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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan merupakan usaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia terutama untuk mempersiapkan peserta didik yang 

kreatif, inovatif, mandiri, dan professional. Memasuki era globalisasi yang penuh 

persaingan ini sangat diperlukan pendidikan yang nantinya akan digunakan dalam 

proses perubahan untuk membangun manusia bermutu. Becker (Saputra dan 

Rudyanto, 2005: 1) mengucapkan bahwa pendidikan dan pelatihan merupakan 

investasi terpenting dalam mengembangkan sumber daya manusia. Pendidikan 

merupakan kebutuhan yang paling utama dalam meningkatkan kualitas 

memerlukan perhatian khusus. Untuk itu diperlukan satuan pendidikan yang 

nantinya dapat dijadikan wadah untuk dapat menjembatani tercapainya tujuan 

tersebut. 

Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan 

kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui 

pemberian pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak 

memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Oleh karena itu 

satuan pendidikan telah menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, 

nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenisnya. Pendidikan formal 
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adalah jalur pandidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas 

pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Dan pendidikan 

nonformal adalah suatu jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat 

dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Sedangkan pendidikan informal 

adalah jalur pandidikan keluarga dan lingkungan (Undang-Undang No 20 Tahun 

2003 tentang Sisdiknas pasal 1 : 10-14). 

Taman Kanak-Kanak atau TK merupakan salah satu bentuk satuan 

pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal untuk anak-anak usia 4-6 

tahun. Dalam pendidikan pastilah mempunyai tujuan, tujuan pendidikan TK 

adalah membantu meletakkan pendidikan dasar kearah perkembangan sikap, 

pengetahuan ketrampilan dan daya cipta yang diperlukan oleh anak didik dalam 

menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan serta 

perkembangan selanjutnya. 

Anak pada usia TK mengalami masa peka, dimana anak mulai sensitife 

untuk menerima berbagai upaya pengembangan seluruh potensi anak. Masa peka 

adalah masa terjadinya pematangan fungsi-fungsi fisik dan psikis yang siap 

merespon rangsangan yang diberikan oleh lingkungan (Saputra dan Rudyanto, 

2005: 2). Masa ini merupakan masa untuk meletakkan dasar pertama dalam 

mengembangkan kemampuan fisik dan motorik, kognitif, bahasa, sosial, 

emosioal, konsep diri, disiplin, seni, moral dan nilai-nilai agama. Oleh sebab itu 

dibutuhkan kondisi dan rangsangan yang sesuai dengan kebutuhan anak agar 

pertumbuhan dan perkembangan anak tercapai secara optimal. 
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Anak TK berada pada lima tahun pertama yang disebut masa keemasan 

(The Golden Years) merupakan masa emas perkembangan anak. Anak pada usia 

tersebut mempunyai potensi yang sangat besar untuk mengoptimalkan segala 

aspek perkembangannya, termasuk perkembangan daya cipta yang lebih dikenal 

kreativitas. Menurut Utami Munandar, anak berumur 3-5 tahun memerlukan 

pengasuhan dan bimbingan yang baik agar muatan kreativitasnya dapat 

diberdayakan secara optimal. Pada sekala umur ini, anak mudah menyerap segala 

informasi yang ada di sekitarnya (http://episentrum.com/artikel/merangsang-

kreativitas-orasekolah). 

Pada dasarnya setiap anak mempunyai potensi kreatif, hanya saja pada 

perjalanan hidupnya ada yang mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan 

potensi kreatifnya, ada pula yang kehilangan potensi kreatifnya karena tidak 

mendapaTkan kesempatan ataupun tidak menemukan lingkungan yang 

memfasilitasi berkembangnnya potensi kreatif. Sungguh disayangkan apabila 

potensi kreatif tersebut hilang pada diri manusia kreatif penting dipupuk dan 

dikembangkan dalam diri anak sejak dini, karena kreativitas merupakan 

manifestasi dari individu yang berfungsi sepenuhnya dalam perwujudan diri. 

