserta didik akan sangat
bermanfaat bagi kehidupannya baik dalam masa persaingan meraih prestasi di
sekolah ataupun meraih kesuksesaan ketika mereka telah memasukidunia kerja.
Dalam kegiatan pembelajaran siswa tidak hanya dituntut keaktifannya
saja tapi juga kekreativitasannya, karena kreativitas dalam pembelajaran dapat
menciptakan situasi yang baru, tidak monoton dan menarik sehingga siswa akan
lebih terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Namun saat ini masih banyak guru
yang kurang mampu untuk mencurahkan ide-idenya, sekaligus menumbuhkan
daya kreasi, yang seharusnya hal tersebut bisa menjadi sarana untuk
mengembangkan potensi anak didik yang usianya masih berada pada masa
pertumbuhan dan perkembangan. Meskipun saat ini kurikulum telah membuka
peluang selebar-lebarnya agar pembelajaran mampu menarik daya kreativitas
peserta didik, tapi sebagian guru belum mampu untuk dapat memanfaatkanya,
sehinga guru belum mampu melakukan perubahan sikap dalam mengajar
terutama dalam hal pengembangan daya kreasi. Hal tersebut akan mampu di
atasi dengan pengubahan cara pengajaran yang dilakukan oleh pendidik dengan
melihat bagaimana pengajaran yang cocok atau sesuai dengan pengebangan
kreativitas anak.
Guru

kreatif

adalah

guru

yang

selalu

menggunakan

berbagai

pendekatan dalam proses kegiatan belajar dan membimbing anak didik,
sehingga anak senang melakukan kegiatan kreatif dalam hidupnya. Beberapa
hal yang dapat mendukung peran guru dalam mengembangkan kreativitas anak
didik adalah :
a) Percaya diri
Percaya

diri

dapat

ditumbuhkan

melalui

sikap

penerimaan

dan

menghargai perilaku anak.
b) Berani Mencoba Hal Baru
Untuk menumbuhkan kreativitas anak, mereka perlu dihadapkan pada
berbagai kegiatan yang bervariasi.
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c) Memberikan Contoh
Sosok guru professional sebagai figure dan teladan bagi anak didik.
d) Menyadari Keragaman Karakteristik Anak
Guru professional selalu paham akan keunikan masing-masing anak
yang berbeda satu sama lain, dan tidak memaksakan kehendak kepada
anak didiknya.
e) Memberikan Kesempatan
Memberikan kesempatan pada anak untuk berekpresi dan berekspolrasi.
Untuk mengembangkan kreativitas, menurut bakat dan minat masingmasing anak.
f) Positive Thinking
Guru

harus dapat mereduksi hambatan yang tidak perlu terjadi dan

menghindari masalah baru yang mungkin timbul.69

c. Pengembangan Kreativitas dalam Keluarga

Memiliki anak yang kreatif adalah dambaan setiap orang tua.
Masalahnya, kreativitas bukan anugerah yang diberikan Tuhan dalam
bentuk jadi, melainkan butuh proses untuk mendapatkannya. Proses ini
tentu butuh campur tangan orang tua sebagai konseptor, yang berperan
penting dalam menentukan hitam-putihnya masa depan anak.
Sebagai konseptor yang ingin membangun suatu kepribadian,
orang tua perlu menyadari bahwa, pribadi yang kreatif adalah pribadi yang
mendekati kesempurnaan. Dengan kata lain, pribadi yang kompleks, yang
memahami keberadaan diri sendiri serta lingkunganny
Orang tua memang sangat mendambakan anaknya untuk kreatif,
tapi

kebanyakan

dari

mereka

juga

tidak

tahu

bagaimana

cara

mengembangkan kreativitas anak. Padahal kreativitas anak sangat
69

Rachmawati, dkk, Op. Cit., hal 31.32.
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penting untuk perkembangan selanjutnya karena masa anak adalah masa
yang sangat berpengaruh terhadap masa selanjutnya. Apa yang orang tua
tanamkan pada masa anak-anak akan mudah diingat dan dibawa sampai
ia beranjak dewasa.
Melihat hal di atas maka peran orang tua dalam mengembangkan
kreativitas anak menjadi sangat penting dan mendasar. Sehingga
setidaknya para orang tua tahu bagaimana mereka mengembangkan
kreativitas anak-anaknya. Jika orang tua salah sedikit saja dalam
menanamkan konsepnya kepada anak-anaknya dalam mengembangkan
kreativitas, maka itu akan berakibat fatal ke depannya. Keluarga
merupakan lingkungan terdekat dalam memberikan kesempatan
anak

untuk

pada

berkreativitas. Utami Munandar(1999) dalam Buku

Rachmawati Yeni. Menjelaskan

beberapa

sikap orang tua

yang

menunjang tumbuhnya kreativitas adalah sebagai berikut :
1. Menghargai pendapat anak dan medorongnya untuk mengungkapkan.
2. Memberi waktu kepada anak untuk berpikir, merenung, dan berkhayal.
3. Membolehkan anak mengambil keputusan sendiri.
4. Mendorong anak untuk menjajaki dan mempertanyakan hal-hal.
5. Menyakinkan anak bahwa

orang tua menghargai apa yang ingin dicoba,

dilakukan, dan apa yang dihasilkan.
6. Menunjang dan mendorong kegiatan anak.
7. Menikmati keberadaannya bersama anak.
8. Memberi pujian yang sungguh-sungguh kepada anak
9. Mendorong kemandirian anak dalam bekerja.
10. Menjalin hubungan kerja sama yang baik dengan anak lain.70
Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan, bahwa guru dan
orang tua harus menghargai bakat dan minat anak karena individu yang
berbeda- beda baik dalam kemampuan maupun perkembangannya. Selain itu
guru harus memberikan dorongan dan kesempatan pada anak untuk memilih
dan berkarya
70

sesuai

dengan

Rahmawati, dkk Op. Cit., hal. 32.33.

bakat dan minat yang

dimiliki anak, tanpa
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menuntut

hasil melainkan

proses. karena kondisi yang

menguntungkan

muncullah kreativitas dan dapat menjadikan anak untuk lebih mandiri dalam
mengembangkan kreativitasnya.

d. Konsep Alat Permainan Edukatif dari Bahan-Bahan Bekas
Peran Alat permainan edukatif dalam kegiatan pendidikan anak usia dini
semakin penting artinya mengingat perkembangan anak pada masa itu berda
pada masa berfikir kogkret. Dari Alat permainan edukatif anak dapat belajar
banyak hal antara lain : 1). Membantu merangsang pertumbuhan dan
perkembangan anak baik fisik,moral agama,kognitif, bahasa,sosial emosional
dan juga seni, 2) Menumbuhkan minat anak untuk terlibat bermain aktif dengan
menggunakan alat permainan edukatif yang telah disediakan, 3) Meningkatkan
keterampilan anak menggunakan benda dan alat secara tepat, 4) Menumbuhkan
Kreativitas anak dalam menggunakan benda dengan berbagai cara sesuai
idenya masing-masing, 5) Melatih Kemampuan berfikir anak dalam mencari
solusi

dan

mengatasi

masalah

yang

dihadapi

saat

bermain

dengan

71

menggunakan alat permainan edukatif.

Perlunya daya Imajinasi dalam menciptakan alat permainan atau
sumber belajar dengan bahan yang ada dilingkungan sekitar, guru dapat
memanfaatkan bahan bekas seperti kertas bekas, kardus, karton, kain, bahan
kaos, kaleng, plastik, karet, tali dan sebagainya serta keamanan dari alat
permainan tersebut harus di perhatikan karena keselamatan anak menjadi
prioritas dalam

bermain. Kriteria keamanan alat permainan yang harus

diperhatikan meliputi : (1) Kayu tidak berserat, (2) sudut mainan yang tumpul, (3)
Cat Tidak Beracun, (4) Menutup paku yang menonjol dengan lem kayu dan
isolasi tebal, (5) ukuran yang Presisi, (6) Menjaga Kebersihan, (7) Bambu yang
telah dibersihkan bulunya. 72.
Berikut adalah contoh APE dari Bahan Bekas yang akan digunakan
pada saat kegiatan pembelajaran untuk mengembangkan kreativitas anak .

71
72

Kementerian Pendidikan dan kebudayaan, Op,Cit, Hal. 2-5.
Dr. Luluk Asmawati, Op. Cit., .hal. 40
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Gambar 1. Contoh APE dari bahan Bekas
Berdasarkan uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa Alat
Permainan Edukatif dari bahan-bahan bekas merupakan suatu permainan yang
membutuhkan konsentrasi dan keterampilan membentuk permainan dengan
media bahan-bahan bekas.
Berdasarkan Teori yang di kemukakan diatas maka dapat dipahami
bahwa yang maksud dengan penelitian Pemanfaatan Bahan Bekas adalah
disimpulkan media bahan bekas adalah suatu alat atau perantara yang berasal
dari benda yang pernah di pakai baik sekali ataupun berulang kali. yang
digunakan sebagai media pembelajaran/Alat permainan Edukatif. Dengan
Pemanfaatan Bahan Bekas dalam media pembelajaran anak terlibat langsung
dalam situasi nyata sehingga anak akan memberikan pengalaman yang
menyenangkan

dan

menunjang

aspek

perkembangan

sehingga

dapat

meningkatkan kreativitas anak.
B. Konsep Model Tindakan yang digunakan

1.

Deskripsi Penelitian Tindakan
Penelitian tindakan merupakan penelitian dalam bidang sosial yang
menggunakan Refleksi diri sebagai metode utama, dilakukan oleh orang yang
terlibat didalamnya, serta bertujuan untuk melakukan perbaikan dalam berbagai
aspek.73 Ebbut (1985), dalam Hopkins,1993) mengemukakan penelitian tindakan
adalah kajian sistematik dari upaya pengkajian pelaksanaan praktek pendidikan

73

Hamzah B. Uno, dkk.Menjadi Penelitian PTK yang Profesional (Jakarta : Bumi Aksara,
2012), hal. 40.

38

oleh sekelompok guru dengan melakukan tindakan-tindakan dalam pembelajara,
berdasarkan refleksi mereka mengenal hasil dari tindakan-tindakan tersebut.74
PTK merupakan bagian dari action research. Penelitian tindakan kelas
adalah penelitian yang dilakukan oleh guru didalam kelasnya sendiri melalui
refleksi diri, dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai guru, sehingga
proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik, dan hasil belajar siswa
meningkat.75 Suharsimi juga mengungkapkan bahwa penelitian tindakan kelas
merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan yang sengaja dimunculkan
dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersamaan.76
Prosedur pelaksanaan penelitian akan dilaksanakan secara bersiklus,
yaitu siklus pertama, siklus kedua dan Siklus ketiga. Siklus awal ditentukan oleh
hasil refleksi pertama. Setiap siklus terdiri dari beberapa langkah penelitian yaitu:
perencanaan tindakan, observasi dan evaluasi
atau refleksi.
Ada beberapa pengertian dan penelitian tindakan menurut beberapa ahli
dalam Kunandar, Yaitu sebagai berikut :
a)

Kurt Lewin : Penelitian Tindakan adalah suatu rangkaian langkah yang terdiri
atas 4 Tahap, Yakni perencanaan, Tindakan, Pengamatan, dan Refleksi.

b)

Kemis dan MC Taggart : Penelitian tindakan adalah suatu bentuk self inkuiri
kolektif yang dilakukan oleh para partisipan didalam situasi sosial untuk
meningkatkan rasionalitas dari praktek sosial atau pendidikan yang mereka
lakukan serta mempertinggi pemahaman terhadapan praktik dan situasi
dimana praktek itu dilaksanakan.

c)

Ebbut : Penelitian Tindakan adalah kajian sistematik dari upaya perbaikan
pelaksanaan praktek prndidiakan dalam pembelajaran berdasarkan refleksi
mereka mengenai hasil tindakan-tindakan tersebut.

74

Rochiati Wiriaatmadja, Metode Penelitian Tindakan Kelas, ( Bandung : Remaja Rosda
karya, 2012). Hal. 12.
75 Ibid., hal.41.
76 Suharsimi Arikunto, dkk, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek ( Jakarta :
Rineka Cipta, 2010), hal. 130.
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d)

Carr dan Kemmis : Penelitian Tindakan kelas suatu bentuk penelitian refleksi
diri kolektif yag dilakukan oleh peserta-pesertanya dalam situasi sosial untuk
meningkatkan penalaran dan keadilan praktek sosial mereka serta
pemahaman mereka terhadap praktek-praktek mereka dan terhadap situasi
tempat praktek tersebut dilakukan.77

2. Model Penelitian Tindakan Kelas
Pada Penelitian Ini Peneliti menggunaka Model Penelitian Kemmis dan
M.C Taggart. Menurut Kemmis dan M.C Taggart dalam Hendra Penelitian kelas
dilakukan melalui proses yang dinamis dan komplementari yang terdiri dari 4
komponen pokok PTK yaitu : 1) Perencanaa, b) Tindakan , c) Observasi, d)
Refleksi.78 Sesudah suatu siklus selesai diimplementasikan, khususnya sesudah
adanya refleksi kemudian diikuti dengan perencanaan ulang dengan siklus
tersendiri.
Model ini merupakan pengembangan dari konsep dasar

yang

diperkenalkan kurt Lewin, hanya saja komponen tindakan (action) dan
pengamatan(observing) dijadikan satu kesatuan karena keduanya merupakan
tindakan yang tidak terpisahkan, terjadi dalam waktu yang sama.79

Bagan 1.Model tindakan Kemmis dan Mc. Taggart

77

Kunandar, Langkah Mudah penelitian Tindakan Kelas (Jakarta : Rajawali Press, 2008),
hal .42.
78 Norman K. Denzin,dkk, Handbook Of Qualtitative Research (Yogyakarta : Pustaka
Pelajar, 2009), hal. 470.
79 Wijaya Kusumah dan Dedi Dwitagama, Mengenal Penelitian Tindakan Kelas ( Jakarta :
Indeks, 2010), hal.27.
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C. Penelitian Yang Relevan
Study yang relevan merupakan tinjauan terhadap sejumlah penelitian
atau kajian yang telah dilakukan oleh para peneliti sejenis dan untuk
membedakan antara peneliti sebelum dan sesudahnya. Ada beberapa study dan
Jurnal yang Relevan yang di jadikan sebagai pedoman bagi penulis yang
memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dibahas di dalam penelitian
ini.yakni :
1. Penelitian yang dilakukan oleh Purwati pada tahun 2008, Pascasarjana
Universitas Sebelas maret Surakarta dengan Judul “Upaya guru dalam
Meningkatkan Kreativitas melalui model Quantum Pada Pembelajaran Seni
musik di Taman Kanak-kanak Muhammadiyah Purwokerto” Namun pada
penelitian tersebut lebih pada model pembelajaran Seni musik. Sedangkan
penelitian penulis mengacuh pada Alat Permainan Edukatif dari Bahan Bekas
guna meningkatkan kreativitas anak usia dini.
Persamaan

dari

penelitian

ini

sama-sama

meneliti

tentang

mengembangkan Kreativitas anak usia dini. Hanya bedanya penelitian yang
akan dilakukan adalah melalui Alat permainan Edukatif dari bahan bekas
kertas yang belum perna dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dian Rahmawati Pada Tahun 2017,
Program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini jurusan ilmu
pendidikan

fakultas

keguruan

dan

ilmu

pendidikan

universitas

tanjungpura pontianak. Dengan Judul “ Penggunaan Alat Permainan
Edukatif Untuk Mendukung Perkembangan Anak Usia 5-6 Tahun Di
Paud Al Fikri “ Dalam penelitian Dian Rahmawati hanya melihat
efektifitas APE dalam perkembangan anak , sedangkan dalam
penelitian ini lebih kepada peningkatan Kreativitas anak Melalui APE
Bahan Bekas.
hasil penelitian dapat dilihat pada sub-sub permasalahan
sebagai berikut: 1) Ketersediaan alat permainan edukatif untuk
mendukung perkembangan anak usia 5-6 tahun di PAUD Al Fikri
Pontianak Utara cukup baik walaupun masih ada beberapa alat
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permainan edukatif yang belum tersedia seperti boneka kain, latto,
papan nuansa warna, menara gelang segitiga, bujur sangkar, lingkaran,
dan segi enam, papan pasak 100, papan pasak 25, balok ukuran polos,
kotak gambar pola, kerincingan bayi. 2) Penggunaan alat permainan
edukatif untuk mendukung perkembangan anak usia 5-6 tahun di PAUD
Al Fikri Pontianak Utara sudah baik karena guru mengikuti prosedur
penggunaan media mencakup tahap persiapan, pelaksanaan, tahap
evaluasi dan tahap tindak lanjut. Guru juga kreatif dalam menggunakan
alat permainan edukatif tersebut. 3)Penggunaan alat permainan
edukatif yang digunakan di PAUD Al Fikri cukup baik sehingga dapat
mendukung perkembangan nilai agama dan moral, fisik motorik,
kognitif, bahasa, sosial emosional dan seni.
Berdasarkan hasil penelitian Dian Rahmawati secara umum
dapat disimpulkan bahwa penggunaan alat permainan edukatif dapat
mendukung perkembangan anak usia 5-6 tahun di PAUD Al Fikri
Pontianak Utara
3. Suratman tahun 2015. Yang berjudul “Pemanfaatan Bahan Bekas Piring
Kertas untuk meningkatkan kreativitas anak di kelompok B PAUD PELITA
KASIH Desa suro bali kecamatan ujan mas Kabupaten Kepahiang.
Persamaan dari penelitian ini sama-sama meneliti tentang mengembangkan
Kreativitas anak usia dini melalui bahan Bekas Kertas. Adapun hasil penelitian
siklus 1 Pertemuan ke-I dengan keberhasilan mencapai 5 %.

Dan hasil

penelitian pada siklus II Pertemuan ke-2 Dengan hasil 98,75% dari hasil
berikut terbukti bahwa dengan kegiatan pengelolaan limbah bahan bekas
piring kertas dapat meningkatkan kreativitas anak.
Penelitian yang dilakukan Suratman mempunyai Relevansi dengan
penelitian yang di lakukan yaitu sama-sama membahas tentang pemanfaatan
bahan bekas guna meningkatkan Kreativitas anak hanya perbedaannya pada
penelitian suratma fokus pada piring kertas saja dan juga perbedaan terletak
pada lokasi penelitian.
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4. Jurnal,

Nurhayati

“Peningkatan

Kreativitas

Anak

Usia

Dini

Dengan

Bereksplorasi Melalui Koran Bekas Di Taman Kanak-Kanak Aisyiyah 2 Duri”
Yakni : Kemampuan kreatifitas anak di TK Aisyiyah 2 masih rendah. Tujuan
penelitian tindakan kelas ini adalah untuk meningkatkan kreatifitas anak usia
dini dengan bereksplorasi melalui koran bekas. Metode penelitian yang
digunakan adalah penelitian tindakan kelas. Hasil penelitian setiap siklus
menunjukkan adanya peningkatan kreatifitas anak dari siklus I pada umumnya
rendah, setelah dilakukan tindakan terjadi peningkatan dengan menggunakan
eksplorasi melalui koran bekas.
Simpulan dari penelitian ini terjadinya peningkatan kreatifitas anak
dengan berekplorasi melalui koran bekas, jadi dari Siklus I sampai Siklus II
mengalami kenaikan yang amat baik. Kata Kunci : Kreativitas; bereksplorasi;
koran bekas.
Penelitian yang dilakukan Nurhayati mempunyai Relevansi dengan
penelitian yang di lakukan yaitu sama-sama membahas tentang pemanfaatan
bahan bekas guna meningkatkan Kreativitas anak hanya perbedaannya pada
penelitian Nurhayati fokus pada Ekplorasi melalui Koran Bekas saja dan juga
perbedaan terletak pada lokasi penelitian.

