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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

             Menurut Purwanto (2004:10) pendidikan adalah segala usaha orang 

dewasa dalam pergaulannya dengan anak-anak untuk memimpin 

perkembangan jasmani dan rohaninya kearah kedewasaan. Pendidikan 

mempunyai peranan yang sangat menentukan bagi perwujudan diri individu, 

terutama bagi perkembangan bangsa dan negara. Kemajuan suatu kebudayaan 

bergantung kepada cara kebudayaan tersebut mengenali, menghargai, dan 

memanfaatkan sumber daya manusia. Hal ini berkaitan erat dengan kualitas 

pendidikan yang diberikan kepada anggota masyarakat dan kepada anak-anak. 

             Pendidikan adalah humanisasi, yaitu upaya memanusiakan manusia 

atau upaya membantu manusia agar mampu mewujudkan diri sesuai dengan 

martabat kemanusiaannya. oleh karena itu pedidikan bearti sebagai upaya 

membantu manusia untuk menjadi apa, mereka dapat dan seharusnya menjadi 

pendidik dan calon pendidik perlu memahami hakekat manusia (Wahyudin, 

2008:1.1). 

             Tujuan pendidikan pada umumnya menyediakan lingkungan yang 

memungkinkan anak didik untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya 

secara optimal, sehingga dapat mewujudkan dirinya. Selain itu berfungsi 

sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pribadi dan kebutuhan masyarakat. 

Setiap orang mempunyai bakat dan kemampuan yang berbeda-beda sehingga 
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membutuhkan pendidikan yang berbeda pula. Pendidikan bertanggung jawab 

untuk mengidentifikasi dan memupuk bakat atau kreativitas sejak usia dini. 

             Tujuan pendidikan nasional mengembangkan pendidikan didasarkan 

pada falsafah negara pancasila dan diarahkan untuk membentuk manusia-

manusia pembangunan yang ber-Pancasila serta untuk membentuk manusia 

Indonesia yang sehat jasmani dan rohani, memiliki pengetahuan dan 

ketrampilan, dapat mengembangkan kreativitas, tanggung jawab, dapat 

menyuburkan sikap demokratis, penuh tenggang rasa, dapat mengembangkan 

kecerdasan yang tinggi, berbudi pekerti yang luhur, menciptakan bangsa yang 

berbudi dan mencintai sesama manusia sesuai dengan ketentuan yang ada 

dalam UUD 1945 (Arikunto, 2001:130). 

             Pendidikan anak usia dini merupakan program pendidikan yang 

dicanangkan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan dan 

perkembangan anak, seperti pada yang tercantum pada UU Nomor 20 tahun 

2003 pasal 1 ayat 14. Bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya 

pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam 

tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk 

membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak 

memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. (UU Sisdiknas, 

2003 :2). 

 Anak TK merupakan bagian dari anak usia dini yang berada pada 

rentang usia 4-6 tahun. Anak TK mempunyai dorongan yang kuat untuk 

mengenal lingkungan alam sekitar dan lingkungan sosialnya lebih baik. Anak 
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ingin memahami segala sesuatu yang dapat dilihat dan didengar (Hildebrand, 

1986:69) 

             Demikian halnya, proses pembelajaran di TK hendaknya diselenggarakan 

secara menyenangkan, inspiratif, menantang, memotivasi anak untuk berpartisipasi 

aktif memberi kesempatan untuk berkreasi dan kemandirian sesuai dengan tahap 

perkembangan fisik dan psikis anak. Kualitas pembelajaran diukur dan ditentukan 

oleh sejauh mana kegiatan pembelajaran tertentu dapat menjadi alat pengubah 

tingkah laku anak ke anak yang sesuai dengan tujuan atau kompetensi yang telah 

ditetapkan. Menurut Suyanto (2005:76) karakteristik dari anak TK yang kreatif 

adalah senang bereksperimen, bereksplorasi, rasa ingin tahunya tinggi, bersifat 

spontan dalam menyatakan pikirannya, suka berpetualang, jarang merasa bosan dan 

mempunyai daya imajinasi yang tinggi. 

 Untuk melaksanakan pendidikan sebagaimana digariskan UU Sisdiknas dan 

pedoman pendidikan, pendidikan di segala jenjang  dan jalur pendidikan semuanya 

pasti memiliki satu kesamaan prinsip yaitu bagaimana tujuan pendidikan dapat 

tercapai secara efektif dan efisien. Anak-anak berumur empat hingga enam tahun itu, 

sangat diperlukan permainan untuk menumbuhkembangkan baik mental maupun 

jasmani mereka. Karena bermain itu bersifat universal, di belahan dunia manapun 

anak-anak melakukan permainan. 

