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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan kreativitas anak 
melalui pemanfaatan kertas bekas dengan kegiatan pembelajaran membuat 
jam tangan, topi, baju, roncean, dan kegiatan berkreasi bebas. Penelitian 
dilakukan di BA Aisyiyah Drono I Ngawen Klaten kelompok B yang 
berjumlah 16 anak, dengan subyek pelaksana tindakan adalah guru dan anak. 
Penelitian ini dilakukan dalam 2 siklus setiap siklus dilakukan 3 kali 
pertemuan. Penelitian ini menggunakan metode observasi dan dokumentasi. 
Teknik analisis data secara deskriptif dengan hasil penelitian pemanfaatan 
kertas bekas dapat meningkatkan kreativitas anak di BA Aisyiyah Drono I 
ngawen Klaten, terbukti dengan melihat perbandingan target pencapaian 
dengan pencapaian prosentase anak yang bisa. Hal ini dapat dilihat dari 
pencapaian target pada kondisi awal mencapai 30%. Pada siklus I 
mengalami peningkatan tapi belum maksimal hanya terjadi peningkatan 60%, 
untuk itu perlu diadakan penelitian lebih lanjut ke siklus II. Pada siklus II ini 
anak yang dapat meningkat dalam kreativitasnya adalah sebanyak 80%. 
Berdasarkan hasil penelitian ini disimpulkan bahwa pembelajaran melalui 
pemanfaatan kertas bekas dapat meningkatkan kreativitas anak usia dini. 

Kata Kunci : Kreativitas, Pemanfaatan Kertas Bekas, Hasil karya  
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Pendahuluan      

           Setiap orang tua menyadari bahwa anak pada hakekatnya adalah 

amanat dari Allah SWT yang harus dipelihara, diasuh, dan di didik dengan 

sebaik – baiknya agar mereka menjadi anak yang berakhlaq mulia, generasi 

penerus yang dapat mengangkat harkat dan martabat keluarga bangsa serta 

menjunjung tinggi nilai agama.  Setiap anak dilahirkan dengan kecerdasan 

yang berbeda-beda dan mereka berhak mengembangkan kecerdasannya 

sampai pada tingkat yang optimal.  

            Upaya pengembangan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara 

termasuk melalui bermain.  Bermain adalah awal timbulnya kreativitas, 

karena dalam bermain terdapat kegiatan yang menyenangkan dan anak dapat 

mengungkapkan gagasan-gagasannya secara bebas. Oleh karena itu kegiatan 

tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu dasar dalam mengembangkan 

kreativitas anak. Melalui bermain anak memperoleh kesempatan untuk 

bereksplorasi (exploration), menemukan ( finding), mengekspresikan 

(expression) perasaannya dan berkreasi (creation)  juga dapat membantu anak 

mengenal dirinya dan dengan siapa anak hidup di lingkungan dimana dia 

berada ( Widyasari, 2010 : 16) 

            Salah satu bentuk permainan yang dapat meningkatkan kreativitas 

anak adalah permainan dengan kertas bekas. Membuat kreasi untuk anak 

ternyata tidak melulu membutuhkan biaya yang besar. Kita dapat 

memanfaatkan kertas bekas yang sering dijumpai dirumah. Dengan bermain 

menggunakan kertas bekas akan mengajarkan kepada anak untuk peduli 

terhadap lingkungannya. Anak yang kreatif akan menghabiskan waktunya 

untuk membuat sesuatu yang orisinil dari beberapa bentuk mainan,  
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namun bagi anak yang tidak kreatif kadang tidak mau mengerjakan apapun 

atau hanya meniru apa yang telah dibuat oleh teman atau gurunya.  

 Pengalaman belajar yang mengesankan bagi anak tentu saja harus 

didukung oleh ketrampilan guru pada saat penyajian materi dalam 

meningkatkan kreativitas anak. Media pembelajaran berguna untuk 

menimbulkan kegairahan belajar, memungkinkan interaksi yang langsung 

antara anak didik dan lingkungan dengan kenyataan, memungkinkan anak 

didik belajar mandiri, menurut kemampuan dan minatnya. 