5. Jurnal Mirna Sari ,dkk, Prodi PG-PAUD Jl. Hasan Krueng Kalee, DarussalamBanda Aceh.” Peningkatan Kreativitas anak Melalui Bermain Plastisin di TK
Satu atap SDN Lamlheu Kabupaten Aceh Besar. Berdasarkan hasil penelitian
dapat disimpulkan bahwa kreativitas anak dapat ditingkatkan melalui bermain
plastisin pada TK Satu Atap SDN Lamlheu Kabupaten Aceh Besar. Secara
lebih rinci dapat disimpulkan bahwa:

a). Peningkatan kreativitas anak dalam bermain plastisin pada siklus I
menunjukan bahwa anak yang mulai berkembang (MB) terdapat 6
orang anak, mereka sudah mampu membentuk 2 macam bentuk buah
yang berbeda. Anak yang berkembang sesuai harapan (BSH) terdapat
8 orang anak, sudah mampu membentuk 3 bentuk buah yang berbeda.
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b) . Peningkatan kreativitas anak dalam bermain plastisin pada siklus II,
anak yang mulai berkembang (MB) terdapat 1 orang anak, sudah
mampu membentuk 2 macam bentuk buah. Anak yang berkembang
sesuai harapan (BSH) sebanyak 4 orang anak, sudah mampu
membentuk 3 macam bentuk buah. Anak yang berkembang sangat
baik (BSB) berjumlah 9 orang anak, sudah mampu membentuk 4
macam bentuk atau lebih.
c). Dalam meningkatkan kreativitas anak guru selalu memberikan
motivasi, pujian, mengajak anak main tebak kotak rahasia dan bermain
tepuk semangat sehingga anak lebih senang dan bersemangat. Guru
juga menyediakan plastisin lebih banyak lagi dan banyaknya variasi
warna sehingga anak dapat membentuk bermacam-macam bentuk,
warna yang plastisin yang bervariasi menjadikan anak lebih aktif dalam
membentuk macam-macam bentuk buah .
Penelitian yang dilakukan Mirna Sari ,dkk mempunyai Relevansi
dengan penelitian yang di lakukan yaitu sama-sama membahas tentang
meningkatkan Kreativitas anak hanya perbedaannya pada penelitian Mirna
Sari ,dkk melalui Plastisin dan juga perbedaan terletak pada lokasi penelitian.
6. Jurnal, Khairi Angraini, Tahun 2012 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia
Dini Fakultas : Ilmu Pendidikan “Peningkatan Kreativitas Anak Melalui
Pemanfaatan Bahan Sisa Kardus Bekas Taman Kanak- Kanak Padang “ Latar
Belakang : Kemampuan kreativitas anak taman kanak – kanak kota padang
masih rendah. Tujuan penelitian tindakan kelas adalah untuk meningkatkan
kreativitas anak yang silakukan melalui permainan pemanfaatan bahan sisa
kardus bekas. Jenis penelitian yang digunkan adalah penelitian tindakan
kelas. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data berupa observasi dan
dokumentasi kemudian diolah dan dianalisa dengan teknik persentase.
Dengan

permainan

pemanfaatan

bahan

sisa

kardus

bekas

dapat

meningkatkan kreativitas anak taman kanak – kanak padang. Kata Kunci :
kreativiras; anak usia dini; pemanfaatan bahan sisa kardus bekas.
Penelitian yang dilakukan Khairi Angraini mempunyai Relevansi
dengan penelitian yang di lakukan yaitu sama-sama membahas tentang
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pemanfaatan bahan bekas guna meningkatkan Kreativitas anak hanya
perbedaannya pada penelitian Khairi Angraini

fokus pada pemanfaatan

kardus Bekas saja dan juga perbedaan terletak pada lokasi penelitian.
7. Jurnal,

Sri

Hardiningsih

Pascasarjana,

Universitas

Hanafi.
Negeri

Pendidikan

Luar

Sekolah,

Yogyakarta. Dengan

Judul

Program
“Upaya

meningkatkan kreativitas anak dengan memanfaatkan media barang bekas di
TK Kota Bima”. Penelitian ini bertujuan untuk memperbaiki proses
pembelajaran anak TK serta untuk meningkatkan kreativitas anak melalui
pemanfaatan media barang bekas di TK N Pembina Kota Bima.
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas, yang terdiri atas dua
siklus. Subjek dari penelitian ini adalah 21 anak. Sedangkan objeknya adalah
media daur ulang. Teknik pengambilan data diambil dengan lembar observasi
dan catatan lapangan. Sedangkan instrumen yang digunakan adalah
lembaran observasi kreativitas anak dan aktivitas guru selama proses
pembelajaran. Terjadi peningkatan kreativitas anak secara keseluruhan pada
pratindakan dengan rerata 28,81 dengan presentase 19,05%. Rerata pada
siklus I adalah 83,85 dengan persentase sebesar 73,73%, sedangkan rerata
pada siklus II adalah 135,17 dengan persentase sebesar 87,97%. Sementara
itu, aktivitas kegiatan guru mengalami peningkatan dengan rerata sebesar
72,22 pada siklus I dan 94,44 pada siklus II. Dengan demikian media barang
bekas dapat meningkatkan kemampuan kreativitas anak dalam proses
pembelajaran.
Berdasarkan hasil penelitian Melalui pemanfaatan kardus bekas
dalam membuat mainan dapat memberikan pengaruh yang cukup nyata untuk
meningkatkan hasil belajar anak, dengan adanya peningkatan hasil belajar
anak, dengan adanya peningkatan persentase dari siklus I dan II.80

Penelitian ini mempunyai Relevansi dengan penelitian yang di
lakukan yaitu sama-sama membahas tentang pemanfaatan bahan
bekas guna meningkatkan Kreativitas anak hanya perbedaannya
terletak pada lokasi penelitian.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian
Sehubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini
maka jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (classroom Action
research). Penelitian tindakan kelas (PTK) adalah “ suatu pencermatan terhadap
kegiatan yang sengaja dimunculkan, dan terjadi dalam sebuah kelas. Penelitian
Tindakan Kelas (classroom Action research) yaitu penelitian yang dilakukan oleh
guru kelas atau disekolah tempat ia mengajar dengan penekanan pada
penyempurnaan atau peningkatan proses dan praktek pembelajaran 81.
Model Penelitian yang digunakan adalah Model penelitian yang
dikemukakan oleh Kemmis dan Taggart yang merupakan pengembangan model
Kurt Lewin. Model penelitian Kemmis dan Taggart pada hakikatnya berupa
perangkat-perangkat atau untaian-untaian dengan satu perangkat terdiri dari 4
komponen, Yaitu:a) Perencanaan, b) Tindakan, c) Pengamatan, d) Refleksi.
Keempat Komponen yang berupa untaian tersebut dipandang sebagai satu
siklus82 . Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini akan dilaksanakan bersiklus yang
direncanakan

akan

dilaksanakan

sebanyak

dua

siklus,

yakni

siklus

I

menggunakan pendekatan konvesional dan siklus II menggunakan metode
pengenalan Alat Permainan Edukatif dari bahan-bahan bekas.
pengertian penelitian tindakan kelas dapat dijelaskan sebagai berikut :

81

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka
Cipta, 2010), hal.135.
82 Wijaya Kusuma dan Dedi Dwitagama, Mengenal Penelitian Tindakan Kelas (Jakarta:
PT.Indeks,2010), hal.21.
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1. Penelitian, menunjuk suatu kegiatan mencermati suatu objek dengan
menggunakan cara dan aturan metodologi tertentu untuk memperoleh data
atau informasi yang bermanfaat dalam meningkatkan mutu suatu hal yang
menarik minat dan penting bagi peneliti.
2. Tindakan, menunjuk pada suatu kegiatan yang sengaja dilakukan dengan
tujuan tertentu. Dalam penelitian berbentuk rangkaian siklus kegiatan untuk
siswa.
3. Kelas, dalam hal ini tidak terikat pada pengertian ruangan kelas, tetapi dalam
pengertian yang lebih spesifik. Kelas yaitu sekelompok siswa dalam waktu
yang sama menerima pelajaran yang sama dari guru yang sama pula.
B.

Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi merujuk kepada keseluruhan kelompok dari mana sampel

sampel diambil.83 Populasi dalam penelitian ini adalah Murid TK Pertiwi IX
kelompok B TK Pertiwi IX Kota Jambi Pada tahun ajaran 2017/2018 Berjumlah
50 orang anak, terdiri dari 27 anak laki-laki dan 23 anak perempuan yang di bagi
menjadi 4 rombongan belajar( Rombel ). Penulis mengambil sampel satu Rombel
yakni Kelas B4 yang berjumlah 15 Orang anak.
Penelitian ini dilakukan pada TK Pertiwi IX Kota Jambi dengan alasan :
(1) Dalam penggunaan Alat Permaian Edukatif TK Pertiwi IX Kota Jambi masih
belum memenuhi rasio jumlah murid dan Alat Permainan Edukatif yang di
gunakan Alat Permainan Edukatif yang di beli dari tokoh. Sehingga perlu dikaji
dan memerlukan solusi pemecahan masalah.(2) Belum ada yang meneliti
tentang Pemanfaatan Bahan Bekas untuk mengembangkan kreativitas anak usia
dini.
Subjek penelitian ini mencakup seluruh penggunaan alat permainan
edukatif dari bahan bekas kertas dalam mengembangkan kreativitas anak usia
dini. Untuk memperoleh informasi penulis mwnggunakan teknik purposive
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Punaji Setyosari, Metode Penelitian dan Pengembangan ( Jakarta : Kencana, 2010),
hal.188 .
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sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan
tertentu . Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut dianggap paling tahu
tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia penguasa sehingga
memudahkan peneliti menjelajahi objek /situasi sosial yang diteliti.84

C. Jenis dan Sumber Data
1. Jenis Data
Jenis data yang dipergunakan dalam proses penelitian ini adalah data
Primer dan data sekunder. Hal ini dapat dapat di jelaskan sebagai berikut :
a)

Data Primer ( Utama ) yaitu data langsung dan segera diperoleh dari sumber
data oleh peneliti untuk tujuan secara khusus. Data tersebut adalah data nilai
hasil kemampuan anak yang didapatkan dari hasil pengamatan yang
dilakukan penliti. Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah
data tentang penggunaan alat permainan edukatif dari Bahan Bekas dalam
mengembangkan kreativitas anak usia dini. Data diambil langsung oleh
penulis tanpa perantaraan.

b)

Data Sekunder ( data Penunjang ) Yaitu : data yang diperoleh dari sumber
kedua berupa dokumen-dokumen, catatan, gambar dan lain-lain.

2. Sumber Data
Sumber data yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah :
1. Manusia, yaitu kepala sekolah, guru (wali kelas, asisten guru, guru sentra)
wali murid dan anak.
2. Kondisi dan aktivitas pembelajaran di sekolah yaitu mencari tahu tentang
proses pembelajaran yang dilaksanakan dalam meningkatkan kemandirian
anak usia dini.
3. Dokumen, yaitu berupa arsip, dokumen resmi, brosur, profil, jurnal, buku
panduan, struktur organisasi, dll. Dengan adanya dokumen – dokumen
tersebut diharapkan akan mendapat data yang berkaitan dengan program
sekolah dalam upaya meningkatkan kreativitas anak.

84

Ibid, hal. 300.
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D.Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini berfokus kepada proses dan pola Pemanfaatan bahan
bekas dalam mengembangkan Kreativitas anak usia dini pada kelompok B TK
Pertiwi IX kota Jambi meliputi sarana dan prasarana pembelajaran yang tersedia,
tenaga pengajar, dan siswa sendiri sebagai subjek penelitian. Berikut teknik
pengumpulan data yang akan penulis lakukan selama penelitian ini berlangsung.
1. Dokumentasi, Berupa Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan
dokumentasi catatan perkembangan dan foto/video kegiatan dilakukan
sepanjang pelaksaan penelitian. Dokumen yang dikumpulkan terdiri atas dua
jenis yaitu :
a.

Dokumen yang berupa profil dan kondisi TK Pertiwi IX kota Jambi, data
pribadi siswa TK kelompok B dan daftar hadir.

b.

Dokumen unjuk kerja anak dan hasil karya anak, berupa foto/video terkait
kegiatan kinestetik siswa TK kelompok B

2. Observasi, dilakukan pada tahap action atau tindakan dengan membuat
catatan hasil observasi yang berupa catatan harian lapangan. Dalam
penelitian ini fokus observasi adalah social setting yang terdiri dari :
lingkungan sekolah, lingkungan kelas, sarana dan prasarana, alat permainan
edukatif yang mensuport pembelajaran, kegiatan pembelajaran berbasis alam
yang dilaksanakan oleh guru TK B kota Jambi. Pada penelitian ini, penulis
penggunakan teknik observasi langsung dalam memperoleh data awal di TK
Pertiwi IX Kota jambi.
3. Wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan
kepada subjek yang diteliti.
4. Catatan

lapangan

berupa

catatan

penelitian

selama

pelaksanaan

pembelajaran yang dibuat peneliti dan guru dan catatan tambahan dari guru
pelaksana.

1) Kisi-Kisi Instrumen
Titik tolak dari penyusunan Instrumen adalah variabel penelitian yang di
tetapkan untuk diteliti, selanjutnya diberikan indikator yang akan diukur. Dari
indikator ini kemudian dijabarkan menjadi butir-butir ( item) Pertanyaan atau
pernyataan. Untuk mempermudah penyusunan instrumen maka digunakan
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matrik penyusunan instrumen atau kisi-kisi instrumen. Kisi-kisi instrumen
mengembangkan Kreativitas anak dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3.1. Kisi-kisi Instrumen Kreativitas pada Anak Usia 5-6 Tahun 85
No

Kompetensi Inti

Kompetensi Dasar

KI-2

Memiliki prilaku
sikap ingin tahu

yang

memcerminkan

yang

memcerminkan

Memiliki prilaku
sikap estetis

yang

memcerminkan

Memiliki prilaku
sikap percaya diri

yang

memcerminkan

Rasa Ingin Tahu, kreatif dan
estetis, percaya diri, disiplin,
Memiliki prilaku
sikap Kreatif
1.

KI-3
2.

Mengetahui cara memecahkan masalah
sehari-hari dan berprilaku Kreatif

Menanyakan, Mengumpulkan
Informasi,
Menalar
dan Mengenal berbagai karya dan aktivitas
mengkomunikasikan
melalui Seni
kegiatan bermain

Menyampaikan
tentang
apa
dan
bagaimana benda-benda disekitar yang
Menunjukkan
yang dikenalnya (nama, warna, bentuk, ukuran,
diketahui,dirasakan,dibutuhkan pola,sifat, suara tekstur,fungsi dan ciri-ciri
,dan yang dipikirkan melalui lainya) melalui berbagai hasil karya.
bahasa, musik, gerakan dan
Karya secara produktif dan Menunjukkan karya dan aktivitas seni
Kreatif.
dengan menggunakan berbagai media.
KI-4

3.

2) Jenis Instrumen
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen
perkembangan Kreativitas anak dalam memanfaatkan Bahan Bekas. Instrumen
ini dikembangkan sendiri oleh peneliti dengan mengacu pada peraturan Menteri
Pendidikan dan kebudayaan No.137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional
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Pendidiak anak Usia dini berdasarkan tingkat capaian perkembangan anak yang
terkait dengan Kreativitas anak.
E. Teknik Analisis Data
Proses analisis data dimulai dengan menelaah berbagai data yang
tersedia dari berbagai sumber yang ada yaitu, hasil wawancara, observasi
yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumentasi pribadi
lembaga, dokumen resume, gambaran atau profil lembaga, foto dan
sebagainya. Setelah dipelajari dan ditelaah, langkah berikutnya adalah
mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan melakukan
abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman inti, mengenai
proses dan pernyataan – pernyataan yang menggambarkan penelitian.

1. Analisis data Kuantitatif
Data yang diperoleh selama penelitian yang sedang berlangsung
dianalisis baik secara kuantitatif dan data kualitatif. Data kuanlitatif akan
digunakan

perhitungan

statistik

deskriptif.

Data

kualitatif

dianalisis

menggunakan tehnik persentasi menggunakan Rumus : 86

P=

Js
 100%
N

Keterangan :
P

: Angka Persentase

F

: Frekuensi yang sedang dicari persentasenya

N

: Jumlah Individu/anak.
Keberhasilan pembelajaran dikatakan meningkat jika persentase

hasil dari pengamatan perkembangan kreativitas anak meningkat dari hasil
pengamatan sebelumya.
Adapun Kriteria Penilaian Peningkatan Kreativitas anak adalah
sebagai berikut :
a. 49 - 64

=

76 – 100%

= BSB

b. 33 - 48

=

51 – 75%

= BSH

c. 17 -32

=

26 – 50%

= MB
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Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan ( Jakarta : Rajawali Pers, 2012 ), hal.
34.
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d. <16

=

< 25%

= BB

Pembelajaran dikatakan mengalami perkembangan jika persentase hasil
dari pengamatan lebih besar dari hasil pengamatan sebelumnya.

2. Analisis Kualitatif
Langkah-langkah dalam menganalisis data adalah sebagai berikut :
1) Reduksi Data (Data Reduction)
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal – hal yang pokok,
menfokuskan pada hal – hal yang penting sesuai dengan variabel yang
diteliti pola, proses dan sistemnya. Dengan demikian data yang telah
direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah
peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.
2) Penyajian Data ( Data Display )
Dalam peneletian ini penulis akan menyajikan data dalam bentuk
uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya
dalam teks berbentuk narasi. Dengan demikian data akan mudah untuk
dipahami guna merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang
telah diuraikan tersebut.
3) Verifikasi / Conclusion Drawing
Langkah berikutnya dalam analisis data kualitatif menurut Miles
dan Hubermen adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan
awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila
tidak ditemukan bukti–bukti yang kuat yang mendukung pada tahap awal
berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal
didiukung oleh bukti – bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali
ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan
merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian
kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.
Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang
sebelumnya jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

F. Validasi Data
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Dalam penelitian ini peneliti menggunakan validasi kostruk yaitu
mengacau pada sejauh mana suatu instrumen megukur konsep dari suatu teori,
yaitu yang menjadi dasar penyusunan Instrumen. Berdasarkan teori tentang
variabel tersebut kemudian ditentukan indikator yang akan diukur dari indikator
tersebut kemudian dijabarkan menjadi butir-butir Instrumen, baik dalam bentuk
pertanyaan maupun pernyataan.
Untuk menguji validitas konstruk dapat digunakan pendapat para ahli
(expert Judgement). Dalam hal ini setelah instrumen dikonstruksi tentang aspekaspek yang akan diukur dengan berlandaskan teori tertentu maka selanjutnya
dikonsultasikan dengan para ahli.87

G. Prosedur Penelitian
1. Kondisi awal
Sebelum peneliti melakukan tindakan, terlebih dahulu dilakukan
pengamatan tentang kemampuan kreativitas anak di kelompok B4 TK Pertiwi
IX Kota Jambi. Dari hasil pengamatan tersebut dianalisis kemudian
berdasarkan hasil analisis tersebut dilakukan tindakan pada siklus Pertama.
2. Siklus 1
Siklus merupakan ciri khas penelitian tindakan kelas. Penelitian ini
terdapat

4

tahap,

yaitu

pengamatan dan Refleksi.