             Dengan adanya program kegiatan belajar anak Taman Kanak-Kanak 

maka dapat diharapkan untuk membantu meletakkan dasar ke arah 

perkembangan sikap, pengetahuan keterampilan dan daya cipta yang 

diperlukan anak didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan 

untuk pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya. Di samping itu masa 
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kanak-kanak juga disebut masa peka atau masa keemasan karena pada masa 

ini anak lebih mudah untuk menerima rangsangan dari lingkungan untuk 

menunjang perkembangan jasmani dan rohani yang ikut menentukan 

keberhasilan anak didik mengikuti pendidikan selanjutnya. 

       Multiple intelligences merupakan kecerdasan yang tersebar dalam 

berbagai bidang dan memiliki multi aspek. Manusia tidak hanya diberkahi 

Tuhan satu jenis kecerdasan saja, karena kecerdasan merupakan kumpulan 

kepingan kemampuan yang ada di beragam bagian otak. Semua kepingan itu 

saling berhubungan, tetapi juga bekerja sendiri-sendiri. (Gardner, 2003:22) 

       Menurut Gardner (dalam Montolalu, 2007:11.14) menyatakan bahwa 

multiple intelligences seseorang terdiri dari kecerdasan visual spasial (cerdas 

dalam menggambar atau membayangkan), kecerdasan bahasa (cerdas dalam 

berkata-kata atau berbahasa), kecerdasan logika-matematika (cerdas dalam 

berhitung), kecerdasan musikal (cerdas dalam bernyanyi dan memainkan alat 

music), kecerdasan kinestetik (cerdas dalam mengendalikan gerakan tubuh), 

kecerdasan intrapersonal (cerdas dalam memahami diri sendiri), kecerdasan 

interpersonal (cerdas dalam berinteraksi dengan orang lain), kecerdasan 

naturalis (cerdas dalam berhubungan dengan alam dan isinya), kecerdasan 

moral(cerdas dalam nilai dan norma yang berlaku). 

       Pada dasarnya setiap manusia mempunyai potensi yang kreatif. Hanya 

saja dalam perjalanan hidupnya ada yang mendapatkan kesempatan untuk 

mengembangkan potensi kreatifnya. Ada pula yang kehilangan potensi 

kreatifnya karena tidak mendapatkan kesempatan ataupun tidak menemukan 
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lingkungan yang memfasilitasi berkembangnya potensi kreatif. Sungguh 

sangat disayangkan apabila potensi kreatif tersebut menghilang pada diri 

manusia. 

       Kreativitas merupakan proses yang dinamis dalam diri seseorang yang 

dapat menghasilkan beberapa pilihan atau alternatif suatu masalah, dan 

pertanyaan yang dihadapi seseorang. Kreativitas akan terlahir apabila kaya 

kreatif dan inovatif berguna dalam kehidupan manusia. Kreativitas 

sesungguhnya merupakan fenomena yang interen dalam kehidupan manusia 

yang sudah ada sepanjang sejarah manusia (Suyono, 2001:21). 

       Kreativitas sebagai ungkapan dan perwujudan diri individu termasuk 

kebutuhan pokok manusia yang bila terwujud memberikan rasa kepuasan dan 

rasa keberhasilan yang mendalam. Kreativitas meningkatkan kualitas hidup 

manusia serta memungkinkan manusia mencapai kesejahteraan fisik dan 

mental. Setiap orang memiliki bakat kreatif, walaupun dalam jenis dan dalam 

derajat yang berbeda-beda dan bakat ini perlu dipupuk, dirangsang dan 

dikembangkan sejak dini (Rosalina, 2008:5). 

       Dalam kehidupan sehari-hari pengembangan kreativitas sangatlah  

penting karena kreativitas merupakan kemampuan yang sangat berarti dalam 

kehidupan manusia. Kreativitas bukan sekedar keberuntungan melainkan 

sebuah kerja keras yang disadari. Kegagalan bagi orang yang kreatif 

merupakan sebuah variabel pengganggu untuk keberhasilan. Orang yang 

kreatif biasanya selalu mencoba sesuatu hal untuk mencapai suatu 

keberhasilan. 
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       Meningkatkan kreativitas termasuk bagian integral dari kebanyakan 

program untuk anak berbakat. Jika ditinjau dari program atau sasaran belajar 

siswa, kreativitas biasanya disebut sebagai prioritas, kreativitas 

memungkinkan penemuan-penemuan baru dalam bidang tertentu. Salah satu 

kendala konseptual utama terhadap pembelajaran kreativitas adalah pengertian 

kreativitas sebagai sifat yang diturunkan oleh orang berbakat atau genius. 

Kreativitas, disamping bermakna baik untuk pengembangan diri juga 

merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia, yaitu kebutuhan akan 

perwujudan diri sebagai salah satu kebutuhan paling tinggi bagi manusia. 

       Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dikemukakan bahwa 

pengembangan kreativitas pada anak, khususnya usia dini sangat penting. 

Namun usaha kearah itu haruslah lewat jalan yang dapat menarik minat anak 

tersebut secara sukarela berangkat dari hatinya yang paling tulus dan dalam. 

Dengan demikian, jalan yang sangat mudah yaitu melalui kegiatan yang 

digemari dan menjadi kehidupan anak-anak pada saat itu yaitu bermain. 