Orang yang sehat mental, bebas dari hambatan-hambatan diri sepenuhnya. 

Kreativitas merupakan suatu ungkapan yang tidak asing lagi di dalam 

kehidupan sehari-hari, khususnya bagi anak-anak prasekolah yang selalu berusaha 

menciptakan sesuatu dengan fantasinya. Kreativitas pada anak TK ditampilkan 

dalam berbagai bentuk, baik dalam membuat gambar yang disukainya, 

http://episentrum.com/artikel/merangsang-kreativitas-orasekolah
http://episentrum.com/artikel/merangsang-kreativitas-orasekolah
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menciptakan sesuatu hal yang baru, maupun dalam bercerita atau dalam bermain 

peran, seperti berpura-pura menjadi ibu atau ayah ataupun menampilkan berbagai 

gerakan berkaitan dengan aktivitas motorik yang dilakukannya.  

Kreativitas mulai mendapat perhatian kurang lebih menjelang paruh 

pertama abad 20 atau tepatnya setelah Perang Dunia II. Di Indonesia perhatian 

pada bidang ini juga tumbuh dengan pesat terutama sejak penelitian munandar 

pada tahun 1977 yang menekankan pentingnya kreativitas dikembangakan pada 

pendidikan formal serta pertama kalinya diciptakan tes kreativitas di Indonesia. 

Makin disadari perlunya langkah-langkah kongkret untuk mengembangkan 

kreativitas sejak dini (Mulyadi, 2004: 35) 

Kebutuhan akan kreativitas dalam penyelenggaraan pendidikan dewasa ini 

dirasakan merupakan kebutuhan setiap anak. Dalam masa pembangunan dan era 

yang semakin mengglobal serta penuh dengan persaingan ini setiap individu di 

tuntut untuk mempersiapkan mental agar mampu menghadapi tantangan-

tantangan masa depan. Oleh karena itu, pengembangan potensi kreatif yang pada 

dasarnya ada pada setiap manusia terlebih pada mereka yang mempunyai 

kemampuan dan kecerdasan luar biasa perlu dimulai sejak usia dini. Baik itu 

untuk perwujudan diri secara pribadi maupun untuk kelangsungan kemajuan 

bangsa. 
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Dewasa ini tampak kecenderungan pendidikan di TK yang menginginkan 

anak belajar akademik secepat mungkin dan sebanyak mungkin sebagai tuntutan 

orang tua modern yang menginginkan anaknya lebih unggul dengan persiapan 

yang lebih dini. Biasanya pembelajaran akademik diajarkan di kelas satu SD, 

seperti menulis, membaca, dan matematika, bahkan juga bahasa inggris, tapi 

sekarang ini sudah diberikan di TK walaupun tidak dipersyaratkan dalam 

kurikulumnya, lain halnya dengan TK non akademik (TK yang lebih menitik 

beratkan pada kegiatan bermain seraya belajar), di mana mereka lebih 

mengutamakan bermain. Menurut hasil penelitian perbedaan kemampuan 

akademik antara kedua TK tersebut bahkan tak terlihat di kelas satu SD. Tetapi 

terdapat satu perbedaan antara kedua TK tersebut. Pada TK akademik (TK yang 

lebih menitik beratkan kegiatan belajar mengajarnya pada kemampuan membaca, 

menulis, dan berhitung), anak terlihat lebih gelisah dan kurang kreatif 

dibandingkan TK non akademik. sehingga anak-anak menjadi korban jika belajar 

secara akademik dipaksakan sebelum mereka siap. (http://husni, 2. 0. 

Web.id/bermain-belajar/, diakses 17 november 2010).     

