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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Taman Kanak-kanak Aisyiyah Cucukan Prambanan Klaten merupakan 

lembaga pendidikan pra sekolah yang mempunyai tugas mempersiapkan anak 

didik untuk memasuki jenjang pendidikan dasar. Adapun kegiatan 

pembelajarannya dengan cara memperkenalkan anak berbagai pengetahuan 

atau perilaku moral agama, ketrampilan dan kreatifitas. 

Pembelajaran berpedoman pada suatu program yaitu Bermain sambil 

Belajar dan Belajar seraya Bermain. Bermain yang menyenangkan tanpa 

memilih dan merangsang perkembangan anak. Karena usia pra seklah 

merupakan masa sensitive dan masa peka dimana anak akan lebih mudah 

menerima pengetahuan yang diberikan oleh pendidik, orang tua/pengasuh. 

Anak usia dini adalah sosok individu yang sedang berada dalam prses 

perkembangan. Dimana perkembangan anak merupakan proses perubahan 

perilaku dari tidak tahu menjadi tahu, tidak matang menjadi matang, dari yang 

sederhana menjadi kompleks. Pada umumnya kegiatan pembelajaran berjalan 

dengan baik karena pada masa ini terjadinya fungsi-fungsi fisik dan psikis 

yang siap merespons stimulasi lingkungan yang diberikan kepada anak usia 

dini. 

Perkembangan anak adalah suatu proses perubahan dimana anak belajar 

untuk menguasai tingkat yang lebih tinggi dari segi berpikir, motoriknya, 
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kognitifnya, juga dalam berinteraksi dengan teman sebaya dan lingkungan. 

Taman Kanak-kanak adalah sebagai wadah pendidikan yang diselenggarakan 

sebelum jenjang pendidikan dasar yang memiliki sasaran anak usia 4-6 tahun 

dimana pembelajaran sambil bermain. 

Kegiatan pembelajaran di TK ABA Cucukan, Prambanan, Klaten 

berupaya membentuk pribadi anak yang berakhlaq mulia, berbudi pekerti baik, 

bertanggung jawab, sehat, cerita. Disamping itu juga berusaha mengasah dan 

mengembangkan kreatifitas dan kemampuan anak dalam berbagai bidang. 

Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidik Nasional, 

dalam Pasal 22 ayat 3 disebutkan : bahwa “Pendidikan Nasional berfungsi 

untuk mengembangkan dan membentuk watak peradaban bangsa yang 

bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa agar potensi anak 

didik menjadi manusia beriman, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab” (Depdiknas:2004). 

Berdasarkan kenyataan yang ada kreatifitas belajar anak di TK ABA 

Cucukan, Prambanan, Klaten masih rendah. Karena sangat perlunya kreatifitas 

maka guru diharapkan mampu untuk merangsang dan melatih kreatifitas anak, 

sehingga kreatifitas anak dapat berkembang seoptimal mungkin. Upaya yang 

dapat dilakukan oleh guru adalah dengan menyediakan alat pembelajaran yang 

kreatif, murah, menarik, mudah dipakai, anak senang dan tidak berbahaya. 

Pengelolaan dan pembelajaran Taman Kanak-kanak sangat terbatas dalam 

pengadaan sarana dan prasarana sebagai media pembelajaran dan penggunaan 

alat permainan edukatif saat proses belajar mengajar berlangsung. 
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Pada pembelajaran fisik motorik halus pada umumnya berjalan dengan 

baik, namun di kelompok B TK ABA Cucukan, Prambanan, Klaten 

kemampuan anak dalam mengenal angka masih kurang, dikarenakan sebagian 

besar anak tidak melalui kelompok A, karena faktor usia dan kesengajaan rang 

tua siswa yang menghendaki anaknya sekolah di Taman Kanak-kanak hanya 1 

tahun saja. 

Alasan penggunaan playdough adalah bahan mudah didapat, murah, 

mudah dibuat dan tidak berbahaya bagi anak. Selain itu, anak bisa merasa 

senang dapat belajar mengenal dan membuat angka sendiri tanpa merasa 

terbebani, di rumah anak dapat mempraktekkan kembali apa yang dilakukan di 

sekolah dengan menggunakan tanah liat yang ditemukan di desanya. 

Lingkungan yang ada di sekitar anak merupakan salah satu sumber 

belajar yang dapat dioptimalkan untuk pencapaian proses dan hasil 

pembelajaran yang berkualitas bagi anak usia dini (Badin, dkk.2008:8.4). 

Masa anak usia dini dikenal sebagai masa bermain karena hampir 

semua waktunya dihabiskan untuk bermain dan bermain. Untuk itu dengan 

menggunakan metode bermain playdough diharapkan anak dapat senang tidak 

jenuh dan dapat mengembangkan kreatifitas anak dalam kegiatan belajar. 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis ingin meneliti 

dengan judul UPAYA MENINGKATKAN KREATIVITAS ANAK 

MELALUI BERMAIN PLAYDOUGH DI KELOMPOK B TK ABA 

CUCUKAN KECAMATAN PRAMBANAN KABUPATEN KLATEN 

TAHUN PELAJARAN 2012/2013. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka masalah dapat 

dirumuskan sebagai berikut “Apakah melalui metode bermain playdough 

kreatifitas anak pada kelompok B TK ABA Cucukan Prambanan Klaten dapat 

ditingkatkan ?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian adalah : 

1. Tujuan umum : untuk mengetahui kreatifitas anak dalam memahami angka 

lambang bilangan. 

2. Tujuan khusus : untuk mengetahui peranan bermain playdough terhadap 

kreatifitas anak dalam mengenal bilangan di TK ABA Cucukan 

Prambanan Klaten pada Kelompok B. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai  

berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan khususnya 

dibidang PAUD. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Lembaga Taman Kanak-kanak 

1) Untuk mengevaluasi tentang proses pembelajaran. 
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2) Untuk mengevaluasi sarana prasarana. 

b. Bagi Guru 

Memberi wawasan pada guru menemukan cara meningkatkan 

pembelajaran mengenal angka. 

c. Bagi Peserta Didik 

1) Meningkatkan kreatifitas anak berperan aktif dalam pembelajaran. 

2) Motorik halus anak dapat meningkat. 

3) Dapat berkreasi dengan berbagai bentuk sesuai kreatifitas dan 

keinginan anak. 

d. Bagi Peneliti 

Menambah referensi baru tentang strategi/pendekatan pembelajaran 

melalui media bermain playdough. 