88

tahap

perencanaan,

pelaksanaan

tindakan,

Penelitian yang dilakukan ini terdiri dari beberapa

siklus. Perlakuan dari setiap siklus harus berbeda dari siklus sebelumnya.
Siklus akan terus dilanjutkan dengan siklus berikutnya sampai masalah
terpecahkan, adapun langkah-langkahnya sebagai berikut :
a. Perencanaan
Kegiatan yang dilakukan dalam perencanaan meliputi :
1)

Berdiskusi dengan guru tentang kegiatan yang akan dilakukan dan bahan
bekas yang akan digunakan.

87

Eko Putro Widoyoko, Tehnik Penyusunan Instrumen Penelitian (Yogyakarta:Pustaka
Belajar, 2014), hal. 145-146.
88 Ibid ., hal. 138-140.
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2)

Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH) yang
digunakan sebagai pedoman bagi guru dalam melaksanakan kegiatan
pembelajaran dikelas. RPPH di buat untuk tiga pertemuan dengan tema
(menyesuaikan tema di TK ). RPPH Memuat

kegiatan pembelajaran

pemanfaatan bahan bekas untuk meningkatkan kreativitas anak.
3)

Menentukan tehnik yang akan digunaka oleh guru. Dalam penelitian ini
peneliti membagi bahan bekas kertas/kardus kepada anak untuk
membuat

alat

permainan/pembelajaran

dengan

bimbingan

dan

pengarahan dari guru.
4)

Peneliti menyiapkan Instrumen pengamatan dalam bentuk panduan
observasi

untuk

menggungkap

kemampuan

anak

permainan/pembelajaran dari bahan bekas. Meliputi

membuat

alat

: Melakukan

eksplorasi dengan berbagai media dan kegiatan, Menunjukkan aktivitas
yang bersifat eksploratif dan menyelidik, Menunjukkan sikap kreatif dalam
menyelesaikan masalah, Mengenal sebab akibat tentang dlingkungannya
dan Mempersentasikan berbagai macam benda dalam bentuk gambar
atau tulisan.
b. Pelaksanaan
Pelaksanaan tindakan dilakukan oleh guru kelas B4, sedangkan
peneliti melakukan pengamatan selama kegiatan pembelajaran. Guru
melakukan proses pembelajaran sesuai dengan yang tercantum dalam RPPH
yang sudah dibuat. Dalam satu siklus, penelitian dilakukan dalam tiga kali
pertemuan. Langkah-langkah pembelajaran menggunakan bahan bekas
dalam penelitian ini yaitu dapat diuraikan sebagai berikut :
1)

Guru menyiapkan peserta didik. Anak diminta duduk dengan rapi.

2)

Guru membawa dan mengenalkan bahan bekas kardus/kertas kepada
anak

3)

Guru membagikan bahan bekas kardus/kertas kepada masing –masing
anak.

4)

Guru menjelaskan apa yang akan di buat dengan bahan bekas tersebut.

5)

Guru menjelaskan peraturan dan cara memanfaatkan bahan bekas dan
memberi contoh membentuk sesuatu permainan dari bahan bekas
dengan menarik sehingga anak berkompetensi dan memberi kebebasan
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kepada anak untuk berimajinasi sendiri membentuk permainan dari bahan
bkas itu sendiri.
6)

Anak merapikan dan membereskan kembali bahan yang telah digunakan.

7)

Guru melakukan tindak lanjut berupa kegiatan tanya jawab dengan anak.
Anak diberi kesempatan untuk maju kedepan untuk menunjukkkan hasil
karya nya.

c. Observasi
Pengamatan dilakukan oleh observer, dalam hal ini adalah peneliti.
Pelaksanaan pengamatan ini dilakukan bersama dengan berlangsungnya
tindakan yang memuat proses pembelajaran menggunakan bahan bekas
untuk meningkatkan kreativitas anak. Tujuan dilakukan pengamatan adalah
untuk mengumpulkan bukti hasil tindakan yang sudah dilaksanakan agar
dapat dievaluasi dan dijadikan landasan bagi pengamat dalam melakukan
refleksi untuk menyusun rencana ulang untuk memasuki siklus berikutnya.
Pegamatan berpedoman pada lembar instrumen pengamatan berupa
panduan observasi yang berisi tentang sikap anak Melakukan eksplorasi
dengan berbagai media dan kegiatan, Menunjukkan aktivitas yang bersifat
eksploratif dan menyelidik, Menunjukkan sikap kreatif dalam menyelesaikan
masalah, Menunjukkan sikap kreatif dalam menyelesaikan masalah,
Mengenal

sebab

akibat

tentang

dlingkungannya,

Mempersentasikan

berbagai macam benda dalam bentuk gambar atau tulisan.
d. Refleksi
Refleksi

merupakan

bagian

yang

sangat

penting

untuk

mengemukankan kembali apa yang sudah dilakukan. Peneliti melakukan
refleksi setelah melaksanakan tindakan dan pengamatan. Kegiatan yang
dilakukan dalam tahap refleksi ini antara lain :
1) Pengumpulan data atau hasil observasi, baik berupa lembar observasi
maupun dokumen kegiatan.
2) Diskusi antara guru dan peneliti yang bertujuan untuk mengevaluasi hasil
tindakan yang telah dilakukan dengan cara melakukan penelitian
terhadap proses yang terjadi, masalah yang muncul, dan segala hal yang
berkaitan dengan tindakan yang dilakukan.
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3) Mencari jalan keluar terhadap masalah-masalah yang mungkin timbul
agar dapat di buat perbaikan pada siklus selanjutnya.
4) Pengambilan keputusan apabila dari hasil pengamatan ternyata belum
mencapai target, maka dengan demikian tindakan berikutnya berlanjut
pada siklus ke II dengan tujuan untuk memperbaiki pembelajaran. Siklus
tersebut dilakukan berkelanjutan sampai ada peningkatan seperti yang
diharapkan.
5) Jika penelitian dianggap cukup karena sudah mencapai target yang
diharapkan, maka refleksi terakhir dilakukan dengan membuat catatancatatan secara rinci. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi bagi
siapapun yang akan melaksanakan penelitian dalam kesempatan lain.
3. Siklus II :
Dalam siklus II ini , Penelitian akan melakukan perbaikan kegiatan
pembelajaran berdasarkan hal-hal yang ditentukan atau hal-hal yang
belum tercapai pada siklus I, langkah pada siklus II sama urutannya
dengan siklus I. Yang terdiri dari Perencanaan, tindakan, pengamatan,
dan refleksi.
4. Siklus III :
Dalam siklus III ini, Penelitian akan melakukan perbaikan kegiatan
pembelajaran berdasarkan hal-hal yang ditentukan atau hal-hal yang
belum tercapai pada siklus II. langkah pada siklus II sama urutannya
dengan siklus I. Yang terdiri dari Perencanaan, tindakan, pengamatan,
dan refleksi.
2.

Kriteria Keberhasilan.
Komponen –komponen yang menjadi kriteria keberhasilan dalam

penelitian ini merupakan indikator-indikator dalam pemanfaatan bahan bekas
guna meningkatkan kreativitas anak. Meliputi kegiatan Melakukan eksplorasi
dengan berbagai media dan kegiatan, Menunjukkan aktivitas yang bersifat
eksploratif dan menyelidik, Menunjukkan sikap kreatif dalam menyelesaikan
masalah, Menunjukkan sikap kreatif dalam menyelesaikan masalah,
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Mengenal

sebab

akibat

tentang

dlingkungannya,

Mempersentasikan

berbagai macam benda dalam bentuk gambar atau tulisan.

H. Rencana dan Waktu Penelitian
1. Rencana Penelitian
Penelitian ini direncanakan akan dilakukan pada kelompok B TK
Pertiwi IX dalam kegiatan harian disekolah. Penelitian ini akan melibatkan
unsur terkait dianataranya kapala TK, 2 orang guru kelas B4, wali murid,
serta siswa kelompok B4 yang berjumlah 15 orang sebagai subjek
penelitian. Keterlibatan semua pihak yang terkait sangatlah diperlukan
dalam penelitian ini guna mendapatkan data yang mendalam, lengkap, dan
sistematis.

2. Jadwal Penelitian
Studi
penelitian

pendahuluan

akan

dilakukan

dilakukan
pada

Desember

semester

kedua

2017,
tahun

sedangkan
pelajaran

2017/2018. Pelaksanaan penelitian ini akan dimulai pada bulan Januari
2018 sampai dengan kurun waktu yang belum bisa ditentukan. Namun
penelitian ini akan dihentikan bila sudah ditemukan sesuatu dan datanya
sudah jenuh.
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BAB IV
DESKRIPSI LOKASI, HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS HASIL
PENELITIAN
A. Deskripsi Lokasi Penelitian
1. Historis TK PERTIWI IX KOTA JAMBI
Taman Kanak-kanak Pertiwi IX Kota Jambi didirikan pada tahun
1981 dengan izin operasional dan penyelenggaraannya dimulai pada
tahun 1991. Dalam perkembangannya TK Pertiwi IX mengalami
peningkatan, hal ini dapat dilihat baik dari jumlah murid yang jumlahnya
selalu meningkat setiap tahunnya maupun minat masyarakat yang ingin
menyekolahkan putra dan putri mereka di TK Pertiwi IX. Karena TK Pertiwi
IX Merupakan salah satu TK tertua di kecamatan Danau Teluk.
2. Keadaan Gedung
Gedung Taman Kanak-kanak Pertiwi IX mempunyai luas tanah
ukuran + 2000 M2. Gedung TK Pertiwi IX semula Merupakan gedung
bekas balai kecamatan Danau Teluk dikarenakan Balai kecamatan Telah
Pindah dan sampai saat ini dipinjamkan untuk Taman kanak-Kanak
Pertiwi IX. Kondisi Gedung Terbuat dari bahan Kayu dan Papan tentu
banyak yang harus diperbaiki dan direhabilitasi mengingat usia gedung
yang sudah tua serta kondisi gedung yang Rusak ringan pada bagian atap
dan Plapon, Gedung ini tidak memiliki sertifikat sehingga tidak bisa
mengajukan bantuan Rehab Untuk Gedung. kepala sekolah mengambil
inisiatif untuk meminta sumbangan/bantuan dari masyarakat dan wali
murid untuk perbaikan gedung.
3. Perkembangan Murid
Jumlah murid PAUD/ Taman Kanak-kanak Pertiwi IX dari tahun
Ajaran 2008/2009 s/d 2017/2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
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Tabel 4.1 Jumlah Murid Taman Kanak-kanak Pertiwi IX tahun Ajaran
2008/2009 s/d 2017/2018
No

Tahun

Jumlah Murid

1

2008/2009

52 orang

2

2009/2010

46 orang

3

2010/2011

38 orang

4

2011/2012

48 orang

6

2012/2013

53 orang

7

2013/2014

53 orang

8

2014/2015

53 orang

9

2015/2016

60 orang

10

2016/2017

53 orang

11

2017/2018

50 Orang

4. Keadaan Guru PAUD/TK Pertiwi IX Kecamatan Danau Teluk Kota
Jambi
Tabel 4.2 Keadaan Guru PAUD/TK Pertiwi IX Kecamatan Danau Teluk
Kota Jambi
Ijazah
Tempat/
Status
Sertifikasi
Tempa
Mengajar
No Nama/NIP
Tgl
kepegaw
sudah/
t dan
di Kelas
Lahir
aian
Belum
Tahun
1 Erni Yusnita
Jambi
Sarjan
PNS
Kelompo
Sudah
S.Pd.
14-11- a (S.1)
Daerah
k B1, B2,
19821114
1982
BK
B3, B4
200501 2
2010
004
2 Nursiah,
Jambi
Sarjan
PNS
Kelompo
Sudah
S.PdI
24-06- a (S.1)
Daerah
k B2
19650624
1965
PAI
200701 2
(2010)
011
3 Musyanada
Jambi
Sarjan
GTY
Kelompo
Sudah
h,
04-07- a (S.1)
k B1
S.Pd.AUD
1987
PAUD
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4

Yusnaini,
S.Pd. AUD

Jambi
09-101988

5

Siti
Rahmawati

Jambi
27-09
1997

(2012)
Sarjan
a (S.1)
PAUD
(2014)
SMA
(2015)

GTY

Kelompo
k B3

Belum

GTY

Kelompo
k B4

Belum

5. Nama Anak Kelompok B4

No

Nama

1

Ghiyas
a
Hadiya
tullah

2

3

Riffal
azwan
dra
M.Adly
n
Nazhur
a

J/
K

TTL

Agama

Jambi
L

30-102012

Islam

L

Jambi
12-112011

Islam

L

Jambi
04-092012

Islam

Jambi
4

A.Bayq
uni

5

Intan
Mutiar
a

6

Sherin
Kotrun
nadah

P

29-082012

Islam

7

Rizky

L

Jambi

Islam

L

20-012012

Islam

Jambi
P

27-052012

Islam

Jambi

Alamat
Jl.K.M.
Thoyib
Kel.Olak
Kemang.
Jl.Kh.
Hasan
Anang.Ke
l.Olak
Kemang
Jl.K.H.A.
Qodir
Ibrahim.
Kel. Olak
Kemang
Jl.KH.A.Q
odir
Ibrahim
Kel. Olak
Kemang
Jl.KH.A.Q
odir
Ibrahim
Kel. Olak
Kemang
Jl. Kh.
Ibrahim
Kel.Ulu
Gedong.
Penyeng

Ro
Kewarga
mbe
Negaraan
l

Nam
a
Oran
g Tua

Indonesia

B4

Zul
Fahm
i

Indonesia

B4

Chan
dra
Rah
matul
lah

Indonesia

B4

A.Wa
hyudi

Indonesia

B4

M.Rid
ho

Indonesia

B4

Supa
rman

Indonesia

B4

M.Fa
hri
Ar.

Indonesia

B4

R.
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Aditya

8

Syafa
Nurhaf
sha

29-082012
Jambi
P

03-072012

Islam

Jambi
9

Zaskia
Azurah

10

Aspuri
atul
Janna
h

P

07-062012

Islam

Jambi
P

07-052012

Islam

Jambi
11

Siti
Nayla

P

06-112012

Islam

Jambi
12

Syifa
Azzahr
a

P

15-102012

Islam

Jambi
13

14

15

Siti
Nur
Azka
Rd.Mu
hamm
ad
Hafizo

M.Iqba
l AlMutas
him

P

01-022012

Islam

L

Jambi,
27Februa
ri-2013

Islam

L

Jambi
12-072012

Islam

at Olak
Kec.
Jaluko
Jl. Kh.A
Tomok
Kel.Arab
Melayu.
Jl.Kh.Has
an
Anang.
Kel. Olak
Kemang
Jl.Kh.Has
an
Anang.
Kel. Olak
Kemang
Kel. Olak
Kemang
Kec.
Danau
Teluk
Kel.Tanju
ng Pasir
Kec.
Danau
Teluk
Jl. Kh.
Ibrahim
Kel.
UluGedo
ng.
Jl.Kms
Sholeh.
Kel.
Tanjung
Raden
Jl. Kh.
Ibrahim
Kel. Ulu
Gedong.
Kec.
Danau
Teluk

Musli
m

Indonesia

B4

Deni
Saput
ra

Indonesia

B4

Yusfi
kar

B4

Bujan
g
Supa
rno

Indonesia

B4

M.
Sarb
aini

Indonesia

B4

M.Edi
Amin

Indonesia

B4

Jazuli
Yama
ni

Indonesia

B4

Rd.Ri
zal

B4

Edi
Saput
ra

Indonesia

Indonesia
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6. Data Lainnya
Nama

: TK. PERTIWI IX

NPSN

: 69845606

Alamat

: Jl. K.H.Hasan Anang

Kode Pos

: 36262

Desa/Kelurahan

: Olak Kemang

Kecamatan/Kota (LN)

: Danau Teluk

Kab.-Kota/Negara (LN)

: Kota Jambi

Propinsi/Luar Negeri (LN)

: Jambi

Status Sekolah

: SWASTA

Waktu Penyelenggaraan

: Pagi

Jenjang Pendidikan

: TK

Akses Internet

: Modem

Sumber Listrik

: PLN

Naungan

: Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan

No. SK. Operasional

: 3191/II0/Ib91

7. VISI
“Mewujudkan Tunas Bangsa yang Cerdas, Kreatif, Mandiri, Beriman dan
bertaqwa”
8. MISI
a. Menanam sejak dini Pembiasaan – Pembiasaan Moral, Nilai Agama,
sosial, Emosional dan Kemandirian
b. mengembangkan kemampuan Berbahasa, Kongnitif, Fisik Motorik
kasar dan halus.
c. Mengembangkan dan memotivasi kreatifitas generasi penerus bangsa
sejak usia dini.
d. Menciptakan Pembelajaran Aktif , Kreatif, dan menyenangkan.
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9. Tujuan Pendidikan di TK
Tujuan

pendidkan

di

tk

adalah

membanatu

anak

didik

mengembangkan berbagai perkembangan fisik maupun Psikis yang
meliputi
1. Pembiasaan-pembiasaan : Nilai agama dan Moral, Kemandirian,
Sosial dan Emosional.
2. Kemampuan dasar seperti : Perkembangan Bahasa, Kognitif, Motorik
Halus, Seni dan Motorik Kasar.
10. Tujuan TK PERTIWI IX
a. Menjabarkan VISI, MISI dan Strategi Sekolah.
b. Mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki anak didik .
c. Membentuk SDM yang berkualitas
d. mempersiapkan anak didik untuk memasuki pendidikan dasar (SD)
11. Struktur Guru TK Pertiwi IX Kota Jambi
Kepala TK PERTIWI IX
KOTA JAMBI

ERNI YUSNITA, S.Pd
Nip.19821114 200501 2 004

Guru

Guru

Guru

Guru

Kelompok B1

Kelompok B2

Kelompok B3

Kelompok B4

Musyanadah,
S.Pd.AUD

Nursiah, S.PdI
19650624
200701 2 011

Yusnaini,
S.Pd. AUD

Siti
Rahmawati

Bagan 2. Struktur Guru TK Pertiwi IX Kota Jambi
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B. Hasil Penelitian
1. Hasil Pengamatan Prasiklus
Sebelum dilakukan tindakan, peneliti melakukan pengamatan untuk
mengetahui kondisi awal kemampuan Kreativitas anak. Pengamatan awal
dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2017 dengan melakukan
observasi terhadap proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru kelas.
Pengamatan dilakukan dengan menggunakan instrumen lembar observasi
untuk mengungkap kemampuan Kreativitas anak tanpa menggunakan
APE Bahan Bekas Instrumen lembar observasi secara lengkap dapat
sajikan pada lampiran 8 halaman 184, hasil observasinya dapat dilihat
pada lampiran 12 halaman 235. Ada tiga indikator yang diukur dalam
penelitian ini, yaitu: a) Melakukan eksplorasi dengan berbagai media. b)
Mengungkapkan Ide dan gagasan, c) Mempunyai rasa ingin tahu yang
besar . Adapun data pada kondisi awal atau pra siklus disajikan sebagai
berikut:
Tabel 4.3 Melakukan eksplorasi dengan berbagai media Pra Siklus
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Nama Anak
GH
RA
MAN
AB
IM
SK
RZ
SN
ZA
AJ
SNY
SA
SNA
RMH
MI
Jumlah
Persentase