Tidak dapat dipungkiri bahwa kreativitas penting untuk pemenuhan 

kebutuhan dan aspek kehidupan manapun. Zaman sekarang ada bermacam-

macam tantangan, baik dalam bidang ekonomi, politik, lingkungan kesehatan, 

maupun dalam bidang budaya dan sosial yang harus dihadapi. Semakin tinggi 

persaingan dengan segala problem yang ada maka semakin diperlukan tenaga ahli 

http://husni/
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pilihan yang cakap, terampil, dan cekatan. Untuk menghadapi berbagai tantangan 

dan persaingan tersebut individu diharapkan memiliki suatu potensi yang dapat 

dikembangkan, dikenali dan dipupuk yaitu kreativitas. Kreativitas merupakan 

kunci sukses dan keberhasilan dalam hidup. Orang yang tidak kreatif dalam 

kehidupannya akan sulit meraih keberhasilan. Zaman yang sudah mengglobal dan 

penuh dengan persaingan keras sekarang ini membutuhkan kreativitas  yang 

sangat tinggi (Mulyadi, 2004: 45). 

Dalam konsep belajar anak terdapat suatu mekanisme belajar yang dapat 

dihidupkan dalam satu masa saja. Apabila mekanisme tersebut tidak diberi 

stimulus oleh lingkungannya, maka mekanisme tersebut akan sulit untuk diberi 

stimulus dimasa-masa berikutnya meski dengan pembelajaran atau stimulus yang 

sama. Akibatnya anak akan mengalami kerugian seumur hidupnya. Sehingga 

stimulus yang diberikan pada tahun-tahun pertama akan memberikan hasil yang 

kurang maksimal dalam peningkatan potensi belajarnya. 

Dikatakan juga oleh Mulyadi (2004: 47) bahwa masa dini anak pada masa 

prasekolah adalah tahun paling-paling efektif dalam kehidupan manusia untuk 

mengembangkan kreativitas. Potensi anak seusia itu berada pada masa yang amat 

penting untuk dirangsang perkembangannya, untuk menjamin terpeliharanya 

kebebasan psikologis. Oleh karena itu, upaya perangsang kreativitas pada usia 

prasekolah sangat penting artinya. Setelah melewati masa kritis, perangsang 

berbagai aspek perkembangan dan kreativitas akan lebih sulit, meski dirangsang 
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dengan rangsangan yang sama. Akibatnya anak tersebut akan mengalami 

kerugian. 

Hasil dari sebuah observasi yang akan dilakukan oleh peneliti di TK Islam 

Al-Anis anak-anaknya cenderung kurang kreativitas. Hal ini dikarenakan dalam 

pembelajaran sehari-harinya guru lebih mementingkan metode pembelajaran 

menulis, membaca, dan menirukan kosa kata, sehingga guru mengabaikan 

kreativitas anak yang mengakibatkan anak menjadi bosan dan kurang 

bersemangat untuk belajar. Apalagi kesempatan anak pada waktu istirahat untuk 

bermain dan mengembangkan imajinasinya dikurangi yang seharusnya 30menit 

menjadi 20 menit saja. Peneliti sangat prihatin sekali dengan keadaan anak-anak 

yang seperti ini, dan lebih prihatin lagi pada saat peneliti melakukan observasi, 

pada saat itu peneliti mengajak anak untuk bermain waktu istirahat dan tak lama 

kemudian waktu istirahatpun sudah usai anak masih bermain karena anak 

mempunyai alasan yang cukup kuat yaitu anak tidak mau masuk karena anak 

capek dengan kegiatan pembelajaran membaca, menulis, dan sebagainya, 

sehingga anak yang masih mau bermain dipaksa untuk tetap masuk. 

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka suatu kreativitas anak TK 

Islam Al-anis terhambat karena adanya kegiatan belajar mengajar yang kurang 

seimbang antara kreativitas dengan pembelajaran akademiknya dan dapat 

dikatakan lebih mementingkan kemampuan verbal anak dibandingkan 

kemampuan kreativitas anak. Serta lebih menekankan pada kegiatan 
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ekstrakurikuler yang ada. Dengan ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

tindakan kelas di TK Islam Al-anis yang dapat dikatakan pembelajarannya lebih 

menekankan pada kemampuan akademik dan kurang memperhatikan kemampuan 

yang lain. 