            Kondisi yang dapat diciptakan untuk meningkatkan kreativitas anak 

diantaranya dengan menyediakan waktu, memberi kesempatan untuk 

menyendiri, dorongan atau motivasi dan sarana. Dari proses itulah akan 

muncul kepercayaan dalam diri anak karena sebuah hasil karya memerlukan 

tempat untuk diekspresikan dan hanya anak-anak yang kreatiflah yang 

mampu dan berani mengekspresikannya. Dari situlah nantinya kreativitas 

akan tumbuh dan berkembang dengan sendirinya. 

Metode Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di BA Aisyiyah Drono I Ngawen Klaten 

dengan jumlah murid 16 anak yang diasuh oleh 2 guru wiyata bakti selama 1 

bulan yang dimulai dari tanggal 11 September 2012 sampai tanggal 11 

Oktober 2012 . 

           Penelitian ini termasuk penelitian tindakan kelas yaitu penelitian yang 

dilakukan guru di kelas atau di sekolah tempat guru mengajar dengan 

penekanan pada penyempurnaan atau peningkatan dan proses dalam 

pembelajaran (Susilo, 2009:16) Karakteristik dari penelitian ini berangkat 

dari kesadaran kritis guru terhadap persoalan yang terjadi ketika sedang  
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 mengajar kemudian ditindak lanjuti dengan mengadakan rencana tindakan 

tertentu untuk perbaikan dan bekerja sama dengan guru lain dalam rangka 

membantu untuk mengobservasi dan merumuskan persoalan yang perlu 

diatasi.                                                    

            Prosedur penelitian yang dilakukan adalah (1) perencanaan tindakan 

yang meliputi pembuatan rencana pembelajaran yang disesuaikan dengan 

tema, alokasi waktu, menyiapkan media yang akan digunakan untuk 

pembelajaran, menyiapkan instrumen pendukung, menyiapkan lembar 

observasi, dan catatan lapangan yang digunakan. (2) pelaksanaan tindakan 

yaitu melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan.dalam 

pelaksanaan tindakan ini dibantu oleh teman sejawat sebagai observer  (3) 

pengamatan adalah mengamati proses pembelajaran yang sedang 

dilakukan.(4) refleksi. Dilakukan dengan cara berdiskusi, mengevaluasi 

proses pembelajaran yang telah dilalui serta melihat kekurangan-kekurangan 

yang ada. 

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah observasi, 

merupakan pengamatan dan mencatat semua hal yang diperlukan dan terjadi 

selama pelaksanaan tindakan berlangsung (Suharsimi, 2007:78) dilakukan 

peneliti dengan menggunakan format observasi secara cermat untuk 

mendapatkan gambaran secara langsung kegiatan belajar anak. Selain itu 

wawancara juga dilakukan untuk memperoleh informasi yang lebih terperinci 

sesuai dengan tujuan penelitian (Arifin, 2011 :170) kemudian dokumentasi 

yang berupa data-data tertulis tentang gambaran sekolah dan data anak. 

Instrumen penelitian menggunakan lembar observasi anak yang berisi 

tentang (1) menentukan indikator yang akan digunakan untuk mengetahui 

kreativitas anak (2) menjabarkan  indicator  ke  dalam  butir     amatan  yang 

                                                     4 



 menunjukkan pencapaian indikator yang dapat dilakukan anak ketika 

melaksanakan kegiatan (3)menentukan deskriptif butir amatan dengan 

pemberian skor (4)membuat lembar observasi yang digunakan untuk 

mencatat hasil pengamatan setiap melakukan tindakan (5)melakukan 

pencatatan hasil observasi dengan member tanda checklist pada kolom yang 

telah disediakan. Jenis data yang selanjutnya adalah lembar onservasi 

pemanfaatan kertas bekas yang penyusunannya sebagai berikut (1) 

menentukan komponen kegiatan pembelajaran yang akan diamati yaitu saat 

pendahuluan, inti, dan penutup pembelajaran (2) menjabarkan setiap 

komponen ke dalam aspek-aspek kegiatan yang dilakukan guru saat 

melakukan pembelajaran (3) melakukan pencatatan hasil observasi dengan 

member tanda checklist pada kolom Y dan T. 

Indikator pencapaian dari penelitian ini akan tercapai apabila ada 

peningkatan yang signifikan terhadap kreativitas anak dalam membuat 

berbagai bentuk dari kertas bekas. 