Eksplorasi dengan berbagai media
1
2
1
2
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
2
20
20/60 X 100%= 33,33%

20

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa persentase
Melakukan eksplorasi dengan berbagai media sebesar 33,33 %. Terdapat
Lima orang anak yang Mulai berkembang (MB) yaitu RA,AB,RZ,SNY dan
MI terbukti dari keduanya memperoleh skor 2, sisanya sepuluh orang anak
berada pada tahap belum berkembang dengan skor 1.
Untuk lebih jelasnya dapat disajikan pada diagram di bawah ini:
Diagram 4.1 Melakukan eksplorasi dengan berbagai media Pra siklus
2,5
2

2

2

2

2

2
1,5
1

1

1

1

GH

RA MAN AB

IM

SK

1

1

1

1

1

1

SN

ZA

AJ SNY SA SNA RMH MI

1
0,5
0
RZ

Tabel 4.4 Mengungkapkan Ide dan gagasan Prasiklus
No Nama Anak
Mengungkapkan Ide dan gagasan
1 GH
1
2 RA
2
3 MAN
1
4 AB
3
5 IM
1
6 SK
1
7 RZ
2
8 SN
1
9 ZA
1
10 AJ
1
11 SNY
1
12 SA
1
13 SNA
1
14 RMH
1
15 MI
1
Jumlah
19
Persentase
19/60 X 100%= 31,66%
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Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa persentase
Mengungkapkan Ide dan gagasan. sebesar 31,66%. Hanya satu orang
anak yang berkembang Sesuai harapan yaitu AB dengan skor 3, dua
orang anak berada pada kategori berkembang Mulai Berkembang yaitu
RA dan RZ dengan skor 2, dan sisanya Dua Belas orang anak berada
pada tahap belum berkembang dengan skor 1.
Untuk lebih jelasnya dapat disajikan pada diagram di bawah ini:
Diagram 4.2 Mengungkapkan Ide dan gagasan Pra siklus

3,5
3
3
2,5
2

2

2
1,5
1

1

1

1

GH

RA MAN AB

IM

SK

1

1

1

1

1

1

1

1

SN

ZA

AJ SNY SA SNA RMH MI

1
0,5
0
RZ

Tabel 4.5 Mempunyai rasa ingin tahu yang besar Pra siklus
No
Nama Anak
Mempunyai rasa ingin tahu yang
besar
GH
GH
1
RA
RA
2
MAN MAN
1
AB
AB
2
IM
IM
1
SK
SK
1
RZ
RZ
1
SN
SN
1
ZA
ZA
1
AJ
AJ
1
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SNY
SA
SNA
RMH
MI

SNY
SA
SNA
RMH
MI
Jumlah
Persentase

2
1
1
1
1
18
18/60 X 100%= 30%

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa persentase
Mempunyai rasa ingin tahu yang besar anak sebesar 30%. Hanya Tiga
orang anak yang Mulai berkembang yaitu RA,AB dan SN dengan skor 2,
sisanya Dua Belas orang anak berada pada tahap belum berkembang
dengan skor 1. Oleh karena itu, diperlukan adanya tindakan untuk
mengembangkan Rasa ingin tahu anak
Untuk lebih jelasnya dapat disajikan pada diagram di bawah ini:
Diagram 4.3 Mempunyai rasa ingin tahu yang besar Prasiklus
2,5
2

2

2

2
1,5
1

1

1

1

1

1

1

1

GH

RA MAN AB

IM

SK

RZ

SN

ZA

AJ

1

1

1

1

1
0,5
0
SNY

SN SNA RMH MI

Adapun persentase kemampuan kreativitas anak pada Prasiklus
adalah sebagai berikut:
Tabel 4.6 Persentase
Awal/Prasiklus
No

Nama
Anak

kemampuan

Melakukan
Eksplorasi
dengan
berbagai
media

kreativitas

Anak

Indikator
Mengung Mempunyai
kapkan
rasa ingin
Ide dan
tahu yang
gagasan
besar

pada Kondisi

Persentase
perorangan
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1 GH
2 RA
3 MAN
4 AB
5 IM
6 SK
7 RZ
8 SN
9 ZA
10 AJ
11 SNY
12 SA
13 SNA
14 RMH
15 MI
Jumlah skor
Persentase
perindikator
Perkembangan
Kreativitas
anak pra siklus

1
2
1
2
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
2
20
33,33%

1
2
1
3
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
19
31,66%

1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
18
30%

(33,33%+31,66%+30%)/3 = 31,66%

25%
50%
25%
58,33%
25%
25%
41,66%
25%
25%
25%
41,66%
25%
25%
25%
33,33%

31,66 %

Hasil yang diperoleh menunjukkan kemampuan kreativitas pada
anak masih belum berkembang sangat baik. Rata-rata Perkembangan
Kreativitas anak sebelum tindakan/pra siklus hanya sebesar 31,66%.
Keadaan seperti ini menjadi suatu landasan bagi peneliti untuk melakukan
sebuah tindakan dalam rangka mengembangkan Kreativitas anak melalui
media bahan bekas.
Untuk lebih jelasnya dapat disajikan pada diagram di bawah ini:
Diagram 4.4 Persentase Kemampuan Kreativitas Anak Prasiklus
34,00%
32,00%

33,33%

Persentase Per indikator Prasiklus
31,66%
30,00%

30,00%
28,00%
Melakukan
Mengungkapkan Ide Mempunyai rasa
eksplorasi dengan
dan gagasan
ingin tahu yang
berbagai media
besar
Persentase Per indikator Prasiklus
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Berdasarkan data di atas maka guru harus melakukan tindakan
untuk mengembangkan Kreativitas anak. Upaya yang ditempuh yaitu
menggunakan

media

/

APE

Bahan

Kertas/kardus

bekas

dalam

pembelajaran. Media Bahan Bekas yang dimaksud dalam penelitian ini
adalah media/APE Bahan Bekas yang terbuat dari kertas bekas/
koran/kardus dsb. yang di buat bersama-sama anak membentuk sebuah
APE Sesuai dengan tema dan sub tema di TK. Penggunaan media/APE
Bahan Bekas dalam pembelajaran diharapkan dapat meningkatkan
Kreativitas anak.
Data Hasil Tindakan Siklus I tentang Kreativitas anak
a.Perencanaan Siklus 1
Adapun perencanaan disini adalah segala cara untuk melakukan
tindakan secara detail, baik itu dari perencanaan tempat melakukan
tindakan, asesmen awal, penyusunan rencana pembelajaran proses
observasi lembar kerja anak, keterlibatan guru dan menyusun jadwal
kegiatan.
1) Deskripsi Situasi
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini dilakukan di Taman Kanakkanak TK Pertiwi IX Kota Jambi. Subjek dalam penelitian ini adalah anakanak kelompok B4 dengan rentang usia 5-6 tahun sebanyak 15 orang.
Adapun permasalahan yang ditemukan yaitu Kreativitas anak belum
berkembang

dengan

baik.

Anak

kurang

aktif

dalam

kegiatan

pembelajaran metode atau strategi pembelajaran yang dipilih belum
optimal

metode

kreativitas

anak

dalam
dalam

menggerakkan
memiliki

lebih

anak

untuk

banyak

meningkatkan

kata-kata

untuk

mengekspresikan ide pada orang lain dan menunjukkan karya dan
aktivitas

seni

dengan

berbagai

media

masih

perlu

ditingkatkan

dikarenakan APE yang digunakan kurang bervariasi dan jumlah alat
permainan yang terbatas dan permainan yang tersedia kebanyakan
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buatan pabrik sehingga menurut peneliti permainan yg tersedia tidak
dapat mengembangkan kreativitas anak dengan optimal.
2) Penyusunan Rencana Pembelajaran
Adapun langkah-langkah untuk penyusunan rencana pembelajaran
adalah mempersiapkan untuk mengembangkan tema, media, lembar kerja
anak, proses mengamati atau observasi, partisipasi guru dan penyusunan
jadwal kegiatan untuk siklus I.
a. Persiapan Pengembangan tema
Peneliti

dan

guru

berkolaborasi

dalam

mempersiapkan

tema

pembelajaran. Tema yang dipilih adalah tema yang sesuai dengan
Rencana Program pembelajaran di TK Pertiwi IX.
b. Media
Sebelum melakukan tindakan, peneliti menyiapkan media yang akan
digunakan yaitu media Bahan Bekas untuk membuat APE.

yang

berhubungan dengan Tema/sub tema Pekerjaan, Alat Komunikasi ,
Tanah air ku dan Alam semesta.
c. Keterlibatan Guru
Peneliti dan guru berkolaborasi dalam penelitian tindakan kelas.
Adapun keterlibatan guru dalam penelitian ini adalah sebagai
pelaksana tindakan sesuai dengan RPPH yang telah disusun. Adapun
kegiatan peneliti yaitu mengamati, menilai dan mendokumentasikan
semua

kegiatan

yang

berkolaborasimulai

dari

dilakukan

anak.

perencanaan,

Guru

observasi,

dan

peneliti

pelaksanaan

tindakan dan evaluasi tindakan.
d. Jadwal Kegiatan Siklus I
Setelah melakukan diskusi dengan guru kolaborator, maka disepakati
jadwal sebagai berikut:
Tabel 4.7 Jadwal Kegiatan Siklus I
No
Tanggal
Kegiatan

1

Rabu
28- 02-2018

•

Pengkondisian kelas sambil

Aspek
yang di
Nilai
Meningkat
kan
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•
•
•
•
•
•

•

•

2

Rabu
07-03-2018

•
•
•
•
•
•

•

berdoa, bernyanyi dan tepuk
Menjelaskan tetang tema
Pekerjaan dan sub tema Profesi
seorang Atlet.
Membuat peraturan bersama
tentang kegiatan pembelajaran
hari ini.
Tanya jawab tentang seorang
atlet.
Mengenalkan berbagai macam
bahan bekas kertas yang bisa di
manfaatkan.
Menjelaskan dan memberi contoh
kepada anak cara membuat bola
dari koran bekas.
Masing –masing Anak diminta
membuat bola dari koran bekas
seperti yang telah di contohkan
oleh guru.
Anak-anak diminta maju ke depan
kelas untuk menunjukkan
kemampuannya dalam membuat
bola dari koran bekas.
Evaluasi Kemampuan anak dalam
melakukan eksplorasi dengan
berbagai media, Mengungkapkan
Ide dan gagasan
Pengkondisian kelas sambil
berdoa, bernyanyi dan tepuk
Menjelaskan tetang tema Alat
komunikasi dengan sub tema
Komputer.
Membuat peraturan bersama
tentang kegiatan pembelajaran
hari ini.
Menjelaskan tentang Komputer
dan manfaatnya
Mengenalkan berbagai macam
bahan bekas kertas yang bisa di
manfaatkan.
Menjelaskan dan memberi contoh
kepada anak cara membuat
Keyboar Komputer dari Kardus
bekas.
Masing –masing Anak diminta

kreativitas
anak

Meningkat
kan
kreativitas
anak
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membuat keyboar seperti yang
telah di contohkan oleh guru.
Anak-anak diminta maju ke depan
kelas untuk menunjukkan hasil
kerjanya.
Evaluasi Kemampuan anak dalam
melakukan eksplorasi dengan
berbagai media, Mengungkapkan
Ide dan gagasan.
Pengkondisian kelas sambil
berdoa, bernyanyi dan tepuk
Menjelaskan tetang tema alat
komunikasi tradisional dengan sub
tema “Lonceng”
Membuat peraturan bersama
tentang kegiatan pembelajaran
hari ini.
Tanya jawab tentang jenis alat
komunikasi tradisional Lonceng.
Mengenalkan berbagai macam
bahan bekas yang bisa di
manfaatkan dalam membuat
Lonceng
Menjelaskan dan memberi contoh
kepada anak cara Lonceng Dari
Kaleng Bekas
Masing –masing Anak diminta
Lonceng Dari Kaleng Bekas
seperti yang telah di contohkan
oleh guru.
Anak-anak diminta maju ke depan
kelas untuk menunjukkan
kemampuannya dalam Lonceng
Dari Kaleng Bekas
Evaluasi Kemamp
Mengungkapkan Ide dan gagasan
uan anak dalam melakukan
eksplorasi dengan berbagai media,

a. Pelaksanaan Siklus I
1) Pelaksanaan tindakan siklus I pertemuan 1
a) Pembukaan

Meningkat
kan
kreativitas
anak
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Pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Rabu, 28 Februari
2018 dengan tema Pekerjaan, sub tema Profesi Atlet. Sebelum memulai
kegiatan pembelajaran di TK Pertiwi IX Guru membuka pelajaran dengan
salam dilanjutkan dengan berdoa sebelum belajar. Anak juga diajak untuk
mengabsen teman yang tidak masuk. Setelah itu anak diajak untuk
bercerita tentang pengalaman sebelum ke sekolah, bercakap-cakap
sesuai dengan tema, kemudian masuk pada kegiatan inti.
b) Kegiatan Inti
Media bahan bekas yang digunakan untuk siklus I pertemuan 1
Yaitu “ Membuat Bola dari koran bekas”. Sebelum membuat bola dari
koran bekas anak di perlihatkan dulu dengan sebuah bola lalu guru
memberi contoh terlebih dahulu cara pembuatannya. Setelah itu guru
menugaskan anak membuat bola seperti yang telah di contohkan oleh
guru.
Setelah itu kegiatan dilanjutkan dengan mengajak anak untuk
menjelaskan apa dan bagaimana proses pembuatan bola dari koran
bekas yang telah mereka buat Guru mengenalkan perbedaan anatara
bola yang di beli dan yang di buat sendiri. Anak diminta ke depan kelas
untuk menunjukkan kemampuannya dalam membuat bola dari koran
bekas. Anak yang duduk paling rapi mendapat giliran yang pertama. Anak
yang lain duduk di kursinya masing-masing. Agar anak tenang guru
mengkondisikan anak dengan tepuk Diam.
c) Istirahat
Anak di pangil satu-satu untuk antri Mencuci Tangan, Berdo’a
Sebelum makan, Makan Bersama dan setelah makan membaca do’a
setelah makan.
d) Penutup
Pada kegiatan penutup guru mengadakan evaluasi seputar
kegiatan yang dilakukan anak, guru menanyakan perasaan anak selama
hari ini, dilanjutkan dengan bercerita pendek yang berisi pesan-pesan
nasehat, mambaca doa sebelum pulang dan salam
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2) Pelaksanaan tindakan siklus I pertemuan 2
a) Pembukaan
Pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Rabu, 07 Maret 2018
dengan tema Alat komuikasi dengan sub tema Komputer. Guru membuka
pelajaran dengan salam dilanjutkan dengan berdoa sebelum belajar.
Setelah itu Guru menanyakan tentang tema dan sub tema yang telah
dibahas pada pertemuan sebelumnya dan memberitahukan sub tema
yang akan dibahas pada hari ini. Guru menstimulasi siswa dengan
bercakap-cakap tentang sub tema yang akan dibahas pada hari ini yaitu
tentang alat komunikasi, kemudian masuk pada kegiatan inti.
b) Kegiatan Inti
Kegiatan inti pada pertemuan kedua guru menjelaskan macammacam alat komunikasi seperti komputer,telephone,surat, majalah dsb.
dengan menggunakan media bahan bekas anak diajak berkreasi
membuat keyboar komputer dari kotak dan kertas bekas . Sebelum
membuat keyboar dari kotak bekas anak di perlihatkan dulu dengan
sebuah keyboar komputer asli lalu guru memberi contoh terlebih dahulu
cara pembuatannya. Setelah itu guru menugaskan anak membuatnya
seperti yang telah di contohkan oleh guru.
Setelah itu kegiatan dilanjutkan dengan mengajak anak untuk
menjelaskan apa dan bagaimana proses pembuatan keyboar dari kotak
bekas yang telah mereka buat. Guru mengenalkan perbedaan antara
keyboar yang asli dan yang telah dibuat anak sendiri. Anak diminta ke
depan kelas untuk menunjukkan kemampuannya dalam membuat keyboar
dari kotak bekas dan menjelaskan cara dan proses pembuatannya. Anak
yang duduk paling rapi mendapat giliran yang pertama. Agar anak tenang
guru mengkondisikan anak dengan tepuk Diam
b. Istirahat
Anak di pangil satu-satu untuk antri Mencuci Tangan, Berdo’a
Sebelum makan, Makan Bersama dan setelah makan membaca do’a
setelah makan.
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c. Penutup
Pada kegiatan penutup guru mengadakan evaluasi seputar
kegiatan yang dilakukan anak, guru menanyakan anak apakah mau
mengulang kegiatan pada hari berikutnya. Setelah itu anak diajak untuk
bernyanyi kemudian diakhiri dengan doa setelah kegiatan dan salam (CL
2 hal. 157).
3) Pelaksanaan tindakan siklus I pertemuan 3
a) Pembukaan
Pertemuan ketiga dilaksanakan pada hari Rabu 14 Maret 2018
dengan Tema Alat Komunikasi sub tema alat komuniasi tradisional. Guru
membuka pelajaran dengan salam dilanjutkan dengan berdoa sebelum
belajar.Anak juga diajak untuk mengabsen temannya. kegiatan dilanjutkan
dengan bercakap-cakap sesuai dengan sub tema Alat Komunikasi,
kemudian masuk pada kegiatan inti.
b) Kegiatan Inti
Kegiatan inti pada pertemuan ketiga guru menjelaskan macammacam alat komunikasi tradisional seperti lonceng ,surat dsb. dengan
menggunakan media bahan bekas anak diajak berkreasi membuat
Lonceng dari Kaleng dan kertas bekas. Sebelum membuat Lonceng dari
Kaleng bekas anak di perlihatkan dulu dengan sebuah Lonceng asli lalu
guru memberi contoh terlebih dahulu cara pembuatannya. Setelah itu guru
menugaskan anak membuatnya seperti yang telah di contohkan oleh
guru.
Setelah itu kegiatan dilanjutkan dengan mengajak anak untuk
menjelaskan apa dan bagaimana proses pembuatan Lonceng dari Kaleng
dan Kertas bekas yang telah mereka buat. Anak diminta ke depan kelas
untuk menunjukkan kemampuannya dalam membuat Guru mengenalkan
perbedaan antara keyboar yang asli dan yang telah dibuat anak sendiri
dari Kaleng dan Kertas bekas dan menjelaskan cara dan proses
pembuatannya. Guru memberikan apresiasi bagi anak yang berani maju
ke depan dengan pujian dan tepukan. Kondisi ini membuat suasana kelas
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menjadi ramai menunjukkan antusias anak dalam kegiatan bereksplorasi
dengan bahan bekas.
c) Istirahat
Anak di pangil satu-satu untuk antri Mencuci Tangan, Berdo’a
Sebelum makan, Makan Bersama dan setelah makan membaca do’a
setelah makan.
d) Penutup
Pada kegiatan penutup guru mengadakan evaluasi seputar
kegiatan yang dilakukan anak, guru menanyakan anak apakah mau
mengulang kegiatandi hari berikutnya.Anak diajak untuk bernyanyi dan
diakhiri dengan doa setelah kegiatan dan salam.
4) Pengamatan (Observasi) Siklus I
a. Proses Pembelajaran
Proses pembelajaran dalam satu hari terdiri dari kegiatan
pembukaan, kegiatan inti, Istirahat dan penutup. Pengamatan yang
dilakukan peneliti terfokus pada kegiatan inti pada siklus I untuk tiga kali
pertemuan yaitu terhadap kemampuan bereksplorasi dengan berbagai
media , Mengungkapkan Ide dan gagasan dan Mempunyai rasa ingin tahu
yang besar.
Pada indikator bereksplorasi dengan berbagai media anak
mengalami kesulitan. Hal ini dikarenakan anak masih belum berani saat di
tugaskan guru dalam membuat ape dari bahan bekas. Pada siklus I
kemampuan bereksplorasi dengan berbagai media pada anak hanya
mencapai 56,66%. Pada Pertemuan Pertama siklus I Baru mencapai
36%.dan Pada pertemuan kedua meningkat menjadi 48,33 % dan pada
pertemuan ketiga mencapai 56,66%.
Pada Indikator Mengungkapkan Ide dan gagasan sebagian besar
Anak masih malu menjawab pertanyaan dan mengungkapkan ide nya
Pada saat pembelajaran beberapa anak tidak mau memperhatikan
penjelasan dari guru dan asyik mengobrol dengan teman. Akan tetapi ada
juga anak yang berpindah-pindah tempat duduk. Hal ini menyebabkan
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pembelajaran menjadi tidak kondusif karena anak berlari-lari di kelas
sehingga membuat suasana menjadi gaduh. Pada Pertemuan pertama
Siklus I Mencapai 40% dan pada Pertemuan kedua meningkat menjadi
46,66%. Anak sudah mulai tertarik pada pembelajaran yang melibatkan
mereka langsung dalam pembuatan Ape yang menggunakan media
bahan bekas. Perkembangan juga terjadi pada pertemuan ketiga, yaitu
mencapai 53,33%.
Pada indikator Mempunyai rasa ingin tahu yang besar kemampuan
anak Pada pertemuan pertama siklus I mencapai 43,33%. Dan pada
pertemuan kedua siklus I mencapai 50%. Pada pertemuan ketiga siklus I
mencapai 55% Anak sudah mulai termotivasi untuk mengungkapkan rasa
ingin tahunya dapat dilihat saat mereka berekplorasi dengan media bahan
bekas mereka selalu bertanya tentang kegiatan yang dilaksanakan
dengan pertanyaan Apa,mengapa dan bagaimana anak merasa senang,
antusias dan termotivasi untuk datang kesekolah esoknya.
Berdasarkan uraian di atas, proses pembelajaran pada siklus I
berjalan lancar akan tetapi masih kurang kondusif. Anak masih belum
berani mencoba berekplorasi dengan berbagai media yang telah
disediakan oleh guru. Anak yang menyelesakan kegiatan dengan waktu
yang cukup lama karena anak masih sering terdiam dan merasa binggung
untuk membuat tugas yang telah di berikan oleh guru.
Secara umum, kemampuan kreativitas anak pada siklus I
mengalami perkembangan untuk setiap pertemuan yaitu pada pertemuan
1, pertemuan 2, dan pertemuan 3. Adapun kemampuan Kreativitas anak
pada setiap indikator dapat dilihat pada tabel di bawah ini yang mencakup:
a) Bereksplorasi dengan berbagai media , b) Mengungkapkan Ide dan
gagasan. c) Mempunyai rasa ingin tahu yang besar . Daftar tabel setiap
indikator adalah sebagai berikut:
Tabel 4.8 bereksplorasi dengan berbagai media ,Siklus I
No Nama Anak
bereksplorasi dengan berbagai media
2
1 GH
3
2 RA
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2
3
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
3