Pada dasarnya pembelajaran yang mudah adalah melalui kegiatan 

pembelajaran yang aman dan bermanfaat bagi anak-anak pada saat ini yaitu 

bermain untuk mengembangkan kreativitas yang diberikan kepada anak agar 

dapat berfikir kreatif. Bermain adalah awal timbulnya kreativitas karena dalam 

kegiatan yang menyenangkan anak akan dapat mengungkapkan gagasan-

gagasannya secara bebas dalam hubungan dengan lingkungannya. Oleh karena itu 

kegiatan tersebut dapat disajikan sebagai salah satu dasar dalam mengembangkan 

kreativitas anak. 

Uraian diatas memunculkan pertanyaan apakah melalui permainan 

konstruktif benar-benar dapat menigkaTkan kreativitas anak?. Untuk menjawab 

pertanyaan tersebut, maka peneliti melakukan penelitian tentang “Upaya 

Peningkatan Kreativitas Anak Melalui Permainan Konstruktif Pada Anak 

Kelompok B Di Taman Kanak-Kanak Islam Al-Anis, Kartasura, Tahun 

Pelajaran 2010/2011”. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang ada dapat diidentifikasikan sebagai berikut:  

1. Pembelajaran yang lebih mengutamakan kemampuan verbal. 

2. Orang tua yang kurang paham mengenai pengembangan kreativitas. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumukan pemasalahan 

sebagai berikut:  

“ Apakah permainan konstruktif dapat meningkatkan kreativitas anak TK 

Islam Al-Anis, di Kartasura, Sukoharjo? ” 

 

D. Pembatasan Masalah  

Agar penelitian ini lebih efektif, efisien, terarah, dan dapat dikaji lebih 

mendalam maka diperlukan pembatasan masalah. 

Adapun pembatasan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 

1. Kreativitas TK Islam Al-Anis Kartasura Kelompok B 

2. Permainan konstruktif (Lego)  
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E. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui peningkatan kreativitas anak TK Islam Al-Anis dengan 

permainan konstruktif. 

2. Tujuan Khusus 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas anak melalui 

permainan konstruktif pada anak Kelompok B di Taman Kanak-Kanak Islam 

Al-Anis Kartasura. 

F. Manfaat Penelitian  

Manfaat pada penelitian ini antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

Agar penelitian ini dapat menambah pengetahuan guru tentang peningkatan 

kreativitas anak melalui permainan konstruktif (Lego), dan dapat digunakan 

sebagai referensi bagi peneliti lain yang menginginkan bahan atau data dalam 

penelitian. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru TK 

1) Menjadi fasilitator anak dalam kegiatan bermain permainan 

konstruktif (Lego). 

2) Untuk memahami tahap perkembangan anak sehingga tidak salah 

dalam memberikan suatu pembelajaran yang berhubungan dengan 

kreativitas. 
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b. Bagi orang tua 

Memberikan suatu rangsangan kepada anak dengan lebih memperhatikan 

pola belajar dan berpikir anak untuk menumbuhkan kreativitas anak 

melalui permainan konstruktif (Lego). 

c. Bagi anak 

Dapat merangsang anak untuk mengeluarkan ide-ide kreatifnya melalui 

permainan konstruktif (Lego) dengan lebih orisinil. 

d. Bagi penulis 

Dapat menambah manfaat, pengetahuan, dan wawasan tentang bagaimana 

caranya untuk menigkaTkan kreativitas anak melalui permainan kostruktif 

(Lego). 

e. Bagi sekolah 

Menyediakan segala macam permainan kostuktif yang sesuai dalam 

pembelajaran untuk meningkatkan kreativitas anak didik. 

 

 

 

 

 

 




