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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Kindergarten atau children’s garden atau taman kanak kanak dalam 

istilah Indonesia, merupakan sebuah institusi pendidikan untuk anak 

prasekolah. Taman kanak kanak digagas pertama kali oleh Friedrich Frobel 

pada tahun 1837 di Bad Blankenburg Jerman. Taman kanak kanak gagasan 

Friedrich Frobel dijadikan sebagai tempat bermain dan berkegiatan anak, 

sekaligus menjadi tempat anak belajar bersosialisasi sebagai persiapan untuk 

memasuki sekolah dasar. Friedrich Frobel menggunakan istilah garden atau 

kebun karena menurutnya, anak ibarat tanaman di kebun yang harus 

dipelihara dan dirawat dengan baik (Rantinah Sastra, dalam Pelangi IGTKI 

edisi I, 2012:23) 

Di Indonesia, pendidikan pra sekolah atau yang lebih dikenal dengan 

pendidikan anak usia dini, ada bermacam-macam. Seperti TPA atau taman 

penitipan anak, KB atau kelompok bermain dan TK atau taman kanak 

kanak.Taman Kanak-kanak merupakan salah satu bentuk pendidikan 

prasekolah yang ada dijalur pendidikan formal, sesuai dengan UU no 23 

tahun 2003 tentang sistem pendidikan anak nasional, pasal 28, yang 

menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini dapat diselesaikan melalui jalur 

formal, non formal dan informal. Adapun  dalam Garis Garis Besar Program 

Kegiatan Taman Kanak Kanak (GBPKTK.1994), menyatakan bahwa Taman 
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Kanak Kanak didirikan sebagai usaha mengembangkan seluruh segi 

kepribadian anak didik dalam rangka menjembatani pendidikan dalam 

keluarga dan pendidikan sekolah. Adapun yang menjadi tujuan program 

kegiatan belajar di taman kanak kanak adalah untuk membantu meletakkan 

dasar kearah perkembangan sikap, pengetahuan, ketrampilan dan daya 

cipta/kreativitas yang diperlukan oleh anak didik dalam menyesuaikan diri 

dengan lingkungan dan untuk pertumbuhan dan perkembangan. 

Usia anak pra sekolah (0-6 tahun) berada pada masa usia keemasan 

(The Golden Age), yang mana anak pada usia tersebut mempunyai potensi 

yang sangat besar untuk mengoptimalkan segala aspek perkembangannya, 

termasuk perkembangan daya cipta yang lebih dikenal dengan kreativitas. 

Menurut M.Fauzi Rachman (2011:98) otak manusia terdiri dari otak kanan 

dan otak kiri. Otak kiri merupakan tempat untuk melakukan fungsi akademik 

seperti baca tulis dan berhitung, sedangkan otak kanan berkaitan dengan 

perkembangan artistik dan kreatif, perasaan, gaya bahasa, irama musik, 

imajinasi, lamunan, warna, sosialisasi serta perkembangan kepribadian. Anak 

pada usia dini mudah menyerap segala informasi yang ada di sekitarnya, 

mengembangkan potensi kreatifnya, dengan memberikan pengasuhan dan 

bimbingan yang baik dan benar. Pada usia ini pula anak dapat kehilangan 

petensi kreatifnya karena tidak mendapatkan kesempatan atau tidak 

menemukan lingkungan yang mendukung dan memfasilitasi berkembangnya 

potensi kreatif anak. 
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Memaksimalkan perkembangan otak kanan dengan meningkatkan 

kreativitas anak sangat penting dalam tumbuh kembang anak. Dengan 

bermain mendukung tumbuhnya sikap kreatif  karena di dalam bermain anak 

dapat memilih sendiri kegiatan yang mereka sukai. Perkembangan kreativitas 

bermakna bagi perkembangan potensi anak secara utuh dan bagi kemajuan 

ilmu pengetahuan dan seni budaya. Taman kanak – kanak (TK) merupakan 

tempat belajar anak usia 4-6 tahun yang mana cara belajarnya adalah dengan 

bermain atau yang lebih dikenal dengan istilah bermain seraya belajar. 

Dengan permainan permainan yang menarik bagi anak, membuat anak 

senang, anak belajar tentang segala hal dan akan menumbuh kembangkan 

kreatifitas anak. 

Menurut Ofsted (Tadkirotun Musfirah, 2005:17), permainan 

mendukung tumbuhnya pikiran kreatif  karena di dalam bermain anak 

memilih sendiri yang mereka sukai, belajar membuat identifikasi banyak hal. 