MAN
AB
IM
SK
RZ
SN
ZA
AJ
SNY
SA
SNA
RMH
MI
Jumlah
Persentase

34
34/60 X 100%= 56,66%

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa persentase
bereksplorasi dengan berbagai media sebesar 56,66%. Terdapat empat
orang anak yang berkembang Sesuai Harapan yaitu RA,AB,RZ dan MI
terbukti dari memperoleh skor 3,sisanya sebelas orang anak berada pada
tahap mulai berkembang dengan skor.2
Untuk lebih jelasnya dapat disajikan pada diagram di bawah ini:
Diagram 4.5 Bereksplorasi dengan berbagai media Siklus I
3,5

3

3

3

3

3
2,5

2

2

2

2

GH

RA MAN AB

IM

SK

2

2

2

2

2

SN

ZA

AJ

SNY

SA

2

2

2
1,5
1
0,5

0
RZ

SNA MH

MI

Tabel 4.9 Mengungkapkan Ide dan gagasan Siklus I
No Nama Anak
Mengungkapkan Ide dan gagasan
1 GH
2
2 RA
3
3 MAN
2
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

AB
IM
SK
RZ
SN
ZA
AJ
SNY
SA
SNA
RMH
MI
Jumlah
Persentase

3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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32/60 X 100%= 53,33%

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa persentase
Mengungkapkan Ide dan gagasan sebesar 53,33%. Hanya dua orang
anak yang berkembang sesuai harapan yaitu RA dan AB dengan skor 3,
sisanya Tiga belas orang anak berada pada tahap mulai berkembang
dengan skor 2.Untuk lebih jelasnya dapat disajikan pada diagram di
bawah ini:
Diagram 4.6 Mengungkapkan Ide dan gagasan Siklus I
3,5

3

3

3
2,5
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2
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2

1,5
1
0,5
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Tabel 4.10 Mempunyai rasa ingin tahu yang besar Siklus I
No Nama Anak
Mempunyai rasa ingin tahu yang besar
2
1 GH
3
2 RA
2
3 MAN
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

3
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2

AB
IM
SK
RZ
SN
ZA
AJ
SNY
SA
SNA
RMH
MI
Jumlah
Persentase

33
33/60 X 100%= 55%

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa persentase
Mempunyai rasa ingin tahu yang besar anak sebesar 55%. Hanya Tiga
orang anak yang berkembang sesuai harapan yaitu RA,AB dan SNY
dengan skor 3, sisanya duabelas orang anak berada pada tahap Mulai
berkembang dengan skor 2.Untuk lebih jelasnya dapat disajikan pada
diagram di bawah ini:
Diagram 4.7 Mempunyai rasa ingin tahu yang besar Siklus I
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Persentase keseluruhan kemampuan mengembangkan kreativitas
anak Siklus I disajikan dalam tabel berikut:
Tabel 4.11. Persentase mengembangkan kreativitas Anak Siklus I
No
Nama
Indikator
Anak
bereksplora Mengungkap
Mempunyai
Persent
si dengan
kan Ide dan
rasa ingin
ase
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1 GH
2 RA
3 MAN
4 AB
5 IM
6 SK
7 RZ
8 SN
9 ZA
10 AJ
11 SNY
12 SA
13 SNA
14 RMH
15 MI
Jumlah skor
Persentase
perindikator
Perkembanga
n Kreativitas
Siklus I

berbagai
media

gagasan

tahu yang
besar

2
3
2
3
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
3

2
3
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
3
2
3
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2

peroran
gan
50 %
75 %
50 %
75 %
50%
50%
58,33 %
50 %
50 %
50 %
58,33 %
50 %
50 %
50 %
58,33%

34
56,66%
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33
55%

54,99 %

53,33%

(56,66%+53,33%+55%)/3 = 54,99%

Untuk lebih jelasnya,persentase mengembangkan kreativitas anak
pada Siklus I dapat dilihat pada diagram dibawah ini.
Diagram 4.8. Persentase mengembangkan kraetivitas Anak Siklus I
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
GH

RA MAN AB

IM

SK

RZ

SN

ZA

AJ

SNY SA SNA RMH MI

Adapun peningkatan kraetivitas anak pada prasiklus dan Siklus I
dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
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Tabel 4.12 Peningkatan kraetivitas anak Anak Pada
Prasiklus dan Siklus I
Persentase

Indikator peningkatan
kraetivitas anak

Prasiklus

1

bereksplorasi dengan
berbagai media

33,33%

56,66%

23,33%

2

Mengungkapkan
dan gagasan

31,66%

53,33%

21.67%

3

Mempunyai rasa ingin
tahu yang besar

30%

55%

25%

31,66%

54,99%

23,33%

No

Ide

Rata-rata

Siklus I
Peningkatan

Dari tabel di atas terlihat adanya peningkatan Perkembangan
Kreativitas anak dari prasiklus ke siklus 1. Untuk indikator bereksplorasi
dengan berbagai media anak meningkat dari kondisi awal atau Prasiklus
33,33% menjadi 56,66% dengan peningkatan sebesar

23,33%. Pada

indikator Mengungkapkan Ide dan gagasan berkembang dari 31,66%
menjadi 56,66% dengan peningkatan sebesar 21,67%. Dan pada indikator
Mempunyai rasa ingin tahu yang besar kemampuan anak meningkat dari
30% menjadi 55% dengan peningkatan sebesar 25%. Adapun rata-rata
peningkatan kraetivitas anak dari Prasiklus ke siklus I yaitu 23,33%.
Perkembangan kemampuan kraetivitas anak pada kelas B4 Taman
Kanak-kanak Pertiwi IX berkembang dari prasiklus ke siklus I. Namun
perkembangan tersebut belum mencapai kriteria keberhasilan yang di
harapkan sehingga perlu dilakukan tindakan lebih lanjut pada siklus II
untuk memperbaiki kondisi

pembelajaran

khususnya

pada

aspek

Perkembangan Kreativitas pada anak.
Perbandingan Perkembangan Kreativitas anak pada Prasiklus dan
siklus I disajikan pada diagram di bawah ini:
Diagram 4.9 Peningkatan Perkembangan Kreativitas Anak Pada
Prasiklus dan Siklus I
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56,66%

60%

55%

53,33%

50%
40%

33%

31,66%

30,00%

30%
20%
10%
0%

bereksplorasi dengan
berbagai media

Mengungkapkan Ide dan
gagasan
Pra Siklus

Mempunyai rasa ingin tahu
yang besar

Siklus I

5) Refleksi Siklus I
Data yang diperoleh melalui pengamatan atau observasi digunakan
sebagai

pedoman

peneliti

dan

guru

untuk

melakukan

refleksi.

Pelaksanaan refleksi dilakukan peneliti bersama guru dengan melihat
perbandingan antara data sebelum dilakukan tindakan dan sesudah
dilakukan tindakan pada siklus I. Berdasarkan data yang telah disajikan
sebelumnya bahwa terlihat adanya perkembangan Kreativitas anak dari
pra siklus ke siklus I, namun belum mencapai kriteria yang diharapkan.
Untuk itu peneliti dan guru kolabolator berusaha mencari pemecahan
masalah tersebut.
Adapun

beberapa

permasalahan

yang

muncul

selama

proses

pembelajaran siklus I adalah sebagai berikut:
a) Tempat duduk anak yang terlalu rapat dan kurang teratur sehingga
anak lebih leluasa untuk membuat gaduh dengan mengajak teman di
dekatnya untuk mengobrol. Anak yang aktif dengan mudah dapat
bergerak bebas dan mengganggu teman.
b) Anak-anak masih kurang percaya diri ketika diberi kesempatan maju di
depan kelas untuk menunjukkan kemampuaannya dalam menciptakan
ape dari bahan bekas yang dimilikinya.
c) Anak yang sudah menyelesaikan semua kegiatan diberi kebebasan
untuk bermain sehingga membuat suasana kelas menjadi gaduh. Anak
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yang belum selesai mengerjakan menjadi kurang fokus karena
terganggu. Beberapa anak juga ikut bermain walaupun tugasnya belum
selesai.
Pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada siklus I dinilai masih
kurang

optimal.

Hal

ini

ditunjukkan

dengan

adanya

beberapa

permasalahan yang muncul. Oleh karena itu diperlukan adanya upaya
perbaikan pada siklus II untuk mencapai hasil yang optimal.
Beberapa hal yang perlu dilakukan pada siklus II yaitu sebagai
berikut:
1) Pengaturan kembali tempat duduk anak yang ditata dengan jarak yang
tidak terlalu rapat dan teratur dengan posisi duduk setengah lingkaran.
2) Pembuatan media harus lebih dan lebih menarik.
3) Guru mengkondisikan kelas dengan mengajak tepuk maupun menyanyi
ketika anak sudah mulai gaduh. Anak yang paling cepat mengangkat
tangan diberi kesempatan untuk maju di depan kelas terlebih dahulu.
4) Anak yang sudah menyelesaikan kegiatan diberi kesempatan untuk
melakukan kegiatan yang terarah, misalnya bermain balok, bermain
puzzle, mewarnai dan sebagainya dengan pengawasan dari guru.
Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan tindakan Siklus
I terlihat perkembangan Kreativitas pada anak, akan tetapi hasil yang
diperoleh belum mencapai indikator keberhasilan yang ditentukan. Upayaupaya perbaikan diperlukan agar terjadi perkembangan kreativitas anak
kearah yang diharapkan. Oleh karena itu penelitian ini dilanjutkan
padaSiklus II agar mencapai hasil yang diharapkan.
B. Data Hasil Tindakan Siklus II tentang Peningkatan Kreativitas
Anak
a. Perencanaan Siklus II
Siklus II merupakan tindak lanjut dari siklus I. Seperti pada siklus I,
siklus II juga dilaksanakan berdasarkan prosedur penelitian, yaitu
perencanaan,

pelaksanaan

observasi

dan

tindakan,

dan

refleksi.

Berdasarkan hasil yang didapat dari observasi dan refleksi siklus I maka
peneliti dan guru berdiskusi untuk merencanakan tindakan yang akan
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dilakukan pada siklus II. Hal ini bertujuan agar masalah yang dihadapi
pada siklus I dapat teratasi sehingga hasil yang dicapai optimal sesuai
indikator keberhasilan yang sudah ditentukan. Rencana tindakan yang
dilakukan pada siklus II yaitu.
a. Persiapan pengembangan tema. Tema yang dipilih yaitu tema yang
disesuaikan dengan tema yang digunakan di Taman Kanak-kanak
Pertiwi IX yaitu tema Alat komunikasi sub Tema Majalah,
b. Persiapan

media.

Peneliti

mempersiapkan

media

yang

akan

digunakan yaitu bahan koran bekas,hvs,lem,gunting dll
c.

Menyerahkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH)
kepada guru sehari sebelum dilakukan tindakan. RPPH disusun
dengan indikator yang sesuai dengan tema yakni pada pertemuan
Pertama Tema Alat komunikasi sub Tema Majalah, sedangkan
pertemuan kedua Tema Tanah airku sub tema Presiden dan wakil
presiden dan ketiga masih tema Tanah airku sub tema Pahlawanku.

d. Menyiapkan instrumen pengamatan, media sesuai tema
e. Menyiapkan ruang kelas dengan merapikan meja dan kursi dengan
jarak yang teratur.
f.

Jadwal kegiatan Siklus II. Setelah melakukan diskusi dengan guru
kolaborator, maka disepakati jadwal sebagai berikut:

Tabel 4.13 Jadwal Kegiatan Siklus II
No
Tanggal
Aktivitas
1 Rabu
• Membuat majalah dari
koran bekas.
21 Maret
• Meniru urutan kata
2018
majalah
2

28

3

•

Rabu,
Maret

2018

•

Rabu

•
•

04 April 2018

Membuat gedung istana
presiden dari kardus
bekas.
Mewarnai gambar
Gedung
Membilang jumlah kotak
Membuat Bingkai Foto
Pahlawan dari kardus dan
koran beka/majalah

Aspek yang diamati
Perkembangan
kreativitas anak

Perkembangan
kreativitas anak

Perkembangan
kreativitas anak
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•

bekas.
Meniru kata Sulthan
Thaha.”

b. Pelaksanaan Siklus II
Langkah pelaksanaan siklus II pada prinsipnya sama seperti
pelaksanaan tindakan pada siklus I. Peneliti dan guru memperhatikan
masalah dan solusi yang telah ditetapkan untuk diterapkan pada siklus II.

1) Pelaksanaan tindakan siklus II pertemuan 1
a) Pembukaan
Pertemuan pertama siklus II dilaksanakan pada hari Rabu 21 Maret
2018 dengan tema Alat komunikasi sub tema majalah. Jumlah anak yang
mengikuti pembelajaran pada pertemuaan pertama siklus II sebanyak 15
anak. Pada saat kegiatan pembukaan anak baris di depan kelas untuk
senam sederhana. Anak melambungkan dan menangkap bola sambil
bergerak sebagai kegiatan motorik kasar. Guru mengucapkan salam
pembukaan dan membimbing anak untuk berdoa sebelum belajar. Anak
diajak untuk mengabsen siapa saja yang tidak masuk pada hari ini. Selain
itu anak diajak untuk berbagi pengalaman melalui cerita mengenai siapa
yang datang tepat waktu ke sekolah. Guru menjelaskan kegiatan apa
yang dilakukan. Anak yang paling rapi dan tenang mendapat kesempatan
untuk memilih kegiatan.
b) Kegiatan Inti
Kegiatan inti /main pada pertemuan pertama siklus II terdiri dari
kegiatan bereksplorasi dengan berbagai media, Mengungkapkan Ide dan
gagasan dan Mempunyai rasa ingin tahu yang besar. Dalam kegiatan
membuat majalah dari hvs dan koran bekas.
Guru membagikan bahan dan alat yang akan digunaka kepada
semua anak sehingga semua anak dapat berkreasi dengan bahan bekas
yang telah disediakan. sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.
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Anak menyelesaikan hasil karyanya dengan tertib, guru membimbing anak
yang belum bisa.
c) Penutup
Pada kegiatan penutup guru mengadakan evaluasi seputar
kegiatan yang dilakukan anak, guru menanyakan anak apakah mau
mengulang kegiatan pada hari berikutnya. Setelah itu anak diajak untuk
bernyanyi kemudian diakhiri dengan doa setelah kegiatan dan salam (CL
4 hal. 160).
2) Pelaksanaan Tindakan Siklus II Pertemuan 2
a) Pembukaan
Pertemuan kedua siklus II dilaksanakan pada hari Rabu, 28 Maret
2018 dengan tema Alam Semesta, sub tema Presiden dan Wakil Presiden
Pada saat kegiatan pembukaan anak baris di depan kelas untuk senam
sederhana. Guru mengucapkan salam pembukaan dan membimbing anak
untuk berdoa sebelum belajar. Anak diajak untuk mengabsen siapa saja
yang tidak masuk pada hari ini. Selain itu anak diajak untuk berbagi
pengalaman melalui cerita mengenai kegiatan yang di lakukan pada pagi
hari. Guru menjelaskan kegiatan apa yang dilakukan.
b) Kegiatan Inti
Kegiatan