 Adapun teknik pengecekan keabsahan data menggunakan teknik trianggulasi 

yaitu teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sudut pandang guru, 

sudut pandang anak didik, dan sudut pandang peneliti sendiri. Sedangkan 

teknik analisa datanya dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu : 

1. Menjumlah skor yang dicapai anak pada setiap butir amatan 

2. Membuat tabulasi skor observasi peningkatan kreativitas anak 

3. Menghitung prosentase peningkatan kreativitas anak dengan pemabfaatan 

kertas bekas dengan cara menjumlah skor butir amatan yang dicapai anak 

dibagi jumlah skor maksimum di kali seratus persen. Skor maksimum 

pada penelitian ini adalah 4 x 7 = 28 

4. Hasil prosentase diisikan pada tabel tabulasi pada kolom % 
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5. Membandingkan hasil prosentase pencapaian pada setiap anak dengan 

prosentase keberhasilan pada setiap siklus yang telah ditentukan.    

                                                               

Hasil Penelitian 

1. Pra siklus 

          Untuk memperoleh data tentang peningkatan kreativitas anak 

melalui pemanfaatan kertas bekas peneliti melakukan pengamatan awal 

dengan mengobservasi proses kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan 

inti guru memperkenalkan kepada anak tentang kegiatan bermain 

melipat kertas. Dalam kegiatan tersebut peneliti menemukan masalah 

bahwa kreativitas anak masih perlu ditingkatkan khususnya kegiatan 

pembelajaran yang menggunakan alat peraga kertas. Karena ada 

beberapa anak yang sudah dapat melipat dengan baik yaitu 6 anak, 

kemudian ada 4 anak yang melipatnya cukup bisa, dan ada 6 anak yang 

kurang mampu melipat kertas bahkan tidak mau mengerjakannya.  

Untuk itu peneliti berdiskusi dengan guru untuk melaksanakan 

penelitian sehingga disepakati bahwa penelitian dilaksanakan selama 

tiga hari dalam satu minggu. 

2. Siklus I 

          Kegiatan perencanaan dilaksanakan pada tanggal 8 September 

2012. Dalam kegiatan ini peneliti mengadakan diskusi dengan guru 

mengenai hal-hal yang akan dilakukan pada tindakan siklus 1. Hal-hal 

yang didiskusikan antara lain : Menyamakan persepsi antara guru 

dengan peneliti, Peneliti mengusulkan penggunaan kertas bekas untuk 

meningkatkan   kreativitas anak, Peneliti mengusulkan penggunaan 

RKH (Rencana Kegiatan Harian)   sebagai rencana pembelajaran 

penggunaan kertas bekas untuk meningkatkan kreativitas anak. 
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            Peneliti mengusulkan lembar observasi yang akan digunakan untuk  

melakukan penilaian pelaksanaan pembelajaran, dan Peneliti bersama 

guru menentukan jadwal pelaksanaan pembelajaran. Pada  waktu 

diskusi disepakati peneliti sebagai pelaksana tindakan. Guru membantu 

peneliti selama proses pembelajaran dan sebagai observator. Alokasi 

setiap pertemuan selama 45 menit. Pada siklus 1 hasil peningkatan 

kreativitas anak kurang  memuaskan. Dari 16 anak hanya 10 anak yang 

tampak kreativitasnya sehingga hasil pencapaian anak belum mencapai 

target 80% dan harus dilanjutkan ke siklus berikutnya. 

3. Siklus II 

           Proses pembelajaran permainan dari kertas bekas yang telah 

dilaksanakan pada siklus I pada umumnya sudah cukup baik, tetapi 

belum memuaskan. Hasil lipatan dari kertas bekas yang dibuat anak 

belum tampak kreativitasnya secara total masih perlu perbaikan ulang.  

          Perbaikan di siklus II ini pada dasarnya proses pembelajarannya 

sama dengan pembelajaran di siklus I hanya saja untuk menambah 

variasi supaya anak tidak bosan diselingi dengan nyanyian. Pada siklus 

II ini peneliti melakukan pengamatan terhadap kemampuan anak 

membuat suatu bentuk benda, keberanian, kerapian dalam membuat  

kertas bekas menjadi suatu bentuk benda sudah kelihatan baik. Rasa 

percaya diri anak sudah muncul sehingga hasil karyanya lebih baik dari 

pada saat pelaksanaan di siklus I. 

