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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

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.  

Pendidikan di dalam lingkungan keluarga merupakan pendidikan 

yang paling dasar, karena lingkungan keluarga itulah yang pertama kali 

dikenal oleh anak. Akan tetapi pada saat usia 4 tahun anak mulai kurang puas 

hanya bersama dengan keluarganya saja dan ingin memperluas pergaulan 

dengan anggota masyarakat terdekat, yang mempunyai nilai pendidikan non 

formal yang dikenal dengan nama PAUD. Pendidikan Anak Usia Dini adalah 

suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai 

dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan 

pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan 

rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lanjut. 

Dalam Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 berisi tentang sistem 

pendidikan nasional menyatakan bahwa :  “Pendidikan Anak Usia Dini 

adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 
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6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk 

membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak 

memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Standar Nasional 

(Kurniasih, 2009: 9). 

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.  

Kelemahan pelayanan di PAUD salah satunya adalah kurangnya 

alat permainan untuk menunjang kreativitas anak. Guru kurang kreatif dalam 

memberikan kegiatan kepada anak didiknya, dan guru kurang  mampu 

mengadakan eksplorasi perencanaan dan mengimplementasikan penggunaan 

alat permainan karena program kegiatan belajar di PAUD adalah kegiatan 

belajar dalam rangka mengembangkan kemampuan dasar anak yang meliputi 

permainan, daya pikir, bahasa, ketrampilan, dan jasmani. 
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Pembelajaran di TK memiliki peranan penting dalam 

mengembangkan kreativitas anak. 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. 

Bustanul Athfal Aisyiyah Drono I merupakan salah satu lembaga 

PAUD di dukuh Drono, Desa Drono, Kecamatan Ngawen yang didirikan 

untuk merespon program pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas 

anak bangsa khususnya anak-anak usia dini di Desa Drono dan membantu 

meletakkan dasar pengembangan multipotensi dan multi kecerdasan pada diri 

setiap anak yang berupa pengetahuan, ketrampilan, dan sikap sebelum anak 

memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. 

Di BA Aisyiyah Drono I Klaten kreativitas anak pada umumnya 

masih rendah. Hal ini disebabkan kurangnya media pembelajaran. Dalam 

mengembangkan kreativitasnya anak kurang memperhatikan meskipun sudah 

di motivasi guru sehingga menyebabkan kreativitas anak menjadi rendah.  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis 

mengadakan penelitian tentang “ Menigkatkan Kreativitas Anak Melalui 
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Pemanfaatan Kertas Bekas di BA Aisyiyah Drono I Klaten Tahun Pelajaran 

2012/2013”. 

B.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka  perumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

Apakah melalui pemanfaatan kertas bekas dapat meningkatkan kreativitas 

anak di BA Aisyiyah Drono I Tahun Pelajaran 2012/2013 ? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, 

maka tujuan penelitian adalah untuk meningkatkan kreativitas anak 

melalui pemanfaatan kertas bekas. 

D. Manfaat Penelitian 

Ada dua manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Mendapatkan pengetahuan baru tentang upaya meningkatkan 

kreativitas anak melalui pemanfaatan kertas bekas. 

b. Sebagai dasar dalam pemilihan salah satu  jenis permainan yang 

dapat meningkatkan kreativitas anak. 

2. Manfaat Praktis  
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a. Mempermudah guru dalam mengembangkan daya kreativitas anak. 

b. Sebagai rujukan guru dalam memberikan saran kepada orang tua 

untuk mengembangkan serta meningkatkan kreativitas anak 

dengan memanfaatkan kertas bekas. 

c. Bagi sekolah, memberikan pengetahuan umum tentang 

pemanfaatan kertas bekas dalam upaya peningkatan kretivitas anak 

sehingga dapat dijadikan pedoman bagi guru lain 

 