inti/main

pada

pertemuan

kedua

terdiri

kegiatan

bereksplorasi dengan berbagai media , Mengungkapkan Ide dan gagasan
dan Mengembangkan rasa ingin tahu yang besar. Kegiatan terarah
setelah guru menjelaskan terlebih dahulu Bahan-bahan dan cara
membuat gedung istana presiden dari kardus dan kertas bekas.Kegiatan
pembelajaran juga dikemas dengan cara yang menyenangkan yang
diselingi dengan tepuk dan nyanyian sehingga anak menjadi lebih
bersemangat dalam kegiatan
c) Penutup
Pada kegiatan penutup guru mengadakan evaluasi seputar
kegiatan yang dilakukan anak, guru menanyakan anak apakah mau
mengulang kegiatan pada hari berikutnya. Setelah itu anak diajak untuk
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bernyanyi kemudian diakhiri dengan doa setelah kegiatan dan salam (CL
5 hal. 162).
3) Pelaksanaan Tindakan Siklus II Pertemuan 3
a) Pembukaan
Pertemuan ketiga siklus II dilaksanakan pada hari Rabu 04 April
2018 dengan tema Tanah Airku, sub tema Pahlawanku. Pada saat
kegiatan pembukaan anak baris di depan kelas untuk senam sederhana.
Anak menendang bola tepat sasaran sebagai kegiatan motorik kasar.
Guru mengucapkan salam pembukaan dan membimbing anak untuk
berdoa sebelum belajar. Anak diajak untuk mengabsenteman yang tidak
hadir. Selain itu anak diajak untuk berbagi pengalaman melalui cerita,
guru memberi kesempatan pada anak yang paling cepat mengangkat
tangan untuk bercerita. Guru menjelaskan kegiatan apa yang dilakukan.
b) Kegiatan Inti
Kegiatan inti/kegiatan main pada pertemuan ketiga media bahan
bekasa yang digunakan terdiri dari kardus bekas,kertas,lem dan foto
pahlawan dari majalah bekas. Serta menyebutkan siapa saja nama-nama
pahlawan kita dan asal daerahnya. Kegiatan lain yang di lakukan yaitu
meniru kata “Sulthan Thaha”. Guru lebih memberikan motivasi kepada
anak dalam kegiatan mengenal huruf dengan reward Berupa pujian dan
tepuk tangan.
c) Penutup
Pada kegiatan penutup guru mengadakan evaluasi seputar
kegiatan yang dilakukan anak, guru menanyakan anak apakah mau
mengulang kegiatan pada hari berikutnya. Setelah itu anak diajak untuk
bernyanyi kemudian diakhiri dengan doa setelah kegiatan dan salam.
Catatan:
Pada masing-masing pertemuan, kegiatan bermain menggunakan
media bahan bekas diakhiri dengan guru memberi kesempatan pada anak
untuk maju kedepan kelas menunjukkan kemampuan /hasil karya anak.
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Anak yang berani maju diberi reward tidak hanya berupa pujian tetapi juga
stiker bintang (CL 6 hal. 194).
c. Pengamatan (Observasi) Siklus II
Pengamatan atau observasi dilaksanakan oleh peneliti beserta guru
selama proses pembelajaran. Hasil pengamatan pada siklus II mengenai
perkembangan kreativitas anak dapat dijelaskan sebagai berikut.
a) Proses Pembelajaran
Proses pembelajaran dalam satu hari terdiri dari kegiatan
pembukaan, kegiatan inti/main, dan kegiatan penutup.Pengamatan yang
dilakukan peneliti pada siklus II terhadap perkembangan kreativitas anak
dapat dijabarkan sebagai berikut:
b) Hasil Pengamatan (Observasi) Siklus II
Langkah pelaksanaan siklus II pada prinsipnya sama seperti
pelaksanaan pada siklus I. Peneliti dan guru memperhatikan masalah dan
solusi yang telah ditetapkan untuk diterapkan pada siklus II. Perbedaan
dengan pelaksanaan pada siklus I terletak pada posisi tempat duduk yang
tidak terlalu rapat agar anak tidak mengobrol dengan teman sebelahnya,
media yang digunakan lebih variatif serta, pengkondisian anak dengan
tepuk

dan

nyanyian

serta

kegiatan

terarah

untuk

anak

yang

menyelesaikan tugas lebih awal.
Proses pembelajaran dalam satu hari terdiri dari kegiatan
pembukaan, kegiatan main/inti, dan penutup. Pengamatan yang dilakukan
peneliti pada siklus II terhadap peningkatan kreativitas anak dapat
dijabarkan sebagai berikut.
Pada indikator bereksplorasi dengan berbagai media, hanya
beberapa orang anak yang mengalami kesulitan. Pada pertemuan
pertama mencapai 60% dan pada pertemuan kedua mencapai 71,66%.
Pada pertemuan ketiga, kemampuan bereksplorasi dengan berbagai
media Bahan bekas meningkat menjadi 76,66%. Anak sudah antusias
menyelesaikan tugas nya. Secara umum anak sudah mampu membuat
bingkai foto dari kerdus bekas sesuai kreativitas anak masing-masing.
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Pada indikator Mengungkapkan Ide dan gagasan rata-rata
kemampuan anak Mulai berkembang. Pada pertemuan pertama hanya
mencapai 56,66%. Beberapa anak sudah mulai berani mengungkapkan
ide dan gagasannya dan menyampaikannya kepada guru dan temanteman namun sebagian besar anak belum berani. Pada pertemuan kedua
61,66 % dan ketiga kemampuan Mengungkapkan Ide dan gagasan hanya
meningkat menjadi 65 %.
Pada indikator dan Mengembangkan rasa ingin tahu yang besar,
pertemuan pertama kemampuan anak mencapai 58,33% . Anak sudah
mulai mau bertanya mengapa dan bagaimaan kepada guru dan temantemannya saat kegiatan pembelajaran berlangsung Oleh karena itu pada
pertemuan kedua 75% dan ketiga kemampuan Mengembangkan rasa
ingin tahu yang besar meningkat menjadi 80%. Secara umum rasa ingin
tahu anak meningkat dengan

banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang

dilontarkan oleh anak kepada guru.
Berdasarkan uraian di atas,proses pembelajaran pada siklus II
berjalan lancar tetapi masih perlu bimbingan dari guru.Hasil ini mengalami
perkembangan dibandingkan dengan pencapaian pada siklus I.
C. Hasil Pengamatan atau Observasi Siklus II
Secara umum, kemampuan mengenal huruf anak pada siklus II
mengalami perkembangan untuk setiap pertemuan yaitu pada pertemuan
1, pertemuan 2, dan pertemuan 3. Adapun pencapaian perkembangan
Kreativitas anak pada setiap indikator dapat dilihat pada tabel di bawah ini
yang mencakup: a). Bereksplorasi dengan berbagai media , b).
Mengungkapkan Ide dan gagasan dan c). Mengembangkan rasa ingin
tahu yang besar. Daftar tabel setiap indikator adalah sebagai berikut:
Tabel 4.14 Bereksplorasi dengan berbagai media Siklus II.
No.

Nama Anak

Bereksplorasi dengan berbagai
media

1
2
3

GH
RA
MAN

3
4
3
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

4
2
3
4
3
3
2
3
2
3
3
4
46
46/60 x 100% = 76,66%

AB
IM
SK
RZ
SN
ZA
AJ
SNY
SA
SNA
RMH
MI
Jumlah Skor
Persentase per indikator

Dari tabel di atas diperoleh persentase Perkembangan Kreativitas
anak pada indikator Bereksplorasi dengan berbagai media yaitu 76,66%.
Anak yang mendapatkan skor 4 (berkembang sangat baik) Yaitu yaitu
RA,AB,RZ Dan MI. Dan delapan orang mendapat skor 3 (berkembang
sesuai dengan harapan). Selebihnya memperoleh skor 2.
Kemampuan Bereksplorasi dengan berbagai media untuk masingmasing anak dapat dilihat pada diagram dibawah ini:
Diagram 4.10 Bereksplorasi dengan berbagai media Siklus II
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

4
3

4

4

3

3

4
3

3

2

GH

RA MAN AB

IM

3

3

2

SK

RZ

SN

ZA

AJ

3

2

SNY

SA

SNA RMH MI

Tabel 4.15 Mengungkapkan Ide dan gagasan. Siklus II
No Nama Anak
1
2

GH
RA

Mengungkapkan Ide dan gagasan
Siklus II
3
3
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

3
3
2
3
3
2
3
2
2
2
3
2
3
39
39/60 x 100% = 65 %

MAN
AB
IM
SK
RZ
SN
ZA
AJ
SNY
SA
SNA
RMH
MI

Jumlah Skor
Persentase per indikator

Dari tabel di atas diperoleh persentase Perkembangan Kreativitas
anak pada indikator Mengungkapkan Ide dan gagasan yaitu 65%. Hal ini
mengalami peningkatan dari siklus I. Terdapat 9 orang anak yang
memperoleh

skor

3

(berkembang

sesuai

harapan)

yaitu

GH,RA,MAN.AB,SK,RZ,ZA,SNA,dan MI. Sisanya 6 orang anak yang mulai
berkembang yaitu memperoleh skor 2. Sehingga pada Siklus ke III guru
lebih memberikan bimbingan kepada anak yang memperoleh skor 2
tersebut. Kemampuan Mengungkapkan Ide dan gagasan untuk masingmasing anak dapat dilihat pada diagram dibawah ini:
Diagram 4.11 Mengungkapkan Ide dan gagasan Siklus II
3,5

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
2,5

2

2

2

2

2

2

AJ

SNY

SA

SNA RMH MI

2
1,5
1
0,5
0
GH

RA MAN AB

IM

SK

RZ

SN

ZA

Tabel 4.16 Mengembangkan rasa ingin tahu yang besar Siklus II
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Nama Anak

Mengembangkan rasa ingin tahu
yang besar Siklus II
3
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
48
48/60 x 100% = 80%

GH
RA
MAN
AB
IM
SK
RZ
SN
ZA
AJ
SNY
SA
SNA
RMH
MI

Jumlah Skor
Persentase per indicator

Dari tabel di atas diperoleh persentase perkembangan Kreativitas
anak pada indikator Kemampuan Mengembangkan rasa ingin tahu yang
besar yaitu 80%. Terdapat 3 orang anak yang memperoleh skor 4
(berkembang sangat baik) yaitu RA,MAN dan AB. Sisanya memperoleh
nilai 3 ( Berkembang sesuai harapan) Untuk Mengembangkan rasa ingin
tahu yang besar di Kelas B4, Taman Kanak-kanak Pertiwi IX, maka
dilakukan siklus III.
Kemampuan Mengembangkan rasa ingin tahu yang besar untuk
masing-masing anak dapat dilihat pada diagram dibawah ini :
Diagram 4.12 Mengembangkan rasa ingin tahu yang besar Siklus II
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

4

4

4

3
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RA MAN AB

3

3

3

3
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3

3
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3

3

3

SNA RMH MI
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Apabila dikonversikan dalam tabel secara keseluruhan indikator
Bereksplorasi dengan berbagai media, Mengungkapkan Ide dan gagasan,
serta Mengembangkan rasa ingin tahu yang besar diperoleh data sebagai
berikut.
Tabel 4.17 Persentase Perkembangan Kreativitas Anak Siklus II
No Nama
Indikator
Anak
Bereksplora Mengungk Mengembang Persenta
si dengan
apkan Ide
kan rasa
se
berbagai
dan
ingin tahu
perorang
media
gagasan
yang besar
an
3
3
3
1 GH
75 %
4
3
4
2 RA
91,66%
3
3
4
3 MAN
83,33%
4
3
4
4 AB
91,66%
2
2
3
5 IM
58,33%
3
3
3
6 SK
75 %
4
3
3
7 RZ
83,33%
3
2
3
8 SN
66,66%
3
3
3
9 ZA
75 %
2
2
3
10 AJ
58,33%
3
2
3
11 SNY
66,66%
2
2
3
12 SA
58,33%
3
3
3
13 SNA
75 %
3
2
3
14 RMH
66,66%
4
3
3
15 MI
83,33%
Jumlah skor
46
39
48
73,88%
Persentase
76,66%
65%
80%
perindikator
Perkembangan
(76,66%+65%+80%)/3= 73,88 %
Kreativitas
anak
Keterangan pengisian kolom:
Belum Berkembang (BB): 1

Berkembang Sesuai Harapan : 3

Mulai Berkembang (MB) : 2

Berkembang Sangat Baik

:4

Berdasarkan data di atas perkembangan Kreativitas anak di kelas
B4 Taman Kanak-Kanak Pertiwi IX sudah berkembang namun belum
optimal. Adapun persentase Kreativitas anak pada Siklus II dapat dilihat
pada diagram di bawah ini.
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Diagram 4.13 Persentase Perkembangan Kreativitas Anak Siklus II
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
GH
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AJ SNY SA SNA RMH MI

Tabel 4.18Peningkatan Kreativitas Anak dari Pra Siklus, Siklus I dan
Siklus II.
No Indikator Kreativitas
Pra
Siklus I Siklus
Peningkatan
Persentaase
Siklus
II
dari Prasiklus ke
Siklus II
1 Bereksplorasi
33,33% 56,66% 76,66%
43,33%
dengan
berbagai
Media
2

Mengungkapkan
Ide dan gagasan

3

mengembangkan
rasa ingin tahu
yang besar

31,66% 53,33%

30%

55%

65%

31,34%

80%

50%

Rata-rata
Pencapaian 31,66% 54,99% 73,99%
Kemampuan Anak

53,54%

Dari tabel di atas terlihat adanya perkembangan Bereksplorasi
dengan berbagai media ,Mengungkapkan Ide dan gagasan dan
Mengembangkan

rasa

ingin

tahu

yang

besar.

Untuk

indikator

Bereksplorasi dengan berbagai media, kemampuan anak meningkat dari
kondisi awal yaitu 33,33% berkembang menjadi 56,66% pada siklus I dan
terus berkembang pada siklus II menjadi 76,66%. Pada indikator
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Mengungkapkan Ide dan gagasan dari 31,66 % menjadi 53,33% dan 65%
pada siklus II. Pada indikator Mengembangkan rasa ingin tahu yang
besar. yaitu dari 30% menjadi 55% dan berkembang menjadi 80%.
Perkembangan Kreativitas

anak pada kelas B4 Taman Kanak-kanak

Pertiwi IX terus berkembang dari kondisi awal/prasiklus ke Siklus satu
hingga ke siklus II. Namun perkembangan tersebut belum mencapai
kriteria keberhasilan yang di harapkan yaitu 75%-100% sehingga perlu
dilakukan tindakan lebih lanjut pada siklus III untuk memperbaiki kondisi
pembelajaran

khususnya

pada

aspek

mengembangkan

dalam

Mengungkapkan Ide dan gagasan pada anak.
Peningkatan

Perkembangan

Kreativitas

anak

pada

kondisi

prasiklus, siklus I dan siklus II disajikan pada diagram di bawah ini:
Diagram 4.14 Peningkatan Perkembangan Kreativitas anak Prasiklus,
Siklus I, dan Siklus II
100,00%
65,00%

56,66%

60,00%
40,00%

80,00%

77%

80,00%

55%

53,33%

33,33%

32%

30,00%

20,00%
0,00%
Bereksplorasi dengan
berbagai media

Mengungkapkan Ide dan mengembangkan rasa ingin
gagasan
tahu yang besar

Pra Siklus

Siklus I

Siklus II

Perkembangan Kreativitas anak pada kelas B4 Taman KanakKanak Pertiwi IX terus mengalami perkembangan. Namun perkembangan
tersebut belum mencapai keberhasilan yang diharapkan sehingga perlu
dilakukan tindakan lebih lanjut pada Siklus III untuk memperbaiki kondisi
pembelajaran.

D. Refleksi Siklus II
Pelaksanaan tindakan pada siklus II telah melalui proses
perbaikan-perbaikan berdasarkaan hasil observasi pelaksanaan tindakan
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pada siklus I. Perbaikan berupa pengaturan kembali tempat duduk anak
menjadi tidak terlalu rapat dan lebih teratur, media yang dibuat lebih rapi
dan menarik. pengkondisian kelas dengan tepuk dan menyanyi, serta
anak yang sudah menyelesaikan kegiatan diberi kegiatan tambahan yang
terarah sampai waktu istirahat.
Tempat duduk anak diatur kembali agar lebih rapi. Jarak antar
tempat duduk dibuat tidak terlalu rapat, anak diberi kesempatan untuk
membuat bentuk lain dari bahan bekas yang di sediakan dalam berkreasi
menurut ide dan gagasannya sendiri. sehingga anak lebih percaya pada
kemampuannya sendiri dan lebih mandiri dalam menyelesaikan kegiatan.
Saat anak membuat gaduh di kelas, guru mengkondisikan anak dengan
tepuk maupun bernyanyai. Hal ini dapat menarik perhatian anak sehingga
kelas menjadi kondusif kembali.
Media Bahan Bekas yang digunakan pada siklus II dibuat lebih rapi
dan menarik sehingga anak merasa senang dengan kegiatan tersebut.
Anak yang sudah menyelesaikan semua kegiatan inti lebih awal dan
masih ada sisa waktu diberi kegiatan tambahan yang terarah dari guru
sehingga tidak mengganggu anak lain yang masih mengerjakan. Kegiatan
tersebut yaitu bermain balok, bermain puzzle, membaca buku cerita,
maupun bermain lego. Pada Siklus II Perkembangan Kreativitas anak
belum mencapai indikator keberhasilan yang ditentukan, yaitu sebesar
76%-100%, sehingga penelitian dilanjutkan ke Siklus III.
Adapun beberapa permasalahan selama proses pembelajaran
pada siklus II antara lain:
1. Masih ada sebagian anak yang kurang beeksplorasi saat kegiatan
bermain dengan bahan bekas.
2. beberapa orang anak masih kurang berpartisipasi aktif membuat
bentuk lain dari ide dan gagasannya sendiri.
3. Sebagian Anak-anak masih kurang rasa ingin tahunya saat kegiatan
sebagian anak belum fokus saat guru menjelaskan
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Berdasarkan permasalahan yang ditemui pada siklus II, maka
peneliti perlu mencari solusi dari permasalahan tersebut. Solusi ini
diharapkan

dapat

Perkembangan

mengatasi

Kreativitas

permasalahan

anak

pada

yang

siklus

ada,

sehingga

berikutnya

dapat

berkembang. Mencapai indikator keberhasilan dalam penelitian ini.
Berikut solusi yang diterapkan pada saat tindakan, diantaranya:
a. Untuk memotivasi anak dalam menjawab pertanyaan, anak yang
dapat menjawab pertanyaan guru akan mendapatkan pin berbentuk
bintang.
b. Dalam kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media bahan
bekas dikemas melalui permainan yang menyenangkan yang dapat
melibatkan partisipasi anak secara aktif.
c. Guru

memberikan

penjelasan

kepada

anak

dan

melakukan

pendekatan kepada anak yang belum bisa fokus saat guru saat
menjelaskan. memberikan dukungan dan motivasi kepada anak.
Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan siklus II terlihat
perkembangan Kreativitas anak, akan tetapi hasil yang diperoleh belum
mencapai kriteria keberhasilan yang ditentukan. Upaya-upaya perbaikan
diperlukan agar terjadi perkembangan pada Kreativitas anak kearah yang
diharapkan. Oleh karena itu penelitian ini dilanjutkan pada Siklus III agar
mencapai hasil yang diharapkan.

E. Data Hasil Tindakan Siklus III Tentang Perkembangan Kreativitas
anak
a. Perencanaan Siklus III
Siklus III merupakan tindak lanjut dari siklus II. Seperti pada siklus
II, siklus III juga dilaksanakan berdasarkan prosedur penelitian, yaitu
perencanaan,

pelaksanaan

observasi

dan

tindakan,

dan

refleksi.