Alat permainan tersebut dapat dibeli dari toko-toko mainan, juga dapat digali 

dan dikumpulkan dari sekeliling kita. Permainan membentuk suatu bagian 

dari wilayah pembelajaran (salah satunya disebut wilayah kreatif) dan harus 

diberikan oleh Taman Kanak-kanak kepada anak didiknya. 

Dalam rangka mengemban tugas dan tanggung jawab untuk 

mengoptimalkan potensi yang dimiliki anak didik, agar mereka dapat tumbuh 

dan berkembang sesuai dengan potensi yang mereka miliki, maka diperlukan 

suatu upaya kreatif agar anak dapat tumbuh secara optimal dengan nyaman 

dan menyenangkan. Guru memiliki peranan penting dalam mengembangkan 
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kreativitas anak. Hal ini karena guru pada jenjang pendidikan prasekolah 

termasuk guru TK, selalu dijadikan figur oleh anak anak didiknya, apa yang 

dikatakan guru akan diikuti dan dipatuhi oleh anak. Guru menjadi teladan dan 

contoh bagi anak sehingga amat sangat berpengaruh bagi pengembangan 

kreativitas anak. 

TK ABA Jemawan IV terletak di dusun Turusan, desa Jemawan 

kecamatan Jatinom kabupaten Klaten. Adapun permasalahan yang terjadi 

pada saat peneliti mengadakan pengamatan pada anak didik kelompok B TK 

ABA Jemawan IV Klaten adalah rendahnya kreativitas anak. Hal ini dapat 

dilihat pada kondisi awal di mana dalam pembelajaran di kelas dari 15 jumlah 

anak kelompak B TK ABA Jemawan IV Jatinom Klaten, baru 2 anak atau 

13% yang kreatif, sedangkan 13 anak lainnya atau 87% belum kreatif. Hal ini 

disebabkan oleh model pembelajaran dan media pembelajaran yang 

digunakan selama ini cenderung membuat anak bosan karena permainan 

permainan yang diberikan kurang bervariasi. Oleh sebab itu, menjadi 

pendorong bagi peneliti untuk mengadakan perbaikan pembelajaran agar 

kreativitas anak dalam pembelajaran dapat meningkat. Adapun strategi yang 

ditetapkan agar anak menjadi kreatif adalah dengan permainan kepingan 

geometri. 

Dari uraian di atas menujukkan betapa pentingnya perkembangan 

kreativitas anak melalui sebuah permainan. Dalam hal ini penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian mengenai kreativitas anak melalui permainan 

kepingan geometri. Maka dari itu, penulis mengambil judul “Peningkatan 
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Kreativitas Anak melalui Permainan Kepingan Geometri pada Anak 

Kelompok B di TK ABA Jemawan IV Jatinom Klaten Tahun Pelajaran 

2012/2013”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian lebih efektif, efisien dan terarah serta dapat dikaji 

secara mendalam, maka perlu adanya pembatasan masalah. Adapun batasan 

masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Subjek  penelitian adalah guru dan anak didik kelompok B TK ABA 

Jemawan IV Jatinom Klaten. 

2. Objek penelitian adalah kreativitas anak dan permainan kepingan 

geometri. 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dukemukakan peneliti maka 

dapat dirumuskan, apakah melalui permainan kepingan geometri dapat 

meningkatkan kreativitas anak kelompok B di TK ABA Jemawan IV Jatinom 

Klaten tahun pelajaran 2012/2013? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk menemukan terjadinya 

peningkatan kreativitas anak kelompok B TK ABA Jemawan IV Jatinom 

Klatan melalui permainan kepingan geometri.  
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Sedangkan secara umum penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Meningkatkan hasil belajar anak usia dini. 

2. Meningkatkan semangat belajar atau antusias anak dalam pembelajaran 

3. Dapat menjadikan anak kreatif dan inovatif. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan mempunyai beberapa manfaat, yaitu : 

1. Bagi anak 

Melalui permainan kepingan geometri dapat menumbuhkan 

kreativitas anak dan dapat memecahkan masalah yang dihadapinya. 

2. Bagi Guru 

Menambah kemampuan guru dalam memberikan pembelajaran 

melalui alat permainan kepingan geometri yang dapat meningkatkan 

kreativitas anak. 

3. Bagi sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang 

berarti bagi sekolah dalam proses pembelajaran. Sekolah diharapkan 

dapat mensosialisasikan permainan kepingan geometri kepada guru. 