Pengembangan kreativitas lewat kegiatan bermain haruslah diarahkan untuk 

merangsang kemampuan anak, negara dapat membuat kombinasi baru, sebagai 

kemampuan untuk memproduksi respon yang tidak biasa, serta merangsang 

agar anak berfikir.  

       Dalam permainan mempunyai nilai-nilai untuk mengembangkan 

harmoni antara jiwa dan raga. Pada saat bermain semua fungsi baik jasmani 

maupun rohani anak ikut terlatih, semakin banyak kesempatan bermain anak 

makin sempurna penyesuaian anak terhadap keperluan hidup di dalam 
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masyarakat. Masa persiapan anak menjadi dewasa tidak cukup diisi dengan 

pelajaran-pelajaran pengetahuan saja, tetapi bermain yang mampu 

mengembangkan fisik dan mental anak yang sesuai dengan perkembangan. 

       Salah satu bentuk permainan yang dapat meningkatkan kreativitas 

anak yaitu melalui permainan finger painting. Permainan finger painting 

berasal dari kata finger yang artinya jari sedangkan painting artinya lukisan, 

jadi finger painting merupakan kegiatan melukis dengan menggunakan jari 

tangan untuk menciptakan seni kreativitas anak dalam hal melukis. Dimana 

anak diberi kebebasan untuk mengembangkan daya imajinasinya dengan 

melakukan permainan melukis dengan menggunakan jari tangan. Sehingga 

anak mampu mengeksplorasi seluruh kemampuannya dalam bentuk lukisan 

abstrak. 

             Di TK Mojodoyong 3, Kedawung, Sragen kreativitas anak pada 

umumnya masih rendah, kurangnya kemampuan eksplorasi dalam berkreasi 

dan mengekspresikan diri untuk berkreativitas. Hal ini disebabkan karena 

kurangnya media pembelajaran dalam suatu proses belajar. Dalam 

mengembangkan kreativitas anak kurang dimotivasi guru sehingga dapat 

menyebabkan kreativitas anak menjadi rendah. Di TK Mojodoyong 3, 

Kedawung, Sragen ini dalam mengembangkan kreativitas melukis masih 

menggunakan cat melukis yang dijual di toko. Padahal cat yang dijual di toko 

harganya mahal karena guru tidak bisa membuat sendiri, sedangkan guru TK 

perlu kreatif dalam menyampaikan pembelajaran. 
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             Pembelajaran yang dilakukan di TK Mojodoyong 3 lebih sering 

dilakukan di dalam kelas padahal ruangan kelas tidak begitu kondusif untuk 

menghasilkan suatu kreativitas. Penulis akan mencoba melakukan 

pembelajaran di luar kelas sehingga kreativitas anak dapat meningkat sesuai 

yang diharapkan.  

       Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk 

meneliti tentang “UPAYA PENINGKATAN KREATIVITAS ANAK 

MELALUI PERMAINAN FINGER PAINTING PADA ANAK KELOMPOK 

B DI TK MOJODOYONG 3 KEDAWUNG SRAGEN TAHUN 2011/2012”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

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

mendalam maka diperlukan pembatasan masalah. Adapun pembatasan 

masalah yang dapat dikaji dalam penelitian ini adalah : 

1. Permainan yang digunakan dalam penelitian ini adalah permainan finger 

painting. 

2. Masalah yang diteliti terbatas pada permainan finger painting untuk 

meningkatkan kreativitas anak TK Mojodoyong 3 

 

C. Perumusan Masalah 

            Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di depan, 

maka dalam penelitian ini perumusan masalah sangatlah perlu. Permasalahan 

penelitian ini adalah: Apakah melalui permainan finger painting dapat 
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meningkatkan kreativitas anak kelompok B di TK Mojodoyong 3 Kedawung 

Sragen Tahun 2011/2012? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan 

kreativitas anak melalui permainan finger painting.  

Secara khusus tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

peningkatan kreativitas siswa melalui permainan finger painting anak 

kelompok B di TK Mojodoyong 3 Kedawung Sragen Tahun 2011/2012. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, maka penelitian ini 

diharapkan mempunyai manfaat dan kegunaan dalam pendidikan baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoretis  

Secara teoretis hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut : 

a. Sebagai informasi mengenai pentingnya peningkatan kreativitas anak 

melalui permainan finger painting di TK Mojodoyong 3. 

b. Sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi peneliti khususnya dalam 

peningkatan kreativitas. 

c. Sebagai bahan masukan bagi TK Mojodoyong 3 mengenai peningkatan 

kreativitas melalui permainan finger painting. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat kepada peneliti sebagai tambahan wawasan mengenai 

peningkatan kreativitas melalui permainan finger painting. 

b. Para guru TK Mojodoyong khususnya dalam meningkatkan kreativitas 

siswa melalui permainan. 

c. Para guru TK Mojodoyong 3 dalam meningkatkan kreativitas melalui 

permainan dapat memudahkan dan memperlancar kegiatan 

pembelajaran. 

 