Berdasarkan hasil yang didapat dari observasi dan refleksi siklus II maka
peneliti dan guru berdiskusi untuk merencanakan tindakan yang akan
dilakukan pada siklus III. Hal ini bertujuan agar masalah yang dihadapi
pada siklus II dapat teratasi sehingga hasil yang dicapai optimal sesuai
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indikator keberhasilan yang sudah ditentukan. Rencana tindakan yang
dilakukan pada siklus III yaitu.
1. Persiapan Pengembangan tema. Tema yang dipilih yaitu tema yang
disesuaikan dengan tema yang digunakan di Taman Kanak-kanak
Pertiwi IX Persiapan media. Peneliti mempersiapkan media yang akan
digunakan
2. Menyerahkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH)
kepada guru sehari sebelum dilakukan tindakan. RPPH disusun
dengan indikator yang sesuai dengan tema. Pada pertemuan pertama
masih tema “Tanah Airku” dengan sub tema Hari besar nasional
sedangkan pertemuan kedua tema ‘Alam semesta” sub tema Benda
langit ( Bintang) dan pertemuan ketiga sub tema gejala alam( Hujan)
3. Menyiapkan instrumen pengamatan, media yang sesuai tema, dan
LKA yang akan digunakan dalam pembelajaran.
4. Menyiapkan ruang kelas dengan merapikan meja dan kursi dengan
jarak yang teratur.
5. Jadwal kegiatan siklus III.Setelah melakukan diskusi dengan guru
kolaborator, maka disepakati jadwal sebagai berikut:
Tabel 4.19 Jadwal Kegiatan Siklus III
No
Tanggal
Aktivitas

1

Rabu, 11
April 2018

•

•
2

3

Rabu, 18
April 2018

Rabu, 25
April 2018

•

•
•
•

Aspek yang
diamati

Bermain melalui media bahan Perkembangan
bekas kertas membuat bunga Kreativitas anak
untuk Ibu
Meniru dan menghitung
jumlah kelopak bunga.
Perkembangan
Perlombaan Kolase Gambar
Kreativitas anak
Bintang dengan Pipet dan
sobekan kertas bekas.
Meniru kata “Bintang”
Perkembangan
Membuat gantungan bentuk
Kreativitas anak
Hujan dari kertas.
Menyebutkan benda-benda
yang di gunakan saat Hujan.
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b. Pelaksanaan Siklus III
Langkah pelaksanaan siklus III pada prinsipnya sama seperti
pelaksanaan tindakan pada siklus II. Peneliti dan guru memperhatikan
masalah dan solusi yang telah ditetapkan untuk diterapkan pada siklus III.
Perbedaan dengan pelaksanaan siklus II terletak pada penyajian yang
dikemas melalui Perlombaan yang mampu melibatkan partisipasi anak
secara aktif, pemberian reward berupa pin bintang untuk meningkatkan
motivasi pada anak, serta guru lebih memperhatikan anak yang
mengalami dengan memberikan motivasi dan bimbingan yang optimal.
1. Pelaksanaan tindakan siklus III pertemuan 1
a. Pembukaan
Pertemuan pertama siklus III dilaksanakan pada hari Rabu, 11 April
2018 dengan tema yaitu tema Tanah Airku dengan sub tema hari besar
nasional ( hari Ibu)
Pada saat kegiatan pembukaan anak baris di depan kelas untuk
senam sederhana. Anak melambungkan dan menangkap bola sambil
bergerak sebagai kegiatan motorik kasar. Guru mengucapkan salam
pembukaan dan membimbing anak untuk berdoa sebelum belajar. Anak
diajak untuk mengabsen siapa saja yang tidak masuk pada hari ini. Selain
itu anak diajak untuk berbagi pengalaman melalui cerita mengenai siapa
yang datang tepat waktu ke sekolah. Guru menjelaskan kegiatan apa
yang dilakukan.
b) Kegiatan Inti
Kegiatan inti /main pada pertemuan pertama siklus III terdiri yaitu
bermain dengan menggunakan media bahan Bekas membuat membuat
bunga untuk Ibu . Masing-asing anak diberikan Potongan kertas,lem dan
bahan lainnya. Kemudian guru menunjukkan cara pembuatannya dan
guru meminta anak untuk menghitung jumlah kelopak bunga yang akan
dibuat. Anak secara aktif menyelesaikan tugasnya membuat bunga sesuai
contoh yang diberikan oleh guru. Anak yang terlebih dahulu berhasil
menyelesaikan tugasnya diberikan reward berupa pin berbentuk bintang.
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Setelah kegiatan juga diberikan kegiatan secara terarah, diselingi
dengan tepuk dan nyanyian sehingga membuat pembelajaran menjadi
lebih menyenangkan.
Guru membagikan LKA kepada anak, LKA diperlukan untuk
mengkondisikan anak agar tidak ribut. LKAdi sesuai dengan indikator
yang telah ditetapkan. Anak menyelesaikan LKA dengan tertib, guru
membimbing anak yang belum bisa.
c) Penutup
Pada kegiatan penutup guru mengadakan evaluasi seputar
kegiatan yang dilakukan anak, guru menanyakan anak apakah mau
mengulang kegiatan pada hari berikutnya. Setelah itu anak diajak untuk
bernyanyi kemudian diakhiri dengan doa setelah kegiatan dan salam .
2.

Pelaksanaan Tindakan Siklus III Pertemuan 2

a) Pembukaan
Pertemuan kedua siklus III dilaksanakan pada hari Rabu, 18 April
2018 dengan tema Alam Semesta, sub tema Benda-benda Langit (
Bintang ). Pada saat kegiatan pembukaan anak baris di depan kelas untuk
senam sederhana. Anak masuk kelas. Guru mengucapkan salam
pembukaan dan membimbing anak untuk berdoa sebelum belajar. Anak
diajak untuk mengabsen siapa saja yang tidak masuk pada hari ini. Selain
itu anak diajak untuk berbagi pengalaman melalui cerita mengenai
kegiatan yang di lakukan pada pagi hari. Guru menjelaskan kegiatan apa
yang dilakukan. Anak yang paling tenang mendapat kesempatan untuk
maju ke depan kelas.
b) Kegiatan Inti
Kegiatan inti pada pertemuan kedua terdiri meniru kata “Bintang”
menghitung sesuai gambar dan

kegiatan

menggunakan

sobekan

koran/majalah bekas untuk kegiatan kolase gambar bintang.
Kegiatan bermain dilakukan dalam bentuk perlombaan. Guru
membagi anak menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B
dan C. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 anak. Masing-masing
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kelompok di beri pola gambar bintang, Lem dan Kertas Koran. Guru
memberi contoh terlebih dahulu cara membuat kolase gambar bintang
dengan kertas koran. Masing-masing kelompok diberi tugas membuat
kolase bersama anggota kelompok masing-masing dengan saling berbagi
tugas bersama teman. Suasana kelas menjadi bersemangat terlihat dari
antusias anak dalam mengikuti perlombaan. Anak lebih aktif dan saling
memberi

ide

dan

pendapatnya.

Kelompok

yang

menang

akan

mendapatkan pin bintang.
c) Penutup
Pada kegiatan penutup guru mengadakan evaluasi seputar
kegiatan yang dilakukan anak, guru menanyakan anak apakah mau
mengulang kegiatan pada hari berikutnya. Setelah itu anak diajak untuk
bernyanyi kemudian diakhiri dengan doa setelah kegiatan dan salam (CL
8 hal. 169).
3.

Pelaksanaan Tindakan Siklus III Pertemuan 3

a) Pembukaan
Pertemuan ketiga siklus III dilaksanakan pada hari Rabu, 25 April
2018 dengan tema alam semesta, sub tema Gejala alam (Hujan). Pada
saat kegiatan pembukaan anak baris di depan kelas untuk senam
sederhana. Anak bermain meniru gerakan pohon yang tertiup angin
sebagai kegiatan motorik kasar. Guru mengucapkan salam pembukaan
dan membimbing anak untuk berdoa sebelum belajar. Anak diajak untuk
mengabsen siapa saja yang tidak masuk pada hari ini. Selain itu anak
diajak

untuk

berbagi

pengalaman

melalui

cerita,

guru

memberi

kesempatan pada anak yang paling cepat mengangkat tangan untuk
bercerita. Guru menjelaskan kegiatan apa yang dilakukan. Anak yang
paling tenang diberi reward.
b) Kegiatan Inti
Kegiatan inti pada pertemuan ketiga dimulai dengan guru
menjelaskan sebab terjadinya Hujan, tanda-tanda terjadinya hujan, dan
tindakan-tindakan yang harus dilakukan jika terjadi Hujan. Kegiatan
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Kegiatan yang dilakukan yakni membuat gantungan bentuk hujan.
Anak membuat sendiri dari karton,kertas,tali ,krayon dan lem yang
disediakan guru. sebelumnya guru meperagakan contoh cara pembuatan
Anak juga diberikan kegiatan terarah serta pembelajaran yang diselingi
oleh tepuk dan nyanyian. Guru lebih membimbing anak.
Pada masing-masing pertemuan di siklus III ini, kegiatan mengguna
media bahan bekas diakhiri dengan guru memberi kesempatan pada anak
untuk maju kedepan kelas menunjukkan kemampuan anak dalam
menciptakan hasil karya nyadalam membuat Ape dari bahan bekas kertas
Anak yang berani maju diberi reward tidak hanya berupa pujian tetapi juga
stiker bintang.
c) Penutup
Pada kegiatan penutup guru mengadakan evaluasi seputar
kegiatan yang dilakukan anak, guru menanyakan anak apakah mau
mengulang kegiatan pada hari berikutnya. Setelah itu anak diajak untuk
bernyanyi kemudian diakhiri dengan doa setelah kegiatan dan salam

c. Pengamatan (Observasi) Siklus III
Secara umum, kemampuan Perkembangan Kreativitas anak pada
siklus III mengalami perkembangan untuk setiap pertemuan yaitu pada
pertemuan 1, pertemuan 2, dan pertemuan 3. Adapun kemampuan
Perkembangan Kreativitas anak pada setiap indikator dapat dilihat pada
tabel di bawah ini yang mencakup : a).Bereksplorasi dengan berbagai
media , b) Mengungkapkan Ide dan gagasan. c) Mempunyai rasa ingin
tahu yang besar. Tabel setiap indikator adalah sebagai berikut:
Tabel 4.20 Bereksplorasi dengan berbagai media Siklus III
No
Nama Anak
Bereksplorasi dengan berbagai
media
4
1
GH
4
2
RA
4
3
MAN
4
4
AB
3
5
IM
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

4
4
4
4
3
4
3
4
4
4
57
57/60 x 100 = 95 %

SK
RZ
SN
ZA
AJ
SNY
SA
SNA
RMH
MI

Jumlah Skor
Persentase per indikator

Dari tabel di atas diperoleh persentase Perkembangan kreativitas
anak pada indikator Bereksplorasi dengan berbagai media yaitu 95%.
Terdapat 2 orang anak yang memperoleh skor 3 (berkembang sesuai
dengan harapan) yaitu IM,AJ dan SA Selebihnya yaitu 12 orang anak
telah berkembang sangat baik yaitu mendapat skor 4. Rata-rata anak
sudah bisa dalam indikator Bereksplorasi dengan berbagai media.
Bereksplorasi dengan berbagai media untuk masing-masing anak
dapat dilihat pada diagram dibawah ini:
Diagram 4.14 Bereksplorasi dengan berbagai media Siklus III
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4
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Tabel 4.21 Mengungkapkan Ide dan gagasan Siklus III
No Nama Anak
Mengungkapkan Ide dan gagasan
Siklus III
4
1
GH
4
2
RA
3
3
MAN
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

4
3
3
3
3
4
3
3
3
3
3

AB
IM
SK
RZ
SN
ZA
AJ
SNY
SA
SNA
RMH
MI

4
50
50/60 x 100% = 83,33%

Jumlah Skor
Persentase per indicator

Dari tabel di atas diperoleh persentase Perkembangan Kreativitas
anak pada indikator Mengungkapkan Ide dan gagasan huruf yaitu 83,33%.
Terdapat 5 orang anak yang memperoleh skor 4 (berkembang sangat
baik) dan selebihnya telah berkembang sesuai harapan dengan skor 3.
Kemampuan Mengungkapkan Ide dan gagasan untuk masing-masing
anak dapat dilihat pada diagram dibawah ini:
Diagram 4.15 Mengungkapkan Ide dan gagasan Siklus III
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Tabel 4.22 Mempunyai rasa ingin tahu yang besar Huruf Siklus I
No
Nama Anak
Mempunyai rasa ingin tahu yang
besar Siklus III
3
1
GH
4
2
RA
4
3
MAN
4
4
AB
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

3
4
4
3
3
3
4
3
4
3
3
52
52/60 x 100% = 86,66%

IM
SK
RZ
SN
ZA
AJ
SNY
SA
SNA
RMH
MI

Jumlah Skor
Persentase per indikator

Dari tabel di atas diperoleh persentase Perkembangan Kreativitas
anak pada indikator Mempunyai rasa ingin tahu yang besar yaitu 86,66%.
Terdapat 7 orang anak yang memperoleh skor 4 (berkembang sangat
baik) yaitu RA,MAN,AB,SK,RZ,SNY dan SNA. Selebihnya memperoleh
skor 3. Rata-rata anak pada indikator ini telah berkembang sesuai dengan
harapan.
Kemampuan Mempunyai rasa ingin tahu yang besar untuk masingmasing anak dapat dilihat pada diagram dibawah ini:
Diagram 4.16 Mempunyai rasa ingin tahu yang besar Siklus III
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3
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4
3
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Tabel 4.23. Persentase Perkembangan Kreativitas Anak Siklus III
No
Nama
Indikator

3
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Anak

Bereksplora
si dengan
berbagai
media

Mengungk
apkan Ide
dan
gagasan

Mempunyai
rasa ingin
tahu yang
besar

Persentase
perorangan

1

GH

4

4

3

91,66%

2

RA

4

4

4

100%

3

MAN

4

3

4

91,66%

4

AB

4

4

4

100%

5

IM

3

3

3

75%

6

SK

4

3

4

91,66%

7

RZ

4

3

4

91,66%

8

SN

4

3

3

83,33%

9

ZA

4

4

3

91,66%

10

AJ

3

3

3

75%

11

SNY

4

3

4

91,66%

12

SA

3

3

3

75%

13

SNA

4

3

4

91,66%

14

RMH

4

3

3

83,33%

15

MI

4

4

3

91,66

Jumlah skor

57

50

52

Persentase
perindikator

95%

83,33%

86,66%

Perkembanga
n Kreativitas

88,33%
(95%+83,33%+86,66%)/3 = 88,33%

Siklus III
Berdasarkan data di atas perkembangan Kreativitas pada anak di
kelas B4 Taman Kanak-Kanak Pertiwi IX sudah berkembang sangat baik
yaitu 88,33%. Hal ini telah mencapai kiteria keberhasilan yang diharapkan
yaitu76%-100%. Pada indikator Bereksplorasi dengan berbagai media
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rata-rata anak telah berkembang sangat baik yaitu 95%. Pada indikator
Mengungkapkan Ide dan gagasan mencapai 83,33% dan pada indikator
Mempunyai rasa ingin tahu yang besar berkembang menjadi 86,66%.
Sehingga Perkembangan Kreativitas anak telahsesuai dengan kriteria
yang diharapkan. Persentase perkembangan kemampuan mengenal huruf
anak pada siklus III dapat disajikan pada diagram di bawah ini:
Diagram 4.17 Persentase Perkembangan Perkembangan Anak Siklus III
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Berdasarkan data di atas perkembangan Kreativitas pada anak di
kelas B4 Taman Kanak-Kanak Pertiwi IX sudah berkembang sangat baik
yaitu 88,33%. Hal ini telah mencapai kiteria keberhasilan yang diharapkan
yaitu 76%-100%. Pada indikator Bereksplorasi dengan berbagai media
rata-rata anak telah berkembang sangat baik yaitu 95%. Pada indikator
Mengungkapkan Ide dan gagasan mencapai 83,33% dan pada indikator
Mempunyai rasa ingin tahu yang besar berkembang menjadi 86,66%.
Sehingga Perkembangan Kreativitas anak telah sesuai dengan kriteria
yang diharapkan dan data tersebut sudah dapat disajikan.
Tabel 4.24 Perbandingan Persentase Perkembangan Kreativitas Anak
Prasiklus, Siklus I, Siklus II, dan Siklus III
No Nama Anak
Prasiklus
Siklus I
Siklus II
Siklus III
1

GH

25%

50 %

75 %

91,66%
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2

RA

50%

75 %

91,66%

100%

3

MAN

25%

50 %

83,33%

91,66%

4

AB

58,33%

75 %

91,66%

100%

5

IM

25%

50%

58,33%

75%

6

SK

25%

50%

75 %

91,66%

7

RZ

41,66%

58,33 %

83,33%

91,66%

8

SN

25%

50 %

66,66%

83,33%

9

ZA

25%

50 %

75 %

91,66%

10 AJ

25%

50 %

58,33%

75%

41,66%

58,33 %

66,66%

91,66%

12 SA

25%

50 %

58,33%

75%

13 SNA

25%

50 %

75 %

91,66%

14 RMH

25%

50 %

66,66%

83,33%

33,33%

58,33%

83,33%

91,66

11 SNY

15 MI

Persentase perbandingan Perkembangan Kreativitas anak pada
Prasiklus, siklus I dan siklus II dapat dijelaskan pada diagram di bawah ini:
Diagram 4.18Perbandingan Persentase Perkembangan Kreativitas anak
pada Kondisi Prasiklus, Siklus I, Siklus II, dan Siklus III
120,00%
100,00%
80,00%

Pra Siklus

60,00%

Siklus I

40,00%

Siklus II

20,00%

Siklus III

0,00%
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Adapun peningkatan Kreativitas anak pada setiap indikator yaitu
Bereksplorasi dengan berbagai media, Mengungkapkan Ide dan gagasan
serta Mempunyai rasa ingin tahu yang besar indikator dapat dilihat pada
tabel di bawah ini:
Tabel 4.25 Peningkatan Kreativitas Anak Siklus III
No
Indikator
Pra
Siklus I Siklus II
Perkemban
siklus
gan
Kreativitas

Siklus III

Peningka
tan
Persenta
se

1

Bereksplora
si
dengan
berbagai
media

33,33%

56,66%

76,66%

95%

61,67%

2

Mengungka
pkan
Ide
dan
gagasan

31,66%

53,33%

65%

83,33%

51,67%

3

Mempunyai
rasa
ingin
tahu yang
besar

30%

55%

80%

86,66%

56,66%

31,66%

54,99%

73,88%

88,33%

56,66%

Rata-rata
pencapaian
kemampuan anak

Dari tabel di atas dapat dideskripsikan bahwa rata-rata Peningkatan
Kreativitas anak pada siklus III meningkat yaitu mencapai 88,33% dengan
persentase

peningkatan

56,66%.