          Proses pelaksanaan pada siklus II sudah baik. Kelemahan pada 

siklus I dapat teratasi dengan baik. Hal ini membuat kualitas 

pembelajaran mengalami peningkatan. Peningkatan kualitas 

pembelajaran   terlihat   dari   tercapainya   indikator  yang   ditetapkan . 
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.    Walaupun masih ditemukan satu dua anak yang belum bisa 

melaksanakannya sesuai instruksi guru, tidak terlalu dipermasalahkan 

dengan pertimbangan bahwa setiap anak mempunyai kemampuan, 

karakteristik, dan daya serap yang berbeda. 

          Berdasarkan analisis dan refleksi diatas, tindakan pada siklus II 

ini dikatakan berhasil. Hal ini dibuktikan dengan prosentase 

pencapaian anak yang meningkat dibandingkan dengan pra siklus dan 

siklus I sebelumnya yaitu 83,93 %. 

Pembahasan  

Berdasarkan permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai dalam 

upaya peningkatan kreativitas anak melalui pemanfaatan kertas bekas 

peneliti menjabarkan hasil penelitian yang meliputi proses pembelajaran 

dengan menggunakan media kertas bekas dan peningkatan kreativitas anak 

setelah menggunakan kertas bekas. 

Sebelum dilaksanakan penelitian di siklus I, peneliti terlebih dahulu 

melakukan survei awal untuk mengetahui kondisi sesungguhnya di kelas 

serta sebagai pertimbangan untuk melakukan tindakan. Berdasarkan hasil 

survei peneliti menemukan bahwa proses pembelajaran kreativitas anak di 

BA Aisyiyah Drono I masih tergolong rendah. Peneliti kemudian 

berkolaborasi dengan guru untuk mengatasi masalah tersebut dengan 

menggunakan suatu media yaitu kertas bekas untuk meningkatkan 

kreativitas anak. 

1. Proses pembelajaran dengan menggunakan kertas bekas  

Proses ini dilakukan dengan 4 tahap yaitu : tahap persiapan, tahap 

pelaksanaan, tahap evaluasi, dan tahap tindak lanjut.  
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Adapun penjelasan prosesnya sebagai berikut : 

a. Tahap Persiapan 

Persiapan dilakukan peneliti dan guru dengan mempersiapkan diri 

menguasai materi, menyiapkan media, serta menyiapkan ruangan dan 

anak yang akan mengikuti pembelajaran. 

b. Tahap Pelaksanaan  

Peneliti menyampaikan tema yang akan diberikan, mengadakan tanya 

jawab tentang tema. Hal ini tujuannya untuk memastikan bahwa anak 

sudah siap untuk mengikuti pembelajaran yang akan dilakukan. 

Kemudian peneliti memulai kegiatannya dan anak menirukan sesuai 

dengan kemampuan anak, peneliti memberi motivasi pada anak yang 

tidak mau mengikuti dan memberikan reward pada anak yang bisa 

mengikutinya dengan baik. 

c. Tahap Evaluasi 

Kegiatan evaluasi dilakukan dengan review, menjelaskan hal-hal 

yang belum jelas dan pemberian kesimpulan. 

d. Tahap Tindak Lanjut 

Pada tahap ini peneliti memberikan pemahaman kepada anak yang 

belum bisa.                                                  

2. Peningkatan Kreativitas anak setelah menggunakan media kertas bekas. 

  Berdasarkan hasil tindakan dari siklus I dan siklus II peneliti berhasil 

melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan kertas bekas. 

Dengan memanfaatkan kertas bekas dapat meningkatkan kreativitas anak 

kelas B di BA Aisyiyah Drono I Ngawen Klaten dengan hasil  

peningkatan dari sebelum tindakan 30%  pada siklus I bertambah 

menjadi 60% atau ada 10 anak yang meningkat kreastivitasnya tetapi ini 

dianggap belum berhasil kemudian dilanjutkan ke siklus II dan pada 

siklus II ini terjadi peningkatan kreativitas yang sangat signifikan dari 16  
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anak terdapat 14 anak yang menunjukkan kreativitasnya pada kegiatan 

pembelajaran pemanfaatan kertas bekas.  Ini artinya peningkatan 

kreativitas anak melalui pemanfaatan kertas bekas berhasil karena 

proentase sudah mencapai 80% sesuai target yang diinginkan. 
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