Hal

ini

berarti

terlihat

adanya

peningkatan Kreativitas anak Melalui Pemanfaatan APE Bahan Bekas
dalam kegiatan Bereksplorasi dengan berbagai media, Mengungkapkan
Ide dan gagasan, serta Mempunyai rasa ingin tahu yang besar.
Perkembangan tersebut telah mencapai kriteria keberhasilan yang di
harapkan yaitu 76%-100%.
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Hasil observasi Prasiklus, Siklus I, Siklus II, dan Siklus III
menunjukkan

bahwa

Pemanfaatan

APE

Bahan

Bekas

dapat

mengembangkan Kreativitas pada anak Taman Kanak-kanak Pertiwi IX
Kota Jambi. Oleh karena itu peneliti menganggap hasil dari Siklus III
sesuai dengan kriteria keberhasilan yang diharapkan.
Diagram 4.19 Perbandingan Kemampuan Mengenal Huruf Siklus III
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berbagai media
Pra siklus

Mengungkapkan Ide dan Mempunyai rasa ingin tahu
gagasan
yang besar
Siklus I

Siklus II

Siklus III

d. Refleksi Siklus III
Pelaksanaan tindakan pada siklus III telah melalui proses
perbaikan-perbaikan berdasarkaan hasil observasi pelaksanaan tindakan
pada siklus II. Perbaikan berupa penyajian Media APE Bahan Bekas
dengan permainan dan pemberian reward berupa pin bintang, Media
bahan bekas yang dibuat lebih rapi dan lebih menarik, pengkondisian
kelas dengan tepuk dan menyanyi, serta guru lebih memberika motivasi
dan bimbingan kepada anak yang mengalami kesulitan.
Melalui Pemanfaatan APE Bahan bekas dapat meningkatan
Kreativitas anak dengan cara yang menyenangkan. Anak terlihat sangat
antusias ketika dilibatkan langsung dalam pembuatan APE dari bahan
bekas. Sehingga dapat meningkatkan partisipasi anak secara aktif dalam
pembelajaran.
Pada Siklus III Peningkatan Kreativitas anak telah mencapai
indikator keberhasilan yang ditentukan, yaitu sebesar 76%-100%,
sehingga penelitian dihentikan.
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C. Analisis Hasil Penelitian
Hasil penelitian tindakan kelas yang peneliti lakukan tentang
Pemanfaatan APE Bahan Bekas dalam meningkatkan kreativitas anak
dalam kegiatan Bereksplorasi dengan berbagai media, Mengungkapkan
Ide dan gagasan, serta Mempunyai rasa ingin tahu yang besar di Taman
Kanak-kanak Pertiwi IX Kota Jambi pada kelompok B4 Tahun Pelajaran
2017/2018 dilakukan sampai siklus III.
Pembelajaran

menggunakan

media

Bahan

bekas

dalam

meningkatkan Kreativitas anak berdampak sangat baik bagi anak, hal itu
terlihat dari skor yang diperoleh anak. Tabel di bawah ini menunjukkan
menunjukkan bahwa peningkatan Kreativitas anak di Taman Kanak-kanak
Pertiwi IX mengalami peningkatan.
Tabel 4.28.Data Hasil Pengamatan Peningkatan Kreativitas Anak di
Taman Kanak-kanak Pertiwi IX Sebelum dan Sesudah
diberi tindakan
Tindakan
Prasiklus
Siklus I
Siklus II
Siklus III
Persentase
Peningkatan
Kreativitas
Anak

31,66%

54,99%

73,99%

88,33%

Diagram 4.10. Hasil Pengamatan Peningkatan Kreativitas Anak
Prasiklus, Siklus I, Siklus II dan Siklus III
Peningkatan Kreativitas anak

74%

88,33%

54,99%
31,66%
Pra Siklus

Siklus I

Siklus II

Siklus III
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Peningkatan Kreativitas anak pada kondisi awal belum berkembang
secara maksimal, hal ini terlihat dari perolehan persentase pada prasiklus
yaitu 31,66 Setelah dilakukan tindakan, persentase Peningkat menjadi
54,99% pada siklus I dan 73,99% pada siklus II.
Kegiatan pembelajaran pada Siklus II menunjukkan keadaan yang
lebih kondusif. Anak-anak terlihat lebih aktif pada saat mengikuti
rangkaian kegiatan membuat APE dari bahan bekas. Hasil pengamatan
pada Siklus II menunjukkan adanya perkembangan Peningkatan yang
cukup baik jika dibandingkan dengan kondisi awal anak sebelum tindakan
maupun sesudah pelaksanaan Siklus I walaupun belum mencapai
indikator keberhasilan yang ditentukan. Tindakan dilanjutkan sampai pada
siklus III. Pada Siklus III diperoleh rata-rata Peningkatan Kreativitas pada
anak sebesar 88,33%, sehingga sudah mencapai indikator keberhasilan
yang sudah ditentukan yaitu 76%-100%.
Oleh karena itu peneliti dan guru kolaborator mengambil keputusan
bahwa penelitian dianggap sudah cukup dan dihentikan pada Siklus III.
Penelitian ini telah membuktikan bahwa Pemanfaatan APE Bahan Bekas
dapat meningkatkan Kreativitas anak Kelas B4 Taman Kanak-kanak
Pertiwi IX Kota Jambi.
Data di atas menunjukkan bahwa Peningkatan Kreativitas anak
berkembang dengan sangat baik apabila dilakukan dengan cara dan
strategi yang baik pula. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang
dilakukan peneliti dengan guru kolaborasi yang ada di kelas tindakan.
Hasilnya menunjukkan bahwa ada peningkatan dari tindakan yang
dilakukan pada siklus I, siklus II dan siklus III.
Peningkatan Kreativitas anak pada kondisi awal belum berkembang
secara maksimal, hanya lima orang anak yang mulai berkembang dari 15
anak dalam kegiatan pembelajaran salah satunya disebabkan anak belum
terbiasa melakukan kegiatan membuat langsung APE dari media bahan
bekas.Hasil pengamatan pada Siklus I dan Siklus II menunjukkan adanya
perkembangan persentase kemampuan mengenal huruf walaupun belum
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mencapai indikator keberhasilan yang ditentukan. Rata-rata anak berada
pada tahap mulai berkembang.
Menurut peneliti, hal ini disebabkan karena anak sedang melalui
proses penyesuaian, dari pembelajaran secara klasikal yang lebih sering
menggunakan papan tulis dengan pembelajaran yang menggunakan Buku
paket. Berdasarkan hasil observasi peneliti, permasalahan yang muncul
pada Siklus I dan Siklus II tersebut dapat disebabkan karena faktor
internal dalam diri anak maupun faktor eksternal, baik dalam perencanaan
maupun

pelaksanaan

kegiatan

pembelajaran.

Oleh

karena

itu,

berdasarkan hasil observasi peneliti pada pelaksanaan tindakan Siklus I
dan II maka dilakukan perbaikan-perbaikan agar pada pelaksanaan
tindakan Siklus III dapat mencapai hasil yang optimal.
Hasil

pengamatan

pada

Siklus

III

menunjukkan

adanya

Peningkatan Kreativitas anak jika dibandingkan dengan kondisi awal anak
sebelum tindakan maupun sesudah pelaksanaan Siklus I dan Siklus II.
Pada Siklus III untuk indikator Bereksplorasi dengan berbagai media,
Mengungkapkan Ide dan gagasan, serta Mempunyai rasa ingin tahu yang
besar telah mencapai kriteria berkembang sangat baik, sehingga sudah
mencapai indikator keberhasilan yang sudah ditentukan yaitu 76%-100%.
Berdasarkan

uraian

diatas

dapat

disimpulkan

bahwa

hasil

penelitian tindakan kelas tentang Pemanfaatan APE Bahan bekas dalam
meningkatkan Kreativitas anak di Taman Kanak-kanak Pertiwi IX tahun
pelajaran 2017/2018 adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan Kreativitas anak pada kondisi awal belum berkembang
dengan sangat baik, hal ini terlihat dari masih banyaknya anak yang
belum

mampu

dalam

Bereksplorasi

dengan

berbagai

media,

Mengungkapkan Ide dan gagasan, serta Mempunyai rasa ingin tahu
yang besar. Selain itu masih minimnya media yang digunakan dalam
Pembelajaran

sehingga

Kegiatan

Pembelajaran

kurang

menyenangkan bagi anak, hal ini terlihat dari perolehan skor 31,66%

70

2. Setelah dilakukan penelitian tindakan kelas dari siklus I sampai siklus
III maka dapat dilihat peningkatan yang tinggi. Adapun cara
meningkatkan Kreativitas anak adalah dengan berbagai kegiatan
diantaranya peneliti dan guru menyiapkan dan menyusun rencana
pembelajaran, merancang kegiatan yang menarik sehingga anak
tertarik untuk bermain dan belajar.
3. Pemanfaatan APE Bahan bekas dapat mengembangkan Kreativitas
anak. Hal ini terlihat dari hasil prasiklus, siklus I, siklus II, dan siklus III
mengalami peningkatan. Adapun skor yang diperoleh anak prasiklus
adalah 31,66%. Pada siklus I skor yang diperoleh anak adalah
54,99%. Pada Siklus II skor yang diperoleh anak adalah 73,99 Pada
siklus III skor yang diperoleh anak adalah 88,33%.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis data pada penelitian yang berjudul
“Peningkatan Kreativitas Anak Usia 5-6 Tahun Melalui Pemanfaatan APE
Bahan Bekas Di Tk Pertiwi IX Kota Jambi”. dapat diambil kesimpulan
sebagai berikut:
1. Perkembangan Kreativitas anak pada kondisi awal/prasiklus belum
berkembang dengan sangat baik, hal ini terlihat dari masih banyaknya
anak yang belum mampu dan berani dalam bereksplorasi dengan
berbagai media, bagi anak, hal ini terlihat dari perolehan skor 31,66%.
2. Pemanfaatan APE Bahan Bekas dapat mengembangkan kreatifitas
anak. Hal ini terlihat dari hasil prasiklus, siklus I, siklus II, dan siklus III
mengalami peningkatan. Adapun skor yang diperoleh anak prasiklus
adalah 31,66%. Pada siklus I skor yang diperoleh anak adalah 54,99%.
Pada Siklus II skor yang diperoleh anak adalah 73,99 Pada siklus III
skor yang diperoleh anak adalah 88,33%.
3. Setelah dilakukan penelitian tindakan kelas dari siklus I sampai siklus
III maka dapat dilihat peningkatan yang tinggi. Adapun cara
meningkatkan Kreativitas anak melalui Pemanfaatan APE Bahan
Bekas diantaranya peneliti dan guru menyiapkan dan menyusun
rencana pembelajaran, merancang kegiatan yang menarik sehingga
anak tertarik dalam kegiatan Pembelajaran.

B. Implikasi
Dalam implikasinya Pemanfaatan APE Bahan bekas menunjukkan
peningkatan dalam Perkembangan Kreativitas pada anak lebih optimal di
TK Pertiwi IX Kota Jambi. Melalui Pemanfaatan APE Bahan bekas mampu
memberikan

pengalaman

baru
120

dan

berharga

pada

anak

dalam
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mengembangkan

Kreativitasnya

terutama

dalam

kemampuan

Bereksplorasi dengan berbagai media, Mengungkapkan Ide dan gagasan,
serta Mempunyai rasa ingin tahu yang besar . anak lebih fokus dan anak
dapat terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran sesuai dengan tahap
perkembangannya.
Pemanfaatan APE Bahan bekas dapat digunakan oleh guru dan
pihak sekolah sebagai alternatif dalam meningkatkan Kreativitas pada
anak. Hal ini dikarenakan Pemanfaatan APE Bahan bekas pada akhirnya
dapat memberikan hasil yang baik pada Perkembangan Kreativitas anak.
Pemanfaatan Bahan Bekas disertai dengan ragam tema dan interaksi
dengan anak dapat memotivasi anak untuk fokus dalam pembelajaran dan
menstimulasi anak dalam meningkatkan kreativitasnya.
Hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan penulis dengan
berkolaborasi dengan salah seorang guru di TK Pertiwi IX Kota Jambi
memberikan

masukan

bagi

pihak

sekolah

dan

pengelola

untuk

mengembangkan pendidikan anak usia dini dan Memanfaatkan Media
bahan bekas guna pembuatan APE dalam Rancangan Pelaksanaan
Pembelajaran Harian (RPPH) yang dapat disesuaikan dengan tema dan
sub tema yang digunakan di TK.
Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan berkolaborasi
bersama guru B4 TK Pertiwi IX Kota jambi menunjukkan bahwa
Pemanfaatan APE Bahan bekas sangat baik dalam mengembangkan
Kreativitas anak. Data menunjukkan bahwa terdapat peningkatan
persentase dari setiap tindakan yang dilakukan dari siklus I, II, dan III. Hal
ini juga terlihat dari antusias anak dalam mengikuti pembelajaran.
Temuan di atas dapat dijadikan masukan dalam mengembangkan
Kreativitas

anak melalui Pemanfaatan APE Bahan Bekas Selain itu

temuan ini juga menambah pengetahuan dan keterampilan guru dalam
menerapkan pembelajaran yang lebih kreatif, efektif dan menyenangkan
bagi

anak

didiknya.

Temuan

ini

akan

menjadi

masukan

untuk
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penyelenggaraan PAUD dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak
usia dini.

C. Rekomendasi
Dari hasil penelitian tindakan kelas (PTK) ini bahwa Peningkatan
Kreativitas

anak dapat berkembang melalui Peanfaatan APE Bahan

bekas di TK Pertiwi IX Kota jambi. Ada beberapa hal yang menjadi
rekomendasi penulis dalam upaya peningkatan Kreativitas pada anak
antara lain sebagai berikut:
1. Bagi guru, Pemanfaatan APE Bahan bekas dapat menjadi alternatif
kegiatan belajar dalam Meningkatkan Kreativitas pada anak dengan
cara yang menyenangkan. Disamping itu media bahan bekas dapat
dimanfaatkan sebagai media dalam pembelajaran yang disesuaikan
dengan tema dan kegiatan yang divariasikan.
2. Bagi kepala sekolah TK Pertiwi IX kota jambi, dapat mengembangkan
Pemanfaatan APE Bahan bekas sebagai media yang dapat
mengembangkan semua aspek perkembangan anak usia dini, dalam
rangka meningkatkan kualitas proses pendidikan dan pembelajaran di
sekolah.
3. Bagi mahasiswa PAUDI, dapat menjadi referensi dan menanambah
wawasan bahwa dalam meningkatkan Kreaivitas pada anak dapat
dilakukan dengan cara yang menarik, salah satunya melalui
Pemanfaatan APE Bahan bekas.
4. Bagi orang tua, dapat mengajak anak memanfaatkan media bahan
bekas yang ada dirumah guna menciptakan APE atau hasil karya lain
yang dapat mengembangkan kreativitas anak. dengan media yang
dapat dirancang sendiri oleh orang tua.
5. Bagi para peneliti selanjutnya, dapat digunakan sebagai rujukan
penelitian lebih lanjut yang terkait dengan Pemanfaatan Bahan bekas
untuk mengembangkan aspek perkembangan lainnya.
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D. Kata Penutup
Pendidikan anak usia dini memiliki peranan yang sangat penting
dan menjadi dasar bagi perkembangan anak selanjutnya. Pendidikan
anak usia dini pada hakikatnya diarahkan pada pengembangan seluruh
aspek perkembangan anak . Masa usia dini merupakan periode yang penting
dalam rentang kehidupan manusia. Oleh karena itu rentang usia dini merupakan
saat yang paling tepat untuk mengembangkan berbagai potensi dan kecerdasan
anak, sehingga pengembangan potensi secara terarah pada usia tersebut akan
berdampak pada kehidupan masa depannya. Salah satunya dengan pemberian
rangsangan pendidikan sejak usia dini.
kreativitas merupakan kemampuan seseorang

untuk

menciptakan

sesuatu yang baru, dan untuk menghasilkan komposisi, produk apa saja baik
pengalaman sebelumnya maupun ide-ide baru yang bermanfaat dan bermakna
serta sesuai dengan perkembangan anak usia dini. Kegiatan ini membuat anak
senang merasakan kepuasan tersendiri yang mempunyai pengaruh terhadap
perkembangan anak tersebut.
Peningkatan kreativitas anak usia dini (TK) sangat penting, namun usaha
kearah hal tersebut dengan mempersiapkan media yang dapat menarik minat
anak. Dengan demikian, kegiatan yang paling tepat adalah dengan bermain.
Peningkatan kreativitas melalui bermain bertujuan merangsang kemampuan
anak untuk membuat kombinasi baru, menumbuhkan percaya diri, fleksibelitas
dan orisinal. Sebagai pendidik hendaknya merespon anak yang tidak bisa, serta
merangsang berpikir, rasa ingin tahu dan emosi anak.
Peningkatan keativitas hendaklah dilakukan terencana dan sistematis.
Oleh karena itu, guru hendaknya menyediakan alat peraga atau media yang
bervariasi dan menarik, sehingga anak merasa senang, dan betah dalam
bermain. Perkembangan Kreativitas pada masa usia dini berkembang

sangat pesat sehingga perlu diberikan stimulasi yang optimal. Untuk
menstimulasi anak agar memiliki perkembangan Kreativitas yang baik,
maka perlu disediakan berbagai kegiatan yang menstimulasi anak agar
mampu berkembang dengan optimal.
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Pada hakekatnya anak memiliki potensi kreativitas yang tinggi memilki
sikap dan perilaku, suka bermain, aktif serta ingin tahu atau bereksplorasi,
banyak bertanya apa, bagaimana, mengapa, inderanya peka, masing-masing
anak adalah unik. Kecerdasan dan kreativitas saling berkaitan walaupun tidak
mutlak. Anak yang kreatif dapat dipastikan ia adalah cerdas, namun tidak selalu
orang yang cerdas itu kreatif.

Pemanfaatan APE Bahan bekas dapat digunakan oleh guru dan
pihak sekolah sebagai alternatif dalam meningkatkan Kreativitas pada
anak. Hal ini dikarenakan Pemanfaatan APE Bahan bekas pada akhirnya
dapat memberikan hasil yang baik pada Perkembangan Kreativitas anak.
Pemanfaatan Bahan Bekas disertai dengan ragam tema dan interaksi
dengan anak dapat memotivasi anak untuk fokus dalam pembelajaran dan
menstimulasi anak dalam meningkatkan kreativitasnya.
Penelitian tindakan kelas ini peneliti lakukan sebanyak 3 siklus
yang terdiri dari 3 kali pertemuan pada masing-masing siklus. Penelitian
ini peneliti lakukan dengan berkolaborasi bersama guru kelas B4.
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peningkatan
Kreativitas pada anak dapat ditingkatkan dengan

Pemanfaatan APE

Bahan bekas.
Dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam pembelajaran, guru
hendaknya menggunakan media yang bervariasi, media bahan bekas
dapat menjadi solusi sebagai media pembelajaran yang dapat menarik
minat

anak

serta

dapat

melibatkan

anak

secara

aktif

dalam

mengembangkan Kreativitas pada anak. diharapkan pada peneliti
selanjutnya dapat melanjutkan penelitian ini pada aspek perkembangan
lainnya.
Akhirnya, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari
kesempurnaan, untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis
harapkan guna perbaikan dimasa yang akan datang. Harapan penulis
semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu
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memberikan masukan bagi pembaca dalam memanfaatkan APE Bahan
Bekas dalam pembelajaran di Taman Kanak-kanak serta membantu
peneliti lain dalam mendapatkan informasi yang berhubungan dengan
tesis ini.

Jambi,

November 2018

Penulis

ERNI YUSNITA
MPU. 15.2282

77

CURRICULUM VITAE

Informasi Diri
Erni

Yusnita

dilahirkan

di

Olak

Kemang,

Kecamatan Danau Teluk, di Kota Jambi. Pada 14
November 1982. Putri dari Bapak Ja’far Ma’ris dan
Ibu Erma Yulis.

Riwayat Pendidikan
Memperoleh Sarjana Pendidikan Bimbingan Konseling dari Universitas
Jambi pada Tahun 2010, Ijazah D2 PGTK Universitas Jambi pada Tahun
2004, Ijazah Sekolah Menengah Atas/ SMK 4 Pada Tahun 2001, Sekolah
Menengah Pertama (SMP) Pada Tahun 1998 dan Sekolah Dasar (SD)
Pada Tahun 1995.
Pengalaman Kerja
1. Guru Taman Kanak-kanak (TK) Harapan Bunda Tahun 2004 s/d 2005
2. Guru Taman Kanak-kanak (TK) Pertiwi IX Tahun 2005 s/d 2010
3. Kepala Taman Kanak-kanak (TK) Pertiwi IX Tahun 2010 s/d
Sekarang.
4. Instuktur Nasional P4TK Tahun 2017 s/d Sekarang.

